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Lenkų delegacija
išvyko į Maskvą

ĮSTEIGTA NAUJA
ARABŲ VALSTYBĖ
Susijungė Sirija ir Libija

Lenkijos kultūrininkai pritaria reformoms

Damaskas. — Sirija ir Libija
trečiadienį paskelbė savo šalių
uniją. Sirija, su 8.1 mil. gyvento
jų ir Libija, su 2.4 milijonais,
bus valdomos jungtinės tarybos,
kuriai vadovaus pasikeisdami Li
bijos Kadafis ir Sirijos Assadas.
Už mėnesio abiejų valstybių va
dai vėl susitiks ir sudarys jung
tinę vyriausybę. Vyriausią nau
jos arabų valstybės organą su
darys „revoliucinis kongresas".
Užsieniuose naujoji valstybė bus
atstovaujama, kaip viena šalis.

ja jau bandė susijungti su Tuni
Varšuva. — Lenkijos ekono- dyklose ir televizijos bei radijo
su, su Egiptu, tačiau iš to nie
I mistų delegacija,
vadovaujama programose.
ko neišėjo. Sugriuvo ir Sirijos
vicepremjero Mieczyslawo JaLenkijos filmų direktoriai irgi
unija su Egiptu.
gielskio, išskrido į Maskvą ap viešai išreiškė pritarimą vy
Kadafio ir Assado paskelbta
tart su sovietų vyriausybe Lenki riausybės susitarimams su dar
proklamacija turi 13 skyrių. Nau
jos įvykių ir ekonominės padė bininkų
komitetais ir nutarė
ja valstybė skirta kovai su Izra
ties. Sovietų „Tass" agentūra pa įsteigti savo profesinę sąjungą,
eliu, palestiniečių išlaisvinimui
skelbė, jog bus paliesti svarbūs laisvą nuo vyriausybės ar parti
iš žydų okupacijos. Kartu naujoji
abiejų valstybių ekonominių ry jos kontrolės.
valstybė kovos prieš Camp Dašių klausimai.
Lenkijos aktorių unijos taryba
vid derybų dalyvius: Amerikos
Oficiali lenkų žinių agentūra trečiadienį paskelbė, jog dabarti
imperializmą, sionizmą ir jo
piktai puolė JAV darbininkų uni niai neramumai sustiprins ir pra
agentą Sadatą. Naujoji valsty
jų federaciją AFL-CIO, kuri įstei tęs Lenkijos šimtmečių tradicijas
bė kovos ir prieš Egipto—Izra
gė specialų fondą paremti nau turinčias demokratines laisves.
elio pradėtą taikos procesą.
jas, nepriklausomas lenkų darbi
Krokuvoje susirinkę kultūrinių
Izraelio premjeras Beginąs pa
Tuo tarpu iš Egipto praneša
ninkų
unijas.
Tai
esąs
kišimasis
barų
darbuotojai pasiuntė komu
reiškė, jog ši unija yra grėsmė
ma, kad nuotaikos Kaire page
į
svetimos
valstybės
vidaus
reinistų
partijos centrui laišką, ku
Izraeliui. Sirijai reikalingos Libi
rėjo, nes Izraelio premjeras pa
|
kalus,
kuris
galįs
tik
pakenkti
riame ragina „išravėti iš parti
jos naftos
pajamos
ir sovietų
žadėjęs neperkelti savo įstaigos į
Lenkijai ir naujoms unijoms.
jos eilių mažus diktatorius ir jų
ginklai, kurių Libija turinti dau
Jeruzalės miestą. Toliau bus tę
Lenkijos vadai tikisi iš Mask- i grupeles", kad eiliniai partijos
giau, negu kareivių jiems aptar
siamos derybos dėl palestiniečių
vos
„supratimo" ir ekonominės j nariai galėtų laisvai kritikuoti
nauti, pasakė Beginąs.
autonomijos. Izraelio ir Egipto Libijos vadas pulk. Muammar ei Quaddafi ir Sirijos prezidentas Hafez ai Assad apžiūri garbės sargybą Tripolyje.
paramos. Kalbama, kad Maskva į partijos nutarimus ir planus,
Kai kurie diplomatai žiūri į šią atstovai' šį kartą susitiks New Abi valstybes nutarė susijungti ir bendromis jėgomis kovoti prieš Izraelį ir jo draugus.
pažadėjusi lenkų vyriausybei pa„Los Angeles T i m e s " paskelantradie
uniją skeptiškai, nes arabų vie Yorke, kur ateinantį
skolą 550 dol. kietąja valiuta ge-1 bė iš valstybės departamento šalnybė yra sunkiai įgyvendinama, nį atidaroma Jungtinių Tautų
romis
sąlygomis.
Varšuvos Į tinių gautą žinią, kad Lenkijos
ypač, kada abi šalys yra 800 my Generalinės Asamblėjos naujoji
sluoksnių žiniomis, vyriausybė | streikų metu valstybės departalių atstume. Nurodoma, kad Libi sesija.
laukusi didesnės sumos, tačiau ! mentas kelis kart informavo Sosovietai paaiškinę, kad jie patys ; vietų Sąjungą ir Lenkiją apie
— Jungtinis Atstovų rūmų ir turi ekonominių sunkumų. Svar- j JAV susirūpinimą Lenkijos įvysenato komitetas atmetė vyriau biausia lenkų delegacijos prob- | kiais. Maskva kelis kart buvo
sybės nutarimą parduoti Indijai lema bus įtikinti Kremlių, kad ! mandagiai įspėta nesikarščiuoti
Lenkija toliau žengia , leniniz- į įr nesikišti karine jėga į Lenki
branduolinio kuro, nors vyriau
Ragina susitarti, gerbti tautos teises
Puola prezidentą del slapto lėktuvo
sybė pažadėjo Indijai 38 tonas mo keliu", nežiūrint paskelbtų jos įvykius. Su Lenkijos ambasa
doriumi Romualdu
Spasowkiu
reformų.
Varšuva. — Lenkijos vysku- tautai, pažymi vyskupai, reikia tik
Washingtonas. — Moterų Bal- Į radaro nepastebimą, lėktuvą, ku- pų centrinė taryba, rugpjūčio 2 6 i r o moralinio ir socialinio atsi- išvalyto urano.
Lenkijoje
dar
vyksta
streikai
į
kelis
kart
buvo
susitikęs
valsty— Afganistano vyriausybė
suotojų lyga paskelbė, kad pre- Į ris turįs pakeisti JAV bombone- dieną posėdžiavusi Čenstakave, j naujinimo, kuris sustiprintų tau
11
įmonių.
Komunistų
partijos;
bės
pasekretorius
VVarren
Chrispaskelbė atsišaukimą į jaunus
zidentui Carteriui atsisakius da- { ŠIŲ arsenalą. Žinia apie tą slap- paskelbė pareiškimą,
liečiantį'1 tos pasitikėjimą safe.rni ir krašto afganus, kviesdama juos į kovą naujasis vadas Stanislavv Kania| topher.
lyvauti debatuose su kitais dviem i tą bombonešį padaryta grynai
dabartinę padėtį Lenkijoje. Vys ateitimi. Visų pirma privalo bū prieš ''banditus". Kariuomenė pasakė, kad vyriausybei bus sun
kandidatais į prezidento vietą: I politiniais tikslais ir tas nedovakupų dokumentas susideda iš ti atstatyti savitarpio pasitikėji pradėjo šaukti naujokus, kurie ku išpildyti darbininkams duo
Reaganu ir Andersonu, debatai į notina, tvirtina admirolas, reikaKinijos kongresas
keturių paragrafų. Pirmame pa mo santykiai tarp valdžios ir bend anksčiau buvo nuo tarnybos tus pažadus, jei streikai nesiliaus.
rugsėjo 21 d. vyks be preziden- j laudamas, kad senato žvalgybos
ragrafe pabrėžiamas reikalas sku ruomenės, kai jos galėtų bend atleisti ir net tuos, kurie karinę Nerimas iš darbininkų persime
užbaigė sesiją
to. Jo vietoje bus palikta tuščia Į komitetas imtųsi šį klausimą tytė į profesionalų ir intelektualų
biai išspręsti dabartinį sociali romis jėgomis užtikrinti tėvy prievolę jau atliko.
kėdė. Kaip žinoma, prezidentas { rinėti ir surasti kaltininkus.
grupes. Lenkijos rašytojų organi
nį konfliktą Lenkijoje. Antrame nei geresnę ateitį ir apsaugoti
Pekinas. — Kinijoje pasibaigė
— A r k a n s a s policija, automo
Carteris reikalavo, kad pirmieji' Prezidentas Carteris pareiškė paragr. nurodoms tautai priklau tautos ir valstybės interesus. Len
zacija antradienio naktį paskel liaudies kongreso sesija, pakeitu
žuvus iraniečiui
debatai vyktų tik tarp jo ir Rea- spaudos atstovams, jog respub sančios neliečiamos teisės, kurios kijos vyskupai, baigdami, kvie- bilio nelaimėje
bė reikalavimą netrukdyti infor si Kinijos vyriausybę ir paro
s t u d e r i t u i Ebrahim Lotfkar, p a
gano. Vėliau būtų galima pa likonų kaltinimai dėl to lėktuvo sudaro esminę sąlygą krašto vi čia visus melstis, kad dabarti
macijai ir įgyvendinti kalbos ir džiusi daugiau demokratinio lais
kviesti ir kitus kandidatus, jų yra absoliučiai klaidingi ir n e  dinei taikai užtikrinti. Trečia niai sunkumai būtų laimingai iš tikrino jo kambarį ir rado trijų pažiūrų laisves. Rašytojai prita
vėjimo ženklų. Užsienio kores
universitetų oficialius antspau
tarpe Andersoną.
rė darbininkų reikalavimui pa pondentai pripažįsta, kad kong
atsakingi. Buvo paskelbta tik, me dokumento paragrafe Len spręsti.
dus, įvairių formų, suklastotų naikinti cenzūrą. Be to, reikalau
Apžvalgininkai rašo, kad Car- kad toks lėktuvas yra, neminint kijos vyskupai iškelia tautos mo
diplomų, padirbtų pažymėjimų. jama naujos politikos knygų lei- rese, ypač jo sudarytose komisi
terio patarėjai supranta, jog šis jokių detalių.
ralinio ir socialinio atsinaujinimo
jose, pasigirdo anksčiau niekad
— Gynybos pasekretorius Wilatsisakymas yra rizikingas. Ame
Reikalauja šacho
Rinkiminėje kampanijoje kan reikalą, o paskutiniame, — vys
negirdėtų balsų, net kritikuojan
tiam Perry, kuris vieši Kinijoje,
rikiečiai balsuotojai gali sutikti didatas Reaganas Clevelande pa kupai kviečia visus melstis, kad
čių
vyriausybės politiką.
atidengė, kad 400 JAV biznio
Armijai
nelengva
su prezidento varžovų aiškini skelbė savo energijos programą. dabartinė įtampa būtų sėkmingai
išvežtų turty
Kaip jau rašyta, partijos pir
bendrovių gavo leidimus eks
mais, kad Carteris bijo debatų, Jis nurodė, kad naudojant ener pašalinta.
Teheranas. — Irane vyksta portuoti į Kiniją pusiau karinę
mininkas
Hua liko savo pareigo
rasti savanorių
kad jis Baltuosiuose Rūmuose ta giją dabartiniais kiekiais, Ameri
se, tačiau jis atsisakė premjero pos
varžytinės dėl galios tarp prezi technologiją. Kinija gaus i r
Pirmoje dokumento dalyje, ku
po „karalius". Ronaldas Reaga ka turinti naftos 47-riems me
Washingtonas. — JAV armi to, kurį užims Zhao Ziyang. Ki
dento Bani Sadro ir parlamen kompiuterių.
Už visas prekes
nas, Clevelande pasakytoje kal tams, natūralių dujų 27-ms me -rioje pabrėžiamas reikalas skubiai te stipriausios musulmonų fun
jos vadovybė nusamdė privačią tas svarbus paskyrimas liečia ge
Kinija atsilygins retais, spal
boje, kaltino Carterį, kuris ven tams ir akmens anglies 321 me išspręsti dabartinį socialinį kon damentalistų grupės, kuri parin
įmonę Claritas Corp. iš Rosslyn, nerolą Zhang Aiping, kuris tapo
votais metalais ir kitom žalia
gęs debatų su senatorium Kenne- tams. Kalbėtojas sakė, kad dabar fliktą Lenkijoje, vyskupai pažymi, ko ir naują premjerą Rajai. Par
Va., kuri padės armijos vadovy vicepremjeru gynybos reikalams
vom.
džiu, o dabar atsisako debatų su tinė
bei garsinti tarp naujokų tarny
vyriausybė
neleidžianti kad rūpestis tautos ir valstybės lamentas patvirtino 14 ministe— Australijos gynybos minis- bą kariuomenėje. Ši reklamavimo ir gynybos ministeriu. Užsienio
Andersonu. Jis toliau norįs sėdė amerikiečiams išvystyti šių ener gerove juos skatina pasisakyti dėl
rių, tačiau septynios ministerijos teris Denis James Killen prane
reikalų ministeris H u a n g Hua ir
ti „rožių darželyje", kad ameri gijos šaltiniu.
bendrovė tiria rinką ir nustato, gi tapo vicepremeru, kartu su
Ypač
apleistos dabartinės socialinės, ekonomi dar liko be viršininkų, nes pre
šė parlamentui, kad valdžia
kiečiai balsuotojai nepamatytų, anglies kasyklos, kuriose bedar nės įtampos krašte. Šią įtampą,
kur kurie produktai turi daugiau
zidentas atmetė jų kandidatūrą. svarsto JAV prašymą naudotis
mažumų reikalų ministeriu Yang
kokia tamsi buvusi prezidento bių yra 22,000, pasakė Reaganas. pažymima dokumente, sukėlė jau
šansų. Amerikos apylinkės skirs
Jų tarpe yra užsienio ir ekono australų oro bazėmis sustiprinti
Jingren. Šis yra Kinijos musulmo
ilgus metus krašte plintantis ne
Carterio ketverių metų veikla vy
tomos pagal pašto „ Z I P " rajo
mikos ministeriai.
nas, kuris ligšiol prižiūrėjo Tibe
Indijos vandenyno apsaugą.
riausybėje.
pasitenkinimas. Vyskupai reiškia
nų numerius. Sistema vadinama
Amerikiečius įkaitus kalinanti
—
Kariuomenės
teismas Prizm (Potential Rating Index to, Sinkiango ir Vidinės Mongo
viltį, kad apsaugojant krašto vi
Jordano karalius
Daug kritikos prezidentui su
„studentų sekančių imamo lini VVuerzburge.
Vak. Vokietijoje, by Zip Markets). Šios bendrovės lijos reikalus.
daus tvarką suinteresuotosios pu
kėlė gynybos departamento pa
ją"
grupė
paskelbė,
kad
įkaitai
Svarbią vietą gavo W a n Li, ta
nuteisė juodą JAV kariuomenės patarnavimais jau naudojasi: Cokeliauja j Maskvą
sės — darbo žmonės ir valdžia, di
skelbimas, kad Amerika gamina
bus paleisti tik tada, kai Ameri kapelioną už nešvankią kalbą sa
pęs vykdomuoju vicepirmininku.
ca Cola, Colgate—Palmolive bAmanas. — Jordano karalius alogo pagalba, suras priemones ka sugrąžins šacho išsivežtus tur
naują lėktuvą, kurio nepastebi
vo padėjėjai. Tai pirmas kartas, -vė, National Geographic ir kt. Nors buvo aiškinama, kad pa
išspręsti dabartines problemas
priešo radaro stotys. Trečiadie Husseinas šį sekmadienį vyksta
tus. Šis pareiškimas vėl užpylė kad aukštas karininkas būtų n u 
keitimai siekia atnaujinti vyriau
abiem pusėm priimtinu būdu.
nį atsargos admirolas Elmo Zum- į Sovietų Sąjungą ieškoti para
šalto vandens ant valstybės sek- teistas dabartinėse kariuomenės
Verčia enciklopedija sybę, įvesti jaunesnių žmonių, ke
Lenkai, pažymi vyskupai, turi
vvalt paskelbė, jog lėktuvo ati mos savo Palestinos planui. Jorda
, retonaus MusKie vilčių, kad greit bylose, kylančiose dėl lytinių ne
li vicepremjerai nėra jaunuoliai.
pajėgti susitarti savo tarpe ir pa-|,
,.
J - „ I ~ _ „ « JAI
Atno
karaliui
nepatinka
kai
kurių
dengimas yra nepaprastai didelis
Yang yra 75 metų gen. Zhang
į kinų kalbą
tys išspręsti savo problemas, atJ b u s galima pradėti „dialogą ael teisingumų.
smūgis Amerikos saugumui ir vy arabų reikalavimas įsteigti buvu
— 71 m. Paties kongreso pasto
— JAV Atstovų rūmai nutarė,
New Yorkos. — Encyclopedia
sižvelgiant į visos tautos intere įkaitų paleidimo.
riausybė pasielgė neatsakingai, siose Jordano žemėse Palestinos
kad Baltieji rūmai turi pristaty Britannica netrukus savo trum vusis komitetas turi pirmininką,
sus. Antroje dokumento daly
Kas turi galią?
paskelbdama apie šį lėktuvą. At valstybę. Su Kremliaus pritarimu
ti visus dokumentus, liečiančius pąją versiją prade ruošti kinų maršalą Ye, kuris yra 82 metų
je lenkai vyskupai primena ne
jis
bandytų
sujungti
palestinie
sargos generolas Brent ScowNew Yorkos. — Amerikiečiai, Billy Carter, per septynias die kalba. Kinai ją išvers ir reda amžiaus, naudojasi specialia, pa
liečiamas tautos teises, kurios pri
croft, buvęs prezidento Fordo čius, kurių daug gyvena Jordane,
paklausti,
kurios JAV institucijos nas. Respublikonai norėję atidė guos, bet galutinis redagavimas galvėmis apkrauta kėde. Jį nuo
valo būti užtikrintos, siekiant ap
valstybės saugumo asistentas, dr. po savo karūna, su plačiomis au
lat prižiūri dvi medicinos seserys.
saugoti vidinę taiką. Tų teisių turi aplamai daugiausia įtakos ti šį reikalą iki spalio 1 d., kad bus amerikiečių ir kinų moksli
Ray Cline, buvęs CIA karinin tonominėmis teisėmis Gazos pa
Jis
iš savo pareigų nepasitraukė.
tarpe, vyskupai primena tautos šiame krašte, šitokia tvarka jas jis taptų dar daugiau politiniai ninkų. Nepramatoma turėti prob
kraščio
IT
Vakarų
kranto
paleskas ir valstybės departamento
išdėstė: daugiausia — Baltieji gėdinantis.
lemų, išskyrus su Korėjos karo,
teisę į tikėjimą ir į religinę laisvę.
žvalgybos ir tyrimų direktorius tiniečiams. Šiam rplanui pritarian-'
rūmai, paskiau — televizija, di
komunizmo
istorijos ir kai kurių
.
. .
.
.
n
v
r
:
X
:
1.
KALENDORIUS
— Prezidento Carterio perrin
ir dr. John Lehman, buvęs For čios kai kurios arabų valstybės teisę Bažnyčiai nevaržomai vyk džiosios firmos, alyvos pramonė,
sovietų
valdovų
aprašymais.
dyti
savo
misiją,
teisę
žmonėm
kimą
pažadėjo
remti
valstijų,
do vyriausybėje ginklų kontrolės ir Europos vyriausybės. Sakoma,
Rugsėjo 12 d.: Valerijonas, EnsAukščiausiasis te'smas, JAV sena
ir nusiginklavimo agentūros vi kad Jordano karaliui tarpinin laisvai išreikšti savo įsitikinimus, tas, bankai, federalinė biurokra miestų ir apskričių tarnautojų uni
— Ispanijoje nuo teroristų ran vida, Diemedis, Mantminė.
ir jaunimą pa
ja — AFSCME.
cedirektorius, pareiškė, jog pa kauja ir Rumunijos prezidentas teisę auklėti vaikus
Rugsėjo 1? d.: Jonas Kriz., Viltija, didelės interesų grupės, dar
kos žuvo trys žmonės, jų tarpe po
t
gal
šeimos
įsi
ikinimus,
teisę
ug
Ceausescu.
— Italijoje pradėjo veikti d i  licijos kapitonas.
skelbimas apie slaptą lėktuvą bu
freda, Birmantas, Tolminė.
bininkų unijos ir kitos mažiau.
džiausias
Europos ugniakalnis
vo labai naudingas sovietų žval
Arabų pasaulyje kalbama, kad dyti tautinę kultūrą, teisę į kas
— Portugalijos
prezidentas
Saulė teka 6:26, leidžiasi 7:07.
Etna.
gybai, nors smulkmenų ir nepa Maskva nusivylusi PLO vadu dieninę duoną į individualinę
— Dvi Jungtinių Amerikos
gen. Antonio Eanes paskelbė,
ORAS
skelbta. Admirolas Zurmvalt tvir Yassiru Arafatu. Kada jis lankėsi nuosavybę, teisę į darbą ir į tei Valstybių religinės organizaci
— Kinijoje laukiama prasi kad jis vėl kandidatuos į prezi
tina, kad prezidentas Carteris Maskvoje per Olimpines žaidy singa atlyginimą, teisę steigti sa jos, ypatingai besirūpinančios dedant Mao Tse Tungo našlės dento vietą, nors dabartinė deši- Debesuota, su pragiedruliais, šil
dėl to ir sustabdė B-l bombo nes, Kremliaus vadai jo vengė ir vas nepriklausomas organizaci žmogaus teisių gynyba, pasmer- Jiang Qing ir jos sąjungininkų. niųių vyriausybė jam nepritaria čiau, laukiama lietaus su perkū
nešio gamybą, kad buvo rastas jis susitiko tik su antraeiliais jas, JŲ tarpe ir laisvas darbo žmo j kė neseniai įvykusį karinj per vadinamų "keturių gauja" teis ir išstatė kitą kandidatą, irgi ar nija, temperatūra
dieną 85 1.
būdas pagaminti naują, priešo Maskvos pareigūnais.
nių profesines sąjungas. Lenkų I versmą Bolivijoje.
naktį 65 L
mo.
mijos generolą.

