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16 milijonų benamių
New
Yorkas. — Paskutiniu
dvejų metų bėgyje pabėgėlių skai
čius pasaulyje paaugo beveik tri
mis
milijonais,
pasiekdamas
bendrą šešiolikos milijonų skai
čių. Tai pranešė New Yorke vei
kiantis Šiaurės Amerikos komite
tas pabėgėlių reikalam, pažymė
damas, jog pagal geografines sri
tis, Azijoje yra 7,300,000 pabė
gėlių, iš jų 4 milijonai palikusių
Kambodiją. Afrikoje yra 4 mili
jonai, Viduriniuose Rytuose —
3,300,000, Lotynų Amerikoje vie
nas milijonas ir Europoje 230
tūkstančių. Pažymėtina, kad tarp
tautinės katalikiškos organizaci
jos yra išvysčiusios plačią pagal
bos akciją pabėgėliam įvairiuose
pasaulio kraštuose.

Barbariškas koplyčios sunaikinimas
Gedydamiesi savo "darbelių'' darbavosi dar neišaušus
IS TJ0B KRONIKOS"
ARCHYVO
Koplyčios sunaikinimas
Tarp Kuršėnų ir Žarėnų - Lat
velių didelio miško viduryje bu
vo 8 metru ilgio ir 5 metrų plo
čio gelžbetoninė koplyčia. Ap
dink ją buvo pastatyta virš 50 ce
mentinių, mediniu ir geleži
nių kryžių. Jie daugiausia buvo
statomi kaip padėkos ženklai
Dievui už atgautą sveikatą ir ki
tas malones, nes vieta žmonių bu
vo laikoma stebuklinga. Nuo
koplyčios už 50 metrų sruveno
šaltinėlis, tikinčiųjų
laikomas
taip pat stebuklingu. Koplyčioje
kabojo labai žmonių gerbiamas
Dievo Motinos
Nepaliaujamos
Pagalbos paveikslas. Prieš karą į
Šeštinių šventę čia suvažiuoda
vo tūkstančiai žmonių.
Paskutiniu laiku koplyčia ti
kinčiųjų aufitomis buvo restau
ruota: padarytas gražus gotiško
stiliaus altorius, sudėtos grindys
h" lubos ir visa išdaržyta.
Seni žmonės pasakoja, kad čia
buvę palaidoti 1863 metų suki

Sovietai apie Kiniją

CHICAGO, nJ.TNOIS 60629

lėliai.
1974 m. rudenį Šiaulių rajono
Vykdomojo komiteto pirminin
kas Beržinis ir partijos sekreto
rius Rupšys, kartu su miškų ūkio
direktorių Kavaliausku ir profsą
jungos pirmininku Žaltausku bei
kitais, pasikvietę būrį milicinin
kų ir saugumiečių, labai anksti
rytą, dar neišaušus, sudaužė kop
lyčią ir, su traktorių išrausę duo
bę, ją užkasė, o statulėles čia pat
sudegino. Kryžius sunkvežimiais
nuvežė už 10 kilometrų ir juos
užkasė į žemę. Šaltinėlį taip pat
y iivertė žemėmis.

skaitytojus prašome ir toliau uo
liai talkininkauti jos leidime ir
platinime.
Atitaisymas
"LKB Kronika" rašė, kad 1979
m. rugpjūčio 3 d. devynias va
landas kun. Antaną Jokubauską
"auklėjo" saugumo viršininkas
Astrauskas. Tikroji pavardė —
Asriomskas.
Lietuvi, neužmiršk!

Petras PLUMPA,
Nijolė SADŪNAITĖ,
Sergiejus KOVALIOVAS,
Nauji pogrindžio leidiniai
Vladas LAPIENIS,.
Balys GAJAUSKAS,
"Aušra" — N r . 19 ir 20.
Viktoras
PETKUS,
"Perspektyvos" — Nr. 17, 18
Petras
PAULAITIS,
ir 19.
Antanas TERLECKAS,
"Rūpintojėlis" — Nr. 13
Julius SASNAUSKAS,
Vvtautas SKUODIS,
"LKB KRONIKOS"
Povilas PEČELIŪNAS,
INFORMACIJA
Povilas BUZAS,
Anastazas JANULIS,
Šiuo metu KGB smarlciai suin
Algirdas STATKEVIČIUS IR
tensyvino represijas prieš pogrin
KITI
džiD spaudą. Nepaisant kokios be
būtų sunkios sąlygos, Kronika ir neša nelaisvės pančius, kad tu
toliau bus leidžiama. Gerbiamus galėtum laisvai gyventi ir tikėti!

Amerikos baze
Raudonojoj juroj

Afganistanai vel
susprogdino naftotiekį

Krikščionis nebus
marksistu
Paryžius. — „Negaliu
būti
marksistu, nes savo sielos gelmė
je esu krikščionis", tai pirmieji
žodžiai, kuriuos ištarė atvykęs į
Paryžių iš Sovietu Sąjungos iš
tremtas rusas rašytojas Vassilij
Axionov. Jis yra 47 metų am
žiaus nekonformistinės rusų lite
ratūros atstovas, praleidęs savo
jaunystę drauge su motina — raĮ šytoja Evgenija Ginzburg — kon
centracijos stovyklose. „Gulago
salyne aš tapau krikščioniu, nes
Anykščiai

PrieSkartofc Vyt. Maželio nuotrauka ^ a n P r °& os koncentracijos sto
vyklose ginau apmąstyti zmogiškuosftis vargus".

ArTonovas dėl savo neiconrofMaskva. — Sovietų
radijas
mistinių pažiūra buvo visiškai
nuolat ką nors kitą arba jau ir
New Delhi. — Indiją pasieku
|
atitolintas nuo visuomeninio gy
Kairas.
—
Amerika
padeda
girdėtą skelbia apie Kiniją. Vis
siomis žiniomis, afganai sukilė
venimo
Sovietų Sąjungoje, paša
Egiptui
įruošti
laivyno
bazę
Rau
kalbama, kad Kinija ruošiasi ka
liai susprogdino dalį naujai nu
lintas
iš
visų organizacijų ir iš
donojoj
jūroj,
Ras
Bannas
uoste.
rui ne prieš kapitalistus, bet
Lenkijos darbininkai įspėjami galima sovietų intervencija
tiesto naftotiekio, kuriuo aprūpi
rašytojų
sąjungos,
be galimybės
Ta
baze
galės
naudotis
ir
Ame
prieš „šiaurės kaimyną". Tvirti
nama
labai
svarbi
raudonosios
įsidarbinti ir priverstas išvykti į
na, kad norėdami įtikinti savo rikos laivynas, jei bus reikalas ir
Gdanskas. — Lenkijos strei-jtas kardinolo Stefan Wyszynskio j bas ir Wroclawe (Breslau).
armijos bazė Doshi vietovėje,
Vakarus.
Aplankęs Prancūziją ir
tautą, dabartiniai Kinijos valdo- pavojus Vid. Rytuose.
Prieš kelias dienas Gierekas, Italiją jis ketina pastoviai įsikur
šiaurinėje Afganistano
Baglan kuojantieji darbininkai buvo įspė- 45 minučių žodis, kuriame jis pravai kursto „anti sovietinę isteri
Washingtonas. — Kongresas; provincijoje. Naftotiekiui padary- ti, kad jų reikalavimai gali būti i šė laikytis ramiai ir atsiminti ne- kalbėdamas per televiziją, buvo ti Jungtinėse AmerTkos Valstybė
ją". Toliau radijas paskaitė spau
katastrofos priežastimi, rezulta-' tolimą praeitį, kai lenkų tauta žodėjęs laisvas unijas, slaptus rin se, skaitys paskaitas amerikiečių
galutinai priėmė sumą k a r i - , t i e " nuostoliai esą dideli,
dos apžvalgą, kur tarp kitko sa
niams reikalams — 52.8 bil. do-į, Pakistano sostinėje yra gandų, tai gali būti tiesiog neapskaičiuo-1j buvo nušluota nuo žemėlapio, kimus. Dabar kiti komentatoriai universitetuose ir numato tęsti
koma: „Kaip pretekstas plačiai
lerių. arba beveik 7 bilijonus, k a d ***** J au P a r m k e d f a r " jami. Per televiziją buvo perduo- • Prašė neužmiršti, kiek buvo sun- aiškina, jog pasibaigus streikui, literatūrinį darbą.
naudojami įvykiai Irane, Afga
^^
1 kūmų jau nesykį atgauti praras- bus sudaryta grupė ekspertų,
daugiau. negu prašė Carteris. • Į ™
Afganistano prezidento
nistane, Kambodijoj. Kinijos pro
įskaitant ir ir streikuojančių at
| tą nepriklausomybę.
Numatė sumas MX raketoms i r ; Babrak Kairnal ipedmr.. tai AbOro linija su Kinija
paganda veidmainiškai tvirtina,
Televizijos komentatorius mi stovus, kurie sudarys planą lais
Kantn Mishag, kunspr^iden500,000
parašu
kad Sovietų Sąjunga grasina Ki naujam bombonešiui, kuris t u . ; du
t0 T a r a k l
nėjo, kad reikia atsiminti^ kokie vų unijų steigimui.
ejo hnan— Pan American oro linija
nijai, stengiasi apsupti ir netgi rėtų pakeisti pradedantį sentiį m i m s t r 0vyriausybėje
arel as
sunkumai spaudžia Lenkiją ir
B-52.
Manoma,
kad
prezidentas
*
P
š
prašo Civilinės aviacijos tarybos
praryti Kiniją. Tuo pačiu metu
Paryžius. Dvi krikščioniško kad „mūsų šalis yra didelio kai
įstatymo
projektą
pasirašys,,
_
dentas
Sadatas
Maskva
apie
E
g
i
p
t
Q
pr8zi
leidimo pradėti tiesioginį oro
Pekino vadai nenustoja reikšti
sios organizacijos Paryžiuje su myno saugumo zonoje". Primi
nes
atstovų
rūmai
jį
priėmė
'
sako,
kad
Carteris
klysta,
manydasusisiekimą su Kinija.
Linija
teritorinių pretenzijų mūsų ša
nė ir 18-jo amžiaus valstybės pa
rinko
daugiau
negu
60
tūkstanįvykius
Lenkijoj
sujungtų
New
Yorką,
San
Franliai, tvirtina, kad yra dešimt 360:49 ir Senatas 78:2 balsais. mas, jog Egipto — Izraelio dery I čių parašy, reikalaujant, kad be dalinimą tarp Austrijos, Prūsijos
cisco, Honolulu su Pekinu ir
tūkstančių kvadratinių kilometrų
New Yorkas. — Valstybės bas galima atnaujinti tada, kai tų išlaisvinti už savo religinius ir Rusijos. Tie, kurie stato nega
Maskva. — Sovietų Užsienio
Šanchajum.
ginčytinų rajonų,
kurie nedel- sekretorius Edmund Muskie, Izraelis tvirtina, kad nėra rytines : įsitikinimus Sovietų
Sąjungoje limus reikalavimus, labai greitu reikalų ministerijos atstovas aiš
sint turėtų būti gTąžinti Kinijai. I kalbėdamas Jungtinių Tautų vi- Jeruzalės, yra tik "viena Jeruza kalinami asmenys. Parašų rinki laiku gali gailėtis sulaukę to, ko kino, kad įvykiai Lenkijoj yra
Londonas. — Įtakingasis ang
Tačiau tos tezės pagrįsti kokiais s u r n o s # atidaromajam posėdy, lė".
mą pravedė krikščionių akcija už nesitikėjo, ir bus per vėlu padėtį grynai jų vidaus reikalas. Oficia lų laikraštis „Financial Times"
įtikinančiais argumentais nega kreipėsi į naftos šalis, prašyda
lūs sluoksniai nesileidžia į plates paskelbė žinią, kad Karnos sunk
— Jau septintas lėktuvas dvie belaisvių kankinimo panaikini pakeisti.
li".
mas nustatyti tvirtas naftos jų savaičių bėgyje buvo trijų ku- mą ir Yakunino-Dudko vardo
Kad buvo leista per televiziją nes diskusijas, tik kartas nuo kar vežimių gamykloje, Sovietų Są
karnas ir baigti tąsymus ir ner- Į biečių užvaldytas ir nukreiptas į komitetas. Abi šios organizacijos kalbėti kardinolui VVyszynskiui, to pakartoja, kad Vakarai kiša jungoje, darbininkai buvo pa
Sovietai Afganistane vinimus. Nuolatinis kainų kėli-! Havaną. Skrido iš New Yorko į reikalauja, kad sovietai liautųsi aiškinama ir dar ir tuo, kad dar si į Lenkijos reikalus ir išgalvo skelbę keturių valandų streiką.
mas labai kenkia tarptautinei j Floridą su 228 keleiviais ir 13
persekioję tikinčiuosius ir išlais bininkai vienu iš savo reikalavi tais prasimanymais šmeižia so Streikas įvykęs dėl nepakanka
neteko 10,000 vyrų ekonomijai,
ypač Trečiajam pa-' žmonių įgula. Lėktuve oro mar- vintų visus už savo religinius įsi mu prašė ta susižinojimo priemo cialistinę šalį. „Pravdoj" ir ki mo darbininkų aprūpinimo mais
į salų nebuvo.
tikinimus kalėjimuose koncent ne, televizija, leisti naudotis ir ruose laikraščiuose buvo atpasa to produktais. Vakaruose pasta
New Delhi. — Indijos žinio- sauliui.
kota Giereko kalba darbinin ruoju laiku buvo pasklidę gan
racijos stovyklose ir psichiatrinė religiniams reikalams.
mis, nuo sovietų invazijos į Af
kams, bet išleisti sakiniai, kudai apie sovietų darbininkų pa
Streikas
plečiasi
ir
kituose
mies
se ligoninėse kalinamus žmones.
ganistaną pradžios jie užmuštais
riuose
jis pažadėjo laisvus rinki skelbtus streikus taip pat ir Gor
tuose. Lodzėje buvo nutrauktas
ir sunkiai
sužeistais neteko
Organizacijos
taip pat iš miesto transportas. Sustojo dar- mus į unijas.
kio bei Toliačio automobilių ga
10,000 karių. Sužeistieji išgaben
reiškia savo solidarumą rusam
myklose.
ti į Rytų Europą, ne į Sov. Są
stačiatikių kunigam Gleb Ya'kujungą. Api e sunkias kovas su
Maskva, — Maskvoj pradė
Įkaitus perkelia kitur Tiltas per Panamos
ninuj ir Dimitrij Dud'ko 60,000
partizanais prisipažįsta ir sovietų
tas
teisti Gleb Jakunin. Kalti
prancūzų pasirašytame pareiškime
kanalą
pastatyta marionetinė Kabulo
namas,
kaip visada esti "antiTeheranas. — Karingieji ira
abejojama, kad kun. Dudko lais
vyriausybė. Kovos vyksta dau
sovietine
propaganda". Jis rašė
vu noru per sovietų televiziją niečiai, tikėdamiesi naujo bandy
Oaraeas. — Venecuela ir Pa laišką popiežiui ir bandė nu
giausia netoli sovietų sienos, bet
padaręs savo veiklos už tikinčių mo išlaisvinti įkaitus, juos kelia nama pasirašė susitarimą pasta
padidėjo ir pietuose.
jų teises autokritiką. Nieko nė j kitas vietas, skirsto ir laikys tyti tiltą virš Panamos kanalo. šviesti tikinčiųjų persekiojimus.
ra žinoma, kokiomis sąlygomis paslapty jų buveines. Jeigu Kainuos 96 mil. dolerių. Tiltas Jam gresia septynerių metų ka
— Lėktuvų pilotų susivieniji
šis prisipažinimas buvo išgautas. Amerika tikrai imsis vadavimo jungs Panama City su Pan - lėjimas i r penkerių metų ištrė
mas žada paskelbti streiką, jei
Iš Maskvos Vakarus pasieku akcijos, grasina įkaitus sušau American plentu, einančiu nuo mimas.
gu bus vykdoma, kaip planuo
Stebėtinas sutapimas:
siomis žiniomis. Sovietų Sąjun- dyti.
jama DC-9 80 lėktuvo kabinoj
prezidento
rinkimo dieną, lap Kanados per visą Centro ir Pie
je apie penki šimtai tūkstančių
palikti tik du vairuotojus. Nau
tų Ameriką iki Argentinos. Kol
KALENDORITJS
krikščionių
pentskostalų arba kričio 4, sueis lygiai metai, kai
jasis lėktuvas yra 43 pėdas ilges
kas nebaigtas tik vienas kelio
diplomatai
buvo
paimti
įkaitais.
|
sokminininkų,
atviru
laišku
krei
nis nei senas DC-9. Lėktuvui rei
Rugpiūčio 2 8 : Augustinas,
ruožas per nepereinamas pelkes
pėsi į Amerikos prezidentą Carkalinga mažiausiai trys įgulos
Panamos — Kolumbijos pa Adelinda, Liukas, Tarvilė.
Madridas.
—
Ispanijoje
įsikū
terį, iškeldami faktą, kad ryšium
nariai, du vairuotojai ir vienas
Rugpiūčio 29: Ipatijus, Sa
sieny.
su olimpinėmis žaidynėmis jie bu rė sąjūdis negimusiai gyvybei gin
inžinierius. Pilotų susivienijimui j
bina,
Gaudąs, Taųgailė.
vo ištremti iš didesnių miestų, ti. Naujasis sąjūdis, pavadintas
priklauso 33,000 asmenų.
Saulė teka 6:11, leidžiaai
— Olandija, EI Salvador ir
kuriuose lankėsi svetimšaliai tu „Primer Derecho" — Pirmoji tei
7:33.
— 1979 metais amerikiečiai
sė
—apjungia
daugiau
negu
tris
Haiti
savo
ambasadas
iš
Jeruza
ristai, kad jų skundai dėl religi
sveikatos
reikalams
išleido j
ORAS
nės laisvės ir kitų žmogaus tei dešimt katalikiškų draugijų ir or lės perkėlė į Tel Avivą. Po to,
212.2 bil. dolerių. 43 procentus |
sių varžymų nepasiektų pasaulio ganizacijų, besirūpinančių negi kai Izraelis paskelbė visą Jeruzalę
Chicagoj ir apylinkėse: karitų išlaidų sumokėjo federalinė
musios gyvybės teisių apsaugoji savo sostine, Jeruzalėj liko tik
viešosios nuomonės.
I
ta
ir drėgna, apie 90 laipanių,
mu.
valdžia.
septynios
ambasados.
Afganistano partizanai mūšio perthraukos metu meldžiasi

„esame Kaimyno saugumo zonoje

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. rugpjūčio mėn. 28 d.
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VYČIŲ DARBAI IR ATEITIS
67-sis Lietuvos vyčių seimas,
kuris įvyko Bostone Park Plaza
viešbutyje rugpiūčio 7-10 dieno
mis, jau yra praeitis, tačiau vy
čių darbai nesustoja, o dar dau
giau reikalauja jėgų. Mes čia ne
liesime detalių, bet tik bendrais
bruožais apžvelgsime ką vyčiai
veikia ir ką ruošia ateičiai.

