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Kovos stiprėja,
dega Abadanas

ŽINIOS IŠ VYSKUPIJŲ
Telšiai. 1980 m. kovo 9 ir 19, davėjus ir apmokestinamus baz
ei, per Vilniaus televiziją ateisti- i nyčiu tarnautojus), laidoje kai
nėję laidoje „Argumentai" tarp i bėjo, kad kun. J. Kauneckas a p kita ko smarkiai buvo puolamas į šmeižęs tarybinius
pareigūnus,
Telšių katedros vikaras kun. Jo- į bet nenurodė nė vieno nukentė
nas Kauneckas. Jis kaltinamas, i jusio pavardės. Visa laida suda
kad savo pamoksluose kursto ti-! ryta šitokiu abstrakčiu fantazijos
kinčiuosius nesilaikyti tarybinių ; principu, nors pavadinta moksli
įstatymų, nuteikia juos prieš ta- i ne.
rybinę valdžią ir Telšiuose jis ; Inžinierių Puplauską
beveik
yra tapęs „tiesiog neapykantos' kasdien priimantį šv. Komuniją,
apaštalu". Tačiau laidos rengė- j nufilmavo svarstant Telšių miesjai nesugebėjo pateikti nė vieno | t o perspektyvas, bet rodė jį ateisfakto, nenurodė net prieš kokius' t i n ė j e laidoje. Žurnalistas Algikonkrečiai įstatymus yra kursto- j m a n t a s Stuina visai Lietuvai p a ma liaudis. Nors laidos rengė- j r o d ė , kad neturi nė kruopelės sąjas žurnalistas Stuina teigė, jog, z į n e s . ha. Puplauskas giliai įžeisredakcija yra gavusi daug tikin-1 t a s kreipėsi su protesto laišku j
čiųjų nusiskundimų, vis tik nėra-; televizijos redakciją. Vien kovo
do nė vieno tikinčiojo, kad pa- m e n _ redakcija gavo iš Telšių
sisakytų per televiziją ir net n e - j a p į e 20 kolektyviniu ir pavienių
p mi ė]
n ė
vieno besiskun ;
? " ?
" asmenų protesto laiškų. Laidos
džiančiojo pavardės.
melagingumu pasipiktinę
rašė
Laidoje pasisakanti komjau- \ n e t į. netikintieji, teigdami, kad
nuolė Nijolė Gedvilaitė buvo fil- n j c .k a s nėra girdėjęs kūn. J. Kau
muojama vaikų lopšelyje „Sau-, n e c k o
kurstymo
pamoksluose
lutė". Ji iš anksto buvo paruoš-1 p r i e š įstatymus. Tikintieji tvir
ta, ką turinti kalbėti. Ir filmavo t i n a kad kunigas atvirkščiai
ją bene kelis kartus, nes vis ji į visada pabrėžia, kad ir ateistai
nepataikė pasakyti pagal ateisti- j p r į v a l 0 laikytis tarybinių įstatynės laidos rengėjų skonį. Štai ko- i mų^ nepažeidžiant jų ir neperse
kiais „teisingais" metodais ren-1 kįoti tikinčiųjų,
giamos tokios laidos. Be to, ši
Štai keletas laiškų
ištraukų
taip buvo kalbama apie pamal
į ateistinės laidos „Argumentai"
das, įvykusias
prieš tris metus.
| organizatoriams:
Rengėjai tikėjosi, kad per tiek
„Mes, Telšių tikintieji, pasi
. Jv. ,
laiko tikintieii bus visa pamiršę
i nauaodami vzodzio
laisve, atsilie
ir nebegaies protestuoti.
pi ame į Jūsų pravestą ateistinę
Finansų inspektorius Vendzinskis, nuolat piktai užpuoląs tikin laidą per televiziją.
(Bus d a u g i a u )
čiuosius
(devocionaliįų
par-
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Irakas reikalauja trijų salų