RINKIMŲ KAMPANIJOJ

Lenkijos vyskupai
apie tautos krizę

TRUMPAI
1$ VISUR

DRAUGAS, penktadienis 1980 m. rugsėjo mėn. 12 d.

SIO SKYRIAUS ILGAMECIUI BENDRADARBIUI,
LIETUVOS SPORTO V E T E R A N U I I R 1928 M. AMSTER
DAMO OLIMPIADOS DALYVIUI KAZIUI MERKIUI MI
RUS, KARTU SU J O ŽMONA, ONA M E R K I E N E LIŪDI
ŠIO SKYRIAUS R E D A K C I J A IR VISA SPORTINE ŠEIMA-

ŠALFASS SUVAŽIAVIMAS
Metinis Š. Amerikos Lietuvių
Fizinio Auklėjimo IT Sporto Są
jungos suvažiavimas įvyks spalio
25—26 d. Toronte. Manoma,
kad jame šalia kitų svarbių rei
kalų, bus aptariama ir sportinin
kų išvyka Australijon.
Smulkesnė informacija bus iš
siuntinėta klubams k paskelbta
spaudoje.
FUTBOLAS
IŠ VISUR

šuolyje į aukštį vilnietis R. Kaz
lauskas laimėjo pirmą vietą su
tarptautinės klasės pasekme 2.24
cm. Pažymėtinas ir R. Murikevičienės naujas Lietuvos rekor
das rutulio stūmime 20.12 cm.
Futbolo pirmos lygos pirmeny
bėse Vilniaus Žalgiris iš 15 vie
tos po truputį atsikapstė į 8-tą,
pasiekęs puikią pergalę Stavropo
lyje 2 - 1 . Klaipėdos Atlantas taip
pat laimi Breste 2-1 ir stovi 5-je
vietoje.
t
Lietuvos pirmenybėse vis pir
mauja Klaipėdos Granitas, bet
Šiaulių Tauras, įveikęs Jonavą
4-0, lipa ant kulnų.

3 vai. p o pietų, Manjuette P a r ko aikštėje.
Rezervas žais 1 vai.
LituanicoB veteranai žais šeš
tadienį, S vai. vakare Marąuette
Parke prieš Rams veteranus.
Lituanicos mergaičių koman
da dalyvaus Hoffman E s t a t e s
rengiamame 24 komandų turny
re šį šeštadienį ir sekmadieni
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Pašto iSlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.

Arizonos kalnuose

DRAUGO prenumerata mokama B anksto
metams y2 metų 3 men.
Chicago ir Cook County $40.00 $22.00 $15.00
Kanadoje
U.SA 40.00
22.00
15.00
Užsienyje
40.00
22.00
15.00
Kitur
38.00
20.00
13.00

Kas gerai Arizonos nepažįsta,
galvoja, kad visa Arizona yra dy
kumų kraštas, kur saulė žeme
railioja, kur kaktusai teauga, kur
skorpionai po akmenimis tūno. Be
abejo to viso čia netrūksta. T a 
čiau reikia pažinti ir gražiąją Ari
zonos pusę, kur yra.malonau pu
šynų, puikių ežerėlių, sriaunų
upių, o už jų nematytų gamtos
paminklų, kurių niekur kitur vi
same pasaulyje nerasi.