Buvo gana įdomūs pranešimai Kr. Donelaičio aukšt. mokyklos mokytojų taryba, Tėvų komketas ir svečiai gamtoje aštuntokų išleistuvėse birželio
Nuotr. J. Tamulaičk)
Mykolo Drungos apie lietuvių 1 d.
kilmės ieškojimą — šaknis ir ku
nigo Vinco Valkavičiaus apie lie
tuvių parapijas. Šių dviejų pra
nešimų moderatorium buvo dr.
A, Budreckis.

MOŠŲ KOLONUOSE

DRAUGO pranaerata mokama B anksto
metams 14 metų 3 mėn.
Chicago ir Cook County $40.00 $22.00 $15.00
Kanadoje
U.S-A 40.00
22.00
1500
Užsienyje
_... 40.00
22.00
15.00
Kitur
38.00
20.00
13.00
Savaitinis
„... 25.00
15.00
•• Administracija dirba kas- j
dten nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j
dieniais nuo 8:30 iki 12:00
!
j
• Redakcija dirba kasdien į
8:30 — 4:00, šeštadieniais j
8:30 - 12:00.

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių nesaugo. Juos grąžina tik iš
anksto susitarus Redakcija už
j^nai
turinį neatsako. Skelj ^ ^ ^ prisiunčiamos gavus
bĮ ^ a ,

Daug kalbėta apie Lietuvos Ka
liktų doleris kitas Lietuvių na nupirkta keletas paveikslų, ku
talikų Bažnyčios kronikas, apie Philadelphia, Pa
mams, vieninteliams Delaware riuos patys pasirinko. Toliau bu
Seimas pradėtas dieną anks kun. Fr. Tamkevičiu, apie Free
slėnyje išlikusiam lietuvių kul vo surengta iš suauikotų dovanų
RENGIAMA LIETUVIŲ
čiau. Bostonas visus metus šven Europe radiją ir eilę visų kitų
tūros židiniui, paremti.
Veša laimėjimai, kuriais lankytojai atlaikyti pamaldas, ty. pasimels PARDUOTA W H H £ SOX
DIENA
čia savo 350 metų sukaktį. Rug svarbių ir rūpimų klausimų.
taip pat gerokai domėjosi.
ti už savo mirusius gimines bei Chicago White Sox beisbolo
piūčio mėnuo yra paskirtas etni
Kad " Philadelphijos Lietuvių
Priimtos rezoliucijos: pagerbi
Pikniko dalyvių buvo daugiau
artimuosius ne tik bažnyčioje, komandą už 20 mil. dol. nupir
Cape
Cod,
Mass.
nėms grupėms. Lietuviams buvo mas Vyčių himno autoriui Ale- namai galėtų išsilaikyti,. reikia
kaip pora šimtų (kaip Cape Cod
paskirta rugpiūčio 6 d. Suvažia xander Aleksis, kuris buvo seime. ieškoti pajamų iš įvairių rengi
kolonijai, tai skaičius nėra ma bet ir šeimos siauroje aplinkoje ko DeBartolo šeima iš Youngvę vyčių delegatai gausiai daly Seimas ragina Vliką, Altą ir j nių. Dėl to čia buvo rengiamos KURORTE - VASARVIETĖJE žas). Čia be artimesnės C.C. apy — savo namų pastogėje. Tad šia stown, Ohio. Ta šeima jau yra
vavo tame lietuvių reprezentaci Bendruomenę dirbti nuoširdžiai, Lietuvių namų dienos, geguži
PASIŽVALGIUS
linkės buvo atvykusių ir iš toli proga lietuviai, kiek leidžia ap įsigijusi keletą tokių komandų.
niame pasirodyme, kuris buvo be skaldymosi, bendram Lietuvos
mesnių vietovių, kaip iš New Yor linkybės, naudojasi surengti to
labai gerai suorganizuotas. Bu labui. Padėka Lietuvių dienų re nės, mugės ir kita. Jei šie ren
Šiuo
metu
rugpiūčio
mėn.,
kai
ko, Bostono ir jo apylinkių. Čia kias pamaldas. Šiuo metu čia pra
vo tautodailės paroda ir meninė daktoriui Antanui Skiriui už gra giniai gerai surengiami, juose
w
č i a m e susirinkusieji turėjo progos tarpu leidžia laiką
beatostogaudamas
Ll" .l'*ffL*g— £ * ^ _
programa. Parodą aplankė ir žų vyčių aprašymą balandžio noriai lankosi ne tik nauji atei_ | įkarštyje, čia Cape Cod kurortas savyje pabendrauti, pasikalbėti, ir po sunkios ligos sveikatą betai
Advokatų Draugija
programos klausė apie tūkstantis mėnesio laidoj. Ragina remti Lie viai, bet ir ankstesniosios
yra nepaprastai perpildytas va prisimenant daug ir nepaprastai sydamas plačiai lietuviškoje ap VALDEMARAS BYLAITTS
žiūrovų. Tai labai svarbu. Čia bu tuvių katalikų fondą ir dėkoja gracijos tautiečiai ir jų priau sarotojais, vietiniais ir atvykstan
sunkius išgyvenimus, neapsei- linkoje žinomas, daug nuo vo
vo daug bostoniškiu, o taip pat vyskupams už to fondo rėmimą. gančios kartos.
tB
čiais iš tolimesnių vietovių, t. y. nant be spėliojimų, kad ir nela
kiškų
nacių
kentėjęs,
kun.
prof.
VINCAS
BKIZGYS
nemažai ir turistų. Lietuva ir lie Dėkoja laikraščiams „Draugui"
Lietuvių namų dienos būda iš New Yorko, Chicagos, dargi iš bai aiškios ateities. Bendrai paė
S.
Yla,
kuris
čia
tokioms
pamal
tuviai buvo gražiai pristatyti.
Teisiu daktarai
ir "Darbininkui" už vyčių sky vo gera proga lietuviams susi Kanados, nekalbant apie Bosto mus, susirinkusieji tokia sueiga
doms
ir
talkininkauja.
Taigi
maž
2458
W.
69th St, Chicago, ui.
Rugpiūčio 7-10 dienomis vyko rius jų vedamuose laikraščiuose. burti, su savo draugais bei pa ną ir jo apylinkes. Taip norin buvo patenkinti ir skirstėsi su pa daug taip ir leidžia laiką čia eVisi teL 778-8000
seimo posėdžiai ir vakarais įvai Dėkoja Phil Carter ir seselėms žįstamais pabuvoti, su savo tau tieji pasinaudoti šio kurorto ma geidavimu, kad tokių subuvimų santi lietuviška visuomenė.
lonumais
turi
iš
anksto
pasirū
tiečiais
suartėti.
Tačiau
jos
ne
Valandos pagal susitarimą
būtų daugiau.
rios kitos pramogos. Rugpiūčio Franceskai ir Alverinai už jų do
pinti
apsistojimo
vieta,
priešin-į
turėdavo
visuotinio
charakterio,
vanas
Vyčių
stipendijų
fondui.
7 d. per pietus buvo įteikti ap
Salietis
Toliau dar tektų paminėti adovanojimai: lietuvių ir anglų "Draugo" redaktoriui kun. Pr. jos lyg ir neapimdavo visų lie gai, atvykę gali turėti sunkumų pie šia koloniją, kad, kaip jau
kalba enciklopedijų leidėjui Juo Garšvai dėkoja už jo vedamjį tuvių. Kad to ateityje išvengti, su nakvynėmis.
yra žinoma, bažnytinės vyriau
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
zui Kapočiui, kaip atlikusiam la „Drauge" vyčių reikalu. Sveiki Liet. namų vadovybė sumanė
Ir viskas tai parodo, kaip pla sybės paskutiniu metu yra leista
DR. K. G. BALUKAS
na
Amerikos
olimpinius
žaidėjus
Lietuvių
namų
dienas
išplėsti,
bai svarbų lietuvių kultūrinį ir
DR. P. KISIELIUS
čiai yra vertinamas šis kurortas
Akušerija ir moterų ligos
mokslinį bei istorinį darbą, ir už pasiaukojimą nevykti į Mask kad jos paiaipsniui taptų visų — vasarvietė, ypač tai pagal ži
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Ginekologinė Chirurgija
vos olimpiadą ir visa eilė kitų šiame rajone gyvenančių lietu novų nuomonę yra labai nau
1443
So.
50th
Ave., Cicero
iškiliam lietuviui Joe Casper.
6449 So. Pulaski Road (Cr«wford
iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiminiiiiiiHiiuiiiiiimi
Kasdien
1-3
vai.
ir
6-8
vai. vak. išskyrus
rezoliucijų.
vių susiartinimo dienomis ar dingas sveikatingumo atžvilgiu
Medical Building). Tet. LU 5-6446
Po šių pietų ir apdovanojimų
treč. šešt. 12 tki 4 vai. popiet
net šventėmis, prie kurių suren jūros vanduo su mineralinėmis
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Kiekvieną dieną po seimo po gimo turėtų prisidėti LB apy
vyko posėdžiai, kuriuos pradėjo
Priima ligonius pagal susitarimą
Tel. REliance 5-1811
:
pirmininkas Philip Skabeikis, o sėdžių vakarais vyko renginiai. linkės ir visos lietuviškos orga priemaišomis iš pietinės Ameri
kos
vandenynų.
Čia
pat
tenka
pa
DR.
WALTER
J
.
KIRSTUK
Tel. ofiso HE 4 5849, rez. 3882233
maldą sukalbėjo tėvas Jurgelai Ketvirtadienio vakare Etnografi nizacijos. Kadangi ši mintis tik
Lietuvis gydytojas
tis. Buvo perskaityti sveikinimai: nio ansamblio programa, penk- neseniai kilo, šį kartą dar ne- stebėti, kad, Cape Cod sezonui Kadijo Valanda Jau 39 metus tar
DR.
PETER
T.
BRAZIS
3925
West 59th Street
l
užsibaigus,
judėjimas
kaip
toksai
nauja New Jersey, New Torte Ir ConJAV prezidento Carter, o tada tadienio vakare bendri šokiai, o b u v o
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4
necticut
lietuviams
!
suspėta jų į tą darbą vyksta ištisus metus. Žiemą čia Kas šeštadienį nuo * lkl 5 vai. po
žodžiu sveikino tėvų pranciško šeštadienio vakare banketas, k u r i
2434 West 71st Street
vai popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. <r šešt.
įtraukti
ir ketvirtąją Delaware yra įvairių pramogų, visuomenė piet 15 WEVD Stoties New Yorke Vai.; pirm., antr., ketv. ir penki. 1:00 - 5:00 uždaryta
nų vardu kun. Baltakis, N.P. buvo įteiktas apdovanojimas ku
kil.. AM ir nuo f lkl 8 vai vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus
slėnio Lietuvių dieną rengti dar daugiau užimta savo reikalais 1330
Marijos seselių vardu seselė Mar nigui Bordeaux.
vak. 97.9 meg\ FM.
DR. IRENA KURAS
garita, Jėzaus Nukryžiuotojo se
Reikėtų pareikšti padėką Bos tenka Liet. namų tarybos su (tarp kitko čia lankytojų ne Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
GYDYTOJA IR CHIRURGE
trūksta
ir
žiemos
metu),
organi
selių vardu seselė Ammciata, Ka tono vyčiams, kurie taip gražiai darytam komitetui.
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
234 Sunlit Drive
zacine veikla, jaunimas mokosi,
DR. EDMUND E. CIARA
talikių moterų s-gos vardu — ir sklandžiai visą seimo eigą su
SPECIALISTE
Šių dienų idėja nėra nauja. sportuoja ir pan.
0PTOMETRISTAS
MEDICAL BUILDING
Mackey (pavardė užrašyta iš organizavo.
Watemmg, N . J. 07O«0
Jos jau seniai rengiamos Penn2709 West 51st Street
3200 W. 81st Street
klausos), LB Tarybos pirm. V.
Praėjusiais 1979 metais pagal
TEL. — 753*436 (261)
Tel - GR 6-2400
sylvanijos kasyklų apylinkėje,
Vyčių
himno
žodžiai
—
Gy
Izbickas, SLA — A. Chaplik ir
Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. PP
Baltimorėje, Putname, Kenne- esamus duomenis Cape Cod ap tiiimiiiiiiiiiiimmiiiimimiiiiiiiimiiiiiii Vai. pagal susitarime: pirmad.tr ketv. 1-4 ir Ofiso
tel. RE 71168: rezkJ. 239-2919
Lietuvos Laisvės Kovotojų s-gos venam tautai ir bažnyčiai.
7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai
silankiusių
skaičius
viršijo
ketu
bunkporte
ir
kitur.
Į
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su
— P. Žičkus.
P. Zičkus plaukia rninios tautiečių paben ris milijonus. Šiais metais esant
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801
uiiiiimiimiimimiiiiimiiiiiiiimniiiinii Ofs. M. 735-4477; Rez. 246-2839
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Buvo sudarytas prezidiumas:
DR. J. MEŠKAUSKAS
drauti, nežiūrint
ADOLFAS VENCLATJSKAS
DR. E. DECKYS
pirm. Larry Janonis, vicepirm. Vyčių veiklos skyriaus redaktorės jie kalbėtų ar kuriai generaci lankytojų skaičius pasieks dau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
giau
kaip
penkis
milijonus.
IŠ
su
Rita Stoškus ir A. Budreckis, sek
Specialybė
—
Nervų
ir
Specialybė vidaus ligos
Emilijos Pakalniškienės
jai priklausytų. Jose atnaujina glaustų duomenų galima susi
Emocinės ligos
2454 West 71st Street
retorės — Rita Pinkus ir Ann
mos pažintys, užmezgamos nau daryti vaizdą, kaip amerikiečiai
Knygos turinys paimtas iš oku
CRAWF0R0 MEDICAL BUILDING
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
PRANEŠIMAS 67-TAJAM
Bender. Tada sekė darbų — veik
jos, pasigėrima kultūrine pro vertina šią kurortinę vietovę.
puotos Lietuvos gyvenimo, kuria
6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad..antrad.. ketvirtad irpenktad.
VYČIŲ SEIMUI
los pranešimai, kuriuos padarė
me aprašo tuometinius įvykius pro
Valandos pagal susitarimą
3 iki 7 v. p. p Tik susitarus.
grama. Jose kyla šventiška nuo
pirm. Philip Skabeikis, vicepirm.
Toliau kiek apie esančią lietu vinciniame miestely ir jo apylin
Šiais metais "Vyčių veiklos" įtaiką ir net didžiuojamasi savo
TeL MS-44SS, 373-&S**. SS«-SST»
Susan Bumila, Jonas Adomėnas,
višką visuomenę. Lietuvių skai kėse kada vyko sunkios partizanų
DR. A. B. GLEVECKAS
skyrius „Drauge" buvo turtingas i kilme. Tokio pobūdžio ir apimsekretorė Anna Klizas Wargo,
čius šioje kolonijoje nuolat didė kovos su okupantais ir jų padėjė
Dr. ROMAS PETKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
korespondencijomis,
pranešimais
i
ties
lietuvių
dieną
iki
šiol
pa
"dvasios vadas kun. Jurgelaitis,
ja. Čia yra susidariusi LB-nė, ku jais.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Tel. - BE 3 5893
ir nuotraukomis. Gauta padėkos sigendama De!aware slėnyje. To
Išleido Akademinio Skautų Są
Ofisai:
kun. Pugevičius, teisinis patarė
ri rūpinasi vietine lietuviška veik jūdžio
Specialybė Akiy ligos
Filisterių skautų sąjungos
laiškų už gerus aprašymus. Skam kios jos turėtų būti dabar ir
111
NO.
ftABASH AVE.
3907 West 103rd Street
jas adv. A, Young, Jaunimo koor
la. Be kito ko šio mėnesio bėgy Worcesterio skyrius. 230 pusi. Kai
4200 NO. CENTRAL AVE.
bino ir telefonu, džiaugėsi vyčių ateityje.
Valandos pagal susitarime
dinatorė Ann M. Statkus, finan organizacijos veikla. Taip pat as
je tarp kitų darbų LB-nės pastan na su persiuntimu $5.75. Illinois
Valandos pagal susitarimą.
sų sekr. Ann M. Kassel, ritualų meniškai gyrė vyčius, kad gra Tokia Lietuvių diena rengia gomis Madeikio sodyboje buvo su gyventojai prideda 25 et. valstijos
Ofiso tel. — 582-0221
ma rugsėjo 7 d., 1 vai. p. p. iki rengtas didesnės apimties pikni mokesčio
komiteto — Sophie M. Zager, pa žiai, sutartinai dirba.
DR. FRANK PLECKAS
DR. JANINA JAKSEVlClUS
sutemos
"Polankos"
parke, kas, kuris praėjo su dideliu pasi
tikėtinių vardu — Joe VVhitl, vy
(Kalba lietuviškai)
Užsakymus siųsti:
JOKSA
Klausiau, iš kur žino, kad vy 3258 Knights Rd., Cornweils sekimu. Šia proga buvo surengta D R A U G A S , 4 5 4 5 W. 63rd S t ,
čių organo redaktorė — ix>reta
0PT0METRISTAS
VAIKŲ LIGOS
Tikrina
akis. Pritaiko akinius k
Heights,
Pa.,
tai
yra
ten
pat,
čiai
gražiai
dirba.
Atsakė,
kad
Stukas, o taip distriktų komite
vietoje gyvenančių šešių meno
Chicago, minois 60629
6441 S. Pulaski Rd.
Contact kenses"
skaito
„Vyčių
Veiklos"
skyrių
k
būdavo
ankstesnės
gegužitai. Iš visų pranešimų matėsi,
ur
mėgėjų dailės paroda. Iš jų buvo miiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
Valandos pagal susitarimą
2618 W. 7lst St. - Tel. 737-5149
kiek daug ir kokiais reikalais rū „Drauge". Laukią kiekvieno ket- !j n ė s Programa prasidės antrą
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč
Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278
pinasi ši garbinga organizacija. virtadienio ir jei kartais vyčių v a l a n d ą s u fc Venckaus vadoDR. A. JENKINS
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zys Šipaila, Anthony Dainius ir
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
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Pasaulio Lietuviu Bendruomenes
1
3844 West 63rd Street
Mfchael Petfkus.
PR0STATO
CHIRURGIJA
Kaip matosi, "Vyčių veiklos" j rinės" tautiniams šokiams. Čia
Valandos pagal susitarimą
2656
W.
63rd
Street
IŠVYKA Į AUSTRALIJĄ
|
Apie persekiojimus okupuotoje skyrių skaito ne tiktai vyčiai, bet bus galima įsigyti tautodailės |
Vai
antr
1-4
popiet
ir
ketv
5-7 vak.
6132 S. Kedzie Ave Chicaro
Lietuvoje kalbėjo kun. Pugevi ir kiti lietuviai. Ir vyčiai yra ger- dirbinių ir suvenyrų. Bus viOfiso
tel.
776-2880.
rezid.
448-5545
WA 5-2670 arba 489 4441
čius, o ypatingai daug kunigas biami lietuvių tarpe. Turime iš siems atviras sporto turnyras 3 Gruodžio 20 d. iki Sausio men. 10 &, 1981 |
Ofiso tel HE 4-2123. namu GI 8-6195
DR. K. A. J U CAS
(anglikonų), kuris parašė knygą laikyti tą gerą vardą, turime ra ir šokių varžybos, bus spalvo =
Kaina Iš Los Angeles i Sydnėjų ir atgal — $1200.00
ODOS LIGOS
DR. V. TUMAS0NIS
apie
persekiojimus
Lietuvoje šyti į spaudą apie savo veiklą, tos televizijos, dviračio ir kitų S
Iš Chicagos į Los Angeles ir atgal $222.
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
CHIRURGAS
„Land of Crosses". Jis nurodė, nes tik per spaudą žmonės tegali vertingų dovanų traukimai ir
Valandos pagal susitarimą
=
Prie šios išvykos gali prisijungti keleiviai iš visų kitų Amerikos j=
2454 West 71st Street
kiek jis dirba Lietuvos labui, tik apie mus sužinoti.
kitoki laimėjimai. Netrukus bul
Vai: pirm., antrad . ketv ir penktad 2-5 ir
5 miestų! Jų kainos bus atskirai apskaičiuotos iki Los Angeles.
=
įstaigos ir buto tel. 6 5 2 1 3 8 1
darbui reikalingos lėšos, kurių
Dėkoju savo bendradarbiams. vinių blynų ir kitokių lietuviškų | PRAŠOME REGISTRUOTIS IR SUMOKĖTI U2 BILIETUS NEVĖLIAU |
6-7 — iš anksto susitarus.
trūksta. Taip pat kalbėjo Kent Dėkoju Pranciškai Petkuvienei, skanėstų bei gėrimų. Įėjimas
DR. FERD. VYT. KAUNAS
Ofs. tel 586-3166: namu 381-3772
universiteto prof. John W. Cad- Sofijai Zager, Irenai Sankutei, Ie tik $2.50, mokyklos vaikams — | RUGSĖJO MEN. 7 DIENOS. VIRŠUJE NURODYTOS KAINOS YRA |
Gydytojas ir Chirurgas
DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
zow. Jis ryškino darbą tame uni vai Migonytei, Marijai Trainaus- $1, o iki 5 metų — veltui. Jei | GARANTUOTOS TIK IKI ŠIOS DATOS! !1
DR. PETRAS 2LI0BA
=
OF FAMTLY PRACTICB
versitete. Ten esanti dėstoma lie kaitei. kun. Stasiui Railai, Pily gu lytų, viskas vykjf gretimoje
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
~ Vėliau užsiregistravusiems kelionė gali kainuoti
žymiai brangiau, s
1407 So. 49th CourV Cicero III.
tuvių kalba. Būtų galimybė su pui Skabeikiui, Vilijamui Sidtis. salėje.
6745 Mest 63rd Street
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč. iriest
c:
Kreiptis j :
daryti lietuvių knygoms archyvą Kaziui Kleivai, Antanui Mažeikai,
Vai: pirm., antr ketv ir penkt.
2 —7) šeštadieniais pagal susitarimą
ir net išleisti to universiteto var kun. Ignui Urbonui ir Genovai
Kad ši Lietuvių diena būtų i
DR. IRENA KYRAS
AMERICAN 1RAVEL
du knygas, bet ir čia yra lėšų tei Gobienei. Dėkoju ir Aleksand jdomi ir visus patenkinanti, yra f
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, nes
SERVICE BUREATJ
DANTŲ GYDYTOJA
klausimas.
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rui Pakalniškiui už vertimus iš J
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Chicago,
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60613
Dar pranešimus padarė Irena
Vai pagal susitarimą Pirm , antr. treč. raštis, gi skelbimų kainos yra visiems
^E5^
K. Šankus, kaip National Public Rašydami daug padedate savojtinius lietuvius, bet ir svečius |
Tel. (312) 2S8-9787
ketv 10 iki 6 vai ŠeStad 10 iki 1 vai
prieinamos.
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Relations Chairman ir eilė kitų. organizacijai.
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KOVOJE SU MILŽINU