Bagdadas. — Irakas antradienį! pakėlimą net trigubai. Bijoma
I pradėjo ofenzyvą į Irano teritori- j Hormuzo sąsiaurio užblokavimo.
į ją prie Abadano, vieno didžiau- Į Per jį plaukia n e tik Irano ir Ira| sių pasaulio refinerijų miesto ir j ko, bet ir Saudi Arabijos, Kuvvai
prie uosto Khurramsharo. Lėk- j to, Jungtinio Arabų Emirato,
tuvų bombos padegė naftos san Kvataro ir Bahraino nafta, apie
dėlius ir sudaužė naftos pramo- \ 40 nuoš. viso laisvojo pasaulio
nės įrengimus. Už 300 mylių į į naftos. Irako nafta gali būti siunšiaurę Irako daliniai
užėmė čiama dviem vamzdžių linijom,
du Irano miestus: Sumarą ir Kva | kurių viena pasiekia Viduržemio
rishirą. Irano karo lėktuvai bom- jūrą Turkijoje, Iskenderun uoste,
j bardavo Irako sostinę Bagdadą, o kita — Libano Tripolį, tačiau
naftos centrą Basrą ir du šiauri- ''• šios linijos persiunčia 800,000
nius naftos šaltinių centrus Kir- statinių naftos per dieną, kada
Nuotraukoje — dalis Irano naftos valyklos Abadano mieste. Tai ne tik didžiausia Irano, bet ir viena didžiausių kuką ir Mosulą. Irako žiniomis. Irakas pagamina 3.5 mil. statinių.
viso pasaulio refinerijų, kurios gazolinas, žibalas ir šildy mo alyva daugiaus:a skirta vidaus reikalams. Irako lėk Zubairo naftos pramonės įmonė
tuvai sudaužė dalį valyklos įrengimų ir padegė didelius nevalytos naftos rezervuarus.
je nuo Irano bombų žuvo 29 žmo
Motinos Teresės
nės, ju tarpe keturi amerikiečiai
darbai Indijoje
ir keturi anglai. Apie 1,200 už
sieniečių, Reuterio žiniomis. iŠ
New Delhi. • — Motinai Tebėgo į Kuwaitą.
resei iš Kalkutos šiomis dienomis
Irako vyriausybė paskelbė, kad suėjo 70 metų amžiaus. Motina
ofenzvva
bus sustabdyta jei Irano • Teresė, Nobelio Taikos premijos
— Vartotojų prekių kainos rug
vyriausybė
pripažins Shatt ai I laureatė, yra įsteigusi 1950-ats
pjūčio mėn. pakilo 0.7 nuoš., pra
nešė darbo biuro statistika. Dau Arab upės žemupį Irako nuosa-1 žmonių meiles seserų vienuolių
Pavojus pasaulio naites keliams
kongregaciją, kuri
giausia pabrango maisto produk- vvbe ir atiduos Irakui tris mažas - misijonierių
salas
Persu
įlankoje:
Abu
Mušą
'
šiandien
jau
yra
išplitusi tnsde:
New Yorkas. — Jungtinių T a u - sirengusios evakuoti savo pilie-j tai ir automobiliai. Sių metų inir Didįjį bei Mažąjį Nvkštį.
| Kimtyje pasaulio kraštų Kongretų Saugume taryba
susirinko i čius, kurių keli tūkstančiai dir- fliacijos nuošimtis yra 8.3.
• gacijos narės dabar globoja apie
svarstyti Irako—Irano konflikto, j ba Irake ir Irane. Europos spau— JAV armijos specialistai i.šBritų BBC korespondentas' rSkis tūkstančius vaikų visame
{strigusio;
, .
,
. .,,
• _
Tarybai pirmininkauja Tuniso j da pripažįsta, kad šis konfliktas!bandė ir pripažino, kad geriausias kalbėjosi su Abadane įstrigusio
, . Z • (pasaulvje, slaugo
beveik vieną
ambasadorius Taieb Shm. Sek gah išsiplėsti ir įtraukt- didžią- Įis svarstymui pristatytų automati- į britų laivo kapitonu, kuris p a t v i r - j y - '
ligonių jų tarpe 47-nis
m[
retorius Waldheimas posėdžiavo' šias pasaulio galybes. Hamburge nių pėstininko šautuvų yra belgų į t m o > kad Abadanas dega po Ira- į '!!'"' . .
su valstybės sekretoriumi Muskie ; „Bild Zeitung" rašo, kad šis ka-j gamybos Fabrique
Nationale! ko lėktuvų puolimų. Jis nematęs; u anclu jį. B ^ j ™ * L r L .-._..„
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! motinos i eręses seserys vitnuu
ir su sovietų užsienio reikalų mi- ras gali būti ajatolos Khomeinio (FN) modens 'Minimi , nugale-1 nevieno Irano lėktuvo.
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nistenu Liromyko. Atskirai DUVO • galo pradžia.
į jęs vieną vokiečių ir du amenkieIrakas pripažino, kad Irano avi į . - ,
.
OQ se nelių
neeu
susirinkę islamo šalių diplomą- i Ironiška, kad sovrttų spauda i čių modelius. .