Ispanija. F. C. Barcelona y r a
turtingiausias klubas Europoje,
LITCAJNICA VIS D A R LAIMI
bet jo prezidentas Nunez nori,
Savaitinis
25.00
15.00
BR. KETURAKIS
kad jis būtų ir geriausias. O pir
K a i praėjusį sekmadienį Mar
e- Administracija dirba kas- i • Redakcija straipsnius taiso sa
Pedagoginiu vertybių sąrango džio pamokos sutraukė daugelį moje eilėje ir laimėti Ispanijos ą u e t t e P a r k o aikštės pačiame
itai nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j vo nuožiūra. Nesunaudotų straipscentre ir prie vartų balose ne
je fizinis auklėjimas turi
itin mokytojų ir jų atidumas pagili meisterio titulą.
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. ! nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
} anksto susitarus. Redakcija už
seniai
iš
kiaušinių
išsiritę
an
svarbią paskirtį visuotiniam as nime žinių, sakytumėm, naujų
Negavus už pasakišką 10 mil.
• Redakcija dirba kasdien | s k e l b i m ų turinį neatsako. Skelmens ugdymo plane. JAV L.B- dirvonų apdirbimas, buvo pagir sumą argentinieČio D. Man-ado- čiukai mėgino plaukymo i r nar
8:30 — 4:00, šeštadieniais į b i m ų k3in0s prisiunčiamos gavus
nės Švietimo Taryba
kuriai tinas. Trumpi apibūdinimai vie nos, Numez sumokėjo 1.5 mil. dymo "triksus", Lituanicos vyrų
8:30 - 12:00.
j prašymą.
energingai ir sumaniai vadovavo nų ar kitų judesių, pademonstruo už gynėją Alesauno ir 1 mil. už komanda t u o pačiu laiku žaidė
Jonas Kavaliūnas
(dabar išvy jant praktiškai jų eigą ir paskirtį, įvarčių mušėją Quini. Lygiai sen kaip a n t stalo, patiesto šiurkšto
Visi žino, kad Arizonos sosti
kęs į Vasario 16-tosios gim-jos kreipiant dėmesį, kaip tas veiks sacingas buvo ir austro Krauki k a staltiese — a s t r o turf, Trinėj, Phoenixe, vasara labai karš
direktoriaus pareigoms į V. Vo mas būtų įmanomas atlikti li- sugrįžimas po to, kai jis pasakė: t a n College stadione, p r i e š ita
.itllIlIlIltlIIIIlltlIllIlllllIlIlllllltltlHtlItlI*
ta, bet reikia tik pavažiuoti apie vus aukštuosius kalnus, augmeni
kietiją), įskaitant ir narius, tin tuan. mokyklose ar
vaikams „Barcelonoje niekados..." Tad lų Maroons. Rungtynės buvo 100 mylių į Šiaurę, ir tada viskas ja pradeda nykti. Didelės pušys
kamai įvertindama šios linkmės esant namuose, klausytojams bu su nauju treneriu Kubala (buv. tuo įdomios, kad Lituanicos k o 
staigiai pasikeičia ir gamta pagra- virsta kadugiais, o vėliau ir tie
užmojį, nutarė įtraukti mokyklų vo paaiškinta. Trumpi pokalbia' Ispanijos rinktinės treneriu), at mandoje t r u k o 5—6 pagrindi
žėja, ir temperatūra pakinta. Ari užleidžia vietą sausai žolei. Tai
A f B. K Kunigų Vienybės
programon ir Hz. auklėjimo bei laisvalaikio metu, paskiruose su rodo, ateina geresni laikai Bar- nių žaidėjų.
Jų vietas užėmė zonos kalnuose ne tik karščių ne jau indėnų teritorija, jų ganyklos.
Laidojimo
apeigų knyga nurodo
lavinimo trumpalaikį kursą, ku ėjimuose, kurių dalį teko išnau celonai.
j a u n i atsarginiai, ir visa koman bėra, bet kartais net šaltoka pasi Jų žemė plati, apima maždaug
ris, kaip ir kiti mokslo dalykai, doti fiz. aukl. naudingumui įro
įvairias
iv.
Mi&as už mirmhM
Anglija- Chuliganizmui ple da sužaidė l y g neturėdama kito daro. Vietoj dykumų
atsiranda visos Lietuvos plotą.
nors ir nedėstomas mokyklose, dyti mokytojų buvo visuomet
(Iš "Arizonos Lietuvis") Sį vadovą laidojimam* kiekvie
čiantis, Anglijos klubai iš to net kio pasirinkimo, kaip laimėti kalnų krištoliniai ežerėliai, srau
bet praktiškai vykdomas, priau palaikomi ir prideiamai įvertina
na parapija gali naudoti, n e i ji
a
r
b
a
žūti.
Puslaikiui
gerokai
pradėjo papildyti savo
kasas.
nūs upeliai. Kur kitur galima
gančiam jaunuoliui (ei) padeda mi.
turi visos bažnytinius u*tv*rtiKiekvienas žaidėjas,
nusikaltęs įpusėjus, Algis Krygeris įkirto rasti gražesnę upę, kaip Rio Verišplėtoti asmens savybes, atitin
Antroje studijų savaitėje Ken- drausmei ar gavęs iš teisėjo gel gražų į v a r t į ir to užteko, k a d de, kuri savo skaidriu vandeniu IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIHIIIIIII1IIIIIIIIUD mmu*.
kančias bręstančiam žmogui.
Advokatų Draugija
nebunkportc, pas Tėvus pranciš toną kortelę, turi sumokėti savo mūsų užtikrintas vartininkas Z. vilioja ne tik žvejus bet ir kitus
Kaina 90 oant*. (36 oantai palto ir
VALDEMARAS
BYLAITIS
Balčiūnas
i
r
puikus
gynimas
pa
iiinfciMfflų iilaMama).
gamtos mylėtojus. Rio Verde vi
Nors mokyklų studijų savaitės konus, oficialiai jokios sportinės klubui piniginę bausmę. Kai ku
siektų
pergalę.
programos
nebuvo
numatyta,
to
riuose klubuose tos pajamos sie
sada gyva, gaivi, viliojanti savo
jau vyksta 15-tą kartą, bet fiz.
VINCAS BRBGYS
P r i e š Maroons laimėti du giliomis sietuvomis, vešlia aug
dėl
mano
tikslas
jau
lyg
atpuo
kia
net
trečdalį
visų
pajamų.
auklėjimo programa vis dar ne
Teisių daktarai
DRAUGAS
la, bet čia ieškojau gilesnės atra
b r a n g ū s taškai, kurie pasidarys menija. Čia jos pakrantėje savo
buvo pajudinta, apsiribojant gry
Kitur. Brazilija laimi prieš
2458
W.
69th
St,
Chicago,
m.
mos akademikų
paskaitininkų
d a r brangesni sezonui a r t ė j a n t lizdus dar turi retieji baltgalviai
4540 W. 68rd Street
nai mokytojų studijiniais ir prak
Uragvajų 1-0, Rumunija nugali
tarpe, įskaitant ir šių pakraščių
prie pabaigos, nes raudonojoje ereliai. U ž Payson miestelio ke
Visi
teL
778-8000
tiniais mokymo metodais ir
jų
Jugoslaviją net 4-1, o Šveicarija
Chicago, m . 60888
mokytojus, kad pradėtas darbas
sekcijoje,
kurioje
Lituanica lias eina tankiais miškais, kuriuo
Valandoe paeal susitarime.
nagrinėjimu. Todėl
šiemetinis
su
Danija
1-1.
lituan. mokyklose, sąryšy su fiz.
rungtyniauja, nėra n ė vienos se yra turistams sustoti vietovės,
planelis — pirmųjų
žingsnių
Vytautas A. Krikščiūnas
auklėjimu, įgautų realesnius ir
silpnos komandos. Kiekviena kaip Kohler Ranch, Shristopher
praktinis ir teoretinis laiptas, rei
platesnės srovės pagrindus. Nors
d a r t u r i galimybę pasidaryti Creek ir kitos. Vasara čia pilna
kia tikėtis, pravers duris lituanis
SIŲSKITE MEDŽIAGĄ
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
savanoriškas klausytojų skaičius
meisteriu, lygiai t a i p p a t ir iš ir stovyklautojų, ir meškeriotojų,
tinių mokyklų mokytojams ir
SKUBIAI
DR. K. G. BALUKAS
popietinėmis 2 dienų
poilsio
k r i s t i į žemesnę diviziją.
DR. P. KISIELIUS
ir jodinėjančių.
Akušerija ir motery ligos
mokiniams, naujos ir
sveikos min. (vos 30 min. dienai) buvo
Dar kartą kreipiamės į Vak.
J
.
J
.
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Ginekologinė
Chirurgija
D
a
r
toliau
į
šiaurę,
pervažialinkmės kryptį prieauglio bran itin kuklus (vos keli žmonės),
Europoje, Kanadoje, Šiaurės ir
1443 So. 50th Ave.. Cicero
6449
So.
Pulaski
Road
(Crawford
dinime bei sąmoningo lietuvio bet bendras kreipimasis į visus
Pietų
Amerikoje
gyvenančius SAVAITGALIO RUNGTYNES
Medical Building). Tet. LU 5-6446 Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus
auklėjime.
treč Sešt. 12 iki 4 vai. popiet
mokytojus ir darbštaus pedagogo sportininkus, sporto
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
veteranus,
Lituanicos vyrų komanda žais
Dainavoje fiz. auklėjimo ir la Br. Juodelio užuominos, kad va darbuotojus bei mėgėjus ir pra
Priima ligonius pagal susitarimą
Tel. REliance 5-1811
vinimo programa apėmė dvi te dinamas sp. vadovas savanoriš šome siųsti medžiagą, kuri apim pirmenybių rongtynes prieš sti
Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 DR. WALTER J. KIRSTUK
oretines paskaitas ir tris prakti kai talkininkauja šiai linkmei, tų 1944—1980 sportinę veiklą ir prią kroatų ""komandą Croatan
šį
sekmadienį,
rugsėjo
14
d.,
Lietuvis gydytojas
nes, įskaitant ir rytmetinę 15 manau, tikrai prisideda prie auk organizaciją.
DR. PETER T. BRAZIS
3925 West 59th Street
min. gimnastiką — mankštą sa- lėjimo darbų.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ypač pageidautina tiksli spor itHniiuiHiinHuiiuuiiiiminiuiuiiniiiir
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4
PATIKSLINTA
IR
PAGRAŽINT*
2434
West
71st
Street
vanoriškai įsijungiant. Trumpos!
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir sešt.
to vienetų metrika (įsteigimas,
SOPHIE
BARČUS
LAIDA
Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 uždaryta.
ir stipresnės įtampos pasivaikš-Į
Trumpi asmeniniai pokalbiai valdybų ar komitetų sudėtis, spor
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
čiojimas, įjungiant šio amžiaus su paskaitininkų,
kaip dr. dr. tiniai laimėjimai, santykiai su viSuredagavo
DR. IRENA KURAS
L,ietuvių
Kaioa:
auo
pirn»a.aienio
i<u
pajėgumui paskirus ir būdinges Vaišnienė, Rerrreikis, Vaškelis Uuomene organizacijomis ir sveDr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
Joosaptna Daufvardiene
GYDYTOJA IR CHIRURGE
penKtaaienio
perduodama
nuo
4:u0
nius judesius, trumpai nusakant Dainavoje Račkauskas, liečiant itimtaučiais ir t.t.). Prašome siųsti vai. p.p. iki 5:30 vai. p.p. per tą pa
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
Šiom dienom Draugo spaustuvė
DR. EDMUND E. CIARA
jų naudą dienos nuotaikai palai akademikų ruošiamas vasaros sto ir nuotraukas (jos bus grąžin- čią stoti, šeštadieniais u- seKma išleido septintą laidą šios populia
SPECIALISTĖ
0PTOMETRISTAS
MEDICAL BUILDING
kyti, su kai kuriais linksmesniais vyklas ir siūlant įterpti ir spor jtos), kur matomi asmenys būtų d:*-niHbi nuo t>:'M) iki a.M) vtu. ryto.rios virimo knygos. J. Daužvardie2709 West 51st Street
3200 W 8 lst Street
parodomaisiais veiksmais, visus tinius aspektus.
Talei. 434-2413
nė vėl patikslino ir pagražino iią
Tel. - GR 6-2400
1 išvardinti.
laidą
naujais
paruošimais.
gerai nuteikdavo.
Vai.:
Kasdien
nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p.
1490 A M .
Vai. pagal susitarimą: pirmad. :rketv. 1-4ir
Bendros išvados: ŠALFASS-gai, j Medžiagą siųskite iki spalio 1
Ofiso
tel.
RE
7-1168;
reiki. 239-2919
7156 S. MAPI*EWOOD A VE.
Teoretinėse pamokose apžvelg sporto darbuotojams ir ypač di d. šiais adresais:
Tai geriausia dovana naujoms 7-9: antrad. ir penkt 10-4: šeštad. 10-3 vai
CHICAGO, U I * 60629
žmonoms ar marčioms. Daugslis Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839
Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6-9801
ta bendri visų Lietuvos laikotar desnės apimties org-joms, reikia
Pranas Mickevičius, 4831 So.
miimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimuimuiuiH apdovanojo kitataučius supažindin
pių sport. veiklos bruožai, įskai nuosekliai dirbti, kad pradėtoji 23rd Str., Milwaukee, Wisc.
DR. J. MEŠKAUSKAS
0R. E. DECKYS
dami juos su lietuvišku maistu ir
t a n t ir mūsų ŠALFAS s-gą ir linkmė palengva žengtų pirmyn 53221 arba Sigitas Krasauskas 32 tmmmuiuuiHHUUuuuiimtiuniHinHi virimu, ši knyga yra sukėlusi la
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
koks kelias turi būti fiz. aukl. li ir pasitarnautų ne tik išeivijos Pasadena Gardens,
Toronto,
Specialybė — Nervų ir
Specialybė vidaus ligos
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
Emocinės ligos
tuanistiniu mokyklų darbų srity. virš 2000 lituan. mokyklų moki Ont. M6S4R5, Canada.
tataučių darbo vietose ir organiza
2454 West 71st Street
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING
cijose.
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
Teoretinės - praktinio pobū- niams, bet ir visai lietuvių tautai.
Medžiaga
bus
panaudota
6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad..antrad.. ketvirtad. iroenktad.
ŠALFAS s-gos leidinio „Išeivijos
3 iki 7 v p. p. Tik susitarus
Knyga yra labai gražiai įrišta ir
Valandos pagal susitarimą
UudUo Valanda Jau 19 matus tar- su spalvotomis iliustracijomis. La
Sporto istorija 1944—80" išleidi- nauja
New Je-sey, N*w Toris Ir ConTeL M3-44SJ, 3?3-&SaS,
bai patogi vartojimui.
mui. Išleidimo laikas ir kokybė neeticut lietuviam*
DR. A. B. GLEVECKAS
priklausys nuo visų mūsų glau K a s Seitądien: auo • lkl 5 vai. po Užsakymus siųsti:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Dr. ROMAS PETKUS
piet U WEVD Stoties N*w Tora*
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
daus bendradarbiavimo.
Tel. - BE 3-5893
133* kil., AM ir nuo 7 lkl S vai
DRAUGAS, Knyg? Skyrius
vak. 97.9 mef FM.
Ofisai:
Specialybė Akiu ligos
4545
W.
6Srd
Street
111
NO.
WABASH AVE.
3907 West 103rd Street
Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS
IS OKUPUOTOS L I E T U V O S
4200 NO. CENTRAL AVE.
OMcago, TUinois M638
Valandos pagal susitarimą
234 stmlit Drtve
Valandos pagal susitarimą.
Poznanėje baigėsi Europos jau
Kaina su persiuntimą $4.75
Ofiso tel. — 582-0221
nių stalo teniso pirmenybės, ku
Watobanc, N- J. 07061
DR. FRANK PLECKAS
niinoia gyventojai pridekite dar DR. JANINA JAKSEVICIUS
riose dalyvavo 400 žaidėjų. Sov.
TEL. -75MCM (*1)
(Kalba lietuviškai)
20 centų mokesčiams.
JOKŠA
Sąjungos mergaičių rinktinė (iki
0PT0METRISTAS
VAIKŲ LIGOS
15 m. laimėjo pirmą vietą, fina iniimmiiiiiiiiiiHiiiniiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
6441 S. Pulaski Pd.
le nugalėjusi Rumuniją 3-2. To
"Contact lenses"
|Įfniiiiiiiiinniiuiiiiifiiiiiiiiiitiiiifiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuifiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii£
Valandos
pagal susitarimą
2618 W 71st St. - Tel. 737-5149
je rinktinėje žaidė kaunietė Jo
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.
Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278
lanta Danilevičiūtė. Ji laimėjo ir
vieneto varžybas, pasipuošdama
DR. A. JENKINS
DR. LEONAS SEIBUTIS
(JOS ¥)¥> METŲ ISTORIJĄ)
§
antru aukso medaliu. Už jaunių I
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
rinktinę žaidė vilnietis Z. Rusa- 3
3844 West 63rd Street
Pnrf. dr. Povilo KvSnerio studija apie Mažąją Lietuvą: "Pietry- \
PR0STAT0 CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą
kevičius, bet jis liko 3-je vietoje.
5 Sų Pabait;įo etninė praeitis", išleista Sovietų Mokslo Akademijos, s
2656 W. 63rd Street
Rumunijoje Europos mergai % Vertė A. Temsooas. Gausiai iliustruota su keletą žemėlapių. Istoriko £
Vai antr 1 4 popiet ir ketv 5-7 vak.
6132
S.
Kedzie
Ave
Chicapo
Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545
čių krepšinio pirmenybes laimėjo H Sauliaus Girniaus plati anglų kalba santrauka (Summary). 224 psi. kie- s
WA 5-2670 arba 489-4441
Sov. Sąjungos rinktinė finale nu • tais viršeliais. Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Išleido: Liet. Miškininkų £
Ofiso te! HE 42123. namų GI 8-6195
S Sąjunga Išeiv. Kaina su persiuntimu $10.90. IH. gyv. primoka 50 centų =
DR. K. A. JUČAS
galėjusi Italiją
106—79. Toje S (taksų). Užsakymus siųsti: "DRAUGAS", 4S45 W. Ord St. Oncage, I
ODOS LIGOS
DR. V. TUMAS0NIS
rinktinėje žaidė kaunietės J. Kši- S m. —
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
CHIRURGAS
vickytė ir E. Ruseckaitė.
Valandos pagal susitarimą
niiiiiiiiiiiiniiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiiiiiiiiiiHiiiiuiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiitr
2454 West 71st Street
Jaunių krepšinio pirmenybės
Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad. 2-5 ir
jstaigos ir buto tel 652-1381
vyks Jugoslavijoje. Sąjungos rink
6-7 — iš anksto susitarus
DR.
FERD.
VYT.
KAUNAS
tinė su Kauno Žalgirio žaidėjais
LIETUVIŠKA VAISTINĖ
Ofs. tel 586-3166: namų 381-3772
Gydytojas ir Chirurgas
R. Valikoniu ir V. Krapiku Vil
2557 W.69th Street TeL 778-4363
DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
DR. PETRAS 2U0BA
niuje sužaidė dvejas pasiruošimo
OF FAMILY PRACTiCE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
rungtynes prieš" , Statybą". Lai
1407 So. 49th Court. Cicero. III.
J.&J.PHARMACY
6745West63rdStraet
mėjo abejas 82-78 ir 115-84.
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt
Vai.
pirm., antr. ketv. ir penkt.
Vilniuje įvykusiose
Lietuvos
% a f c f t ^ * l ^Jft^MslW*i a ^ i n r l i riitŠM ^ n i t a t M
ii ,iį
2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą.
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v * P * v I l M H L VIĮMJ IUDQ K^CSMt, fJ^XK\%M
DR. IRENA KYRAS
iengv. atletikos pirmenybėse bu
Vslkjoiamos Ukjs*, famsntai Ir Irt, pirkti ar
vo atsiekta keletas puikių pasek
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, nes
DANTŲ GYDYTOJA
Nemokamai
mių. M. Butkienė pastatė naują
2659 W. 59 SL. Chicago
jis plačiausiai skaitomas lietuvių dien
Edvardas Grinius (kairėje) teniso pirmenybėse laimėjo vyrų vienetą, dvejetą Lietuvos rekordą 100 m. distan
476-2112
Pristatymas nemokamai
raštis, gi skelbimų kainos yra visiems
Vai pagal susitarimą Pirm., antr. treč.
ir mišru dvejetą. Brolis Ričardas laimėjo vyrų dvejetą ir antras vietas vienete cijoje per 11,3 sek. Ji taip pat
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAJ aavHnka*
ketv
10
iki
6
vai.
Sestad
10
ik.
1
vai.
prieinamos.
k mirk. dvejetą,
Nuotr. Z. Degučio
Laimėjo šuolį į tolį su 6 na. 81 cm.
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KAIP SOVIETAI PADĖTŲ PERRINKTI J. CARTERĮ

Maskvos imperija i r

Ankstybi žurnalisto pranašavimai galėtų rasti
atgarsį KGB taryboje

PROVERŽIS LENKIJOJE
Maskvos
kolonijinė
im
perija jau nusitiesė per keturis
kontinentus. Tik Australijoje
Sovietų Sąjunga savo kolo
nijų dar neturi. Nedaugelis
kolonijinių imperijų buvo tiek
agresyvios, plėsdamos savo
plotus naujais užgrobimais.
Nedaugelis taip žiauriai nai
kino vietines patriotines jėgas,
kaip Kremlius, atimdamas ne
vien spaudos, žodžio, susi
rinkimų, organizacijų laisvę,
bet ir naikindamas opozicines
jėgas trėmimais, beprotna
miais, chemikalais, žudymais.
Šitokios kruvinos prie
spaudos akivaizdoje, laisvės
sąjūdžio prasiveržimas Len
kijoje, buvo nemaža staig
mena. Lenkija gana stambus
kraštas.
Lenkija, apsupta komunis
tinių valstybių, tad lenkų drą
sus žygis turi būti dar labiau
vertinamas. Jie pirmieji taip
ryžtingai ir sėkmingai darbi
ninkijos streikais ėmė trau
kyti Maskvos vergijos pan
čius. Cia taip sumaniai ir
ryžtingai pasireiškė darbi
ninkija, kad net ir pačiai
Maskvai nebuvo patogu siųsti
tankus prieš laisvesnio gyve
nimo
siekiančius
darbo
žmones.
Ryžtingoji Lenkijos darbi
ninkija turi paramos visų
gyventojų tarpe, bet kaip ilgai
jų entuziazmas gali ištverti?
Faktai šiuo klausimu teikia
gerų vilčių. Maskvos vyk
domas lenkų ekonominis api
plėšimas yra labai akivaizdus
ir erzinantis. Komunistine
santvarka yra toks nepa
sitikėjimas, kad pvz. pinigų
rinkoje, oficialus kursas yra 30
'
zlotų už dolerį, o privačiai už
dolerį gaunama po 120 zlotų ir
daugiau.
Komunistų savavaliavimas
Lenkijoje peržengė ribas, nors
jis gal net švelnesnis kaip
daug kur kitur. Netaip seniai
buvo sumuštas kun. Andrius
Bardecki. katalikų savaitraš
čio „Tygodnik Powszechny"
redaktorius. Valdžios sluoks
niai skelbia, kad tai chu
liganų darbas, bet gyventojai
žino, i š kur tie c h u l i g a n a i "
buvo
pasiųsti.
Taip
redaktorius Bardeckis buvo
nubaustas už atviresnį žodį
vykstant pasitarimams tarp
vyskupų ir Giereko.
* * *

Po visą Lenkiją plečiasi įta
ka Socialinio savisaugos gyni
mosi komiteto (KOR), kuris lei
džia pogrindžio l a i k r a š t į
„Robotnik" (Darbininkas). To
pogrindžio laikraščio redakcijon nuo 1978 m. pabaigos įsi
jungė angliakasių kovingas
atstovas Wlady8law Sulecki,
kun jau porą kartų apdaužė
raudonieji policininkai. Krata
buvo pravesta p a s kitą
„Robotnik" redaktorių — Ed
vardą Zadrozybskį.
Lenkijoje veikia konfi
dencialus sąjūdis — Žmogaus
ir civilinių teisių gynybos
komitetai (ROPCO). Jie net
savo židinius susuko komu
nistinės valdžios įkurtame
mieste Nowa Hutą, kur kratos
metu buvo rasta to sąjūdžio
pogrindžio leidinių.
Kadangi spaudą ir mokyk
las kontroliuoja komunistinė
vyriausybė, šalia pogrindžio
leidinių, lenkai suskato orga
nizuoti kursus, sudarė Moks
linių kursų draugiją (TKN). J i
ypač ėmė vystyti veiklą nuo
1979 m. sausio 22 d., išleis
dama savo deklaraciją. Kaip
deklaracijoje pažymėta, tie
moksliniai kursai — tai pakai
talas universitetui, kur ypač
gilinamasi į socialinius ir
humanitarinius mokslus. Tai
tąsa vadinamų Laisvųjų uni
versitetų, Skrajojančių uni
versitetų, kurie veikė vokiečių
okupacijos metais. \ tuos kur
sus kviečiami visi, paskai
tos duodamos nemokamai,
duodami diplomai ir įskaitos.
Dėstoma lenkų tautos lite

ratūra, istorija, politika, rodo
mi filmai. Kursų pradžioje jau
susidarė 58 lektoriai, sutinką
juose dėstyti. Tarp jų buvo ir
tokie žmogaus teisių aktyvis
tai kaip Adam Micznik, Jacek
Kuron.
Okupantų
kontroliuojama
vyriausybė tokių
kursų
veikimą kliudo kiek įma
nydama. Kai Adam Micznik
nuvyko į Krokuvą pradėti
lenkų istorijos kursą, jį policija
areštavo, nors greit išleido. Į
jo pirmą paskaitą susirinko
100 studentų. Policija juos
išvaikė. Micznikas nutarė ten
pasilikti, laukdamas galimy
bės naujoms paskaitoms. K a i
tik jis išėjo iš namo, policija jį
vėl areštavo ir sumušė. K a i
rašytojas
Viktoras
Woro8zylski nuvyko į Kroku
vą laikyti paskaitų tokiuose
kursuose, jis jau stotyje buvo
komunistinės policijos areš
tuotas. To paties sulaukė Antoni Macirewskis Gdansko
aerodrome. Tą pačią dieną
buvo areštuoti keturi Studentų
solidarumo komiteto nariai
Krokuvoje. 1979 m. kovo 5 d.
Wroclave kuomet paskaitą
skaitė prof. B. Gleichgewicht,
jo namuose areštuoti 27 stu
dentai ir jiems
uždėtos
pabaudos.