Irano būklė

SOVIETŲ „KULTŪRINIS BENDRADARBIAVIMAS

kad šiuos menininkus lydi
čekistai. Bet tie, kuriuos Ceka
Tokia antrašte T. Silis atreferavo latvių laikraštyje „Lat
Sąjungos piliečiu jau yra parenka išvykai, nėra „sta
AL.
T
E
N
I
S
O
N
A
S
būdų
priiminėti
svečius
turis
Kasdien girdime per radiją, tis yra sudėjusi į prezidentą vija", nr. 26/28 į Vakarus atbė
degradacija, nes tai reiškia, tinėje užaugę ir per 6aupą mai
tus.
Ruošėme
kultūrinius
pobū
savo fondo vienai ar dviem kad esi žmogus, kuris pats tinti"... Aš nenoriu tvirtinti,
kiek dienų Amerikos įkaitai Bani-Sadr. Islamo respubli gusio Cekos majoro Imanto
Irane yra praleidę, bet apie Ira konų partija — konservatyvio Lešinskio birželio 8 d. San vius su muzika, rašytojų ir kitų dienom paskolina knygą, kad negali tvarkyti savo likimo. kad visi Čekos parinktieji me
ir Francisco skaitytą referatą. kultūros darbuotojų dalyvavi rašytojas galėtų ją įdėti į savo Turi gyventi dvilypumo gyve nininkai, atvykę pas tremti
no problematinę būklę mažai ji, antiamerikietiškoji
.antikomunistinė
grupė
valdo
Manau, kad šis Lešinskio refe mu. Pasirūpindavome ir apie knygų spintą ir svetys auto nimu. Širdyje tu galvoji kitaip, nius, atlieka savo pareigą. Gal
pranešama. Visi Amerikos
svaiginan rius ją galėtų pamatyti per tą su draugais ir namiškiais tu vienas kitas mėgina Čeką
parlamentą.
Abi
šios
grupės
r a t a s yra įdomus ir lietuvių kultūringesnius
žurnalistai yra išvaryti. Ką
čius
gėrimus,
nes
kaip
gi, taip laiką, kai jis besisvečiuo kalbi kitaip, bet viešai tu turi apgauti. Bet aš galvoju, kad
žinome, tai tik iš užsieniečių varžosi Khomeini turėti savo laikraščių skaitytojams, tad
sakant,
su
paprasta
vodka damas geria kokteilį.
čia jo santrauka.
žurnalistų.
Muencheno pusėje.
garbinti komunizmą ir rusų Čeką dabartinėje Sov. Sąjun
goje turi visas galimybes šiuos
Kiek Khomeini turi įtakos vi
Iš pradžių tenka pasakyti, skleisi kultūrą. Per šiuos „kul
Kasmet
„Kultūros ryšių tautą, kurios tu neapkenti.
"Suddeutsche Zeitung" laik
tūrinius
pobūvius"
dalyvavo
komitetas" išrenka ir pakvie
raščio korespondentas Ru- sam kraštui ir partijoms rodo kad čekistas majoras LešinsA n t r a degradacija
yra žmones vėliau atidengti. Meni
me
ir
visi
čekistai.
Per
čia apie 50 kultūros veikėjų priėmimas į komunistų partiją. ninkai, mokslininkai patar
dolph Chimelli aprašo, ką jis ir tai, kad jo įsakymu per visą kis nuo 1960 iki 1976 m. dirbo
paskaitų
pertraukas
kalbė
(niekad nekviečia paprastų Tada pilietis yra pajungtas ne nauja Čekai ir smulkme
yra matęs Teherano mieste. Jis savaitę buvo daužomas ir Čekos filiale „Kultūros ryšių
jome
apie
kultūrą,
meną,
menkos
darbininkų), kurie turi autori vien Sov. Sąjungos įnorin n o m i s . V i s a i
rašo, kad matęs suprakaitavu griaunamas marmurinis ir ne komitete", kad ardytų, skal
sius vyrus, velkančius didžiu paprastai gražus šacho Rėzos dytų ir kiek galima naikintų diskutavome ir tokiu būdu tetą visuomenėje ar tremties giems įstatymams, bet ir parti kasdieniškos ir nereikšmingos
les dėžes į vieną namą. Ant tų mauzolėjus Teherano prie politinį tremtį. Čeką prie lat sueidavome į kontaktą ir suži politikoje ir pakviečia juos jos statutams. Čia jau žmo žinios patarnauja čekistams jų
dėžių buvę japoniški užrašai. miestyje. Tas mauzolėjus buvo vių tremtinių fizinio sunai nodavome viską, kas Čekai viešnagėn į Rygą. Jiems apmo gaus asmeninė laisvė yra sumanymui įgyvendinti. Svar
kelionė,
viešbučiai, susiaurinta.
Ant vienos dėžės buvo ang pastatytas Pahlavi dinastijos kinimo negalėjo pritilpti, todėl buvo reikalinga žinoti. Aš iš kama
Klaidingiausią bu yra net žinoti, kaip trem
mėginau
ir
eksperimentą,
restoranai. Galiu patvirtinti, iliuzija yra, jei kas mano, kad tinys gyvena, kur dirba, koks
eliškas užrašas: 'Teheran via pranokėjo, kuris mirė 1944 m. reikėjo imtis būdų ir prie
kurio
sėkmingumui
niekas
kad šis „Kultūros ryšių komi įstojus į komunistų partiją jam šeimyninis sugyvenimas, ar
Djulfa". Djulfa yra gelžkelio Veltui stengėsi Bani-Sadr iš monių. Latvijos okupacinei vy
i stotis tarp Irano ir Sovietų gelbėti tą nepaprastai brangų riausybei labai nepatinka, kad netikėjo. Suruošiau Sovietų tetas" yra Čekos skyrius, ir atsidaro platesnės galimybės mėgsta alkoholį, ar y r a
Armėnijos. Japonai gabena paminklą ir iš jo padaryti Vakaruose gyvena laisvi lat Latvijos 32 metų sukakties kad šiuos pakvietimus žymes padėti arba veikti latvių tau šnekus, ar keliauja ir t.t. Tas
šventę. Tuomet Rygoje buvo niems tremties
viai ir Kkad
žinios
asmenims tos naudai. Partija yra centra padeda komunistų atramos
prekes į Iraną aplinkiniais ke muziejų, kuriame būtų buvę su VW1
a a aapie jų vveiklą
eir
D
rinkti
įvairūs
šacho
nusikalti-1
.
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latvių
tremtinių
turis
Čeką panaudoja tik savo reika lizuota, ji apriboja asmens punktų steigimui laisvajame
liais, kad nepakliūtų į Ameri
;~* •„„•„ ^„nmpnvs
I Pasiekia ir okupuotą Latviją. tų. Visiems
pasiuntėme
mų prieš tautą duomenys
lams. Jei kas Sov. Sąjungoje teises, visi įsakymai ateina iš pasaulyje. Sov. Sąjungai ir Če
kos blokadą.
„Kai pradėjau dirbti Čekos su
pakvietimus atvykti į Tarybų tikrai dirba, tai vien tik Čeką ir Maskvos. Tačiau į šią nedorą kai yra reikalingos tokios
Dėžės yra pilnos japoniškų
Ayatollah nėra visagalis į kurtame Kultūros ryšių komi
Lešinskis, Latvijos šventę. Staigmena komunistų partija. Todėl šių partiją
daugelis mėgina grupės, kurios simpatizuoja
prekių, kurios oficialiai yra pa krašto valdovas. J o ištarmė, tete , ~ pareiškė
buvo
nepaprasta
—
atvyko
180
žmonių, kaipo Čekos svečių patekti dėl materialinių ger k o m u n i z m u i . R e i k a l i n g i
smerktos kaip nereikalinga kad kairieji yra žemės ardy - t a d a buvo manoma, kad trem
latvių
turistų
tremtinių
ir
visi
žmonės, kurie yra pasiruošę
atsilankymas veikia moraliai ovių.
islamui prabanga. Teherane tojai ir kad islamo teismas vi tiniai yra taip vieningi ir mo
pakėlė
taurę
už
Sovietų
Lat
neigiamai į Latvijos gyven
Trečioji ir didžiausia degra patarnauti partijos intere
krautuvės parduoda visokios sus turi pasmerkti mirčiai, raliai stiprūs, kad jie nėra su
vijos
ateitį.
Mes
pabrėžėme
žo
tojus. Su šių svečių pagalba dacija yra tapti čekistu. Aš tai sams. Kad tokių „atramos
rūšies prekes iš Paryžiaus ir sąmyšio krašte nesutramdė. skaldomi. Tačiau be perstojo,
džius — „už tolimesnį sukles Čekai verčiami talkininkauti ir sakau atvirai, nes pats esu tai punktų" įsteigtų laisvajame
Milano. Niekas nežino, ko Komunistų Tudeh partija vi kaip lašas po lašo ir akmenį
tėjimą", nes tai mums buvo Latvijoje esą kultūros darbuo pajutęs. Čekisto pareiga — pasaulyje, yra daug daroma.
kiais keliais jos atvežamos.
sur kelia nepasitenkinimą pratašo, komitetui pavyko
labai
svarbu.
Tokios
Panašūs „Kultūros ryšių
Washingtone buvo tikimasi, Khomeini diktatūra. Univer tremties bendruomenėje iškelti sukaktuvės dabar ruošiamos tojai. Pvz., jei tremties auto šnipinėjimas viduje, šnipinė
komitetai"
yra įsteigti ir pas
-kad. A m e r i k o s b o i k o t a s sitetai yra komunistų ats m a ž u s plyšius. N e g a l i m a kasmet kartu su „kultūriniais rius, gerai žinomo čekisto Le jimas tarp latvių tremtyje ir
visas
Sovietų
pavergtas
sutramdys Irano revoliucinę paros punktai. Universite pasakyti, kad pavyko tremti- pobūviais" ir vis su įmantres šinskio lydimas, atvyksta į viso laisvojo pasaulio ir
tautas, ir jiems tarpinin
vyriausybę. Žinoma, vyriau tuose vietoj Khomeini yra nius suskaldyti, bet vis dėlto niais sumanymais. Nuostabu Rašytojų sąjungą arba sve demokratinių santraukų grio
kaujant, į visas šalis plaukia
sybei susidarė daug sunkumų, iškabinti Lenino, Stalino ir komitetui pavyko tremties yra tai, kad visi, kurie atvyko į čiuose pas Latvijoje gyvenantį vimas. Pats griovimas labiau
Čekos „kultūros darbuotojai",
bet ne tiek, kiek Washingtone Mao paveikslai. Hisb Allah bendruomenėje įvaryti mažus tą šventę, išgėrė ir už Sovietų rašytoją, tad pas tą rašytoją siai degraduoja moraliai. Dir
nes kontaktai ir simpatizantai
tikėtasi. Sovietai pasiūlė pra (Dievo partijos) grupė nutarė plyšius, sukelti iliuziją, kad su Latvijos laimę. Ar galite įsi tuoj kyla klausimas, kodėl tas bant m a n Niujorke, mano
reikalingi visur, kad prikliūtų
plėsti geležinkelius tarp Ru Teherano universitetą išvalyti okupantų vyriausybe bus gali vaizduoti, kokį griaunantį laisvėje gyvenąs rašytojas yra pareiga buvo griauti JAV
įstaigose
prie
žymesnių
sijos ir Irano ir padidinti susi nuo kairiųjų. Vyrai įsiveržė su ma sugyventi. Pavyko įkalbėti, įspūdį t a s paliko gyve Čekos svetys? Jis įsisąmonina laisvę. Aišku yra, jei JAV bus
asmenų mokslo ir politikos
siekimą per Kaspijos jūrą. kirviais ir lazdomis. Toks va k a d g y v e n i m a s Latvijoje nantiems latviams Latvijoje? ir kad Čeką gali jį pašalinti iš silpna ir neturės galingos
špionažui, kad būtų žmonių
Turkija, tikėdamasi gauti dau lymas nieko nepadėjo, tik la dabar visose srityse kyla ir kad Kaip bebūtų, bet tenykščiai Rašytojų sąjungos ir tada jo demokratijos, tai ir Latvijos
savo valstybės santvarkos
giau alyvos, yra pasiruošusi biau suerzino komunistų par ligšiolinė tremties organiza latviai tą dieną dar neišgėrė karjera yra baigta, gyvenimas laisvė niekad nebus gražinta.
griovimui ir etninių grupių
atidaryti Iranui visus jau ir tiją. Bani-Sadr tikėjosi, kad cijų veikla ir politinė kova yra vodkos ar šampano Sovietų pavojuje, jei atsisakys talki Latvi j oš laisvės gražinimui
politinės veiklos marinimui.
taip apsunkintus kelius. Švei . universitetai veiks per vasarą. buvusi klaidinga, kad ir trem Latvijos tolimesniam buvimui. ninkauti Čekai. Taip tremties reikalinga morali parama iš
Sov. Sąjungoje, kaip jau
carija, kuri atstovauja Ameri Betreikėjo juos uždaryti, ir da tiniai turi ieškoti naujų kelių Man dar .". Undien neaišku, kas intelektualai padeda Čekai kitų demokratijų. Jei Latvija
žinoma,
žodžiai ir terminai turi
kos interesams Irane j nesi bar mažai kas tikisi, kad jie b e n d r a d a r b i a u t i su t a u t a verčia latviams tai daryti — ar įtraukti į savo tinklus kultūros per porą dešimtmečių neat
visai
kitokią
prasmę ir turinį.
darbuotojus iš okupuotos Lat gauna laisvės, tai latvių tauta
tėvynėje ir su jos kultūros
varžo- dėl s a v o prekių bus atidaryti rudenį.
tie
išgėrimai,
užkandos,
čekis
Ten
patriotas
yra tas, kuris
eksportavimo į Iraną. Apsuk
Parlamente yra 270 dele darbuotojais, kad tik toks tų bičiuliškas nusiteikimas, ar vijos. Apie tai kiekvienas lais gali pražūti. Tai yra tik iliu griauna ir kovoja prieš patrio
vojo pasaulio intelektualas zija, jei kas mano, kad užtektų
rieji pirkliai iš Kuwait, Dubai, gatų, iš kurių yra 90 akade kelias yra teisingas tautos atei kas kitas?
turėtų gerai pagalvoti ir prieš vien su režimo liberalizavimu. tizmą savo gyvenimo aplinkoBombay ir Singapūro gabena minio išsilavinimo. Yra dvi ties gyvavimui.