j acijos lėktuvai puelė šešis Irako prieglaudų. Žmonių meilės se
tai. Visi pripažino, kad reikia ką dėl šio karo kaltina ne tik ka—Užsienio stebėtojus nustebi- į miestus, kuriuose žuvo 48 civi- serų vienuolių misijonierių ent
nors daryti, kad šis pavojingas riauiančias šalis, bet ir „Ameri-1 no sovietų prokuroras disidento' liai ir 116 buvo sužeistų. Irakas ras yra Indijoje, kur kongrekacijos
karas neišsiplėstų, tačiau niekas - kos imperializmą". Panašiai kai-j Lev Regelsono teisme. Kaltinto-i įspėjo Iraną nepulti civilinių tai- narės dirba trisdešimtyje miestų.
nežino, ką reikėtų daryti. Irano' ba Teherano radijas. Irano par- jas pareikalavo nubausti kaltina-' kinių, o kai šio įspėjimo Iranas
Siūlo pašalinti
diplomatas Jungtinėse Tautose lamentas pareiškė, kad amerikie- j mąjį 5 metus lygtinai.
į nesilaikė, puldamas
Bagdadą
pareiškė, kad praeityje Iranas čių įkaitų klausimas atidėtas, jis — Kinija atmetė Vietnamo pa- į tris kart. Irakas puolė naftos praIzraelį iš U N E S C O
pergyveno su Jungtinėm tautom j nebus svarstomas, kol vyks karo. siūlymą atnaujinti taikos derybas, Į monės taikinius,
New Yorkas. — Jungtinių Tau
daug nemalonumų.
! veiksmai. Amerikiečiai buvę per-;kurios turėjo prasidėti spalio 6 d. \ TĄY žvalgybos agentūros di- tų mokslo, švietimo ir kultūros
//
v
Irano ambasadorius kreipėsi: kelti į kitas kalinimo vietas. Ant- Vietnamo elgesys rodo, kad šios' rektorius admirolas btansneid
. ,.
Turner
painformavo
apie
įvykius*
organ.zac.joje
arabų
valstybes
Maskvoje į sovietų vyriausybę, i radienį Irako radijas Bagdade bu- derybos jam reikalingos propal u I e lsm stl
Izrael
f
". T a s SU "
prašydamas
pasmerkti
Iraką,;. v 0 paskelbęs, kad amerikiečiai gandiniais sumetimais, pareiškė ki senato užsienio reikalu komite-! P ^
• •' «in>fSk*|kėlė susirinkime triukšmą, nes
kaip agresorių ir neduoti jam | įkaitai paleisti be jokių sąlygų, j nu užsienio reikalų ministerija.
Jei sovistai turėtų laisvus rinkimus?
tą. Vėliau senatoriai
Irako, Vakarų valstybes bando išlaiky
j daugiau ginklų. Lzsiemo reiKalų Teheranas pirmas šią žinią pa-: — Vienos Afganistano laisvės s p a u d a i , kad, jų žiniomis
ti šią JT agentūrą nepolitiška.
San Jose.— Prezidentas Carte; biausia nutarti, a r b u s taika, ar i viceministeris Viktoras Malcevas neigė ir daugiau apie įkaitų pa- kovotojų grupės vadas pasiūlė pla-| a v į a c į j a daug stipresnė už Irano,
ris, plėsdamas savo kampaniją, j karas.
j pasakęs, kad šis konfliktas esąs leidimą žinių nebuvo. Irako ra-|ną užbaigti kovas. Sovietai t u r i ' kurio ] a k U nai demoralizuoti, o Mirė kun. V . Kizlaitis
lankė svarbiausio savo konkuRyšium su rinkimų kampanii naudingas tik imperialistams. So- dijas irgi kalbėjo apie Irano ko-'išvežti visus kareivius, turi būti : lėktuvams trūksta amunicijos ir
Iš ok. Lietuvos pasiekė žinia.
rento Ronaldo Reagano "tvirto ja, žinomas juodas kolumnistas' vietų „Izvestija" labai nuosaikiai laboravimą su Amerika. Abi ka- sudaryta visų politinių grupių: daljų. Pentagonas patvirtino, kad
1
vę" — Kaliforniją. Prezidentas! Carl Rowan siūlo skaitytojams \ pareiškė, jog sovietų vyriausybė riaujančios pusės kaltina vienai vyriausybė ir Jungtinės Tautos p r j e p e r sų įlankos Amerika turi kad rugsėjo 2 dieną Lietuvoje mi
į turi atsiųsti taikos priežiūros ka-i 31 ] a į v ą, jų tarpe lėktuvnešį "Ei j rė Alksnėnų parapijos klebonas.
savo kalbose pabrėžė, kad Reaga: įsivaizduoti, kas būtų, jei laisvi j turi vilčių, kad krizė pasibaigs ir kita, kad Amerika jai padeda,
Karo
veiksmai
ir
naftos
tiekiriuomenę. Kiti sukilėliai šį planą ; s e r i hc\ver", šešis
naikintuvus.! Vilkaviškio vyskupijoje, kun. Vinnas linkęs neapgalvotai naudoti \ rinkimai vyktų