Kaip laukta, Demokratų
partijos suvažiavimas, įvykęs
New Yorke VIII.11 - 14 die
nomis, savo kandidatu būsi
muoju krašto prezidentu pasi
rinko J. E. Carterį- Partijos
s u v a ž i a v i m e v y r a v o pre
zidento perrinkimo atstovai, ir
jie nulėmė šio svarbiausio
asmens iškėlimą į pačią parti
jos viršūnę. Tai įvyko nežiū
r i n t Prezidento vadovaujamos
vyriausybės per pastaruosius
4-rius
metus
neįsivaiz
duojamų užsienio politikos
klaidų
bei krašto ūkinio
gyvenimo nualinimo.
Savaitraštis
„Human
Events" savo VII.19 laidoje
rašo, jog „Sovietai yra didžiai
suinteresuoti, kad dabartinis
J A V vairuotojas dar būtų per
rinktas būsimiems 4-riems
metams".

* * *

Blogi ž e n k l a i
Vaizduokime , kad jau rug
sėjo vidurys ar pabaiga. Štai,
bet kuris iš skaitytojų sėdi
Kremliuje ir vadovauja Sovie
tinei imperijai. J u m s įteikia
ilgą raportą iš SSSR amba
sados Washingtone.
Tai, ką jūs skaitote.pnver- -~/T.
u- •
čiaa. krūptelėti: per
perbusimuosius
busimuosius
AV
_
.
J
:Li.
;
JAV rudens rinkimus
balsuo
tojai ruošiasi neperrinkti poli
tikierių, kovojusių prieš gyny
bos sustiprinimą. Senatoriai ir
Kongreso nariai, nerėmę biu
džete numatytų krašto gyny
bos išlaidų padidinimo, tik
riausia
nebus
perrinkti.
Prezidentas, J. Carteris viešo
sios nuomonės apklausinė
jimuose žymiai atsilieka nuo
R. Reagano, net 10%. Pasta
rasis visą laiką puola Carterį
už gynybos išlaidų karpymą.

BR. AUŠROTAS
JAV liberalai - senatoriai
nuginklavo Ameriką. Tuo tar
pu SSSR, pasinaudodama
detente, skubėjo įsigyti pra
našumą ne tik strateginių
ginklų arsenale, bet ir tankų,
lėktuvų, branduolinių bombų,
piliečių gynimo sektoriuje,
karo laivų statyboje ir Šimtų
tūkstančių vyrų įjungime į
armiją. Ir jeigu J. Carteris su
„balandžiais" išskris iš Bal
tųjų rūmų ir senato, tai JAV
susigriebs ir priešinsis jūsų
išsiplėtimui. Jums nebus lei
džiama užgrobti vieną kraštą
po kito, kaip tai įvyko su
Afganistanu.
Jūsų ambasada iš Washingtono įspėja, kad
„žinomiausi senatoriai-balandžiai McGovern, Church,
Culver, Magnuson, Gravel,
Cranston ir Bayh gana atsi
likę viešosios nuomonės ap
klausinėjimuose nuo prieš juos
kovojančius
konservatorius
kandidatus į senatą. Ir dar
blogiau. Net ir tokie gana
santūrūs senatoriai kaip
Eagleton, Leahy, Nelson ir
Stewart taip pat nustoja liau£, .-•
į . .
dA-i e s
pasitikėjimo. Sovietų
„„^„J,J_
^^SZzl
„*..J::.
ambasados „studijozams
atrodo, kad šių metų rudenį
apie 40 liberalų - demokratų
taip pat nebus perrinkta į
Kongresą. Amerikos rinkimų
būklė jums kelia daug rūpes
čių. Jūs nusprendžiate, kad po
rugsėjo 15 d. būtina pakeisti
JAV politines nuotaikas. Nes*
gi, jeigu jūsų dvasiniai talki
ninkai rinkimus pralaimėtų,
tai būtų blogiau negu JAV ir
kitų kraštų sportininkų Mask
vos olimpiados boikotas!!!

Susidarė Darbininkų gyny
bos komitetas, kuris reikalavo
tų teisių, kurias garantuoja
konstitucija, Jungt. Tautų
chartija bei Helsinkio susi
tarimas, kuriuos yra pasi
rašiusi ir Lenkija. Nežiūrint
įvairių prievartos veiksmų, t a s
komitetas atkakliai gynė dar
bo žmonių ir piliečių laisves.
1979 m. sausio mėnesį 14 žy
mių pačios komunistų partijos
narių paskelbė atvirą laišką
J e i g u pralaimėtų...
Posėdis su KGB specais
Gierekui. To dokumento ver
Per eilę metų jūs ir suokalJūs sušaukiate prieš JAV
timas
buvo
išspausdintas
vokiečių „Spiegely". Jie parei bininkai Politbiure trynėte veikiančių KGB ir Žvalgybos
kalavo daugiau demokratijos delnus iš pasitenkinimo ir pareigūnų pasitarimą-posėdį.
pačioje partijoje, demokra džiaugsmo, stebėdami, kaip Jiems išdėstote, kad Sovie
tinių institucijų įvedimo visuo
menėje, ekonominių reformų.
Tarp pasirašiusių buvo ir E.
Ochaba, 1956 m. buvęs kom.
partijos vadas. Darbininkų
gynybos komitetas vis plėtė
savo veiklą, ėmęs leisti po
grindžio
laikraštį
„Glos"
įBalsas).
skelbdamas
demokratijos
reikalingumą.
Pats Lenkijos komunistų par
tijos centro komiteto administ
racijos departamento vadovas
T. Polimka paskelbė, kad Len
kijoje leidžiama net 19 pogrin
džio laikraščių ir žurnalų.
Lenkijos
nepriklausomybės
dienomis prasiveržė demonst
racijos Varšuvoje, Gdanske,
Krokuvoje.

P l a n a s nr. 1
Pagal šį planą jūs įsakote
savo pogrindžiui Irane sukelti
naujų riaušių bangą. Kai kurie
jūsų kontroliuojami agentai
„iškvies jus tvarkai atstatyti
ir revoliucijai apsaugoti!" Žin
oma, jūs tokio iškvietimo
laukiate: tuoj pradedate pla
taus masto į Iraną įsiveržimo
veiksmus, kaip iš SSSR taip ir
iš Afganistano.
Prezidentas J. Carteris siun
čia jums „griežtą laišką, nuro
dydamas, jog Irano okupacija
sudaro grėsmę
pasaulio
taikai". Aišku, JAV preziden
tas reikalauja jus iš Irano
pasitraukti. Na, ir, taikos
labui, sovietinės jėgos atsi
traukia iš Irano. J. Carter —
herojus, laimėtojas! Ir netru
kus įvyksiančių rinkimų
galimas laimėtojas.
Šis planas yra šiek tiek
sudėtingesnis, bet
daug
patrauklesnis. Į jį atkreipia
dėmesį visas pasaulis:
a. garsiai reklamuojate, kad
atsitraukiate iš Afganistano.
Kviečiate Vakarų žurnalistus
stebėti ir fotografuoti atsi
traukiančias Sovietų vilks
tines į SSSR;
b. pranešate visiems apie
SSSR kautynių dalinio išvy
kimą iš Kubos;

Angolos sukilėliai „Laisvoje Angoloje" karinio žygio metu

DVI SAVAITĖS
PRANCŪZIJOJE
D R . J U O Z A S KRIAUČIŪNAS
Kiek žinau, katedra statoma ir taisoma
metų metais. Bent aš ant tų pastolių niekada nema
čiau jokio žmogaus, nors pro katedrą tekdavo praeiti
kasdien visą dešimtį dienų.
Katedros išorė nepaprasta
^
teikia
pasigerėjimą ir grožį. Durų skliautai padengti skulptūromis, tūkstančiais jų, fasado nišose daugybė statūlų, aukščiau kryžiuojas lankais karnyzai ir visa
tai aukštyn iškyla ornamentuotais smailėjančiais
bokštais. Gražu akiai, pasididžiavimas žmogaus kūrėjo genijum. Katedros vidus tamsokas, ji pilna
lankytojų. Dega daugybė žvakių prie Kristaus, Mari
jos Mergelės ir kai kurių kitų altorių. Už aukštai
iškelto didžiojo altoriaus puslankio navoje matėme
kunigą, laikantį mišias prancūziškai. Tose mišiose
dalyvavo didelis būrys žmonių.
Katedroje galima užeiti į katedros rūsių dalį, kur
palaidoti kai kurie buvę aukšti dvasininkai ir vaidžios pareigūnai. Lipome ir į bokštus. Viename jų
rašytojo Hugo pavaizduotas Kvasimodo (kupriukas)
gyveno ir skambindavo varpais. Savotiškas jausmas
apima, kai lankai istorines ar romanuose aprašytas
vietas.
Netoli esančią, informaciniuose leidiniuose

J O N A S MIŠKINIS
š i o praėjusio
šimtmečio
pabaigoje, trumpai tariant, ypač mūsų amžiuje, žmonijos
ūkinė veikla, atominės energi
jos atpalaidavimas, mokslo ir
technikos pažanga, ypač medi
cinos, pramonės ir žemės ūkio
srityje vartojamos cheminės
medžiagos pakeitė ir nuolat dar
keičia gamtos aplinką.
Tie teršiantys produktai per
biosferoje vykstantį medžiagų
apykaitos ratą, per atskirų
organizmų mitybines grandis,
per išorės kontaktus patenka į
įvairių organizmų, o taip pat ir
žmogaus organizmo celes. Pa
sak tyrinėtojų mokslininkų, gy
vų organizmų paveldimumas
dar neprisitaikęs prie tų pro
duktų padidintų dozių, prie
žmogaus susintetintų ir aplin
ką teršiančių cheminių me
džiagų. Ilga evoliucija vis vien
negalėjo „išmokyti" organiz
mus atsispirti staigiems paki
timams ar medžiagoms, kurių
iki šiol gamtoje nebuvo. Tai, va,
kodėl dabar dažnai neveikia
apsauginės gyvybinės reak
cijos, atsiranda
genetinės
informacijos pakitimų, suke
liančių atskirų organizmų išsi
gimimus.

vimo, be vaistų, net kartais ir
pavojingų, vartojimo, be ato
mo panaudojimo taikiems tiks
lams ir daugelio kitų žmogų
išaukštinančių, gyvybinių jo
veiklos sričių. Tačiau visa tai
turi būti daroma gerai apgal
votai, nesiekiant vien aklo žmo
gaus siaurų poreikių tenki
nimo, vien trumpalaikės,
akimirksnio naudos, o žvel
giant į žmonijos sekančių kar
tų ateitį. Ypatingai sunki užter
šimo problema kai kuriose
šalių valstybėse, kur pelno vai
kymasis svarbiau už bet ko
kias teisines ir moralines nor
mas. Tiesa, p a s t a r a i s i a i s
metais, kai kurių kraštų val
džios organai jau susigriebė.
Dabar girdimas jų apgailes
tavimas: "O kad tai būtų pradė
ta bent prieš dešimt metų!"
Taigi negalima netyrinėti ga
limų neapgalvotos žmogaus
veiklos padarinių ir neieškoti
mokslu paremtų galimybių iš
laikyti gamtos aplinką tokią
gražią, kokia ji yra.
Genetiniai pakitimai

Aplinkos užterštumo draugi
jos jau aktyviai veikia JAV,
Europoje, Japonijoje ir kitose
kultūringose šalyse. Dabar jų
Daryti apgalvotai
keliami globaliniai genetinių
Žinoma, visiškai supran aspektų klausimai ir pastebi
tama, kad šiuolaikinis žmoni mas susirūpinimas jau įvyku
jos egzistavimas, jos tolesnis siais ir dar būsimais gene
progresas neįmanomas be pra tiniais pakitimais.
monės, be žemės ūkio chemiza
Nukelta į 5 psl.

P l a n a s nr. 2
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* * *

Lenkų nepriklausomų dar
bo unijų vadai K. Switon, Wl.
Sulecki buvo
areštuojami,
mušami, nuteisiami, bet jie
liko atkakliais kovotojais. P o
Lenkiją imta skleisti Katyno
žudynių aprašymai, kaltiną
okupantus bolševikus.
Vykstant darbininkų strei
kams, Chicagoje buvo pla
t i n a m a s Amerikos
lenkų
kongreso
atsišaukimas,
organizuojant pagalbą strei
kuojantiems. Cia pabrėžiama,
kad per eilę metų y r a išsi
vystęs Lenkijos darbininkijos
politinis sąmoningumas. Be
minėtų slaptų sąjūdžių veikia
ir Nepriklausomos Lenkijos
konfederacija. Leidžiami 35
pogrindžio
periodiniai
leidiniai ir daug kitų leidinių.
Policijos bylose yra užregist
ruota daugiau kaip 40,000
lenkų aktyvistų.
Taigi, darbininkų streikais
pasireiškęs laisvės
sąjūdis
Lenkijoje turi gilias šaknis.
Jis tiek įsisiūbavęs, kad jau
nebeįmanoma jo užgniaužti.
Lenkijos
gyventojai
nesu
laikomi pasuko demokratinių
laisvių kryptimi ir tai gali
turėti įtakos ir į kitų pavergtų
šalių piliečius, drebinant kolo
nijinės Kremliaus imperijos
sostus.
j . p,.

tinės hegemonijos pasauli
niams planams būtų kirstas
stiprūs smūgis, jeigu į Baltuo
sius rūmus nebūtų perrinktas
J. Carteris, o į senatą - kong
resą
„baltieji balandžiai".
Jokiu būdu negalima leisti,
kad Amerikoje rinkimus
laimėtų už krašto gynybą ir
laisvę pasaulyje išstoję kon
servatoriai. Po ilgų šešerių
valandų pasitarimo jūsiškiai
pogrindžio veiklos organi
zatoriai siūlo jums du planus.
Ir vienas ir kitas geri!

SUNKI TARŠOS PROBLEMA

c. siūlote L. Brežnevo - J.
Carterio viršūnių susitikimą
tarptautinėms
įtampoms
sumažinti. Susitikimo vietą
leidžiate pasirinkti J. Carterįd. reklamuojate sovietų dali
nių atitraukimą iš Rytų Euro
pos;
e. susilpninate agitaciją ira
niečiams radijo bangomis.
Savo agentams Irane įsakote,
kad pradėtų veiklą, jog JAV
įkaitai būtų kuo greičiau
paleisti, bet būtinai prieš
rinkimus Amerikoje;
f. per savo kontroliuojamas
žinių tarnybas išgarsinate, jog
„SSSR vyriausybė pasiren
gusi suteikti J. Carter Lenino
Taikos premiją už jo pastan
gas pravesti Senate SALT II
sutarti;
g. per savo galingą propa
gandos malūną
įspėjate
pasaulį, kad „R. Reagano su
kraštutiniais dešiniaisiais
išrinkimas rudenį į JAV vado
vaujančias tarnybas gali pri
versti SSSR nusisukti nuo
draugiškos detente politikos...
Lygiagrečiai, „Pravdos" ana
lizuotojas skaito per radijo
pasauliui skirtą vedamąjį, kad
„reakcinių jėgų laimėjimas,
prieš taiką mylinčias JAV
piliečius, šį pasaulį gali nu

stumti ant branduolinio karo
slenksčio..."
Laimėta!
Liberaliniai JAV žurnalis
tai (punditai) kelia į padanges
taikingas SSSR pastangas...
Reaganas
rinkimų
laimės
žvaigždė pradeda leistis. Rin
kėjai pradeda keisti savo nuo
monę apie R. Reaganą, stip
rios
agitacinės
ugnies,
bombarduojami...
Rinkimų dieną SSSR amba
sada Washingtone jus užtik
rina apie J. Carterį ir jo balandžiiį perrinkimą!
Jūs
šypsotės... ir įsakote „po kelių
dienų raud. armijai grįžti į Af
ganistaną, o, gal, po kokio mė
nesio, ir į Iraną". Dabar SSSR
Politbiuras yra tikras, kad
jiems niekas nekliudys plėsti
savo vergų imperiją.
Na, ir nuostabu: Neteko
ilgai laukti! CBS korespon
dentas Jankelovic (ar pan.) iš
Maskvos VII1.14 pranešė apie
vedamąjį „Pravdoje", tilpusį
skatinantį JAV pradėti bran
duolinių ginklų nusiginkla
vimo pasitarimus... Tikėtina,
kad toki gali ir prasidėti, nes
,,Pravdoje" ir grasinimų
netrūko.