priimant Čekos filialo — „Kul Žinoma, tas palengvintų gyve- je ir užsienyje. Visam šiam
iš Amerikos ir Europos viso moterys, apsirengusios pagal
„Ryšių k o m i t e t a s "
Pastangos skaldyti
tūros
ryšių
k o m i t e t o " nimą, bet neišgelbėtų tautos' griovimo darbui užsienis yra
kių prekių. Tik tos prekės yra islamo reikalavimus. Kurdų
Antra
nuostaba
yra,
kad
pakvietimą
„pasisvečiuoti
nuo išnaikinimo. Latvių tauta padalytas pagal svarbumo eilę
Iš
pradžių
šiam
skaldymo
10 * ar TŠ procentų* brangesnės. demokratų partijos ir mark
„kultūrą" Rygoje nemokamai".
turi atgauti laisvę ir nepri — pirmoje vietoje JAV ir
Todėl, kai Europa paskelbė sistų Komileh partijos delega darbui nebuvo jokios medžia tremties latviai
Reikia žinoti, kad ir į tremtį klausomybę
gyventi
savo Kanada, po jų Vakarų Vokie
sankcijas, Teherane nebuvo tai neatvažiuoja į posėdžius, gos. Į „Kultūros ryšių komi maino taip, kad „ryšių komi
tija, Japonija ir t.t. Tas pats
jaučiamos panikos.
kurie kasdien prasideda 8 vai. tetą" čekistai atnešdavo tik tetą", taigi Čeką, aprūpina siunčiami kultūros darbuo nacionalinėje valstybėje.
buvo taikoma latvių tremtinių
veltui
visomis
jai
reika
tojai visi yra Čekos išrinktieji.
Revoliucinės tarybos narys ryto. Jie bijo, kad nebūtų suim kelius numerius tremties laik
N
a
i
v
i
o
s
iliuzijos
sekimo sektoriuje. Šį prioritetą
lingomis
informacijomis,
net
Leidimą išvažiuoti nusako
Mohammed Bahonar pareiškė, ti ir pasmerkti revoliucinio raščių. Juos Čeką buvo gavusi
su
vietos
organizacijų
balanČeką vadovaujantis įsitikini
Visai naivi iliuzija yra gal reikėjo turėti dėmesin, veikiant
kad ekonominės sankcijos teismo mirčiai, nes kurdų prenumeratų keliu. Turistų
mais, kad šis asmuo patar vojimas, kad su Čekos „kultū ir teikiant atskaitas apie nu
išeis Iranui į naudą. Žmones autonomijos klausimas yra „apdirbimo" būdai buvo per sais.
atviri ir nemandagūs. Latvių
Yra iliuzija, jei kas mano, naus Čekos interesams. Reikia riniais ryšiais" galima padėti veiktą, kad tai įvertintų
privers tapti nepriklausomais neišspręstas.
procentais. Latvių sektoriuje
Konservatyviųjų
v i e n a s turistams buvo ruošiami išleis- kad jo siuntos „ryšių komi- žinoti, kad pasaulyje dar latviams okupuotoje Latvijoje, man pavyko pasiekti 53% ir už
ir daugiau savimi pasitikin
p«rtajjjcxi«= buvo
««.v- , tuvių vakarai su Šokiais, kur teto" pašto dėžutei nr. 261 nebuvo atsitikimo, kad val kad ir su tuo, kad parūpiname
čiais. Ayatollah Khomeini irgi aeiegavas
delegatas parlamente
suimtas.
Apkaltintas
dalyvavi\ grojo įvairius „reinlenderius". pasiekia adresatą ir jas skaito džios organas — žvalgybos tar menininkams galimybę pama tai gavau vietos ir Maskvos
panašiai kalba. Jis sako, kad
vyrų padėką. Žinoma, ir pa
nutraukimas ryšių su Ameri mu Amerikos saugumo sąmok- j Čekistai per tuos šokių vaka- ir latvių tauta. Pvz., iš prisiųs- nyba — organizuotų kultūri tyti pasaulį, laisvės gyve aukštinimą ir taip aš ištrūkau
Iraną. Bani-Sadr j ^
pasirūpindavo, kad ne- tų knygų paliekama tik 2 egz., nius ryšius tik dėl pačios nimą, susipažinti plačiau su
ka Iraną padarė 1laisvą. Prie sle Pprieš
ša" h'^aldžToTvisi r ^ u d ė s r S • m S 1 F a n ą - D a i u : ° < " " I ™
. . . . . .
kultūros. Čia kultūra yra tik menu, neatsižvelgiant į tai, nuo „veiklos" latvių sektoriuje.
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pasiįdomaudavo.
jus vieną
komitetas",
— Cekos
.•_; K_
delegatą
išteisinti,
vodkos ir kiek
prie pas
progos
pasiimaantrą
„Kultūros
ryšių priedanga. Yra faktas, kad
T ,,
įrodžius, kad
dokumentai
bu Į trūktų
miestus. Dabar Khomeini
lie pasisekė
ten
San
Francisco
yra
tų
latžvalgybos
viršininkas.
Jei
iŠ tremties latviai iš nuoširdumo
----i»-i^v
«oo
ina
komitetas",
antra
—
Čekos
pė ūkininkams grįžti prie savo vo tyčia sudaryti neteisingai.
vių
ir
kas
yra
jų
vadai.
Žinotremties
atvyksta
rašytojas,
ir gilios meilės priima Čekos
Palieku tėvynę ir lūšnas
gimtąsias,
žemių. Išdžiūvusios žemės da Kaltintojas buvo ayatollah
ma,
rezultatai
buvo
menki,
kuris
yra
atsiuntęs
savo
knysiųstus
darbuotojus
ir
taip
Dzūkijos
smėlynus
ir
pievas
žalias, —
Khalkhali,
prezidento
drau
bar vėl sužaliavo javais.
Taip
pat
ir
„Dzimtenes
Balgas
ir
Čeką
suruošia
atsilanpadeda
Čekos
aktyvumui.
Sakyki
gi,
tėviške
mano
mieloji,
Ekonominės sankcijos revo gas. Jis yra labai populiarus
kymą pas tą rašytoją, kuriam
Kas tave į šviesią ateitį ves?
liucinei vyriausybei padėjo ats visame krašte ir jau kelis kar sas" nerado pasitikėjimo.
Piliečio degradacija
Per
mano
buvimą
komitete
knygos buvo siųstos, tada
(Iš Sibiro lietuvių poezijos)
kirti Iraną nuo Vakarų, bet tus jis reikalavo, kad Ameri
Sprendžiu, kad būti Sovietų
nieko nepadėjo Amerikos įkai kos įkaitai būtų paleisti. Revo perėjome prie įmantresnių „Kultūros ryšių komitetas" iš
tams. Jų pagrobėjai dar la liucionieriai, kurie laiko
Tarno užeigą, dainavo iš peties, o kaip žinome, net nespyrė, bet užsimojo ir kumštimi smogė tam
taip viską žinančiam mokslinčiui. Tačiau moks
įkaitus, grasina kreiptis į visą
biau užkietėję.
Tarnas nebuvęs kiek didesnis dainos mėgėjas. Jis
linčius
laiku pasisuko ir kumštis trenkė į sieną.
kentėjo kai svečiai uoliai šėrė žirgelius ir didvyriškai
Iš revoliucinės vyriausybės tautą, jeigu p a r l a m e n t a s
— Džiordžai, nustok, — prišoko Butkus, išgąs
statė ant kalno mūrus.
pasisakymų nereikia daryti iš nenuspręs įkaitų atiduoti teis
mui,
kuris
turi
apkaltinti
juos
dinti
šaunieji dainininkai nutilo, daugiau pasiryžę
Kadangi kortomis lošiant fortūna, kaip Džiorvados, kad Teherane nėra
už
šnipinėjimą.
bėgti,
o ne veltis į Žalgirio garbės mūšį. Džiordžas
dža8 sakė, parodė užpakalį. Džiordžas buvo be pinigų.
įtampos ir krašte ekonominių
Dabar niekas nežino, kas ir
Jis dabar gėrė iš tetos palikimą benaudojančio Ker atsisėdo prie baro, jam velniškai skaudėjo nykštį,
sukrėtimų. Peykan Volkskiek
turi
krašte
valdžios
ir
niaus sąskaitos, bet šis buvo susnūdęs ir labai lėtai vos galėjo jį paliesti. Svečiai užsukėliai pakilo ir
wagen fabrikas turi iš Ang
ALOYZAS BARONAS
autoriteto.
Khomeini
saulė
pra
užsakinėjo. Apie staliuką susispietusiem daininin išėjo, taip nepoetiškai ir nelabai iškilmingai užbaigę
lijos atsarginių dalių ir me
deda
blėsti.
Kai
reikėjo
nu
koncertą. Pažymėtina, kad niekas dėl to
kam Džiordžas pasakė:
džiagos
naujiems
versti
šachą,
milijonai
rinkosi
į
(Ištrauka iš to paties vardo humoristinio romano!
automobiliams tik šešiems
— Jūs ne dainuojat, bet, anot Donelaičio, neapgailestavo, net ir Tarnas nesijautė nuskriaustas,
Teheraną
ir
žygiavo
su
di
nes svečiai daugiau bliovė kaip veršiai ir mažai
mėnesiams. Manoma, kad per
kiauliškai žvelgiat.
džiausiu
entuziazmu.
Birželio
tesidavė melžiami.
pusę metų užsibaigs sank
— O tu kas toks būsi? — paklausė vienas
m
ė
n
.
p
a
t
s
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h
o
m
e
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n
i
Džiordžo nykštys ištino; be abejo, buvo suskilęs
cijos. Bet gali ir neužsibaigti.
37
Dabar iš nežinia kur atėjęs, garsiųjų daininkų.
demonstraciją
kaulas.
Džiordžas stenėdamas ir daugiau jausdamas
Darbininkai dirba tik 2 vai. per organizavo
jau gerai įsmilkęs Stepas pareiškė kažkodėl didelį
— Aš kompozitorius Čiurlionis, — nė nemirktelėpaminėti
17
metų
sukaktį
nuo
skausmą
nei girtumą, nebeparodydamas jokio en
dieną.
to, kai jis buvo ištremtas. Bet nepasitenkinimą prezidento kalba. Matyt, nepatiko Je» pasiaiškino Džiordžas.
Amerikos
pastangos
balso intonacija, nes šiaip jau Stepas nieko negalėjo
— Koks Čiurlionis? — suabejojo vienas, — Čiur- tuziazmo ir užmiršęs Liudo Giros barzdą, parėjo
jau nebuvo tų milijonų.
namo. Rytą kaip visada išėjo į darbą. Darbovietėj
išvaduoti įkaitus nepavyko,
nes jis visai nemokėjo angliškai. Stepas ir lionis
miręs,
Kai kurie šacho generolai suprasti,
—
pradėjo garsiai protestuoti:
Kaip tai miręs, negirdėjai dainuojant^Kas dai- iškentėjo pusantros valandos ir tada nuėjo į am
bet paliko visam kraštui viso
yra išlikę aukštuose postuose.
bulatoriją. Sesuo pakvietė tarnautoją, kad nuvežtų
kių spėliojimų. Mes nežinome,
— Tu, Trumėnai, nieko nežinai, visa ta tavo navo Vokietijoj ir dabar Clevelande?
Hossein Fardust, kuris baigė
kalba durna, tu nieko nesupranti ir neleidi savo
Svečiai daininkai kiek sumišo. Argumentas buvo peršviesti. Daktaras apžiūrėjęs paklausė:
ko amerikiečiai išsigando ir ko
aukštus mokslus drauge su ša
— Kada susilaužei?
beveik triuškinantis, bet tuo metu priėjo prie jų
dėl be jokio šūvio skubiai iš cho sūnumi, yra Savama, Ira generolams mušti ruskių Korėjoj.
— Rytą, tik ką atėjęs į darbą.
lėkė iš dykumų, palikdami sa no revoliucinės respublikos
— Ką ten kalbi? Manai, kad prezidentas girdi žurnalistas Butkus ir patikslino:
t
a
v
o
plepalus,
—
pasakė
vienas
svečių,
—
Ne,
jis
meluoja,
jis
ne
Čiurlionis,
bet
poetas
vo ž u v u s i u s ir s l a p t u s saugumo, organizatorius ir vir
Daktarui visa atrodė įtartina, sutinimas atrodė
"
*
'
•
*
•
'
Liudas
Gira
dokumentus. Khomeini laik šininkas.
senesnis
ir paklausė:
nepasakytume, kad labai logiškai įsikišdamas į
Dainininkai buvo priblokšti. Visokių šunybių ir
raštis "Islamo revoliucija" ra
— Kodėl tik dabar atėjai?
Irane yra didelis sąmyšis. O Stepo su Trumėnu dialogą.
stebuklų jie šiais laikais buvo girdėję ir buvo
šo, kad pagal karo žvalgybos drumstuose vandenyse So
— Maniau, praeis.
— O jūs iš kur būsit, kad nieko nesuprantat, —
pranešimus dykumos yra pil vietai moka žuvauti. Kai vals nustebo Stepas. — Kaip tai Trumėnas negirdi! Jeigu pasiryžę tikėti, bet iš jų tarpo atsirado vienas
— Visada tučtuojau reikia vykti pas daktarą. Aš
intelektualas ir pareiškė:
nos sąmokslų lizdų. Mažiau tybė pradės irti iš vidaus, So aš girdžiu jį, tai jis ir mane turi girdėti.
galėčiau dabar tvirtinti, kad susižeidei ne darbe.
— Tai gal jo sūnus, nes Gira buvo su barzda.
siai apie dvidešimt aerodromų vietų R u s i j a s k u b ė s ją
Suprantama,
prieš šitokią
niekieno
Džiordžas tylėjo. Jis manė, kad šiuo atveju tyla
— Barzdos Amerikoj nepritinka, — lyg bandė tikrai geresnė byla. Daktaras užpildė anketas ir
esą panašių į Tabas, kur "gelbėti". Tam Sovietai yra jau nesugriaunamą logiką svečiai nebegalėjo kovoti ir
amerikiečių žygis nelaimingai pasiruošę, tik reikia jiems ge jie uždainavo taip, kad nei Stepo, nei Trumėno aiškinti vienas iŠ tų žirgelį šėrusių, bet kitas toks pat nukentėjęs tarnautojas parvežtas namo.
baigėsi.
ros progos. Taigi Irano būklė nebebuvo girdėti. Jie dainavo ne taip labai gražiai, bėro žirgelio šėrikas išrėžė:
Irane kovoja trys grupės už yra pavojinga ir tarptautinei bet jau pakankamai garsiai, net buteliai virpėjo ir
— Sutinku, kad esi Gira, tu toks pat esi asilas,
vyriausybės kontrolę. Islamo politikai.
vienas likiminis Šniūro ir Povilo duetas tebuvo tik kaip jis, tik be barzdos.
.{Bus daugiau)
progresyvinė ir nepriklau
svirplio
zyzimas.
Šie
svečiai,
pirmą
kartą
atvykę
į
Džiordžas
visai
nebuvo
pasiruošęs
tapti
asilu,
jis
V. Rmš.
somoji kairiųjų grupė visas vil-