Sovietų Sąjun-; pabrėžė, kad niekas neturi teiatmetė.
į
Keturi
desantiniai
laivai
stovi su cas Kizlaitis. Ve'.ionisjcun. Kizlaikarines jėgas. Nors jis nepavadi-1 goję. Rovvan nurodo, kad laisviĮ sės kištis į šį konfliktą. Irano I m o sustabdymas daugiausia pa
:
,800 marinų. Kitas lėktuvnešis tis buvo gimęs prieš 85-rius metus.
no Reagano karo kurstytoju, ta- j rinkimai ir laisva spauda duotų I ambasada Maskvoje pareiškė tu- i; e s : p r a n cūziją, Italiją, Brazili_ Prancūzijos vyriausybė pa
čiau nurodė, kad per paskutinius sovietų balsuotojams galimybę rinti įspūdį, kad sovietai jau su ją ir Japoniją. Amerika perka S. skelbė planą statyti du lėktuvne-1 "Midway" yra Kenijos uoste Mom kunigu buvo įšventintas 1920 me12 metų Reaganas būtų griebę išgirsti tokią "nepriklausomo kan mažino Irakui siunčiamų ginklų Irako tik 37,000 statinių naftos\§na, varomus branduoline ener- i b a s o j e Egipte yra F-4 lėktuvų į tais. Velionio laidotuvėse rugsėjo
sis karinės jėgos 9 kartus. Šiuos didato į sovietų prezidentus Joe' kiekį ir siekia laikytis neutraliai. per dieną.
gija. Pirmasis bus baigtas 1991 j cs kadrilė ir keli laivai Diego Gar- 5 dieną Alksnėnuose, dalyvavo
kaltinimus karštai paneigė Rea Staličnikovo" kalbą. Staličniko. Sovietų
pareigūnai paaiškinę,
cia saloje, Indijos vandenyne. So vyskupas Liudas Povilonis, daug
ni.
ganąs, kuris važinėja po pieti-1 vas rinkimuose bando laimėti; jog ginklai Irakui buvo duodami
— Per rugpiūčio mėn daugiau vietų Sąjunga netoli laiko 29 .kunigų, atvykusių iš įvairių LieKaltinanti sovietu
Brežnevo pareigas ir šitaip kai-; pagal 1972 metų sutartį ir buvo
nes valstijas.
jaunų amerikiečių įstojo į mari laivus, jų tarpe 12 kovos laivų, tuvos vietovių ir didelė minia tiBaltųjų Rūmų spaudos sekre ba: "Draugai, jūs turite išmesti Į skirti karui su Izraeliu,
nė korpusą, kuris planavo pri Raudonojoje jūroje yra desantinis kinčiųjų
ministerio kalba
torius Jody Povvell paaiškino tą bailį, kuris leido beraščiu su- j Prezidentas Carteris pareiškė
imti 4,400, o priėmė 5,400. Dau laivas "Ivan Rogov" su 500 jūrų
Šnipas liko gyvas
spaudos atstovams
prezidento kilėlių gaujoms pažeminti mus Oregone, kad Amerika turi kaNew Yorkas. — Sovietų užsie
giau naujų kareivių gavo ir kitos pėstininkų.
Maskva. — Senato žvalgybos
Carterio kaltinimus Reaganui. | Afganistane.
Mes ten turime! rines jėgas netoli Persų įlankos,' n į 0 r e ikalu ministeris Gromyko
Kilus pavojui naftos laivams, komitetui pradėjus kaltinti vals
Pastarasis pasisakė už JAV karo 85,000 kareivių, mirštančių viso I tačiau nesikiš į šį karą ir ragins Į savo kalboje Jungtinėse Tautose ginklų rūšys.
— Į vyriausybės planą perkelti draudimo bendrovė Lloyds Lon- tybės departamentą, kad dėl jo
:
jėgų panaudojimą Angoloje, kai Se p r o v i n c i j o s e , O kai
nuo i . „
— kurie
— . . . . jų
j ^ kitas
^...„^ šalis,
„„...,, jų
, ^ tarpe
, Sovietų-, Są- - , i. kaltino
n m i n i r Ameriką
n i i n i - i miltarizmo
n—
„.
,.
Sa ! ą d a l 1
neapgalvoti-, pareiškimų Sovietu
sovietai ten pradėjo kištis. Rea šliaužia į imperialistinės Ameri-. jungą, kad ir jos laikytųsi neut- taikomis, išlaidų didinimu gink-; lJufl]RlC0
„ . P ^ g e i i ų : done pasKelbe apdraudn
,
s
K
u
b
o
s
Sąjunga išaiškino ir mirties baus
ganas pasisakė už Kubos blokadą. kos ambasadą, maldaudami juosi raliai. Savo kalboje Carteris da- į ] a m s < SALT sutarties neratifika.
me nubaudė
Amerikos
šnipą
kai sovietai pradėjo žygį į Afganis apginti. Kas privedė mūsų ka- į vė suprasti, kad Iranui būtų nau vimu, naujų ginklų įvedimu į atsiliepė Puerto Rico gubernato
Anatolijų Filatovą, jo advokatas
taną. Jis rėmė JAV jėgų siuntimą riuomenę prie tokio nuosmukio? 1 dingą tuoj pat paleisti amerikie- Europą ir strateginiais branduo rius, tačiau planą pasmerkė juo