nurodytą St. Chapeile
Koplyčią buvo sunku vai. p.p. vidus jau buvo uždarytas. Praėjome
surasti ir reikėjo klausti policininkų. Ji yra kažkokią didžiulę įmonę, užimančią visą kvartalą,
Teisingumo ministerijos ir kalėjimo kiemo kampe, keliančią didelį triukšmą su milžiniško storumo
apsupta kitų pastatų. Visi įėjimai į kiemą, aplinka ir daugybe vamzdžių. Viskas išdažyta mėlyna spalva,
kiemas saugomi daugybės policininkų. Jie manTrumpu gatvelių kirbynėje suradome Šv. Man
dagūs ir labai paslaugūs. Turistai būriais eina
eina jos bažnyčią. Ji nedidelė, savotiško stiliaus, gana
pamatyti tą koplyčią. Ji yra buvusi kalėjimo jauki. Jos viduje jau statė kėdes ir ruošėsi vakaro
koncertui. Už jos didžiojo altoriaus, kuris aukštokai
koplyčia, dabar lankytojų pritraukimas.
Gražus gotinio stiliaus kūrinys, su aukso ir iškeltas, susidaro nemažas pusmėnulio tarpas. Čia
kitomis spalvomis padengtomis sienomis, lieknais m a ž u č i a m e a l t o r ė l y j e , t a b e r n a k u l e S v e n karnyžais, siekiančiais išlenktus skliautus ir daugy Čiau8ias, prie kurio dega viena žvakė ir puošia puokš
be didelių vitražinių langų. I balkoną ir pastogę tė gėlių. Kilo mintis: "Viešpatie, Tave nustūmė ir
lipama siaurais stačiais laiptais, kurie yra paslėpė, kad Tu nekliudytum žmonėms linksmintis ir
storos sienos viduje. Panašius laiptus naudojome ir rūpintis pramogomis". Arti esanti šv. Gervazo
Lietuvoje, Kud. Naumiesčio bažnyčioje lipant prie bažnyčia taip pat matytina. Ju, fasadas primena
vargonų ir į r^kštus. St Chapeile koplyčia dabar bazilijonų bažnyčią Vilniuje. Vidus išpuoštas, kaip ir
nenaudojama maldos reikalams, bet vakarais čia kitų senai statytų ir turtingų bažnyčių. Daugeliui
« " * • » » * v a i r u 8 koncertai, muzikos festivaliai ir bažnyčia taip pat matytina. Jos fasadas pnmena,
pan
Mačiau llgą
8ąra ą
* *******
koncertų, kad reikia pinigų, kurių trūksta, nes daugelis prancū1
pasaulinio garso menininkams dalyvaujant. Įėjimas zų neremia bažnytinių institucijų.
į ^oplyčią apmokamas, pensininkams pusė kainos.
Grįždami j savo viešbuti praeiname ir Hotel de
Išėję
gatvės kam
į k°S?5 "į
P ° r a d o m e V l l l e ' 8 t o v m t l e r d v i o } e a i k 8 t ė 3 e l r P n m e n a n t * karapatrauklią užkandinę, kurioje jau po to dažnai liškus rūmus. Viešbutis naudojamas ir dabar, nors
statytas prieš šimtmetį.
valgydavome priešpiečius.
Sekančią dieną, tuojau po pusryčių, požeminiu
Tos dienos pavakarę aplankėme ir netoli mūsų
traukinėliu
pasiekiame Operos rūmus. Erdvi aikštė
viešbučio esančią Des Vosges aikštę. Aikštė gražiai
iš
priekio,
dideli
gražūs rūmai, su daugybe išraišk
tvarkoma, apsodinta liepomis ir kažin kokiais kitais
ingų skulptūrų ir statulų išorėje. Erdviame prieangy
lapuočiais. Tarp medžių Liudviko XIII-jo paminklas,
je telpa keturios, garsių pusaulyje, muzikų
raito ant arklio. Būdingiausia , kad visa aikštė apstaskulptūros. Iš fojė karališko puošnumo platūs laip
tyta 6-7 aukštų renesanso stiliaus namais, kas daro
tai veda aukštyn ir šakojasi kitame aukšte. Salėse
malonų reginį akiai. Yra 6 a ir nedidelis muziejus,
kabo kristalo žirandėliai. Tai Operos rūmai. Prie
eksponatai daugiausiai praeitų šimtmečių,
vieno įėjimo yra bilietų kasa su vaidinamų operų
Iš čia pasukome pamatyti Archyvų rūmus, kurie
sąrašu.
yra labai stilingi su dideliu kiemu. Iš tolo rūmai
primena katedrą, nes turi du aukštus bokštus. Po 5
(Bus daugiau)

tuoką. Solistai Bronius Kazėnas giją ir dirba Raudonajame kryir Inessa Grava, smuikas ir tri- Į iiuje. Zita Stungienė - Vingelytė,
mitas, palydimi muz. Ritos Klio- jaunojo brolienė, baigusi uni
rienės vargonais, muzikinę iškil versitetą, dėstė ispanų ir lotynų
mių dalį pavertė nepamiršta kalbas gimnazijose, dabar augiB E A L E S T A T E
B B A L
E S T A T E
(Nukelta į 5 pusi.)
• a —
• • • a a a a s s e a a a s s « » a a a a a s
mu aukštos klasės koncertu. Jau
nieji Matas ir Petras Stungiai ir
Lietuviškas restoranas su namu ir
Marquette Parke — 2638 W e s t U t h CLEVELANDAS PO VASAROS Ronald Reagano išrinkimui va Alvydas Jasinevičius savo skam
oaniaai Plaza. Court
p a r d u o d a m a s įrengimais Marąuette Parko rajone.
dovauja Vladas Plečkaitis. Komi bia, taisyklinga kalba atliko skai
ATOSTOGŲ
n a m a s s u t a v e r n a . 5 k a m b . b u t a s . Labai geras biznis. Lengvos pirkimo
tetas turėjo pasitarimą, kuriame tytojų
{ r e n g t a s b e i s m e n t a s . A p s a u g a n u o sąlygos.
pareigas.
Mažamečiai
Per vasarą kiek aprimusi lietu aptarti ate as darbai. Komitetas
2 butai — medinis. 68 ir Maplepotvynio. 2 m a i . g a r a ž a s . D a u g k i 
vių veikla vėl išsijudina, ir, kaip numato šaukti platesnį susirinki Stungiai kėlė visų nuostabą ir
tų p a t o g u m ų . N e n o r i n t
t a v e r n o s wood. Labai tinka giminingoms šei
jaunųjų
atrodo, vėl bus labai aktyvus kul mą, į kurį pakvies žymesnį res pasigėrėjimą. Penkios
moms.
biznio, tinka k i t a m bizniui.
palydos
poros,
gėlių
ir
žiedu
ne
tūrinis, visuomeninis ir politinis publikonų veikėją pagrindinei
Mūrini* bungalow Brighton Parke.
Skambint — 776-4956
15 metų. Dėl ligos reikia skubiai parsezonas. Clevelamdiečiai tikrai kalbai. Akrono komitetui vadavau šėjai jungėsi į iškilmių procesiją
Juoti.
Geras pirkinys.
negalės skųstis renginiu trūku ja Viktoras Palūnas. Yra sudary ir grožį.
MARCUCTTE PARKE
Vakare įvykusiame vestuvinia
mą
Mūrinis bungalovv. 5 kamb. Centr. šil
ti komitetą Daytone, Columbus me pokyly dalyvavo arti 400 sve
ŠIMAITIS REALTY
dymas. Garažas. Tik $29,900.
Lituanistinė mokykla darbą ir Cincinati.
Turn
old
gold,
čių iš įvairių Amerikos ir Kana
Insurance — Income Tax
pradėjo rugsėjo 6 d., šeštadienį.
Mūrinis. 3 butai ir bizniui ar ofisui
Notary Public
dos
miestu:
Chicagos,
Rochestediamonds,
patalpa. Tik $53,500.
Mokyklos direktorė Vida Buč- Jonas Nasvytis Lietuvdu de
other jeivelry
2951 W. 63rd Street
mienė. Šv. Kazimiero mokykloje mokratų pirmininkas Clevelan- rio, Washingtone, New Mexico,
Mūrinis — 6 butų. Labai g e r a s in
Detroito,
Nebraskos,
Philadelpbide
paskirtas
į
Cuyahoga
apskrities
vestavimui. $69,000.
veikia 12 skyrių, vaikų darže
to cash!
Tel. 436-7678 ar 839-5568
lis ir specialioji klasė silpnai ar vi demokratu partijos vykdomąjį jos ir t t Pokyliui nuotaikingai See the reputable com- Medinis — P/i aukšto. 5 ir Sfa
vadovavo Zita Stungienė ir dr.
kamb. 2 auto garažas. Tik $29,000.
sai nekalbantiems lietuviškai. Mo komitetą.
panies listed belotu.
c«-«-s>e>«>c-«>s>«>cs>e>«>«>««^
Dainius
Degesys.
Po
tradicinio
kykla taip pat ruošia lietuviškai
Operetę "Čičinską" matysime
VAINA
REMTY925-6565
jaunųjų
sutikimo
su
duona,
drus
išpažinčiai.
Clevelande lapkričio mėn. 22 d.,
Ready Cash!
Neringos tunto skaučių tėvu šeštadienį, Euclido gimnazijos ka ir vynu ir kun. G. Kijausko
invokacijos
gausiems
svečiams
WE
PAY TOP PRICES
susirinkimas, turėjęs įvykti atei auditorijoje. Operetės kompozito
buvo pristatyti jaunieji ir JŲ pa
FOR
nantį sekmadienį, ruigsėjo 14 d. rius Aloyzas Jurgutis, režisierius
lyda. Jaunasis Augustinas StunGOLD
dėl vykstančių Šiluvos atlaidų ir klevelandietis Patras Maželis. Ope
We'll heip you mokė the right movė
gys — Konstancijos ir dr. Petro
koncerto šv. Jurgio bažnyčioje, ne retės spektaklį kviečia LB Cleve
DIAMONDS
Sekmadieni, rugsėjo 14 d.
sūnus, chemijos inžinierius, dir
įvyks. Susirinkimo nauja data bus lando apylinkės valdyba, vado ba Stouffer chemijos bendrovėje,
JEI
GALVOJATE
nuo 1 iki 4 valandos
JEWELRY
paskelbta vėliau.
vaujama Jurgio Malskio.
kaip gamybos vadovas, aktyvus
DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. rugsėjo mėn. 12 d.

CLASSIFIED

CLEVELANDO ŽINIOS

GUIDE

INSTANT
MONEY

Atdari apžiūrėjimui

A v i s i t to ūš w i l l m a k e your m o n e y

Nuolatinis "Draugo" Clevelando žinių vadovas 2urn. V. Rociūnas (dešinėje)
ka.'basi su Kęstučiu Slotkum iš Kolumbijos, džiaugdamasis, kad jis pui
kiai kalba lietuviškai, nors mokėsi tik pas savo močiutę.
Nuotr. V. Bacevičiam

ateitininkas, Žaibo sporto klubo
grow
narys, krepšininkas. Jaunoji Ada
ROYAL REDEMPTION
— Felicijos ir Juozo Jasinevičiu
4 4 0 S. S t a t e S t . , C h i c a g o
duktė, baigusi John Carroll uni
Phone 427-6542
versitetą, dirba apdraudos kom
Top Prices paid for
panijoje ir kartu siekia magistro
biznio administracijoje.
Uoli
DIAMONDS
ateitininkė, Grandinėlės šokėja,
JEWELRY
mėgsta vaidinti.
GOLD
Pirmoji pamergė
POCKET
WATCHES
jaunosios
sesuo dr. Roma Jasinevičiūtė -_ ],Take
d jewelry
< W e r your
! ^ o l^
& ^ out of t, h a t
Degesiene, baigusi odontologiją,
.14ME8AflnOTITni
J A M E S & SONS LTT>.
Case-Westem Reserve universite
Wentworth Woods Shopping
te, verčiasi praktika ir dėsto uni
Center
versitete. Petras Stungys, jauno
Calumet City, 111.
jo brolis, baigęs Ohio valstybi
Call 862-3800
niame universitete sociologiją ir
'
zoologiją, dirba Hershey 'Bendro
MR. GUY'S
vėje.
Buying and Selling. Pay Cash
Julija Taorienė - Ignatavičiū- Melrose Park, m. 2417 W. Lake St.
tė, baigusi Huron Rd. ligoninės Phones 681-0505, 681-9271. Addison,
gadl. seserų mokyklą ir dirba III. 40 E. Lake St. (In J. C. Shopping
St. Luke's ligoninėje, Gintautas Plaza). P h o n e 9 4 1 - 0 7 4 0 . Evenings
Taoras, Pittsburghe bai?es biolo- and weekends phone 529-0782. Will Pay

«225 S. KOLMAR AVE.
3-jų mieg. mūr. namas.
18 metų
senumo. Prašo $59,900.
8533 S. WASHTENAW
Liuksusine 5 kamb.
muro
rez. 2
mai. muro garažas. Apie $55,000.
3848 W. 78 PLACE
6 kamb. muro rez. Prašo $65,000.

PIRKTI A B

PARDUOTI

MOTEBIb

PENSININKAI
Reikalinga vyras su žmona prižiū
rėti 2 namus ir sodą-daržą, Floridoje
prie jūros. Už tą darbą gausite 3-jų
kamb. MI virtuve namą. Rašykite šiuo
adr.: 'Draugas", Adv. 5667, 4545 W.
63nl Street, Chicago, ilL 60625.

/ESKAU PASKOLOS
HIIIIIIIIIIIIIIIlUllllllllllllIflIlIlHlllllllllUl
IEŠKAU PASKOLOS — mokėsiu

15%

NUOŠIMČIŲ

Galiu užstatyti Real Estate.

VACYS — 436-9667
arba vakarais— 769-6259
llllilIlIlIlIlIllIlIlIlIlIlItlIlIlIlIlilIlIlilHIIHt
IŠNUOMOJAMA — F O B B E N T
ISNUOM. didelis mieg. kamb. Lais
vai galima naudotis virtuve ir visais
patogumais. Marąuette Pke. Skam
bint 776-9267.
IŠNUOMOJAMA

STUDIJA

VYRUL
Skambint

—

376-0785

Kreipkitės \

BUDRAITIS REALTY 00.
6600 S. Putakl Road
Tai. — 767-0600
Independently owned and operated

65 ir Talman. 4 miegamų namas.
$33,500.
55 ir Albany — 6 kamb. mūr. rez.
$45,900.
61 ir Maplewood. 4 mieg. mūro rez.
$55,000.
73 ir Fairfleld — 3 mieg. mūras.
$53,500.
7711 S. Lotos, Burbank, 2 sklypai,
4 kamb. namukas, garažas. $28,000.
35 ir RoekwelL Dviem šeimom me
dinis.
$234900.
42 ir Maplewood. 3 pastatai. Pui
kios pajamos. $129,000.
63 ir Lawndale. Didelis 2-jų butų
med. Prašo $60,000.
42 ir Campbeu. Reikalingas darbo
med. 3-jų butų. $20,000.
62 ir Artesian. Naujesnis
mūras
1 Vi aukšto giminingom šeimom. Pra
šo $65,000.
56 ir Rockarefl. 3-jų butų medinis.
Prašo virš $50,000.
66 ir Washtenaw. Taverna ir 5 bu
tų mūras. Prašo $80,000.
60 ir Washtenaw.
8 butų mūras
Geras investavimas. $110,000.
',-,-.
63 ir Trfpp. Restoranas ir kirpyk
la ir pirkeįuį butas. $87,500.
6647 ŠŠ&OĖHO.
3 sklypai ir taver
na. Puikus investavimas.

V k KAI JB

P A R D A V I M U I
Parduodama labai graži palmė,
Lietuvos dailininkų paveikslai, ginta
ro dirbiniai ir audiniai.
Skambint
nuo 2 iki 6 vai. vak. tei. 737-5177.

MISCELLAVEOrS
73 ir Califomia — Parduodamas
arba išnuomojamas gražus svarus
mūrinis n a m a s . 3 miegamieji. Vi
V. S A S N A U S K A S
rimo pečiai.
Centr. oro vėsinimas.
Atlieka
įvairius CEMENTO DARBUS:
Geriausias
pasiūlymas.
Skambint
šaligatvius, laiptus ir kitokius.
92S-4540.
Skambint telef. —
MICHIANA SHORES, LND.
N e w 3-bedroom ranch. Hot water
heat. Ceramic tile batto. 80% furnished. Cedar vraod extenor. Doubte lot. S a l e by ovmer. Priced m ibe
60*8.
Open bouse Sunday, Sept
14th. 21 Groveiand Trail.