Ką latvis LeŠinskis pasakė San Francisco

Pavojinga tarptautinei politikai

ANTRAS
PASAULIS
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. rugpiuSo mėn. 28 d.
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Mūsų krašto pavergėjas vi
sais frontais siekia sugriauti
lietuvių politinę, visuomeninę,
kultūrinę veiklą ir jos instituci
jas. Pavojuje atsidūrė ir V a 
sario 16-sios gimnazija, kur mo
kosi mūsų vaikai, anūkai Tai
būsimieji darbuotojai, kuriems
teks tęsti lietuvybės darbus.
Todėl Lietuvos okupantui ypač
svarbu t ą žaliąjį prieauglį infil
truoti, kitaip tariant, melaginga
komunistine propaganda nuody
ti jauną protą, padaryti priau
gančiąja kartą indiferentiška
Lietuvos laisvinimo darbui

n o 16-ji' primena okupantui
Lietuvos valstybinę nepriklausomybę,kurią jis sugriovė prieš
40 metų.
Įsidėmėtina mus visus pamo
kanti Lietuvių Bendruomenės
New Torko apygardos suvažia
vime, Įvykusiame š. m. birželio
7 d., Brooklyn, N. Y., priimta
nepaprastos svarbos rezoliucija,
kur sakoma: "Ateityje nė vienas
lietuvis neturi vykti į pavergtą
Lietuvą per "Tėviškės draugi
ją" ar kitas panašias organiza
cijas".

Marąuette Parke — 2638 VVest Lith-

GBGUHNt

uaaisa Pkua Coart parduodamas
namas su taverna. 5 kamb. butas.
Įrengtas beismentas. Apsauga nuo
potvynio. 2 mai. garažas. Daug ki
tų patogumų. Nenorint tavernos
biznio, tinka kitam bizniui.
Skambint — 776-4956

IŠVYKOS

«* M ^

HELP VVANTED — MOTERYS
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Lietuviškas restoranas su namu ir
įrengimais Marąuette Parko rajone.
Labai geras biznis. Lengvos pirkinio
sąlygos.
2 butai — medinis. 68 ir Maplewood. Labai tinka giminingoms šei
moms.
Murim* bunga]ow Brighton Parke.
15 metų. Dėl ligos reikia skubiai parluoti. Geras pirkinys.

RECEPTIONIST
Small business located in dowatewft
Chicago needs pleasant womaa t o
anawer telephones and do general
office work. $3.50 plūs per hour. -

St. Butkaus šaulių kuopos su
Spaudai paremti išvyką ren
rengta rugpiūčio 17 d. S. ir A. gia rugpiūčio 3 1 d. Onos ir CeCALL KATHY BALIONAS
Vasiulių sodyboje gegužinė, nors sio Sadeikių sodyboje, Spaudai
ir pradžioje buvo su lietumi, bet paremti k-tas. Pradžia 12 vaL
TEL. 286-4699
po pietų išsigiedrijo ir į ją at Jūrų šaulių "švyturio" kuo
MARCUETTE PARKE
vyko gražus būrys entuziastų pos išvyka įvyksta rugsėjo 14
VTJREJA reikalinga Beverly klebo
ir nebijančių lietaus. Mišias d. "Pilėnuose". Šauliai ir šau Marinis bungalow. 5 kamb. Cer.tr. šil
nijai. 3 kunigai. Gyventi vietoje
SIMAITIS REALTY
patalpoje atnašavo kun. Alfon lės šiai išvykai iš anksto ruo dymas. Garažas. Tik $29,900.
ar ateinanti. Reikės apsipirkti i r
Insurance — Income T n
sas Babonas. Giedojimui vado šiasi ir visų laukia.
Mūrinis. 3 butai ir bizniui ar ofisui
pagaminti 5 pietus per savaitę.
N'otary Public
patalpa. Tik $53,500.
vavo Jonas Mikulionis. Po Mi
Laisvos dienos pagal susitarimą.
2951
W.
63id
Street
šių sekė meninė dalis. Rūta ir
Mūrinis
—
6
botų.
Labai
geras
in
Skambint — 288-4877
PIETCS
Vytė Snapštytės paskambino
vestavimui. $69,000.
Tel.
436-7878
ar
839-5568
Remdami ir vykdydami šią kanklėmis, Karolis Balys pa
Šv. Antano parapijai paremti
Medinis — 1% aukšto. 5 ir 3%
Retkalmga moteris dirbti gydytojo
rezoliuciją,
užkirstume
kelią
71 IR SACRAMENTO
skaitė
Balio
Gražulio
rašinį
pietus
rengia
rugsėjo
26
d.
pakamb.
2 auto garažas. Tik $29,000
kabineto nepilną darbo laiką. ChiLietuvos okupanto įkurtoji
Parduodamas gražus mūr. "raised cagos pietinėje daly. Galėtų būti
"Tėviškės draugija" yra tie okupanto pastangoms mulkinti "Sauliai" ir Stefanija Kaunelie. , -t ujv i*u - . ' * * - * ^ ^ ' M I
REALTY-925-6565 ranch" namas. 6 kamb. (2 miegami) ir gailestingoja sesuo. Dėl infor
Organizacijų centro vai
ir S-jų kamb. butas rūsy. Virimui pe
spąstai, į kuriuos ji nori įpai mūsų jaunimą ir naudoti jį sa nė i š plokštelės perdavė L. N o čiai ir Šaldytuvai. Naujai dekoruota macijų skambint tel. 476-3319.
vo
propagandai.
dyba.
Norintieji
pietuose
da
nioti mūsų jaunimą. Sovietam
reikos įkalbėtą "Jūratė ir Kas
ii vidaus ir iš lauko. Naujas stogas.
i
Nuo sienos Iki sienos kilimai. I i į
parsidavęs šios draugijos pirPo t o lyvauti, registruojasi pas An M I S C E L L A N K O U S
Lietuvių Moterų Klubų tytis" ir "Čičinskas".
mas. garažas. Kampinis sklypas. Tuo REIKALINGA MOTERIS namų ruošos
jau galima užimti. Geriausias pa darbui 3 dienas savaitėje, Marąuette
•afemkaa kartu su savo agen
buvo persikelta į gražų sodelį. taną Sukauską, tel. 561-1760.
Federacija
siūlymas.
Pradžia
12
vaL
A.
G.
Parke. Skambint popiet teL «V5670.
tais, turimomis žiniomis, kiekSesės šaules patalpoje tiekė pie
ui apdraudą nuo ngTrtm Ir automoTeL — 445-6071
vieneriais metais organizuoja
tus, o Irena Laurinavičienė, Ma
10% — 30% — SO% pigl&u mokėsit
bilio pas mus.
JAUNIMAS KVIEČIAMAS
ekskursijas į pavergtąją Lietu
rijonas Šnapštys ir Rimas Ma
UŽDARYS FONTANĄ
Savininkas parduoda 3-jų nuepmų
PARDAVIMUI
vą, anot jų, pasižiūrėti, "kokia
F R A K U Z A P 0 L I S mūr. namą. Naujai dekoruotas. įreng
domis pravedė dovanų dalini
Visas jaunimas, kuris dainavo
dabar Lietuva pažangi, laisva;
tas rūsys. Oro vėsinimas. Naujas sto
Buckinghamo fontaną užda mą. Keletas dalyvių buvo atvy "Sekminių vainiko" pastatyme
S208% West 95tfa Street
IMI Travel Trailer
gas. 2 mas. garažas. Arti St. Lawrence
čia nėra bedarbės, mokslas vi rys Darbo dienos vakaro 10:30 kusių ir iš LFB studijų — poil Detroite ir Clevelande, yra. kvie
» FT. P ARK MODEL
Telef. — GA 4-8654
High School ir Queen of Peace High Air conditioned. Never used. Luzurisiem prieinamas, puikus studi v., rugsėjo l d. Fontano vanduo sio savaitės: kun. V. Dabušis, čiamas šį rudenį vėl įsijungti į
Schooi. Tuojau galima užimti. $70,000. ous. V/arranteed. Original cost $11,000.
juojančiam jaunimui bendrabu vėliau bus išleistas, viskas išva dr. J. Girnius, rašytojas-poetas dainuojančių eiles, nes vėlybą ru
Pamatę įvertinsite. Skambint 423-3847. Mušt sek — unusual drcumstaacee.
čiai*' i r t t
lyta. Bronzinės dalys bus nu A Bagdonas ir kiti.
denį, lapkričio 15 d. Kultūros
$6,000.00.
centre tas pastatymas su kai ku
Tie agentai suvilioja ir Vasa imtos ir padėtos į sandėlį, pom
TEL. - 73M034
Plauname ir vaškuojame
riais dainų ir šokių pakeitimais
rio 16 gimnazijos mokinius da pos išjungtos, išteptos,į pompų
— Tą savaitę, kai a š buvau bus vėl pakartotas Detroito lietu
visų rūšių grindis.
lyvauti tokiose ekskursijose. dalinį įvestas šildymas, fontano
Velnią vadiname dviem var viams.
ĮSIGYK ITE DABAR
BUBNYS — TeL B E 7-5168
Apmoka keliones, leidžia ilgiau purkšlių angos apdengtos. Pa
dais:
velniu
ir
melagiu
KILIMUS I B BALDUS
pabūti Lietuvoje, vežioja, vaiši ruošimas žiemai užims 3 aavaiChoro repeticijos pradedamos
iuiiiiiimiiiitiiiiimiimiiiiiiiiiiimiiimiii
t
t t i i > i m » «
Yictor
Hugo
na, Hnfrgmjrm "politinėm dai-Įtes.
sekmadienį rugsėjo 7 d. 12 y ai.
Weil help you mokė therightmovė.
Kultūros centre. Visos mergaitės iiiiiiiiiiiiiiiiiitiitiiiiiiiiiiHiuiiiiniiiniiit
!;
įvairiu
prekių
pasfatafrlmas
ne
(Nr. 11) 51-15/55/
ir berniukai prašomi v ė l sugrįžti brangiai i i mušą —SSĮSBSJ
JEI GALVOJATE
į chorą, nes ir šiais metais yra COSMOS PABGEL8 EKFRESS
PIRKTI A B PARDUOTI
užplanuota eilė pasirodymų savo
2501 W. 68 S t , Oucsgo, DL 60629
je kolonijoje ir įgalimi išvažiavi
Kreipkitės |
1978 m. geguže* k
mai į kitas kolonijas. Negalin
SIUNTINIAI I UETUV4
1879 m. vasario
tiems dalyvauti repeticijose sek
Telef. — 926-27S7
BUDRAITIS REALTY CO.
Redagavo ir vardų rodyklę
madieniais, yra galimybė dainas
Vytautas Valantinas
8600
S.
Putoki
Roid
IHIIllllHIIIIIltlIllIlIlllUUUlltUllllULUIUi
darė Jonas Dainauskas. Išleido
išmokti per repeticijas ketvirta
dieniais nuo 7 vai. iki 8 vaL 45
Akademinė Skautijos Leidykla
Ttl.
—
707-0600
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiniminiiniiiiuit
min. vak. Choras yra pakviestas
Independently owned and operetei Chicago je 1980 m. 260 pual Kai
Lietuvių Radijo Balso sukaktuvi
na su persiuntimu $5.85.
Spalvotos
ir
paprastos.
Radijai,
niame bankete attikti meninę
Užsakymus siųsti DRAUGO
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
luiiiiiiiiiiuiiiiiiiuiiiuiiiiiiinmiiiiiiiiiii
programą. Taip pat yra tariama
pardavimas ir Taisymas.
adresu.
si dėl išvykos su "SeicininiŲ vai
BUTŲ NUOMAVIMAS
M I G L I N A S TV
niku".
Illinois gyventoju dar prideda 30
et
valstijos mokesčio.
Namu
pirkimas
—Pardavimas
2846 W. 69 S t , teL 776-1486
| Taigi iki pasimatymo rugsėjo
MiiiiiiiiiiiiiiumiiiiiiiiiiiiiiiuiNiiiiiiuiii
HiimnmiiHHwmimmnwHmmiuiiim
Draudimai — Valdymas
7 d
S. Sližys