I^eonidas Popovas atisiliepė. saky
į Kipro salą ir grasino karo lai Brežnevas. štai kas. Kas įvėlė mus > čius įkaitus, kas leistų Amerikai linio karo planais, kurie galį at dieji kongreso nariai, kaltindami
vyriausybę rasizmu, nes perkėli
damas, kad Filatovas yra gyvas,
vų jėgomis Ekvadorui, kai tas su į Afganistano liūną? Brežnevas, j atnaujinti ginklų dalių ir kitų nešti katastrofą.
mas
paliesiąs
tik
juoduosius
pa
nes jo bausmė buvo pakeista į
čiupo kelis amerikiečių žvejų lai štai kas. Kas iškels šlovingas so- j karinių medžiagų Iranui siuntiBritų ministeris lordas Carbėgėlius.
15 metų kalėjimo.
vus. Reaganas kalbėjo apie jėgų cialistines jėgas iki pirmavimo' mą.
ringtonas apgailestavo tokią kie
pasiuntimą į Libaną ir pasisakė pasaulvje? Staličnikovas, — štai
Stebėtojai mano, kad sovietai
Vakaru pasaulis susirūpinęs, tą Gromyko kalbą, ypač kada
Jėgaines
laimėjo
už karinės bazės įsteigimą Sina kas".
paliko Filatovą gyvą tam, kad
kad šis karas gali nutraukti naf valstybės sekretoriaus Muskie kal
juje. Reagano kalbose buvo pa
Portland. — Maine valstijoje
galėtų jį iškeisti į savo šnipus,
"Balsuokite už mane, draugai, tos tiekimą. Italija ir Švedija pa- ba buvo tokia trumpa ir nuosai
brėžtas Siaurės Korėjos baudimas. arba rizikuokite pražūti n u o šė
balsuotojai
turėjo
referendumą.
jei jie kada pakliūtų į Amerikos
ki.
kai ji buvo pagrobusi povandeni toniškų Amerikos
Branduolinės energijos priešai
saugumo įstaigų rankas.
imperialistų. niam piliečiui, tačiau jūs būsite
nį JAV laivą "Pueblo". Reaganas Kai Brežnevas ir jo sėbrai valgo laimingi, jei gausite 125 sv\, tiek
Neskuba registruoti buvo pasiūlę uždaryti didelę
siūlęs duoti didesnę karinę para kaviarą ir geria šampaną, jūs pat, kiek gavote 1975 m . Kokia
branduolinę jėgainę, tačiau šis
KALENDORIUS
Lenkijos unijų
mą Pakistanui ir siūlęs stipriau bergždžiai stovite eilėse norėda negarbė sovietų piliečiam, kai
siūlymas tegavo 159,761 balsą, o
Rugsėjo 25 d.: Kleopas, Aureli
remti Rodezijos baltųjų vyriau mi nusipirkti svarą mėsos. Aš ne vidutinis lenkas ar vengras, m ū 
Varšuva. — Lenkijos teismo branduolinės energijos šalininkai
ja,
Vientautas, Zelvė
sybę. Prezidentas Carteris savo galiu, draugai, baigti kalbos, ne sų globotiniai, gauna 159 svarus teisėjas Stanislau Pawela kriti surinko 230,780 balsus.
Rugsėjo 26 d : Kosmas ir Da
kalboje nurodė, kad reikalavi paminėjęs jums, kaip Brežnevo ir mėsos"'.
kavo Kato\vicų darbininkų uni
mijonas,
Vydenis, Gražina
mai naudoti karines jėgas yra se jo siurbėlių politika nusmukdė
Šis Carl Rovvano sukurtas Sta jos registravimo pareiškimą, nes teismas pradės svarstyti naujų
Saulė
teka
6:40, leidžiasi 6:45.
Sovietų Sąjungos užsienio reikalų mi
nas Reagano įprotis. Reaganas sovietų ekonomiką ir atnešė ne- ličnikovas baigia savo kalbą taip: ta unija planuoja apimti įvairių unijų registracijos prašymus.
nisteris
Gromyko
kaltino
.Jungtinių
ORAS
atsiliepė, kad tokia kampanijos po apsakomas kančias visiems, išsky- Į "Jei jūs norite pavalgyti, balsuo- profesinių sąjungų darbininkus ir
Varšuvos televizija kritikavo
litika yra nedovanotina. Carte rus biurokratus, kurie tunka prieikite už Staličnikovą. Aš padary- ketina organizuoti lėšas ne tik įvairius Lenkijos socializmo prie- Tautų asamblėjos kalboj** Ameriką.
kuri Šantažu ir spaudimu niekianti sa Debesuota su pragiedruliais,
ris bandąs sudaryti įspūdį, kad
naktį 50
valstyhės lovio. Jie pažadėjo 139', siu Rusiją stiprią, sočią ir vėl iš- iš narių mokesčių, bet ir iš ki žus, kurie bandą vaidinti darbi vo tikslų ir tuo grasinanti pasaulio | temperatūra d.eną 65
balsuotuojams rinkimuose svartaikai
laipsnių
tų šaltinių. Šią savaitę Varšuvos ninkų unijų "krikšto tėvus".
svarus mėsos kiekvienam tarybi- t didžią".