GR,6-840 2
lllllllllllllllllIflIlHIIMIIIIIIUUnUlUIIIHH

PLUMBING
Lkensed, Bonded, Insured
Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuvės ir vonios kabinetai. Kerami
k o s ir kt. plytelės. Glass blocka.
Sinkoa vamzdžiai išvalomi elektra.
Į automatą g a l i t kalbėt lietuviškai
palikit pavarde ir telefcaą,

SKAUČIŲ TĖVŲ
Šiluvos atlaidai Sv. Jurgio pa-j
Inunaculate C r m . buogaiow. 2 full
SUSIRINKIMAS
rapijoje bus ateinantį sekmadie- j
baths, finished basement
Fenced
nį rugsėjo 14 d. Atlaiduose da- Į Š. m. rugsėjo 14 d., sekmadie
$15.00 for any silver dollar. We n e e d
yard. Vicinity 79«h and Pulaski. Irah/vaus lietuviu pranciškonu pro nį, 11:30 vai. (tuojau po pamal tmtiiHiiiniiiimiiiiiiiiimiiiiiuimiiHim Sterling Flatvvare. 1,000 ozs. Gold (Top
mediate possesion.
TeL 585-1371,
dollar per pennyweight). Gold: 10-14vinciolas kun. Paulius Baltakis. dų) yra šaukiamas Neringos
DA2AU NAMUS 18 K Class Rings, Coins, Scrap.
S E R A P I N A S — 636-2960
Bažnyčioje bus pašventinta arki Tunto skaučiy motinų ir tėvų
ST. TURIBIUS PARAPIJOJE
D i a m o n d s . Platinum. Silver. Sterl
!
i
i
i
iiiiiliilliniiiiiiiiiiiinuiiiiiuiiinmiii|t
te
LAUKO
IR
IŠ
VIDAUS
vyskupo Jurgio Matulaičio pa susirinkimas DMNP parapijos
Savininkas parduoda gražų 3-jų
ing, Coins, Proof Setą. Mint Sete. Will
miegamųjų mūr. namą. Įrengtas rū
minklinė lenta.
Darbą a t l i e k u gražiai ir sąžiningai C o m e To Y o u . Pleaee phone for up-tomažojoje saliukėja
s y s , s u "panened"' siewwi. Centr.
the-minute quotes.
Čiurlionio ansamblis pradėjo
N e m o k a m i apskaičiavimai.
Tėvų dėmesys yra nepaprastai
oro vėsinimas. 2 m a š . garažas. Pui
šarvo 41-uosius darbo metus rug svarbus vaikų užsiėmimams, to
kioj vietoje arti 55-os ir Pulaski. Tei
JONAS
KLEINAinS
GOLD ! G O į ^ G O L D !
Š E R Ė N A S perkrausto baldus ir
sėjo 7 d. repeticija ir pasitarimu. dėl tikimasi, kad visi tėveliai ga
singai įkainuota.
767-6061.
Also Silver — StEnps — Coins
TEL.
—429-OT72
kitus
daiktus. Ir iš t o l i miesto lei
Čiurlionio ^"ansamblis šio mėn. lės dalyvauti ir susipažinti su
BOUGHT & SOĮJį.^pf MM>1 ITEMS
dimai ir pilna apdrauda,
uiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiimiimuuuiiuiiii
18 — 19 dienomis dalyvauja Tuntų vadovėmis ir jų dukre — - . — — i . - i —
Mon. & Tues. 10 ^fo^T, Wed. 10 to
ApyL 79-os n* Pulaski parduodamas
— — ' f i TeL — WA 5^063
9:30, Thurs., Fri., S a t 10 to 7
tarptautiniame festivalyje Cin lėms pramatoma veikla.
švarus
6 kamb. bungalow.
2 pilnos
Sun. or Evening %y Appointment
NAMŲ
APSITVARKYME
~
BUDRAITIS REALTY C0. Į keramikos vonios. Įrengtas rūsys.
cinati, o rugsėjo 25 — 26 dieno
William .J. lewls, Proprietor
SKAUTIŠKO
DARBO
METŲ
6600 S. Pulaski Rd.
į a p t v e r t a s kiemas. Tuojau galima
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, Hbert Stamper, Investm't Counselor
mis Detroite, kur duos koncertą
atnaujinti. Garažą. Viduje ar iŠ lauko
užimti.
Skambint S85-137».
PRAD2IA
ir sekmadienį dalyvaus Mišiose
Tai. — 767-0600
SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ
1001 OOIN SHOP
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jams
už kenčiančią Lietuvą. Čiurlionio
Neringos ir Pilėnu Tuntai pra su patyrimu, už prieinama, kainą pa 3135 S. Oak Park A-re.. Berwyn Independentiy owned and operated iiimiiimimiiiiiiijiiiiiiimiimnmimtui
Ir kitus kraštus
vadovybė ir maestro Alfonsas deda naujus skautiško darbo me dėt, skambinant po 6-tos v. vakaro
% bl. N. of the Burlington
N E D Z I N S K A S , 4058 Archer Ava,
Mikulskis kviečia balsingus lietu tus rugsėjo 15 d. sueiga.
BUTŲ NUOMAVIMAS
Call — 788-6880
T E L . — 476-3950
Chicago, m . 60632, teL 977-3980
vius jungtis į ansamblį. Balsų
71
IR
SACRAMENTO
Pirmadienį, 7 v. v. punktua
Namų pirkimas — Pardavimas
tikrinimas vyksta sekmadieniais liai, skautės ir skautai pilnose uParduodama* grražus mūr. "ralaed
ranch" narna*. 6 kamb. (2 miegami)
12 vai. čiurlioniečiŲ patalpose niformose renkasi DMNP para
Draudimai — Valdymas
ir 3-Ju kamb. butas rūsy. Virimui pe
uš apdrandą nuo usnies Ir satomo\
l
čiai ir Šaldytuvai. Naujai dekoruota
Lietuviu namuose.
pijos salėje.
10% — 30% — 30% plglM mokėsit
iš vidaus ir is lauko. Naujas stogas.
INCOME TAX
bUio pas mos.
Steigiamojo seimo 60 metu su
Nuo sienos iki sienos kilimai. 1H
Kaip ir anksčiau, sueigos vyks
mas. garažas. Kampinis sklypas. Tuo
kakties minėjimas, rengiamas Al kiekvieną pirmadienį tuo pačiu
Notaoriatas — Vertimai
FRANK Z A P O L I S
jau galima uittnti. Geriausias pa
siūlymas.
tos skyriaus, įvyks rugsėjo 21 d. laiku, nustatyta tvarka. Besido
•— ut for
S288V, West 9 5 t a Street
TeL — 4 4 5 - 6 0 7 1
Sv. Jurgio parapijos salėje. Kal mintieji skautiška veikla malo
BELL
REALTORS
Telef. — G A 4-8654
U(\l|«t> financing,
bės Liet. krikščionių demokratu niai kviečiami atvesti savo vai
'•••
J.
BACEVIČIUS
6stasi«Mvs
veikėjas Algis Kasulaitis.
AT OUt 10W IATB
kus prieš sueigų pradžią.
D £ M E S I O
6529 S. Kedrie Av. — 778-2233
Dirvos sukaktuviniame baliu
ŠAUNIOS VESTUVĖS
je dainuos žinoma lengvosios mu
iiiiiHiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimimiiniiiuiu iimiiniiimiiiniMHM.mnMn.iMn.,,,,,,,,
ADA
IR
AUGUSTINAS
KILIMUS K BALDUS
zikos dainininkė Vanda Stankų
DAUGYBĖ
LIETUVOS
MIESTE
STUNGIAI
Plauname b vaškuojame
U V apraJonia dr. J. Vattooroa. Mif.
vienė. Šokiams gros Ąžuolo Stel
knygoje:
visą rtih| grindis.
M I S C E L L A N E O U S
moko orkestras iš Chicagos. Ba
Nedidelei tautai yra nepapras
BUBNYS — TeL BE 7-5168
H M or Swnnf»
lius įvyks rugsėjo 27 d. 7 vai. va tai didelis pavojus sutirpti milži
"MARIJOS GARBINIMAS
karo Lietuvi v namuose. Bilietus niškame tautų katile Todėl nuo
ĮSS—fa^—ss
NAMŲ APŠILDYMAS
LfETUVOJE"
rezervuoti Dirvoje pas K. Karalį. širdūs lietuviai džiaugiasi kiekvie
iiiiimiimnitHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminnnt
M ) and P»id Qu«rtw1y
Įstatau naujus pečius ir vandens šildy
Gr. Plečkaitienę ir D. Ramonienę. na gyvenimo apraiška, kuri duo
Kayga yra tik teologiuė. ji dėl ĮOC
M. A. i I M K U S
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius
n l ų vietovių aprašymo ir dėl jos pečius į gazinius.
Kama asmeniui 17,50 dbl.
da vilties, kad mūsų tauta ir tau
VSCOttE
TAX SERVICE
gaustos istorinės medžiagos tinka pa
Trys didieji solistai Stasys Baras, tinė gyvybė bus pratęsta ilges
NOTARY
p o u c
ALBIN
BANYS,
TeL
447-8806
siskaityti kiekvienam lietuviui, besi
Dana Stankakytė ir Jonas Vaz- niems laikams. Lietuviškos vedy
425t
So.
MspIemMd,
teL 254-74*4
dominaam Lietuvos Istorija ar vie
nedis duos koncertą Dievo Moti bos yra viepi iš tų džiugių reiš
Tslp pst daromi VERTIMAI.
-ovėmis Knyga didelio formato, 440
OIMINIV akvletlms.1. pildomi
iiiiitiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiHiiiiii
psL - kaina S3.00. Galima j * įsigyti
nos N. P. parapijos auditorijoje kinių, kurie lietuviškai genčiai pa
P I U E T T B e s PRAŠYMAI Ir
2212
WEST
CERMAK
ROAD
CHICAGO,
ILL.
60608
"Drauge".
kitokie blankai.
spalio 12 d. Rengia parapija.
dės išsilaikyti ateinančioms kar
niiiiliniiiiiniiiiiiiiimiiuniiniinM,u||in
Petar
Kazanauskss,
Pres.
Tel..
847-7747
toms.
Todėl
nestebėtina,
kad
vi
Clevelando skautrjos 30 me
iiiimiliiiiuiliuiiiiuiiuiiiinrmiiiiriiuiii
iiiiimuiiiiiiiiiitftiiiiiiiuiimuiiiniitimt
tų sukakties minėjimas bus spa si sveikina ir jungiasi linkėjimais
BDUMi Mon.TU*.Pr 1.9-4 Thur.»-« S a t . * - l
t; iTairiu prekhj pasirinkimas sja>
susikuriančioms lietuviškoms šei
brangtai Ii mftsa sandelio.
lio 18 — 19 dienomis.
Apdraustas perkraustymas O 0 S M 0 8 PARC0EL6 E X P R E S S
SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905
vrzrrnaŲ KORTELIŲ
A. «. dr. Jurgis Ba/ciūnas su- moms.
{•airių atstumų
Laujtęs 75 metu amžiaus, po il
2501 W. g 0 fit., C U e a g o , HL 6062S
Tokia jauna pora įsijungė į
BZIKALŪ
TeL
376-1882
arba
376-5996
gesnės ligos, mirė ir palaidotas iš Clevelando lietuvių tarpą rugpiūVisatinių kortelių n a u d o j i m a s y r a
SIUNTINIAI 1 LIETUVA
Dievo Motinos N . P. šventovės čio 9 d., kai Ada Emilija Jasinegražus p a p r o t y s . B i z n i e r i a i j a s pla IHIIIIIIIIIIIIIIIIllIMlilIlIlIUUIlllItlIHIllIK
Telef. — S1S-27S7
čiai naudoja. B e t t i n k a i r v i s ų luo
rūpėjo 17 d. Velionis buvo žino vičiūtė ir Augustinas Dominin
m
ų
a
t
s
t
o
v
a
m
s
t
u
r
ė
t
i
g
r
a
ž
i
a
s
vizi
įimtimiiiiiiiiminiiiiimmiiiinimifftiitt
V y t a u t a s Valantinas
mas ne tik kaip geras gydyto kas Stungys prie Dievo altoriaus
I A L
B S T A T K
tines korteles.
llHIIMIIItIMIt
HllllllLLUllUlllllILUIlli
jas, bet ateitininkas ir visuome sujungė rankas ir širdis laimin
Kreipkitės i " D r a u g o " adminis
nininkas. Liūdesy paliko žmona gam moterystės gyvenimui. Die
S p a l v o t o s ir paprastos. Radijai,
traciją visais p a n a š i a i s
reikalais.
Rezidencinės ir Komsreiri** Nuoiavjfbei
S t e r e o ir Oro Vėsintuvai.
Bronę, sūriu Jurgį ir Juozą, dukras vo Motinos Nepaliaujamos Pa
B ū s i t e patenkinti m ū s ų patarnavi
ApaHmentai • Kondormnuirm • Nuomavimas
Apstmoks skalDtla disn. DRAUGI,
P a r d a v i m a s ir Taisymas
m
u
su
dr. Birutę ir Aldoną, brolius An galbos šventovėje tikintieji
asi jto gastssssssM ikaitomaa Us>
taną, Silvestrą, Povilą, prel. Vytau džiaugsmu sekė visus gražius Mi
M I G L I K A S TV
MALTOS
• • •
BKOKKK • • •
lOTAST
tą Ir seserį Eleną Masaitienę. Gi šių ir Moterystės sakramento mo
turtu disarsstis, gi aksltalmų kai3?0lfio«f BOulCvOr<J,St. Pct«r«borc5 B C O C H . F - I . > * ? 0 6
Perskaitę "Draugą" duokite 2346 W. 69 S t , teL 776-1486
mentus. Parapijos klebonas kun.
liausia užuojauta!
Tet*fona« ( a i V 3*o~2+*8. vakare (fli^ >45-Z?}6
tiitiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiitiiiMtniiuuiiimii
Politiniam lietuvių komitetui 1 G. Kijauskas, S.J. palaimino sanji kitiems pasiskaityti.
*•
11 n t m 11 m Į m
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MOVI NG

OUR DIAMOND

PASSBOOK
SAVINGS

VALOME

Mutual Federal
Savings and Loan [2

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

I

JJ

JUBILEEYEAR ^ 1 9 8 0

TELEVIZIJOS

FLORIDA
REAL

EB Angelė E. Kamiene

ESTATE

koncerte meilę seselėms ir padėki-1 Prancūzą! mokslnnnkai
ZfTJZSm
darbuose Kvie- kompiuterio pagalba a p a k a i
TAKSOS...
,Same v£us. Bilietai gaunami: I vo, kad pagal Mona Lizos paS
Garsienė 798-2463, Jani- veikslo veidą gražuole, pozavus)
Atkelta iš 3 psl.
i Kanados lietuvių kolonijas. Du n a S M i l i a u s k i e n ė 755-1894, Ma-jtam portretui, turėjo buti^ nuo
Wotcester, Mass.
1 metro 68 centimetrų iki 1
kartus buvo nuvykusi į Pietų AmeD a brilienė 753-7868
Taigi į
metro 73 centrimetrų. aukščio.
mTTT^rc ro vriMPFUTAS
!«*» Aplankė savo koncertais ir'
ekologinės krizės aspektų tyri
PIETOS IR KONCERTAS
.Australijos
' , ^ { ,.
kolonijas.
Vilietuvių kolonijas. Vi
mus plačiai įsijungė ir geneti
Nekalto Marijos Prasidėjimo, sur ir visada išvyksta gerai pasi-'
kai. Ir, atrodo, jiems teks pa
Putnamo seselių, Šv. Kazimiero ruošusi su puikia programa. Vi-1
grindinė Šios problemos našta,
parapijos rėmėju skyrius kartu su sose kolonijose, kur tik atliko
Rašytojui, "Draugo" redaktoriui
nes tyrimais
jog F^ZTZ~ZZ
ne*
tyrimais įrodyta,
jodyta
)Qg
i , a sekmadie- koncertus, publikos buvo šiltai1
radiacijos_ ir daugelio chemi- Į nį
» *1 -vai.
f ' p.p.
^Maironio
Prako di
di- sutikta ir įvertinta.
Maironio Prako
nių medžiagų poveikiui jaut
Pianistė Dalia Sakaitė gimė ir
riausias yra celės (ląstelės) džiojoje salėje rengia pietus su
koncertu.
Koncertą
atliks
solistė
w • • s
i KMC~ i augo Clevelande. Ten pradėjo
branduolys. O jame yra chro
Chicagos J
is Cbcagos
Gene
Q
kas pas
mosomos, jose nukleino rūkš- Roma Mastienė iš
Akomponuos
pianiste
Dalia
ba
Y^
Veliau
m o kėsi pas
tys, suskirstytos į genus, nuo
A. A.
Birutę Nasvytytę-Smetonienę ir
kurių ir priklauso visas kaitė iš New Yorko. Visas pelnas I J^arsoKienę.
skiriamas vienuolyno statybai
Andriu Kuprevičių Cleveland
organizmo
paveldėjimas.
Solistė
Roma
Mastienė,
meMusic School Settlement mokyk
Genetikų uždavinys — tirti
mirus,
užteršimo sukeliamų mutacijų jzosopranas, i Worcestert atvyks loje. Dvejus metus studijavo mu
dėsningumus, kad būtų gali- ta pirma_kartą Į! yra
~
* zikos konservatorijoje Vokietijo
žmonai Nijolei, sūnums Gintarui ir
ma jau panaikinti, sumažinti kiujų mušu solisčių Ameriko e. je. Bakalaurės laipsnį įsigijo Uniarba pakreipti palankia link- Gyvena Chicagoje ir_nuo pat lie- versity of Cincinnati. Šiuo metu
Sauliui bei kitiems artimiesiems reiš
'tuviškos operos lsikurimo ji ten mokosi pas žymų pianistą Ray
me.
dainuoja. Su koncertais yra ap mond Lewenthal ir baigia stu
kiame gilię užuojautą*
lankiusi
beveik
visas
Amerikos
ir
dijas magistrės laipsniui ManhaRadioaktyvumas
LF. BIČIULIŲ CENTRO
ttean School of Music. Būdama
Mokslininkų nustatyta, kad <
užimta studijomis, ji suranda lai
globalinio pobūdžio genetinių mę vis daugiau prasiskverbia ko pasirodyti ir lietuvių tarpe
VALDYBA
pasekmių gali sukelti tolesnis trumpabangių ultravioletinių Dažnai ji matoma Kultūros židi-.
atominių bombų bandymas. spindulių, kurie gresia įvai ny. Neseniai atliko programą'
Radioaktyvaus skilimo pro riomis žalingomis ir kitų orga West Palm Beach ir St. Petersduktai pasklinda vandenynuo nizmų populiacijų mutacijoms. burg lietuviams. Praėjusiais me
se ir atmosferoje. Kai kada nuk Paveldimosioms struktūroms tais atliko programos dalį Mai
A. + A.
leino rakščiai užtenka vieno labai pavojingos įvairios ap ronio parke per šauliu koncertą.
radiacijos akto, kad įvyktų linką teršian6o8 cheminės me
DR. JURGIUI B A L Č I Ū N U I mirus,
paveldimas pakitimas, pavyz džiagos - mutagenai, kurie,
Šios abi iškiliosios lietuvaitės
jo žmonai dantų gyd. BRONEI BALČIŪNIENEI, vai
džiui, JAV Pennsylvahijos ato kaip ir radiacija, veikia ne vie dainos ir muzikos pasaulyje, so
kams JURGIUI, ALDONAI ZORSKTENEI, JUOZUI ir
minės jėgainės nelaimingas ną, ne atskirus organizmus, bet listė R Mastienė ir pianistė D.
BIRUTEI, bei broliui prel. VYT. BALČIŪNUI, seseriai
atsitikimas. Su maistu ar su ištisas organizmų populiaci Sakaitė, mielai sutiko atlikti
ELENAI MASATTIENEI ir visai BALČIŪNŲ GIMINEI,
vandeniu į organizmą paten jas.
programą seseiiu rėmėjų kartu su
_eiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.
kantys atominių bombų sprog
Stiprūs mutagenai yra dau seselėmis rengiamuose pietuose,
Ona ir Vladas Vaitkai ir Paulius
dinimo produktai ir kiti gelis žemės ūkyje naudojamų
jungdamasi
kartu
su
mumis
prie
Onilė ir Kęstutis šeštokai
radioaktyvūs elementai gali pesticidų, būtent: DDT, hesaLinas ir Živilė Vaitkai
pakeisti daugelio mikro
chloranas, dieldrinas, aldri- seselių statomo vienuolyno skolų
organizmų, augalų, gyvūnų ir,
Worcester, Mass.
nas,
trietilentiofo8famida8, sumažinimo. Jos atvyksta, nes
žinoma, žmonių populiacijų pa
cirimas ir kt. Tačiau jų naudoji meilė ir pasiaukojimas seselėms
veldėjimą. Vadinasi, žalingos
m a s daug kur yra jau drau jas čia atveda. Tai dvi mylin
mutacijos žmogaus populia
čios seseles širdys. Parodykime ir
džiamas.
cijoje gali tęstis keletą tūkstan
mes davo dalyvavimu pietuose ir
Sukaktis
čių metų.
Mokslininkų ištirta, kad dėl
užterštumo ozono kiekiui, į že-

DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. rugsėjo mėn. 12 d.

MOSU KOLONIJOSE

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos buvusios Centro
Valdybos Chicagoje mioširdžiajam talkininkui, ra
šytojui, "Draugo" redaktoriui

t

ALOYZUI

• •

DR.
ROMO
GINIOČIO
Minint ketvirtas metines nuo jo išsiskyrimo Iš
mūsų tarpo, bus laikomos pamaldos Šv. Baltra
miejaus bažnyčioje Waukegane( rugsėjo 16 d.,
7:30 vai. ryto ir Tėvų Pranciškonų vienuolyne
Kennebunkporte, Maine.
Prašome pasimelsti už jo sielą.
—. žmona, dukra, sūnus ir anūkai

•

Cleveland, Ohio
(Atkelta ii 4 paL)
na gražią Šeimą. Dr. Dainius Degesys, odontologas, kartu su savo
žmona turi kabinetą.
Kristina
Aukštuolytė, baigusi Lake Erie
kolegiją, mokytoja, ' mėgstanti
sportą, muziką, šokiu* befMUletą. Vilius Nikštėnas, baigęs biz
nio administraciją, dirba TRW
bendrovės sąskaityboje.
Diana
Strimaitytė - Mayes, baigusi prer
kybos mokslus Clevelando vals
tybiniame universitete, Grandi
nėlės šokėja, dirba Prudential
apdraudos kompanijoje, Pumas
Jasinevičius — jaunosios brolis,
šiemet baigs psichologijos moks
lus John Carroll universitete.
Gauta eilė sveikinimų laiškais
ir telegramomis. Jaunųjų tėvų
vardu kalbėjo dr. Petras Stungys
ir padėkos žodį tarė pats jauna-1
sis.
Prie geros šokių kapelos svečiai
daug Šoko. Vaišės puikios ir tor
tų stalas turtingas.
Vestuvinė nuotaika švietė visų
dalyvių veiduose. Į tradicinį Sa
dutės šokį įsijungė visas dalyva
vęs jaunimas su muzika ir dai
nomis. Skambiosios liaudies dai
nos: Tu mano motinėlė, Pas mo
čiutę augau, Kas bernelio sumįslyta, Motule mano, Motulė ma
ne barė, Pasisėjau žalią rūtą, Ar
aš tau, sese, nesakiau, Sėjau rū
tą ir kitos pripildė erdvios ir puoš
nios salės skliautus.
Tėvai, giminės, artimieji ir
gausūs svečiai išlydėjo
jaunąją
porą į povestuvinę kelionę ir su
geriausiais linkėjimais į šviesų ve
dybinio gyvenimo taką.
V. Rociūnas
Clevelando LB apylinkės vaka
ronė įvyks ketvirtad., rugsėjo 18,
7:30 vai. vak. parapijos mažojoje
salėje. Svarstybų forma bus gvil
denama tema: "Ką man davė li
tuanistinė mokykla". Svarstybas
praves Nijolė Lenkauskaitė. Visi
maloniai kviečiami dalyvauti.
Pirmasis auksinio rudens kon
certas įvyks rugsėjo 20, 7:30 vai.
vak. DMNP parapijos salėje. Leng
vos muzikos vakaro programą at
liks jauna, talentinga dainininkė
Liuda Ruzgaitė. Koncertą rengia
Moterų sąjungos 36-oji kuopa.

BARONUI

A. f A . A L O Y Z U I

BARONUI

per anksti baigusiam žemiškąją kelionę, gilaus
liūdesio prislėgtus jo mylimuosius žmoną NIJOLĘ,
sūnus GINTARĄ ir SAULIŲ, gimines ir artimuosius
nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime.
Kun. Juozas Vaišnys, SJ.
Vladas Butėnas
Jurgis Janusaitis
Vytautas Kasniūnas
Algirdas Pužauskas
Emilija Safcadolskiene
Danute Vakare

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ' DIREKTORIAI
D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D
TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S
4330-34 So. California A v e n u e
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South H e r m i t a g e Avenue
Telefonas - YArds 7-1741-2

Mažeikai Evans

.•*£

'•jti i.

-4

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH VVESTERN AVE.
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tet. 422-2000

•
.

A. + A.
ELLAI VINIKATTEI mirus,
oruuui ALTos Lake apskrities skyriaus pirmininjos broliui
ALBERTO! VINIKTJI ir artimiesiems reiškiame
kui
gilią užuojautą.
VALDYBOS
NARIAI

Didžius kultūrinius lobius lietuvių tautai sukū
rusiam rašytojui
A. f A. ALOYZUI BARONUI
mirus, jo žmoną NIJOLĘ, sūnus GINTARĄ ir SAU
LIŲ ir visus gimines ir artimuosius nuoširdžiai
užjaučia ir kartu su jais liūdi
Detroito Lietuviu Kultūros Klubo Valdyba

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS
2533 VVest 71 St., Chicago
1410 So. 50th Av., Cicero
Tel. 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

MIELAM

A. t A. Dr. JURGIUI BALČIŪNUI mirus,
mielą dr. BRONĘ, SŪNUS, DUKTERIS, SESERIS ir
BROLIUS nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
LILIJA
IGNATONIENĖ
KRIKŠTO SŪNUS ALGIS ir ARVYDAS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 SO. L1TUANICA AVE.

Rašytojui

A. + A.
ALOYZUI BARONUI mirus,
jo žmonai NIJOLEI, sūnums GINTARUI ir SAULIUI bei
giminėms nuoširdžią užuojautą reiškia
LIETUVIŲ

FONDAS

Staiga mirus brangiai

Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (IACKAWICZ) ir SŪNŪS

A. f A. VANDAI VIRKAU,
sūnui VYTAUTUI su žmona, dukteriai HENRIETAI su
vyru bei anūkams LINUI ir INDRAI reiškiame gilią
užuojautą ir kartu liūdime.
SUGINTAI

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN

Maloniam rašytojui
A . + A . A L O Y Z U I B A R O N U I mirus,
jo žmoną NIJOLĘ, sūnus GINTARE « SAUUŲ.uoš
vius S. ir B. DflNDUS, svainius MAURUKUS u to
tus gimines nuoširdžiai užjaučiame.
ttišauskai, sRudzinskal, Sfctertvfeiai
Union Pier, Michigan

3319 SO. LITLANICA AVE.

A. f AVLADUI GIMŽAUSKUI
Lietuvoje mirus, jo broliui KAZIMIERUI, JAV LB Floridos apygardos pinnininkui, ir broliui JONUI bei jų
Šeimoms reiškiame nuoširdžią užuojautą.
Gaižučiai, MaJskiai ir Mikoniai

Tel. YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911
••

VASAITIS - BUTKUS
1446 So. 50th Ave.. CICERO. ILL.