VALO ME

A U Š R A

LIETUVA

TELEVIZIJOS

I. L KialeTikio

iiiiiimimimmnmiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiii

INCOME TAX

VIZITINIŲ KORTELIŲ
SEKAU)

Notartatss — Vertimai

MUZIKA ĮŽENGIANTI I

BELL REALTORS

NEREGĖTUS MIESTUS

«»•••••»•••••••»••••••••»»•»«»•»•»»•».«

Vizitinių kortelių naudojimas yra
Algirdas Landsbergis
J.
B A C E V I Č I U S
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
Novelės. 124 pusi. Bleddo ATEITIS
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
kurią "AUŠROS" laiku veikėjai mų atstovams turėti graiku visi 6529 S. Bedate Av. — 778-2283 1979 m. Spaude LE spaustuvė.
vadino lietuvių epu ir lygino HO tnes
Kaina su persiuntimu $6.85
MERO TLLTADAL Vaizduoja lietu
Kreipkitės } "Draugo" adminiaUžsakymus siusti:
vių tautos priešistorinį gyvenimą.
Q lenkų kalbos verti Povilas Gau- eraciją visais panašiais relkalais
IA> LOMOJ AKA — FOB BENT
DRAUGAS, 4545 W. SSrd SL,
čys. Knygą puošia 50 medžio raiži
DRAUGAS,
Obieago, IL 6962B
VslarMls \i Kr. Donelaičio aukst mosyktos metraščio "Ra tflų" sutiktuvių gegužės pabaigoje. Iš kairės: Dalia Poli- nių dsil. V. Smakausko atlikti 19
4M5 W. SSrd 8tr..
ISVUOM. GAGE PARKE svarus
amž. pradžioje. 286 pusL Kaina su
Ulinois gyventojai dar prideda
naujai atremontuotas 4 kamb. (£ns>
ssitytė. Romas Penčyia, Jonas Ermgis, VIII A kl. auklėtoja Regina Kučienė k- VIII B kl. aukl. Danutė Bindo
GUcSfo, DL 60629
iish basement) butas. Su baldais ar 36 e t valstijos mokesčio.
persiuntimu $6.30.
Nuotr. J. Tamulaičio
uutniiiiiiiifiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiHiiiiiiiiiiiei be baldų. Kūra, Šviesa ir vandeni
Užsakymus siųsti:
apmoka savininkas. Skambint prieš

VITOLIO RAUDA,

i" gitarai pritariant. Yra
DRAUGAS, 4M5 W. 68rd S t ,
GraHTON DE CHELLT
buvę, kad pasiūlo ir vodkoe,
Chicago, m. 60628
kad būtų lengviau išgauti iš
Navajo indėnų teritorijoj yra ne teka upė, kuri kai kur gan
jaunuolio agentui reikalingų ko
du garsūs gamtos stebuklai, tai plati, kai kur beveik dingsta
munistinei propagandai pasisa
mmiMiimiiiiimiiimiimnmmmiiiiiiiii
Grand Canyon ir Canyon de smėly. Tas smėlis yra apgau
B R O N Y S
R A I L A
kymu.
Chelly. Apie Grand Canyon vi
Nežiūrint, kad tokiose eks
lingas, kartais jis suryja: įtrau
si žino, nes jis yra išgarsintas
VAIVOS RYKŠTE
kursijose dalyvauja ne vien
Amerikoje ir visame pasaulyje. kia žmones ar gyvulius. Prie
šimtas prakalbų J Lietuvą
Vasario
16-sios
gimnazijos
upės yra pievos, indėnų daržai,
Tai
didžiulis
griovys,
kurio
pil
moksleiviai, bet ir pašaliniai
1975-1979
jaunuoliai nepriklausą gimna nai ir žmogaus akis apimti ne jų ganykols. Kai kur matyti jų
zijai, 'Tėviakės draugija" skel gali. Canyon de Chelly yra kiek gyvuliai, indėnų stiliaus trobe Klastojimai, išdavikai apie mus, kitus.
Kaip tardė Voldemarą. Susiniekinimas
bia, kad tai F V (Federalinės mažesnio maštabo, ne taip iš lės, hoganais vadinamos. Tar per niekinimą. Propagandistų grioz
Vokietijos) lietuvių gimnazijos garsintas, bet geriau pamato peklis yra platus, pagal upę ei dai. Geismas pasisavint Krėvę. Kap
moksleivių ekskursija. Tai da mas. Gaila, kad jis toli nuo di
suko, Preikšo, Šepečio soc-Realizmai
roma pabrėžti šios gimnazijos delių miestų, ir yra sunkiai pa na keleliai. Iš abiejų pusių la ir daug kitų įdomių straipsnių.
prielankumą "Tėviškės draugi siekiamas. Artimiausias mies bai stačios tarpeklio sienos, lyg Viltis 1980 m. Spaudė "Vilties"
spaustuve
Clevelande,
Ohio,
435 pusi.
jai" ir išeivijos jaunimo susido tas yra Gallup, N. M. Prie įėji nušlifuotos. Kai kuriose sieno
Kaina su persiuntimu $11.00.
mėjimą tokiomis ekskursijomis. mo į tą gražųjį tarpeklį yra ne se yra nišos, įdubimai Juose
Užsakymus siųsti:
didelis indėnų miestelis Chinle.
Taigi laikas rimtai susirūpin
kadaise savo buveines turėjo in
DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street,
Gyvenimas čia gana primity
ti. Vasario 16 gimnazija grei
dėnai.
Jų
namų
architektūra
Chicago, O. 90629
tai pradės mokslo metus. Nėra vus, bet yra ir civilizacijos žy
ir dabar matoma. Tos vietos
niinojaus gyv. dar prideda 60 et.
abejonių, kad 'Tėviškės draugi mių. Miestelis turi du gerus mo
valstijos mokesčio.
telius
ir
vieną
gana
puikią
val
turi
savo
vardus.
ja" apsimetusi ėriuko kailiu vėl
w
miiimiiiiiiiiiiiiiiimiitiiiiiiHiiiiimiiiiM
Tr*Į"i skverbtis į š i ą gimna gyklą. Prie įėjimo į tos vieto
vės
didžiąją
atrakciją
yra
in
ziją. Jiems labai gerai žinoma,
kad dėl tų ekskursijų lietuvių formacinis centras, kuris aprū
išeivija smarkiai ginčijasi. Gali pina turistus įvairiomis žiniomis
sustoti net parama gimnazijai. apie keliavimą tame parke, apie
(JOS m* METŲ ISTORIJĄ)
To ir siekia Lietuvos okupantas. kai kuriuos suvaržymus indėnų
J i s norėtų sunaikinti šį svarbų atžvilgiu, gresiančius pavojus ir Į £
Prof. dr. Povilo Kt\snerio studija apie Mažąją Lietuvą: "Pietry- |
Sų Pabaltijo etninė praeitis", išleista Sovietų Mokslo Akademijos, t
lietuvybės židinį, kur jaunimas \ žymiuosius paminklus. Sunku
Vertė A. Tenisonas. Gausiai iliustruota su keletą žemėlapių. Istoriko s
auklėjamas tautiniais pagrin- į aprašyti patį Canyon de CbeUy.
j
Sauliaus Girniaus plati anglų kalba santrauka (Summary). 224 psl. kie- S
dalą, kur vyksta patriotinis ju- j Reikia jį pamatyti. Skaitytojas
5 tais viršeliais. Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Išleido: Liet. Miškininkų g
dėjimas 'Tėviškės draugija" ^ j s i v a i 2 d u o t i adžmlį tarpeklį 2 Sąjunga Išeiv. Kaina su persiuntimu $10.90. 111. gyv. primoka 50 centų s
w
net nevadina šios gimnazijos jos
2 (tsksų). Užsakymus siųsti. "DRAUGAS" «
* — =
U «4 5 E«-«
M B«•i "
Cblcaae,
_
maždaug
mylios
gilumo
ir
kelių
tikruoju vardu. Vadina ją "FV
I m. Mca.
lietuvių gimnazija", n e s "Vaaa- mylių pločio. To tarpeklio dug-

PAŽINKIME MAŽĄJĄ LIETUVĄ
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M. A. i I M K U S
DTOOME TAX SERVICE
NOTARY P T B U C
4289 S o , Maplewyod, t e L 254-7450
Taip pat daromi VERTIMAI.
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir
kitokie blankai.
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P LU M BING

10 v. ryto arba po 4 v. popiet
TeL SSS-4S1S

D S ME S 1 0
PACKAGE E X P R E 8 8 AGENCT
M A R U a JTOREIKIEJr*

SIUNTINIAI I LIETUVA

LIETUVIŲ FOTOGRAFŲ
IŠEIVIJOJE

P A R O D A
(1972 -1975)
Redagavo
ALGIMANTAS KEZYS, S.J.
Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Dide
lio formato, kieti viršeliai. Kaina su
persiuntimu $16.30. 111. gyv. dar pri
deda 90 et, valstijos mokesčio.

Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St..
Chicago, IL. 60629

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA
LAIDA

Labai pageidaujamos
prekes. Maistas i* Europos asadellų.
2SOS W. SS St.. Chicago. IL SO«M
TEL. — WA 5-S7S7

Licensed, Bonded, Insured
Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuvės ir vonios kabinetai. Kerami
kos ir kt. plytelės. Glaas blocks.
SIUNTINIAI 1 LIETUVA
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra.
Ir kitus kraitis
Į automatą galit kalbėt lietuviškai
NEDZINSKAS, 4050 Areber Ave.
palikit pavarde ir telefoną.
Ctaksgo, m. 606S2, teL 9TJ-5884
SERAFINAS — 636-2980
inuintHmntiiiuinmiiiiiniiminiiimmt
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Popular lithuanian
RE C l P E S
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A. V I L I M A S
M O VI N G
Apdraustu perkrauitymas
įvairių atstumi}
TeL 816-1882 arba S76-59M
iiiiiiniiiuifiiiiinuiiiiiiiuuuuuiiuuiiiH

M OVING

•vo
Šiom dienom Draugo spaustuve
išleido septintą laidą Uos populia
rios virimo knygos. J. Dauivsrdienė vėl patikslino ir pagrasino iią
laidą naujais panioikmais.
Tai geriausia dovana naujoms
žmonoms ar marčioms. Daugelis
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir
virimu. Si knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organisadjose,
Knyga yra labai gražiai įrlita ir
•u spalvotomis iliustracijomis. La
bai patogi vsrtoflmuL
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, Ksrygąj Skyitas
4S48 W. ttrd Stnst
OMesgo, UUsete
Kalas au persiuntimu $4.75

ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
Illinois gyventojai pridekite dar
kitus daiktus. Ir U toli miesto lei 20 centų mokesčiams.
dimai ir pilna apdrsuda.
TeL _ WA 541083
Perskaitė "Draugą", duokite
SKELBKIT1S "DRAUOnT

jj kitiems pasiskaityti.

*
— Jūsų šeima apkeliavo daug DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. rugpjūčio mėn. 28 d.
— Charles Wayne Co, dalinin
k a s ir P a i m s del Mar korpora ir įdomių vietovių. Ar nemano
te ir vėl po kiek laiko keliauti?
cijos vienas iš organizatorių.
DEŠIMTS METŲ MIRTIES
J u k esate įpratę, atrodo, gyven
T
SUKAKTIS
^&
Noriu pažymėti, kad "River- ti "čiognišku" gyvenimu.
wood"
projektas y r a didelis.
— Šį kartą gyvenimo inkarą
T a i apima 180 akrų žemės plo įleidome į, mano manymu, pa
*a*
tą, kuriame išplanuota nauja, čią gražiausią vietovę. Cia įsi
graži, 420 rezidencinių namų gy tvirtinsime. Tikiu, kad dirbda
venvietė. Pirmieji 40 akrų jau mi užtikrinsime savo šeimai ir
paruošta statybai. Kompanija sau gyvenimo ateitį. O Daytoj a u s t a t o pavyzdinius namus. na Beach mums visapusiškai p a
Manyčiau, k a d lietuviams
fi*jtZtT
LEMUKAS RUZGĄ
k u r t i s b ū t ų labai paranki, gra-• Na, ką gi, tenka, mieli Da
Jau suėjo dešimts metų, kai ne
ži vieta. Tik 5 mylios n u o At nute ir Algi, jūsų šeimai pa
gailestinga mirtis atskyrė iš mūsų
lanto, a r t i prekybos centrai ir linkėti po saulėtu Floridos dan
tarpo mylimą sūnų ir brolį, kurio
įstaigos Daytona Beach apylin gumi šviesios ateities.
netekom 1970 m. rugpiūčio 28 d.
k ė s ribose. Nuosavybės — nau
Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti.
J. Rimtautas
ji g r a ž ū s namai; atrodo, bus
Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.
prieinamos kainos. O jeigu k a s
Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos rugpiūčio 30 d., 9-tą
iš lietuvių tuo projektu domė
vai. ryto Sv. Kazimiero parapijos bažnyčioje, Gary, Indiana.
tųsi — mielai kiekvienam su— Kuris sveikas, yra ir t u r Maloniai prašome visus: gimines, draugus ir pažįstamus pri
teikčiau informacijas. Įsikūrimo tingas, bet jis to nežino.
siminti a. a. Leniuką savo maldose.
1 galimumų daug.
*
Italų priežodis
Nuliūdę: Tėvai, brolis ir seserys

L

goja. Kanadoje

MIRTIES METINĖS

aukštesniąsias mokyklas eina
Rūta ir.Tomas.
— Tad gi pragyvenimui rei
kia nemaža pinigo. Kaip šią
gyvenimas būna malonesnis.
problemą sprendžiate?
Tad i r mes pasukome šia link
— J u k buvojai Volusia Mali,
me. O j n k ū r i m o galimybės i r
pačiame
didžiausiame D a y t o n a
GBLICJŲ JŪRŲ NARĄ
čia y r a neblogos. Florida ir jau
Beach,
Fla.,
prekybos centre.
APLANKIUS
nų žmonių k r a š t a s . Cia tik rei
Ten turime Karmel Korn pre
Netiesa, k a d Floridoje kuria kia truputį ryžto, noro i r darbo kybą, kurioje dirba mūsų šei
si a r b a n u o seniau gyvena t i k ir pragyvenimą užtikrinsi. Mū mos jaunimas ir žmona. B e to,
perisininkai. Į Daytona Beach, sų, kaip matai, šeima nemaža. baigiau nekilnojamo t u r t o par
Fla., prieš trejetą metų atsikėlė Visi vaikai mokosi. Dalytė š. m. davimo kursą ir dabar dirbu
g a n a jauna, auginanti net pen- birželio mėn. baigė Stonehill ko kaip tų nuosavybių pardavėjas.
Kis vaikučius, Danutės ir Algir legiją, N o r t h Easton, Mass. Au Administruoju b u t u s drauge s u
do Alksninių šeima. O tos šei dra studijuoja inžineriją ir N a  Adolfu Andruliu, o taip p a t esu
mos gyvenimo kelias gana įvai ras Emory Riddle oreivystės vienas iš didžiojo "Riverwood"
r u s i r įdomus. Sakyčiau tai s a  universitete Daytona Beach. Į
votiškas laimės ir gražesnio gy
venimo ieškojimas.
K a i saulutė nusirito už pla
Tėvui
čiosios Halifax upės, su šios
šeimos nariais šnektelėjome apie
88 A . f A. KAZIUI GRINAI mirus,
gyvenimą, rūpesčius, džiaugs- j
mielus ANTANE ir RITg su StfNUMIS gUiai
mus. Danutė ir Algirdas labai į
simpatiški, šnekūs žmonės, m a 
užjaučiame.
t ę šilto ir šalto ir d a u g keliavę. \
Viktoras ir Nijole Makiejai
Danutė Stasiukynaitė - Alksninienė maloni dzūkelė, baigusi
Crown Point, Indiana
Amerikoje Mary Mount kolegi
joje chemijos mokslus. Algir
d a s suvalkietis, gimęs šakiuose,
ten pradėjęs mokslus, juos vė
liau tęsė Vilniuje, pokario me
**rtX
t a i s Muenchene, N e w Yorke ir
iš biologijos mokslų diplomą ga
vo University of Connecticut. Į
Negailestinga mirtis iš mūsų šeimos tarpo išplėšė mylimą
O 1957 m . New Yorke Algirdas
su Danute sumainė aukso žiedus
vyrą, patėvį; ir senelį
ir sukūrė gražią, lietuvišką šei
mą. N u o čia prasidėjo jų įdo
mus gyvenimas.