KALTINA REAGANĄ,
JIS ESĄS VANAGAS

Diplomatai bando
sustabdyti karą

TRUMPAI
iš VISUR
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REAGAN DĖMESYS
DR. A. BARAUSKUI

R A D I J O KLUBO IR
VALANDOS SUKAKTIS

Darbo dienos savaitgalyje
dr. A. Barauskas buvo labai
nustebintas, kai iš prezidenti
nio kandidato Reagano štabo
buvo pranešta, kad gov. Reaganas nori su juo asmeniškai
pasikalbėti rugsėjo 2, Renaissance center Detroite. J a m pa
klausus, kodėl jis, o ne kas ki
tas yra kviečiamas, buvo
atsakyta, kad jis labai gerai
organizavo Busho pirminius
rinkimus Michigan ir kad jis
labai gerai pažįstamas kitoms
tautybėms.
Susitikimo metu buvo ap
tarti rytų Europos reikalai ir
etninių grupių įtaka prezi
dentiniams rinkimams. Pasi
naudodamas šia proga, jis įtei
kė Reaganui ir jo štabo
viršininkui
memorandumą
"Nationalities for eighties"
pasirašytą lietuvių Altos, len
kų kongreso, ukrainiečių kong
reso ir kitų tautybių vadovau
jančių organizacijų vadovų.
Pasikalbėjimas užtruko pusę
valandos.Džiugu, kad jauno
sios kartos profesionalai iš
plaukia į didžiuosius Ameri
kos politikos vandenis.
B.B.

Radijo Klubo steigėjų pir
masis susirinkimas įvyko 1945
m. liepos 29 d. dr. Jono ir
Marijos Sims namuose, o pir
masis radijo pusvalandis bu
vo perduotas tų pačių metų
rugsėjo 8 d. per WJLB stotį.
Pirmajame kvietime klausytis
radijo programos buvo taip ra
šoma: "Klausykite Amerikos
Lietuvių Balso radijo prog
ramos kiekvieną šeštadienį 7
vai. 30 min. vak. per W.J.L.B.
stotį banga 1400." Taigi jau
trisdešimt penkerių metų su
kaktis, kuri bus atžymėta ban
ketu spalio 5 d., sekmadienį, 1
vai. p.p. Lietuvių namuose.
Oficialią dalį praves prog
ramos redaktorius ir prane
šėjas Stasy s Garliauskas, o
meninę programą atliks dai
nuojantis ir šokantis jau
nimas: Mergaičių vokalinis
ansamblis ir "Šilainė".
Detroito visuomenei verta
priminti, kad pirmoji Radijo
klubo valdyba pradėjo darbą
su gerais ir stipriais organi
zaciniais pagrindais, nes suge
bėta netik mokėti išlaikyti ra
dijo programą, bet ir išplėsti
kultūrinę veiklą. Pažymėtinas
radijo klubo choras, kuriam
pradžioje vadovavo Jonas
Valiukas, o nuo 1949 gegužės
mėn. muz. Bronius Budriūnas.
Kad
choras teveikė iki 1951
m. gegužės mėn., tačiau yra da
vęs gerų koncertų klubo vardu
ir atlikęs Vasario 16-tosios ir
kitų minėjimų progomis meni
nę programą. Likvidavus cho
rą, programos paįvairinti bu
vo atliekami J. Gliaudos radijo
vaizdeliai, Moterų sekstetas
yra dainavęs radijo monta
žuose, o Vyrų oktetas yra
davęs radijo klubui koncertą.
Akt. J. Pusdešrio "Alkos" dra
mos sambūris irgi talkinin
kavo kurį laiką radijo prog
ramos montažams.

MINĖS K R I S T I J O N Ą
DONELAITĮ
-

•

Rugsėjo 28 d. 12 vai. Dievo
Apvaizdos parapijos salėje
bus paminėtas rašytojas Kris
tijonas Donelaitis. Paskaitą
apie Kristijoną Donelaitį skai
tys rašytojas Vytautas Alan
tas. K. Donelaičio raštų ištrau
kas padeklamuos Karolis
Balys. Danutė Petronienė pa
dainuos keletą dainų. Detroito
ir apylinkių lietuviai kvie
čiami minėjime dalyvauti ir sa
vo dalyvavimu pagerbti prieš
200 metų mirusį lietuvį rašyto
ją K. Donelaitį. Prie įėjimo bus
renkamos išlaidoms padengti
aukos.
Minėjimą rengia LŠS-gos
Detroito skyriaus valdyba.
S. Sližys
"ČIURLIONIO"
ANSAMBLIS DETROITE
Stasio Butkaus šaulių kuo
pa, susitarusi su Šv. Antano
parapijos Taryba, pakvietė
čiurlioniecius koncertui Det
roite. Taigi spalio 25 d. 7 vai.
vak. Mercy Kolegijos McAuley auditorijoje "Čiurlionio"
ansamblis atliks 40-ties metų
ansamblio sukakties prog
ramą, kurią atliko Clevelande,
kai buvo švenčiamas 50 metų
muzikinės veiklos jubiliejus
ansamblio vadovo Alfonso
Mikulskio. Sekmadienį spalio
27 d. 10 vai. 30 min. ansamblis
giedos lietuviškai Mišias už
kenčiančią Lietuvą.
Visi Detroito ir apylinkių
lietuviai prašomi tas datas įsi
dėmėti ir skirti pagerbimui ir
ansamblio ir ansamblio va
dovo. Todėl pripildykime ir
koncerto salę ir Š.v Antano
bažnyčią, nes čiurlioniečiai ir
jų vadovas verti daugiau, ne
gu tik ateiti ir jų išklausyti.
S. Sližys

TRUMPAI
Naujai i š d e k o r u o t ą šv.
Antano bažnyčią
verta
pamatyti. Kaip tik artinasi dvi
geros progos aplankyti baž
nyčią rugsėjo 28 d. per pa
rapijos pietus ir spalio 27 d.,
kai "Čiurlionio" ansamblis
giedos mišias.
— Amerikos Lietuvių bal
s a s savo veiklos 34 metų su
kaktį atžymės spalio 5 d. 1 vai.
p.p. Lietuvių namuose.