Tel. OLympk 2-1003

x Vacys Roctfinas, Lietuvių
Fronto bičiulių centro valdybos
X Pasivėlavę dar gali užsire vardu siųsdamas "Draugui" 50
gistruoti j Dariaus Girėno mo dol. auką, tarp kita ko rašo:
kyklą Jaunimo centre. Veikia "vertindami lietuviškosios spau
speciali klasė.
dos talką mūsų organizuotai
0KUP. LIETUVOJE
veiklai ir dėkodami už dėmesį
x Naujai susikūręs jaunimo LFB sąjūdžiui, siunčiame kuklią
— Kraštotyros žurnalo šiais
orkestras "Aidas", — Darius 50 dol. auką". Nuoširdi padė
Vytarto
straipsnis apie Kudirkos
Polikaitis, Tomas Valaitis, Povi ka LFB valdybai ir visiems bi
Naumiestį. Rašoma, kad šis se
las ir Tomas broliai Stroliai, čiuliams,
nas miestas virto mažu rajono
X Prof. dr. Algis Kabaila, iš — gros per "Draugo" vakarie
X
Juozas
Mikonis
iš
Cleve*
pakraščio miesteliu, kuriame nė
Australijos, baigęs specialę stu nę ir šokiams Jaunimo centre
lando,
"Draugo"
romano
premi
ra sąlygų kultūrinei veiklai. Padė
diją Texas universitete, grįžda rugsėjo 14 d. Bilietų galima
jos
mecenatas
ir
nuolatinis
rė
tis pablogėjusi, kai iš K Nau
mas j namus, su žmona lankysis įsigyti "Drauge".
mėjas,
kartu
su
visuomeninin
miesčio į Bumelius išsikėlė Ta
Chicagoje. Svečiai apsistos pas
X
Chicagos
šiaurinių
prie
ku
Jurgiu
Malskiu,
LB
Cleverybinio ūkio technikumas, kuria
Statkus, 2245 Burr Oak Ave.,
miesčiu
tautinių
šokių
grupė
lando
apylinkės
valdybos
pirmi
me mokosi apie 500 būsimųjų
North Riverside, UI., telef.
"Sadutė"
priima
naujus
narius
ninku,
buvo
atvykę
į
Chicagą
veterinarijos
felčerių ir zootech
447-6838. Vida Kabailienė yra
(gimnazistinio
amžiaus).
Grupės
dalyvauti
a.
a.
rašytojo
Aloyzo
nikų.
Toliau
rašoma, kad K
dailininkė ir dėsto meną Austra
mokyt.
stud.
Lilė
Rekašiūtė.
Barono
laidotuvėse.
Ta
pačia
Naumiestyje
dar
veikia linų fab
lijos kolegijose. Dail. KabailieDėl
informacijos
kreiptis
j
Indrę
proga
jie
aplankė
"Draugą"
ir
rikas su 260 darbininkų, duonos
nė.būdama Chicagoje, maloniai
Tijūnelienę,
telefonas
312
—
redakcijai
pareiškė
užuojautą,
kombinatas
Su 50 darbininkų, li
sutiko čikagiškius supažindinti
537-7949.
netekus
puikaus
redaktoriaus.
goninė
su
7
gydytojais, vidurinė
su savo kūryba rugsėjo 12—21
mokykla.
Tačiau
kultūros namai
x
Violeta
Chaves
iš
CEesterdienomis. 7—9 vai. popiet Jau
x Kazimiera Jankauskienė, field, Mass., pakeisdama adresą,
su
jos
direktoriumi
J. Vikšraičiu
nimo centre.
Marąuette Parko gyventoja, prisiuntė 10 dol. auką "Draugo"
esą nepajėgūs suburti gyvesnei
Europos Lietuvių Bendruomenių pirmininkų ir valdybos narių suvažiavimas rugi>iūčio 14?—15 d. Innsbrucke, Aust saviveiklai išsisklaidžiusias inteX Jūratės Jasaitytės ir Anta pirm., rugsėjo 8 d., besilankant spaudai stiprinti. Labai ačiū.
no Budrio moterystė bus palai respublikonų partijos kandida
x Kazys Leknickas, Chicagos rijoje. Iš kaires (sėdi): dr. A. Gerutis iš Šveicarijos, PLB pirm. V. Kamantas iš JAV, vysk. A Deksnys iŠ Vokieti ligentines jėgas. Ir straipsnio au
minta šv. Mišių metu šį šešta tui į prezidentus, Ronald Rea- gydytojas, parėmė savo spaudą, jos, I. Joerg, Austrijos LB įgaliotine, ir St. Baltus, Beigijos LB pirmininkė; (stovi) Didž. Britanijos, Italijos, Prancūzi torius šaukiasi rajono (Šakių)
pagalbos. Net ir komjaunimas
dienį, rugsėjo 13 d-, 2 vai. p. p. ganui. surado jo auksinę marš "Draugui" įteikdamas 10 dol. jos, Švedijos, Šveicarijos ir Vokietijos LB pirmininkai arba atstovai ir Jaunimo sąjungos pirmininkai.
kinių
sagutę.
Sąžininga
lietuvė
Nekalto Prasidėjimo liet. para
auką. Už auką nuoširdžiai
nerodąs veiklos ir entuziazmo.
pijos bažnyčioje Brighton Par jam ją tuoj atidavė. Kandida ačiū.
ke. Vestuvinės vaišės bus 6 vai. tas paspaudė jai abi rankas ir
BRAZILIJOJE
x Paremti lietuvišką spaudą,
vak. Jaunimo centre. Jaunųjų labai nuoširdžiai padėkojo.
grąžindami bilietų šakneles,
X Alvudo radijo 566-tosios
tėvai yra Birutė ir Jonas Jasai
prisiuntė po 10 doL aukų:
ė
1UČ1 X
° - '-~
čiai, Elena ir Kazimieras Bu paskaita: "Sveikos mitybos at
LIET. ISTORIJOS DR-JOS i puikiai pasisekusioje šeštoje ;rias choro valdyba ruošia kaip į ™ į ™SP
J. Lukošiūnas, Montreal, Ca
kiškio aps. Brazilijon atvyko
gimimas — širdies priepuolio
driai.
VEIKLOJ
Liet.
Tautinių
šokių
šventėje.
į
padėką
už
uolų
dalyvavimą.
nada,
1927 metais.
išvengimas" bus girdima šį šeš
-Jis pabrėžė, kad Vyčių choras', f , . t i , „ „ ą. jaujri esnių,
ir
J. Jasinskas, Sudbury, Ca
X DaiL Milą AIexander origi tadieni 9 vai. r. per Sofijos BarLiet. Istorijos dr-jos valdybai ir toliau labiausiai puoselės liet.
— Lietuvis — indėnų švietė
nada,
nalios retų architektūros kūri kus radijo valandėlę.
Alicijos Rūgytės bute rugsėjo' liaudies dainas ir liet. kompo vyresnių naujų choristų tuo pri
sidedant
prie lietuvių kultū jas. Kun. Kazimieras Bėkšta,
V. Simanavičius, Chicago, UI., 4 d. rinkosi j pirmąjį poatostonių nuospaudų parodos atidary
X Visi kviečiami lietuvių So
zitorių
kūrinius.
ros
išlaikymo
šiame krašte. salezietis, Amazonijos indėnų
L. Petravičius, Putnam, Conn., ginį posėdį. Aptarta dr-jos atei- Į
mas Čiurlionio galerijoje, Jauni dybom tautiniam ir religiniam
Choro
valdybos
pirm.
Estella;
,
,
,
,
,
^ misionierius, reiškiasi kaip an
T
c
n
k
a
T
k
a
d
fiaine
J. Motiejūnas, Chicago, TU., ties veikla. Ateinančių 3-jų mė-1
mo centre, 5620 south Clare- nusiteikimui šį sekmadienį nuo
Rogers
primine,
kad
ir
SI
sezoną
•
J. Rimkevičius, Chicago, BL, nesių susirinkimams jau yra pa-1
mont Ave., Chicago, įvyks šį šeš 2 vai. p. p. Užkandžiai visą
re puikiai ir gražiai sugyvena ir tropologas ir indėnų teisių gy
M. Macevičienė, Chicago, UI., kviesti prelegentai, kurie sutiko choro repeticijos vyks kartą senųjų ir naujųjų ateivių jauni nėjas bei švietėjas. Kun. Bėkš
tadienį, rugsėjo 12 dieną 7 vai. dieną'.
per savaitę, ketvirtadieniais 8 mas bei vyresnieji. Tats cho ta paruošė ir išleido tukanų kai
M. Mėlienė, Chicago, BL,
vak.
skaityti šias paskaitas: Jonas!
x "Draugui" paremti, priV. Stanaitis, Hamilton, Ca Dainauskas .(rugsėjo mėnesį) | vai. vak. Ji prašė choristus pa ras yra išvaręs gilią vagą lietu- bos vadovėlį — pradžiamoksli,
X Aldona (Makanaitė) Gri siųsdami bilietų šakneles, dr. A.
raginti savo pažįstamus, kurie vybei palaikyti, todėl paremki skirtą Rio Negro sričių mo
nada.
Vytauto Didžiojo vainikavimo į
nienė, psichologijos daktarė, bu S. Pacienė, East Chicago, Ind.,
Už aukas nuoširdžiai visiems klausimas. Alicija Rūgytė (spa- j mėgsta lietuvišką dainą, jungtis me šį chorą ir junkimės į jo eiles. kykloms, kuriose visi mokyto
vusi skautė, dabar gyvenanti ir Jonas Gumbelevičius, St.
į Vyčių chorą, kur visada vydėkojame.
lio mėn.) Vyt. Didžiojo mirties
Pabaigai choristai sugiedojo jai yra indėnai. Vadovėlį pa
Pittsburghe, Pa., skautininkių ir Louis, Mo., paaukojo po 15 dol.
į rauja draugiška, jauki nuox
Grąžindami
bilietų
šakne
aplinkybės. Apolinaras Bagdo-! t - k
'Ilgiausių metų" Virginijai Bi- gyrė ir patvirtino Amazonijos
vyr. skaučių suvažiavime, kuris Nuoširdžiai dėkojame.
— Rio Negro valstijos Švietimo
nas (lapkričio mėn.) K. Būgos
bus rugsėjo 27—28 d Clevelanx Remdami savo spaudą ir les, aukų atsiuntė:
Pranešta, kad rugsėjo 18 d. lienei, švenčiančiai gimtadienį.
Dr.
Jonas
šalna,
Grayslake,
komisija,
pripažinusi tinkamu
šimto
metų
gimimo
sukaktis.
de, skaitys paskaitą tema "1980 siųsdami laimėjimų bilietų šak
A. P. B,
repeticijos metu bus vaišės, ku
BL,
1
dol.,
visoms
valstijos
pradinėms mo
Be to, reikalų vedėja A. Rū
moteris gyvenimo kryžkelėje".
neles, "Draugui" stiprinti dar
Aleksas Šatas, Cicero, BL, gytė pranešė, kad L. Ist. dr-ja
kykloms.
pridėjo po 10 dol. aukų šie as
x R. V. Ambraziejus, siųsda
16
dol.,
padovanojo
savo
išleistų
knygų
menys;
mas 10 dol. auką, rašo, kad
Bernice Pilipauskas, Lemont, komplektus (17 knygų) Vasa
Raymond E. Paikus. Darien,
luiuiHiiiiiimiimiiiiiiiiHfniimiiiiimiiit
dienraštis "Draugas" labai pa
BL, 16 dol.,
rio 16 gimnazijai Vokietijoje,
Illinois,
Sol. Prauiime Ragiene
tinka ir jo labai laukia, bet
Kun. F. Kireilis, Chicago, BL, Lietuvos konsulatui Romoje,
A. Lukas. Detroit, Mich.,
skundžiasi, kad daug numerių
15 dol.
dainuoja
Pranciškonų bibliotekai KenneGenovaitė Noms, Detroit,
negauna, kartais per visą savai
Už
spaudos
parėmimą
aukoto
bunkporte ir Lietuvos konsula
Mich.,
tę paštas "Draugo" neatneša.
tui Chicagoje. Be to, labai daug
S. Pusarauskienė, Montreal, jams nuoširdžiai dėkojame.
Pašto patarnavimas yra labai
šių leidinių parduota. Pasi
x
Po
10
doL
ryšium
su
bilie
14 skirtingų lietuvių kompozi
Canada,
blogas. Laikraštis
išsiunčia
torių
dainos ir arijos-6 su stygi
džiaugta,
kad
ižde
jau
surinkta
tų šaknelių grąžinimu aukojo:
St. V. Ruibis, Chicago, HL,
mas kasdien. Mūsų pastangos
nio
kvinteto
palyda, 2 su klarU
nemaža
suma
naujoms
kny
Albinas Girdauskas, Chicago,
S. Damašauskas, Omaha,
ir skundai dėl pašto patarnavi
neto
partija
papildoma
ir 4 su for
goms leisti.
niinois,
Nebr.,
tepijono palyda (Beržui, berželiui
mo, atrodo, mažai padeda, o iš
S. Kuncevičius, New Port
Eduardas Milkauskas, Det
Sandėlininkas P. šimoliūnas
Gegutė. Dainos. Muzika ir gėles.
leidžiama tik už "Draugo" per
Richy,
Fla.,
roit,
Mich.,
Sofijos malda. Skamba, skamba
pranešė,
kad
dalis
dr-jos
leidi
siuntimą per metus daugiau
kanklės. Nedvelk vėjeli. Yra Šalia.
M.
Štoltengofas,
Round
Lake,
Juozas
Kučiauskas,
E.
St.
nių
saugiai
padėta
Liet.
Šv.
Ka
kaip 60 tūkstančių dol.
Mylėk lietuvį ir kitos).
Illinois,
Louis, TU.,
zimiero seselių vienuolyno pa
Diriguoja: Arūnas Kaminskas.
St. Ivanauskas, St. Peters- talpose, kurias seselės užleido
X Adėte Verbyla, Cleveland.
Liudvika Kappas, WcodhaPlokšteles kaina su persiunti
burg Beach, Fla.,
Prof. dr. Vytautas Bieliauskas iš JAV kalbasi su vier.a Europos lietuviškų
Ohio, ir O. V. Pajedai, Worcesven, N. Y.,
dr-jos reikalams.
mu — $8.85. Ulinois gyv. dar pri
studijų savaitės rengėjų Alina Griniene Miunchene, V. Vokietijoje.
K. Balčiūnas. Lemont, TU.,
ter, Mass., su bilietų šaknelėmis
Vincas Vasiliauskas, Chicago,
Posėdis baigtas draugiškomis
deda 48 et. Illinois vals. mokesčio.
St. Astras, Grand Rapids,
prisiuntė po 8 dol. ir S. Škėma, j Illinois,
vaišėmis
ir
jaukiu
pasižmonėjiUžsakymus siųsti: DRAUGAS,
Mich.,
Toronto, Canada, 7dol. ir 50
R. V. Ambraziejus, Nevrark,
mu.
Seirnininkė
A.
Rūgytė
yra
4545
W. 63 St. Chicago, IL 60629.
Stasė Adickienė, Chicago, TU.,
c n t Ačiū už paramą.
N. J.,
KETVIRTASIS MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS
atsidavusi
Liet.
Ist.
dr-jai
visa
Illllllllllllllllllllllllllllliufllllllllllllllltfli
A. Jonynienė, Detroit, Mich.,
Pr. Jančiukas. Toledo, Ohio.
X Liet. Moterų Federacijos
siela, todėl visada malonu tiek
Trečiadienį,
rugsėjo
3
d.,
Jaužinierių
ir
architektų
sąjungos
ir
Justina
Larsen.
Dawson,
TJL,
Visiems aukotojams "Draugo"
Chicagos klubo po atostoginis
K. Gudauskas, Baltimore, Md., valdybai, tiek visiems nariams nimo centre vyko ketvirtojo Moks | Lituanistikos instituto. Jų dieno- VIIHlllIlIlIlIlfUIIIIIIIIIIIlIlItlfllllIlHIIIIIIIi
vadovybė
ir parengimų komite
narių susirinkimas įvyks rug
ADOLFAS VBNCLAUSKAS
G. Kudžiūrdenė, Montreal, Ca jaukiai praleisti kelias valandas lo ir kūrybos simpoziumo orga- tvarkės pritaikytos prie simpoziutas
už
paramą
spaudai
išlaikyti
sėjo 21 d., sekmadienį, 2 vai. po
jos
vaišingoje
pastogėje.
nizacinio
komiteto
posėdis.
Posėmo
programos,
nada,
piet Lietuvių Tautiniuose na nuoširdžiai dėkoja.
A. P. B.
dį pravedė to komiteto pirminiup os ėdyje parengimų komiteP. čečkauskas, Hamilton, Ca
muose. Programoje Apolinaro
x Pirmą kartą Chicagoje,
kas
Juozas
Rimkevičius
ir
vicepirapie padarytą pa- į
t
a
s
p r a nešė
nada,
LIET. VYČIŲ CHORAS
Bagdono paskaita "Žingsnis is Marijos aukštesniosios mokyk
mininkas
Juozas
Ivanauskas.
Da-j^ngą
ruošiantis
trims svarbiems} Knygos turinys paimtas iš oku
K. Bungarda, Hamilton, Ca
PRADftJO
DARBA
puotos Lietuvos gyvenimo, kuria
torijon Tautos šventės proga", los auditorijoje spalio 25 d. bus
lyvavo iždininkas, programinio (parengimams: susipažinimo po- me apraSo tuometinius įvykius pro
nada,
ir einamieji reikalai. Narės ir išpildyta muziko Jeronimo Ka
Lietuvos Vyčių choras vėl leidinio redaktorius, parengimų I būviui, kultūros vakarui ir ban- vinciniame miestely ir jo apylin
Antanas Titenis, Chicago. UI.,
svečiai prašomi dalyvauti, (pr.). činsko kompozicijos amerikie
pradėjo
savo naują sezoną rug komiteto nariai, sekretoriato laPijus Mitkus, Bridgeview, 111.,
ketui. Salės jau užsakytos, ve kėse kada vyko sunkios partizanų
sėjo
4
d.
čių
dainininkų,
kurie
viską
dai
rės.
ir Jurgis Dumbrys, Fairview
dami pasitarimai su dramos vie- kovos su okupantais ir jų padėjė
x Kviečiame visas jaunes
jais.
nuos
lietuviškai.
Bilietus
įsigyti
1981 m. JAV Padėkos dienosj n e t a į s a p i e j ų pas irodvmus
Park, Ohio, aukojo 8 dol.
7—8-to skyriaus ateitininkes
Choro dirigentas muz. Faus
Išleido Akademinio Skautų Są
Simpoziumas tikimės susilauks jūdžio Filisterių skautų sąjungos
Visiems aukotojams už spau tas Strolia sveikino visus susi savaitgalį, lapkričio26 - 29> f
mergaites atvykti į pirmą š. m. galima J. Vaznelio prekyboje.
(pr.).
^ ^
jfearfQ g
dos parėmimą labai nuoširdžiai rinkusius choristus, pasidžiaug Chicagoje įvyks IV Mokslo ,r Ku- ^ ^
Prano Dtelininkaičio kuopos su
ir Worcesterio skyrius. 230 pusi. Kai
rybos
simpoziumas.
Organizaci^
na su persiuntimu $5.75. Illinois
amerikieciu
mokslo
sirinkimą, kuris įvyks rugsėjo
damas Vyčių choro dalyvavimu
x Beverly Shores lietuvių dėkojame.
ir gyventojai prideda 25 et. valstijos
niai darbai vyksta jau senokai,
13 d., šeštadienį, 3 vai. popiet klubo rengiamas Iškilmingas
nes mokslininkus bei lektorius kultūros darbuotojų ir iš plačio mokesčio
pas Daivą Baršketytę, 6640 S. Tradicinis Rudens Ralius įvyks
sios lietuvių visuomenės.
reikia kviesti gerokai iš anksto.
Užsakymus siųsti:
Tahman. Mielai priimsime ir 1980 m. spalio 4 d., šeštadienį,
1980
m.
spalio
31
d.
Jaunimo
Simpoziumo
pasirinktoji
tema:
naujas nares. Turint klausimų, RED IANTERN gražioje salė
lietuvių išeivių įnašas į pasau centre įvykstančioje vakaronėje DRAUGAS, 4545 W. 8Srd S t ,
skambinti vakarais Daivai Bars- je. Vakarienė 8 vai. Laimin
Chicago, Ulinois 60629
lio mokslą bei kultūrą. Simpoziu tikimasi padaryti išsamų prane
ketyte* teL 476-1974 arba Vitai gas svečias bus apdovanotas
tiiiiiiiiifiiiiiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiiti
me dalyvaus daugiau kaip 100 šimą apie IV Mokslo ir kūrybos
Remytei 425-1595. (pr.).
žymiojo dail. prof. Arvydo Alg
lektorių,
pasidalijančių į specia simpoziumo planus, dalyvaujant ui!iiii!iiiiitiiiiiiiinnnimtfniiii!iiiiiiim<
mino paveikslu, o kiti įvairiomis
X Šeštosios šokių Šventės Fo
lybių
sekcijas.
Mokslinėm progra mokslinės programos komiteot.
dovanomis. Nuotaikinga pro
to korespondentų komisija ruo grama. Stelmoko orkestras. Už
LIK S V E I K A S
mos, komitetas, pirmininkauja vadovams.
šia Šokių Šventės Atgarsius, sisakant stalus ir dėl bilietų pra
mas dr. Prano Zundės yra atsa
R. KuMliutė
Raiša URBONIENE atlieka
Jaunimo centre, penktadienį, šome kreiptis į klubo pirm. Ad
kingas už lektorių parinkimą ir
pramogines
dainas, kurias su
rugsėjo 19 d., 7 vai. vakare. resas: P. O. Box 475 Beverly
kvietimą. Daugumas lektorių bus
kūrė kompozitorius B. GORMatysite Foto parodą, skaidres Shores, Ind. 46301. Telefonas:
iš Siaurės Amerikos ir Kanados,
BULSKtS.
MĖNUO
BE
MĖNULIO
ir video. Visuomenė kviečiama 219 — 872-2729.
nors yra galimybių, kad bus at
(pr.).
Garso režisoriua Paulius JaPILNATIES
pasidžiaugti šventės grožiu.
vykusių ir iŠ toliau. Tuo reikalu
siukonis. Išleido GINTARAS,
Foto korespondentų komisija
X Bilietas j madų parodą,
tebevyksta pasitarimai.
1866 vasario mėnuo neturėjo filmų ir plokštelių gamyba, Hol(pr.).
kurią rengia Putnamo seselių
Simpoziumo metu bus dvi pa nei vienos pilnaties. Sausis tu !ywood, California.
x Albina* KūrirelU, sJkeijų rėmėjai spalio 5 d-, galima įsi Solistai Dana Stankaitytė ir Algirdas Brazis, akompa rodos: mokslinių, profesinių dar rėjo dvi pilnatis, dvi ir kovas, o
brokeris, dirbąs su Rodman & gyti J. Vaznelio prekyboje.
nuojant muz. Alvydui Vasaičiui, atliks koncertinę prog bų, kurią ruošia Inžinierių są vasaris nei vienos. Astronomų Kaina su persiuntimu $8.95
(pr.).
Bndstuuv, Inc., patarnauja ak
junga, ir Moterų
Dailininkių apskaičiavimu, tokio atsitikimo
Užsakymus siųsti:
cijų bonų, fondų bei kitų verty
X Išsirink it televiziją iš virš ramą "Draugo'" banketo metu Jaunimo Centre rugsėjo sąjungos kurios tema pavadinta nebuvo nuo pasaulio sutvėrimo
14 d. 4:00 vai. p.p. Bilietai gaunami "Drauge" ir pla "Lietuvos mitologiniai simboliai". ir artimiausias bus. jeigu neat DRAUGAS, k5kS W. 6Srd St.,
bių pirkime ir pardavime. Susi 30 modelių pas Gradinską, 2512
domėję skambinkite 977-7316. W. 47 St, tel. 376-1998. Naujos tinami "Draugo" parengimų komiteto narių.
Simpoziumo metu bus du su sitiks garotos katastrofa, tik po j Chicagof IL 606S9
tttiHiH7niuMiwtMniiiHimiumfiMmm
{ak.) Į žemos kainos. (Sk.).
važiavimai: Pasaulio Lietuvių in- 2,500,000 metų,
DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. rugsėjo men. 12 a.
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