LIETUVIAI FLORIDOJE

Daytona Beach* Fla.

A. A. Jono ir Genovaitės Kuinių

E U DE I K I S

1958 m. rugsėjo 16 d. staigiai ir netikėtai mirė brangus Tėvelis.
1975 m. rugpiūčio 3 d. užmerkė akis mylima Mama.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

TRYS M O D E R N I Š K O S

KOPLYČIOS

4330-34 So. California A v e n u e
T e l e f o n a i L A 3 - 0 4 4 0 ir L A 3 - 9 8 5 2
4605-07 S o u t h Hermitage A v e n u e
Telefonas — YArds 7-1741-2

Prašome draugus ir pažįstamus savo maldose prisiminti mūsų
mylimus tėvelius.
Liūdesy likę VAIKAI IR ANŪKAI

Mažeikai Evans
Laidotuvių Direktoriai

A. f A. KUN. JONUI GRIGONIUI
mirus, MOTINĄ, VERUTĘ, ONUTĘ i r JUOZĄ, su šei

:+

momis nuoširdžiai užjaučia
Dalia ir Edvardas Banevičiui
Rita ir Petras Dūdai
Dalia ir Kęstutis Ječiai

ŠEIMOS PADĖKA

Algirdas tarnavo JAV laivy
ne leitenantu komanderiu, baigė
Deep Sea diving school — gi
liųjų jūrų nardymo mokyklą ir
tapo n a r u . Laivyne ištarnavęs
devynerius metus, apkeliauda
m a s įvairias J A V laivyno bazes
ir kiekvienoje iš j ų begyvenda
mas, susilaukdavo po naują šei
mos narį. I r štai Kay West,
Fla., gimė pirmoji dukrelė Da
lytė, Washington, D. C. — Au
dra, Pearl Harbour, Havajuose
gimsta sūnus N a r a s , Norfolk,
Virginijoje — trečioji dukrelė
R ū t a ir bebuvojant Charleston,
South Carolina bazėje gimė an
t r a s i s s ū n u s Tomas.
Pagaliau, atrodo, Algirdui ir
šeimai amžinos kelionės p o ba
zes pabodo ir n u t a r ė pasukti į
ramesnį, sėslesnį gyvenimą. Ka
rinę tarnybą palikęs, Algirdas
dirbo General Dynamic Co., ka
r o laivų projektavime. Tačiau
jam rūpėjo gyventi "ant savęs"
ir dėl t o su kitu lietuviu buvo
sudaręs dekoratyvinių, reziden
ciniams namams lempų gamybą.
— Algi, tad kodėl pagaliau
metei visus d a r b u s ir pasukai
Daytona Beach. Fla.. link? —
įsiterpiu į pasakojimą apie įvai
rius pergyvenimus.
— Būdami Key West arčiau
pažinome Floridą. K a r t ą At
lanto krantų smėlį braidės, ne
benorėjau su j u o skirtis. Tad
Florida vilioja. O kai pabuvo
jome Daytona Beach. susipaži
nome s u pajūriu, aplinka — pa
milome šią vietą. Nutarėme dar
kartą keliauti p e r pasaulį, pajū
rio link. Noriu pasakyti, kad
žmogus gyvena vieną gyvenimą.
Jis t u r i tad ir gyventi ten, k u r

D O V Y D A S P . G A I D A S ir G E R A L D A S F . D A I M I D

Tėvų išsiskyrimas iš mūsų tarpo paliko didelį skausmą ir nenušluostytas ašaras.
Už jų sielas šv. Mišios buvo atnašautos okupuotoje Lietuvoje,
Kaune, Karmelitų bažnyčioje, kur daugelį metų tėvelis giedojo
chore.
Rugpiūčio 31 d. šv. Mišios bus atnašaujamos Šv. Andriaus baž
nyčioje, New Britain, Connecticut, ir St. Frances of Rome bažny
čioje Cicero, Ūlinois.

-: +

6845 SOUTH VVESTERN AVE.
Tel. 737-8600-01
%
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

A. f A. VINCUI STROLIUI
staigiai mirus, jo dukrą ir žentą NIJOLĘ i r VYTAU
TĄ BANIUKAIČIUS su šeima ir kitus artimuosius nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu su jais liūdime.

A.f A.
ANTANĄ T U M O S Ą ,

EMILIJA
ANTANAS

IR PETRAS

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

BRIZGIAI

BANIUKAITI8

kuris mirė 1980 m. rugpiūčio mėn. 16 d. 7:05 vai. ryto. Jis buvo
palaidotas šv. Kazimiero kapinėse, 1980 m. rugpiūčio mėn. 19 d.

TĖVAS IR SŪNUS

Seimą nuoširdžiai dėkoja draugams ir pažįstamiems, už at
siųstas gėles, užprašytas šv. Mišias, šv. Mišių aukas, už lan
kymą koplyčioje ir už palydėjimą mūsų brangaus šeimos nario
į jo amžino poilsio vietą.
Dėkojme grabnešiams. Nuoširdi padėka šv. Antano parap.
kun. Albertui Rudkauskui už maldas koplyčioje, bažnyčioje ir
kapinėse. Ypatinga mūsų šeimos padėka Scot Forgings kompa
nijos prezidentui p. Peter Georgeson ir visiems bendradarbiams,
kurie taip nuoširdžiai atjautė šeimą ir savo nuoširdumu pa
lengvino šeimos skausmą. Taip pat dėkojame p. Safly Butkus už
jos nuoširdų rūpestį šermenų ir laidotuvių meni.

2533 West 71 St., Chicago
1410 So. 50th Av., Cicero
Tel. 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

A. f A. SAULIUI ZAUNIUI mirus,
motiną VINCĘ JONUŠKAITĘ ZAUNIENĘ, seseris
G I E D R Ę ZAUNTŪTĘ, dr. AUGUSTĄ ŠAULIENĘ, sū
nų DOVĄ ir visus artimuosius jų širdgėloje nuoširdžiai
užjaučia

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Aldona čarneckaitė - Birutienė
Sofija Laucevičiūtė - Gedvilienė
Sofija Lukauskaitė - Jasaitienė
Vanda Daugirdaitė - Sruogienė

Nuliūdę lieka: žmona Ema Tumosienė, Posūnis Ervinas,
podukra Mėta su vyra Romu Burba, anūkai Michael Ir Ričardas.

Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PHILLIPS - LABANAUSKAS

J

3307 SO. LITfANICA AVE.

LA N D O F C R O S S E S

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SŪNŪS

The struggle for religious freedom in Lithuania, 1939 - 1978
by
MICHAEL BOVRDEAUX} M.A., B.D.
Printed in England 1979, 339 pages. Price — including
shipping and handling $8.95.
Užsakymus siųsti:

-

2314 W. 23rd PLACE
Tel. VIrginia 7-6672
2424 W. 69th STREET
Tel. REpublic 7-1213
11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills, ILL.
Tel. 974-4410

IGNUI UŽGIRIUI mirus,
žmonai

MORTAI, sūnums VYTAUTUL

ŠARŪNUI

ir

EGIDIJUI ir visiems giminėms bei artimiesiems reiškia

i"

me nuoširdžią užuojautą.

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629
Illinois gyventojai dar prideda 48 et. valstijos mokesčio.

Tel. YArds 7-3401

f

DALIA ir KĘSTUTIS

JEČIAI

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CAUFORNIA AVE.

Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN

MŪSŲ

JURBARKAS

§

3319SO. L1TUAMCA AVE.

A. f A. SAULIUI ZAUNIUI mirus,
VINCĘ JONUSKAITĘ-ZAUNIENE, dr. AUGUSTĄ SAU
LTENĘ su šeima ir artimus gimines nuoširdžiai užjau
čiame ir k a r t u liūdime-

IUinojaus gyventojai dar prideda 96 et. valstijos mokesčio
S siusti:
1
DRAUGAS 4545 W. «8rd St., Chlmgo, IL 80629
_
2
Redagavo redakcinė komisija. įleido Jurbarkiečių sambūris 1979 5
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Tel. YArds 7-1138-39

KAZYS
PABEDINSKAS
JONAS
PABEDINSKAS
LEONAS
PABEDINSKAS

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1446 So 50th Av*.. CICERO. ILL.

Tel. OLympk 2-1003

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. rugpiūčio mėn. 28 H.