Dabar "Lietuvių Balsas" yra
susirūpinęs savo tiesioginiu
uždaviniu: patarnauti Detroi
to visuomenei ir organiza
cijoms, išlaikant radijo pusva
landį kiek galima ilgiau ir jį
tęsti iki finansai bus palan
kūs. Pabrėžtina, kad įvairūs
kultūriniai jaunimo ir organi
zacijų parengimai, tautiniai ir
religiniai minėjimai yra gar
sinami nemokamai. Būkite
jautresni tos sukakties minė
jimui ir pripildykite Lietuvių
namus, kad
dabartinėse
sunkiose sąlygose Gogeliai,
Garliauskai. Kriščiūnai ir kiti
nepalūžtų visuomenės tar
nyboje.
S. Sližys
GRAŽUS " A U D I N Y S "
Detroito tautinių šokių an
samblis "Audinys" lietuvius
gražiai atstovavo dvi dienas
pavergtų tautų festivalyje. Vi
si gėrėjosi gražiais tautiniais
šokiais ir drabužiais. Jau daug
kartų šis ansamblis dalyvavo
įvairiuose pasirodymuose.
Tikėkime, kad šis ansamblis
dar daug kartų pasirodys. Rei
kia džiaugtis, kad vadovė Rus
nė Baltrušaitytė ir šokėjai: A.
Anužis, M. Arlauskienė, R.
Arlauskas, E. Baltrušaitytė, P.
Baltušis. B. Bublienė, A. Duo
ba, 1. Idzelytė, K. Jankutė, P.
Jankus, A. Kasputytė, R. Kas
putis, A. Keblys, R. Kutkutė, R.
Matvėka, K. Mičiūnaitė, K.
Smalinskas, T. Zarankaitė, G.
Zaranka, P. Arlauskas, R.
Naumaitė ir akordeonistas V.
Neverauskas atliekamų nuo
studijų laiką praleidžia lie
tuviškų tautinių šokių moky
muisi ir jų demonstravimui
Amerikos visuomenei.
B B.

PaSto iSlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iŠ jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
DRAUGO p — — i i mokama i i anksto

metams
Chicago ir Cook County $40.00
Kanadoje
U.S.A 40.00
Užsienyje
40.00
Kitur
38.00
Savaitinis
25.00
• Administracija dirba kas- j
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- ;
dieniais nuo 8:3C iki 12:00.
j
_ . . .. —__
!
• Redakcija d.rtoa kasdien |
— *00. šeštadieniais j
8:30 Dainavos stovyklavietė baigė savo vasaros sezoną.

P I E T Ū S SV. ANTANO
P A R A P I J A I PAREMTI
Parapijiečių skaičiui ma
žėjant šv. Antano parapijoje,
remontui ir kitoms išlaidoms
padengti yra reikalinga finan
sinė parama. DLOC ėmėsi
iniciatyvos organizuoti pietus
rugsėjo 28 (sekmadienį) 12 vai.
Šv. Antano parapijos patal
pose. Kaina 7 dol. asmeniui.
Registruotis pas DLOC val
dybos narius. Remkime savas
parapijas.
B. B.
R U G S Ė J O ŠVENTĖ
WAYNE U N I V E R S I T E T E
Wayne valstybinis univer
sitetas Detroite yra didžiau
sias u-tetas JAV-bėse, esantis
pačiame didmiesčio centre. Ja
me studijuoja daugiau kaip
34,000 studentų ne vien iš Det
roito ir jo priemiesčių, bet suva
žiavusių iš kitų valstijų, kitų
kraštų ir kitų kontinentų. Dėsto
7000 profesorių ir lektorių. Tai
tikras miestelis mieste.
Vieni universiteto pastatai
yra kuklūs, kiti labai gražūs
žymių architektų suprojektuo
ti. Aikšteles tarp pastatų puo
šia skulptūros, medžiai ir gė
lės. Svarbiausia — Ethnic
Heritage Centre, Warren Ave.
ir Anthony Wayne sankryžoj
jau įruošta 11 labai gražių ir
turtingų tautybių kambarių.
Vieni kambariai yra audi
torijos, kuriose skaitomos pa
skaitos, kiti poilsio kambariai
profesūrai ar
studentams.
Nors kitos tautybės, įruošdamos savo kambarius, išlei
do milžiniškas pinigų sumas,
Lietuvių Kambarys, nors jam
įruošti palyginus su kitais iš
leista labai kukli suma, savo
gražumu ir lietuviškumu dau
gelio teigimu pirmauja. Nors
Wayne u-tetas yra pačiam
Detroito centre, ir ruošdamas
būsimuosius
mokslininkus,
politikus ir t.t. vaidina tokį
svarbų vaidmenį, tačiau dau
guma detroitiečių pažįsta jį tik
iš lauko.