CHICAGOS ŽINIOS

x Kun. Jonas Višniaoskas,
daug metų dirbęs Chicagos lie
LIPO I DANGORAIŽI
MERE EUROPOJE
tuvių parapijose, po to ilgesnį
Chicagos mere Byrne su savo
laiką buvęs Chicagos arkivys
J. S. McLaughlin, 27 m. pa
vyru — spaudos
patarėju J. tyręs parašiutininkas, pirmadie
kupijos teisinių reikalų atsto
McMullen — ir keletą kitų mies nį, bandė įkopti į aukščiausią
vas, šiuo metu yra paskirtas
to pareigūnų trečiadienį išskri pasauly Sears Tower dangorai
moterysčių bylų teisėju. Savo
do į Europą. Lankysis Pary žį Chicagoje, norėdamas paskui
pareigas tuoj perėmė. Kun. J.
žiuje, Romoje, Nicoje. Kelionėj nušokti su parašiutu. Ugniage
Višniauskas
dabar
gyvena
Šv.
X "Draugas" ateinanti pir
išbus 11 dienų. Dalyvaus ketu siai, panaudodami savo specia
klebonijoje
madienį, rugsėjo 1 d., dėl Dar Jurgio parapijos
rių dienų konferencijoje, šau lias kopėčias, jį nukrapštė jau
bo dienos šventės neišeis ir tą Bridgeporte ir sekmadieniais
kiamoje Jungtinių Tautų, ap pasiekusį 16-tą aukštą.
patalkina
net
parapijos
darbuo
dieną redakcija ir administraci
tarti
miestų ir gyventojų klau
j a bus uždarytos, šeštadienį, se.
U G N I A G E S Į VADAS
simus. Chicagoje mere pava
x lietuvių Fronto bičiulių
rugpiūčio 30 d., redakcija ir ad
Mere J. Byrne paskelbė, kad
duos naujai paskirtas jos štabo
ministracija dirbs iki 12 vai. poilsio ir studijų savaitės proga
nauju
Chicagos ugniagesių va
viršininkas Th. F . Geary.
dienos. Po šventės "Draugas" studijų dalyviai ir valdyba su
du skiriamas VVilliam R. Blair
išeis tik antradienį, rugsėjo 2 d. rinko tūkstantinę ir atidavė lie
STAMBUS ČEKIS
iš Los Angeles, 52 m., su alga
tuvių
jaunimui,
demonstravu
Cook
apskrities iždininkas 75,000 dol. metams. Reikia dar
x Dr. Kazimieras ir Marija
siam prie Sovietų Sąjungos am
Edv. J. Rosevvell įteikė merei miesto
tarybos patvirtinimo.
Ambrazaičiai, Chesterton, Ind.,
basados, bylai vesti. PrisimintiByrne
16,435,018
dol.
čekį.
Tai
Buvo numatytas ugniagesių va
ruošiamo banketo proga ir grą
na, kad laisvės požiūriu demon
pirmas įmokėjimas iš pavėluo du J. P. Devine, Washingtono
žindami laimėjimo bilietų šak
strantai atkreipė pasaulio dėme
tai surinktų 1979 m. nuosavy ugniagesių vado padėjėjas, bet
neles,
"Draugą" parėmė 100
sį, nors patys ir nukentėjo, pabės mokesčių. Dėl iškeltos by jis apsisprendė nebeužimti šio
dol. auka. Nuoširdžiai dėkoja kliūdami į ilgą ir brangiai kaš
los mokesčių įnešimo terminas posto. Praslinkus kelioms va
me.
tuojančią bylą. Visi turėtų lie
buvo
pratęstas iki rūgs. 25 d.,
x Elena Skirrnantienė, Glen- tuviško patriotinio jaunimo ak "Draugo" gegužinėje prie laimėjimui skirtų dovanų iš k.: Matilda Marcinkienė, Monika Kripkauskienė, Faustina kai normaliai būna rugpiūčio 1 landoms po pareigų paėmimo,
Mackevičienė, Elena Dovinienė ir kairėje šešėlyje inž. K. Pabedinskas.
Nuotr. V. Rimšelio
ugniagesių vadas pakeitė tris
dale, Cal., prisiųsdama laimėji ciją savo aukomis paremti.
d.
savo padėjėjus.
mui bilietų šakneles ir už jas
x Prisiųsdami bilietų šakne
PROFESORE
POLICIJOJE
5 dol., rašo: "Prisiminimui les, A. V. Lukas, Toronto, CaMOKYTOJU STREIKAS
Mere
Byrne
paskyrė
Chica
prieš 8-rius metus mirusių ma įnada, aukojo 16 dol., P. Mika
Chicagoje ir apylinkėse vyks
gos universiteto politinių moks ta pasitarimai su mokytojų uni
no tėvelių Juzės ir Kosto Liau- lauskas, Omaha, Nebr., — 15
lų profesorę Frances Zemans, jomis dėl atlyginimo. Vakari
danskų, kurie nuo pirniųjų Ame j dol. ir Mary Balberis, Brockton,
rikoje įsikūrimo dienų buvo Mas., — 7 dol. Už spaudos pa PO ILGOS PERTRAUKOS , tokio uolumo iš jaunosios kartos nės ir tie patys veidai. Pasigedo 37 m., į Chicagos policijos ta nių priemiesčių mokyklų distrik
j nėra mačiusios. Tą uolumą Jur me ir tų veidų, kurie retai pasiro rybą, į vietą pasitraukusio šo te 209-me mokytojai pareiškė
"DRAUGO" GEGUŽINfi
"Draugo" uolūs skaitytojai, įtei rėmimą nuoširdžiai dėkojame.
ferių unijos pareigūno J. Bern- nuo trečiadienio išeiną į streiką
gis Bosas, matyt, įgijo iš Kosto do lietuviškame veikime.
kiu jų vardu "Draugui" 25 dol.
x Dėkodami už "Draugo"
Šiemet vasarą savaitgaliai yra Repšio. Šis iš pat ankstyvo ryto,
V. Rml. stein, Jr.
auką". "Draugo" vadovybė ir
ir todėl apie 6,400 moksleivių
laimėjimų knygeles, aukų po 10 lietingi, bet sekmadieniais vis kur dar prieš septintą valandą, savo
parengimų komitetas labai nuo
neturės
pamokų mokslo metų
DAIL ALDONA
PAAUKŠTINO 102
nors ruošiama gegužinė. „Drau atvežtus stalus pradėjo tvarkyti ir
dolerių atsiuntė:
širdžiai dėkoja.
pradžioj.
UGNIAGESIUS
gas" nuo seniai nerengė geguži viską organizuoti. Paskui dirbo GURAITfc-MAREK LAIMĖJO
L. Jurkūnas, Berwyn,
PREMIJA
nių, nes, atrodė, kad mūsų žmo prie automobilių statymo ir visur,
x Dr. P. Atkočiūnas, žino M. Gogenis, Belleville,
Naujasis ugniagesių komi- AR MOTINA ATSIŠAUKS?
nėms
į
laukus
išvažiavimai
yra
Prie sinagogos laiptų, Chica
Aniceta
Stropienė,
Chicago,
Dail. Aldona Guraitė-Marek sionierius W. Blair paaukštino
mas Cicero lietuvių organizaci
kur tik reikėjo padėti.
atsibodę.
„Draugo"
parengimų
gos
priemiesty, rasta pamestinu
jų ilgametis darbuotojas, yra J. ir B. Lankučiai, Lansdale,
šią vasarą laimėjo premiją už' 102 ugniagesius, kad jie būtų
Kaip
paprastai,
visada
pritrūks
komitetas
vis
dėlto
nutarė
suruoš
kė, kuri buvusi vos 15 minučių
nuoširdus "Draugo" bičiulis. Ir Br. Ginčauskas, Hammond,
ta kugelio, nes neįmanoma jo savo paveikslą, kuris buvo iš- j tokio rango, kokias vietas uži- amžiaus, atiduota katalikų lab
ti
ką
nors,
panašaus
į
gegužinę.
Visiems
esame
dėkingi.
dabar atsiuntė malonų laišką,
Pereito sekmadienio gegužinė prikepti tokiai žmonių masei. Ku statytas Michigano miesto dai- ma savo tarnyboje. W. Blair
palinkėjo "Draugui" ilgiausių
X L. Garliauskas, čikagiškis, prie „Draugo" patalpų yra toks gelio ir tortų ponios namie pasi lininkų surengtoje parodoje. buvo pasamdytas pirmadienį, daros įstaigų globai. Ji buvo
perduota auginti vienai šeimai.
metų, ir toliau tarnauti lietu gavęs laimėjimų knygelę, atsiun
darė. Jadvyga Dočkienė atvežė Tai jos laimėta penktoji dailės bet oficialiai Chicagos ugniage- Jeigu per 3 mėnesius neatsi
pirmas bandymas.
viams tėvynės Lietuvos laisvi tė 20 dolerių auką. Esame labai
Gegužinė pradėta su šv. Mi- ne tik kugelio, bet ''r rūgusio pie premųa. Ji yra Michigano mies Į sių vado pareigas užims rug- šauks pamestinukės motina,
nimo darbuose". Kartu atnau dėkingi.
šiom prie vienuolyno koplyčios. no iš kokio tai ūkio. Valerija Leš to gimnazijos piešimo mokyto- \ sėjo 8 d.
mergaitė bus atiduota kokiai
jino prenumeratą ir aukojo 20
x St. Ambrazaitis, čikagiš Diena buvo labai graži, ir žmo činskienė atvežė tortą, Ona Ra ja. Be to, ji dėsto dramą, mu NUTEISĖ PORTORDOECIUS
šeimai
įkurdinti.
dolerių. Jį skelbiame garbės kis, atsiuntė 10 dol. auką. Nuo nių prisirinko daugiau kaip ko čiūnienė namie iškepusį kugelį, ziką (vargonus), mašinraštį,
;
LĖKTUVO NELAIME
prenumeratorium ir maloniai dė širdžiai dėkojame. '
Aštuoni portorikiečių teroris
mitetas galėjo tikėtis. Sunkumų kuris tuojau taip ir dingo. Vėliau greitraštį, drabužių madų kūri
kojame.
Verslininkas R. C. Wynkoop,
net ir dešrų ir kopūstų pritrūko. mą.
tai antradienį nuteisti kalėti po
x Juozas Arštikys, N. River- susidarė su automobilių pastaty
47
m., skrido iš Chrystal Lake
O
atrodė,
kad
maisto
bus
net
per
Kaip dailininkė mėgsta rys- 8 metus. Trys buvo nuteisti
x S. Jaseliūnas, torontiškis, side, BĮ., prie prenumeratos mo mu. Žmonės galėjo automobilius
Mich.,
į Pal-Waukee aerodromą.
daug
padaryta.
Neliko
nė
duonos
kias spalvas, piešia gamtos vaiz anksčiau. Visi jie nusikalto
nusipirko "Drauge" knygų
ir kesčio pridėjo 10 dol. auką. La statyti ir prie maisto krautuvės,
sprogdinimais, grobimais. Ma Ties Chicagos priemiesčiu Hlghbet ne visi pastebėjo ženklus ir ir pyragų, kurių tiek daug gavo
aukojo 20 dolerių. Už didelę pa bai ačiū.
me
iš
J.
Ankaus,
Baltic
Bakery
noma, kad dabar palaužtas t a s land Park lėktuvui pritrūko ga
užrašus.
ramą lietuviškajai knygai esa
x
Vladas
Kaupas,
Philadelsavininko.
portorikiečių teroristų židinys. žolino ir turėjo leistis. Lėktuvas
me labai dėkingi.
Gegužinės programa sudaryta
phia, Pa., parėmė mūsų spau
Jie buvo sugauti Evanstone, o užkliuvo, už vielų ir sudužo.
Prie stalų maistą išdavinėjo
paskutinėmis
dienomis.
Anatoli
dos
darbus
10
dol.
auka.
Esame
x Už a. a. Birutės Bielskie
Wynkoop liko nesužeista*^
nuteisti Chicagoje.
jus Siutas, lietuviškos radijo va daug ponių: Marija Remienė, Jad
nės sielą, minint penkerių me jam dėkingi.
DŽAZO FESTIVALY 17,000
landos vedėjas, paskolino savo vyga Dočkienė, Eleonora Radvilie
POLICIJOS AUTOMOBILIŲ
tų mirties sukaktį, šv. Mišios
x Paremdami mūsų lietuviš garsiakalbius, mikrofoną ir juos nė, Stasė Tamošiūnienė, Marija
Grant parke, Chicagoje rug~
SKANDALAS
bus atnašaujamos rugsėjo 1 d., ką spaudą, prisiuntė laimėjimo teles lietuviškoms dainoms groti. Kuprienė, Anelė Sulaitienė.
piūčio 25 d. prasidėjo džazo fes
pirmad., 7:30 vai. ryto Švč. M. bilietų šakneles ir auką po 10 Gavome „Aido" orkestrą. Da
Traukiama teisman 15 žmo tivalis, kuris tęsis septynis va
Prie maisto patarnaujant, dir
Marijos Gimimo bažnyčioje. Gi dol.:
rius Polikaitis su akordeonu, o bo taip pat Stasė Semėnienė, Ma
nių, jų tarpe ir aldermano Fred karus nuo 6:30 iki 10:30 vai.
minės ir draugai prašomi prisi Juozas Mikulis, Westchester, Tomas ir Povilas Stroliai, Faus rija Krauchūnienė, Birutė Brie
Roti sūnus. Kaltinama, kad ry Tą pirmą vakarą susirinko apie
minti ją savo maldose.
šeima Frances Petruška, N. Chicago to Strolios sūnūs, su gitaromis la dienė, Elena Dovinienė, Aldona
šium su tariamų policijos au 17,000 dalyvių. Aikštėje esan
Petrie
Pekarskas,
Delhi,
bai gražiai grojo keletą valandų. Grincevičienė. Bilietus maistui
(pr.)
tomobilių taisymu, sukčiaujant čios 5,000 sėdimų vietų greit
Canada,
Susidarė labai maloni nuotaika. gauti pardavinėjo Valerija Rumišeikvota apie 440,000 dol. po buvo užpildytos. Festivalis pa
X Marąuette Parko apyL par
Stasys
Liepas,
Cicero,
I
L
,
šienė
ir
Aldona
Gasnerienė.
licijos lėšų, pateikiant melagin sižymi džazo muzikos įvairumu
Komitetas manė padaryti tik
duodamas 5 kamb. mūr. bunGegužinei gauta vertingų do
gas sąskaitas. Tarp kaltinamų
galow. 2 miegamieji, uždaras M. Matuzas, La Grange, JL., mažą, šeimynišką gegužinę, bet
vanų,
kurios
buvo
skirtos
atsilan
J.
Petkevičius,
Cleveland,
O.,
jų
yra du policininkai, septyni ^nitiiriiiimiiiiiiiiiiifiiiiiimrjmiiiiiiim
pasidarė didelis suvažiavimas. Po
porčius, naujos spintelės virtu
kiusiems
laimėti
bilietų
traukimo
Bronė
Kova,
Chicago,
TL.,
policijos tarnautojai, kaltina
nios buvo nutarusios namie pa
Advokatas
vėje. Pilnas rūsys su tualetu,
keliu. Bilietus platino Faustina
V.
Musteikienė,
Chicago,
IL..
mos
trys
bendrovės.
sigaminti
maisto
ir
atsivežti,
bet
"shower" ir miegamu kamb.
GINTARAS P. tEKNAS
išėjo kitaip. Paskutinėmis dieno Mackevičienė, Matilda Marcin
Karšto vand.-gazo šilima. Nau V. Mitkus, Chicago, IL.,
SUSITARĖ
SU
MOKYTOJAIS
Darbo
vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. T.
mis nutarta
pagaminti gana kienė, Aldona Grincevičienė, Mo
jai išdažyta iš lauko ir iš vidaus. J. Adomaitis, Canandaigus,
Seštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d.
daug ir įvairaus maisto. Marija nika Kripkauskienė. Paskui ilgai
Chicagos švietimo taryba su
2 maš. garažas. Tuoj pat gali N. Y.,
ir pagal susitarimą.
truko,
kol
buvo
ištraukti
tie
lai
sitarė su mokytojų sąjunga ir
ma užimti. $45,900. Alex Real- J. Astas, Hamilton, Canada, Remienė, komiteto pirmininkė, pa mingieji bilietai. Juozas Polikai
Tel.
776-5162
arba 776-5163
Feliksas Mandeikis, Center- sikvietė Konstanciją Repšienę vy
dus, natiurmortus. Jos kūrybos miesto mokyklose darbas prasi
ty, 656-2233.
(sk.)
2649 W. 63 Street
riausia šeimininke, kuri iš pat ry tis buvo pranešėjas.
ville, Ma.,
darbų paroda buvo surengta dės rugsėjo 3 d. Pagal susitari
Chicago,
BĮ. 60629
to
pradėjo
virtuvėje
darbą
su
Elz
Kad gegužinė blaiviai praeitų, Chicagoje, Balzeko muziejuje. mą mokslo metai baigsis dviem
x Tautos šventės minėjimas Stasys Jankauskas, Hot
bieta
Anužiene,
paskui
prisijun
prffiiūrėjo ir gėrimus tvarkė Ka Daug parodų buvo surengta Mi dienom anksčiau. Bus vėl pa iimiiMiiiimiimiimutuiimiiifimiiiiiui
bus rugsėjo 7 d. Jaunimo cent Springs, Ar.,
gė
Elena
Pajedienė.
O
Marija
Kar
zimieras
Laukaitis, Vytautas Šo- chigano mieste, Chestertone, [samdyti 1.277 mokytojai ir jų
re. Sekmadienį, 11 vai. ryto O. Kremeris, Chicago, I L
čiauskaitė
per
visą
dieną
dirbo
ir
liūnas, Antanas Šantaras, Kostas Beverly Shores ir kituose In- j padėjėjai, kuriuos taryba buvo
Tėvų Jėzuitų koplyčioje bus at Maloniai dėkojame už paramą
Advokatas JONAS 61BAITIS
našaujamos šv. Mišios už Lie ir spaudos reikalų supratimą. negalėjo išeiti iš virtuvės. Visos Dočkus, Karolis Milkovaitis.
numačiusi atleisti. Nebebus 200
dianos valstijos miestuose.
jos uoliai dirbo ir labai pavargo,
6247 So. Kedzie Avenue
tuvą, o 12 vai. minėjimas su
Taigi daug „Draugo" rėmėjų
bet sakė esančios laimingos, kad
Šiuo metu daiL Aldona Gu mokytojų, kurie buvo naudoja
x
Jaunučio
Puodžiūno
Bale
Tel. — 776-8700
dirbo ir stengėsi, kad gegužinė
akademine ir menine programa,
mi papildomai pamokyti atsi
žmonėms galėjo gražiai
patar
pasisektų. Dabar galima tik pasi raitė-Marek yra Michigano mies liekančius.
kurią atliks Urugvajaus lietu to Studija persikėlė į naują vie nauti.
Chicago, Illir.cis 60629
Numatyta sutau
džiaugti, kad visais atžvilgiais ji to "Art League" prezidentė. Ji pyti 43.2 mil. dol.
vių jaunimas. Minėjimą ruošia tovę. Adresas: 2418 W. Mar
Darbo
vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
Gražu buvo pažiūrėti, kaip Jur pasisekė. Dėkojame visiems dar taip pat yra narė "Community
Gage Parko LB apylinkės val ąuette Rd. — (Buv. Noreikos
Šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d.
dyba. Maloniai kviečiame visus foto studija prie Margučio). Ru gis Bosas, jo žmona Danutė ir bininkams ir darbininkėms ir vi Center for the Arts", Chicagos r
<• . ?
J&—
ko skaitlingiau dalyvauti, (pr.) dens sezoną pradės po Labor Danutė Pajedaitė šeimininkėms siems, kurie atsilankė ir parėmė Lietuvių moterų klubo, Bever nuiinuiimiiimiiiiiiiMMiiiimiimiitimi; — < •
Day — rugsėjo 2 d. Naujus mo talkino. Prie stalų tarnaujančios dienraštį. Kaip matome iš pavar ly Shoresmoterų klubo ir Šv.
ALBINA KASIUBIENE
Ji
x AR ATIJKOMK pilnai sa kinius prašoma registruoti tel. ponios stebėjosi ir sakė, kad dar džių, visi ir visur tie patys žmo Onos bažnyčios choristė.
JURGIS GLIAUDĄ
taip pat gieda lietuvių bažnyti
vo misiją? Ar įsijungėte į L. 778-7182 arba baleto studijoje
Fondo narių eiles? Antro mi bet kuriuo laiku. Senųjų mo
niame chore, kurį suorganizavo
E i l ė r a s č i a i
lijono iškilmingos užbaigtuvės kinių pamokos vyks įprasta
Kristina Nittka. Kaip dramos
Novelių rinkinys
Leidinys didelio formato, 228
įvyks spalio 11 d. Carlisle po ! tvarka.
mokytoja ji uoliai reiškiasi pa
(sk.)
kylių salėje, Lombard, BĮ. Kiek
rapijos veikloje. Jos skaitomi pusi. Eilėraščiai mažiesiems ir
Turinys: Garbės vartai, viena
X
Jei
SKILANDŽIŲ
tau
tik
vienas Fondui paaukodamas
šv. Mišių skaitiniai pasižymi paaugusiems ir pagal tematiką diena pensininkės Stankuvienės
$100 dol., gauna vieną bilietą j reik, tuoj pas Petrą ir užeik!
gražia dikcija, dramatišku per suskirstyti į penkis skyrius — gyvenime. Velykinis triptikas:
pokylį. Aukas siųsti L Fondo i— INTERNATIONAL MEAT
davimu, įsijungimu. Rašo ei Lietuva- Motinos diena. Pavasa amžinoji verdenė, prarastas
MARKET.
Medžioklinės
dešre
raStinėn — 2422 W. Marouette
lėraščius. Po Naujų Metų ji ris, Velykos, vasara f ruduo, žie džiaugsmas, Velykų kolūkis,
lės,
kumpiai,
aviena,
veršiena,
Kd., Chicago, VU
(pr.)
skaitė savo poemą apie žmo ma, Kalėdos. Visko po truputį. bausmė, Kedro riešutėliai.
dešros ir 1.1. Užsakymus siun
gaus gyvenimo prasmę santy Viršelis Viktoro Liaukaus. Išlei
x Darius Lapinskas, Laima čiame paštu bet kur Amerikoj.
NIDOS knygų klubo leidinys
kiuose su Dievu. Kai bažnyčio do "Laisvoji Lietuva". Spausdi
Rastenytė ir Aras Lapinskas 2913 West 63rd St, Chicago, IL
no
Morkūno
spaustuvė.
Čikago—
1980
nv, 150 pusi. Kaina su per
je pamokslų metu kunigas kvie
Santaros - šviesos suvažiavime 60629. Tel. (312) 436-4337 f sk.)
čia pasisakyti ir klausytojus, ji 1980. Kaina su persiuntimu — siuntimu $8.85. Ulinojaus gyv.
rugsėjo 4-7 d. atliks "Tolmin
iškelia kenčiančios Lietuvos b a i , $ 5 S 5 - Ilinojaus gyv. dar pride- dar prideda 48 c t valstijos mo
X NAMAMS PIRKTI PA
kiemio" kantatą.
(pr.)
kesčio.
nytinius bei tikėjimo reikalus. Į ** 3° c t - valstijos mokesčio.
SKOLOS duodamos mažais mė
x Ateitininkų namų vaidyba nesiniais įmokėjimais ;r priei
Užsakymus siųsti:
Ji yra draugiška, mėgsta vi- ( Užsakymus siųsti:
kviečia visus j gegužinę rugsėjo namais nuošimčiais. Kreipkitės į
suomeninj gyvenimą ir visada Į
ffffS W. 6Srd St., DRAUGAS, J545 w. 6Srd St.,
28 d. Ateitininkų namų sodybo Mutual Federal Savin gs, 2212 "Draugo" geguZinės dalis darbininkių, iš k Anelė Sulaitienė, Marija Remie-l3*™ taksma nuotaika yra ma- j
'
Chicago, IL 60629
je, 127 g-vė ir Archer Ave„ W«rt Csrmak Road — Telef. nė, Stasė Tamošiūnienė, Elena Dovinienė, Marija Krauchūnienė.
loni, laukiama.
Chicago, IL 60629
VI
7-7747.
(sk.)
Lemonte.
(pr.)
Nuotr. V, Rimšelio
V y t Ka*. JmHHtftnmimmnfTiHiiiHiimHiHiiiiiii
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