Nuotr. Jono

Norėdamas duoti progos
detroitiečiams ir priemiesčių
gyventojams, pažinti tą moks
lo židinį iš vidaus su visais jo
taip įvairiais aspektais, uni
versitetas rugsėjo 26, 27 ir 28
dienomis ruošitdidžiuleRuesėjo šventę (Open House), su įvai
ria ir turtinga programa. Lan
kytojai ne tik kad galės
apžiūrėti visus pastatus, pasi
klausyti žymių profesorių pa
skaitų, pamatyti vaidinimus,
tautinius šokius, aplankyti uteto meno galeriją, pasiklau
syti orkestrų muzikos, bet ir
pabendrauti ir aplinkiniuose
restoranuose
pasigardžiuoti
specialiai paruoštu maistu.
Programos prasidės penkta
dienį, rugsėjo 26 d., vidurdienį
ir tęsis iki vidurnakčio. Šeš
tadienį, rugsėjo 27 d., bus ge
gužinė buv. u-teto prezidento
Gullen aikžtėj, seks futbolo
tarp Wayne ir Towson valst. utų komandų žaidynės. 1 v. p.p.
bus atidarytas Ethnic Heri
tage pastatas ir iki 5 vai. p.p.
prie savo kambarių ir kam

Kartais atvažiuoja lietuvių į
K r i m s l i e n ė . Su tais grabais —
t
a
i
buvo istorija. Išleidžiu a š vyrą
Detroitą iš kitų miestų ar net iš
už
likusius
p i n i g u s ką nors iš bal
kitų kraštų. Jie norėtų apžiūrė
dų
nupirkti.
O jis grįžta, pilną
ti Lietuvių Kambarį. Pato
sunkvežimį'
g
rabų
prisikrovęs.
giausias laikas šį semestrą yra
Viso šešiolika g r a b ų . Aš iš pra
penktadieniais, kada mūsų džių n u s i g a n d a u . N a g i , s a k a u , ar
kambary ir daugumoj kitų p a t r a k a i , k a d tokius d a i k t u s
etninių kambarių nėra paskai pirkinėji. J u k g r a b a i — tai n e ūkio
tų. Kitomis dienomis yra vos m a š i n o s . Su g r a b u sviesto nesu
pusvalandis laiko tarp paskai suksi, j a v ų neiškulsi. K a m , s a k a u ,
tų, todėl per trumpa susipaži mums, tiek g r a b ų ? Vaikų, ačiū
nimui su kambariais. Norin Dievui, n e t u r i m e . Tėvai, s a k a u ,
tieji platesnių informacijų apie ačiū Dievui, seniai palaidoti. O
kambarius gali kreiptis į ma jis, mat, v i s v y r o g a l v a . Cit, boba,
sako. C i a
geriau
kaip
ūkio
ne tel. 554-4190.

Spalio 2,3,4 ir 5 dienomis
vyks Tautybių tradicinė mugė
Tarptautiniam
institute.
Mugės laikas savaitės die
nomis nuo 1 v. p.p. iki 9 vai. v.
sekmadienį nuo vidudienio iki
6 v.v. Lietuvių Kultūros Klu
bas kaip ir visuomet turės sa
vo puošnų turtingą gintaro papuošalais,
audiniais,
Antaninos Jonynienės vazo
mis ir paveikslais, šiaudinu
kais, keramikos dirbiniais,
knygomis ir t.t. skyrių.
Puiki proga apsirūpinti kalė
dinėmis dovanomis,
pasi
vaišinti įvairių tautybių mais
tu ir pasigėrėti įvairia menine
programa ar tik pasižmonėti
tautybių "Babelio Bokšte".
Mugės atidarymas ketvirta
dienį 11 v.r. Oficialiam ati
daryme dalyvaus Detroite gy
venantieji įvairių kraštų
konsulai, televizijos ir spau
dos atstovai.
Ketvirtadienį į mugę suvežą
tūkstančius mokinių. J ų tiek
daug. kad norintieji viską lais
viau apžiūrėti, turėtų atvažioti
apie ketvirtą valandą arba ki
tomis dienomis, bet kurių
triukšmas nevargina, kvie
čiami j patį atidarymą, kai vis
kas nesujaukta, kada pasi
rinkimas dovanų didžiausias.

• Redakcija straipsnius taiso sanuožiūra. Nesunaudotų straipsnių nesaugo. Juos grąžina tik iš
anksto susitarus. Redakcija už
Skelskelbimų
turinj neatsako.
bi
k a i n o s prisiunčiamos gavus
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j

^

Urbono

bariuose budės tautybių kam
Kviečiame visus lietuvius
barių k-tetų atstovai, kurie ap- mugę skaitlingai aplankyti,
r o d y s s v e č i a m s s a v u s nes po etninių festivalių tai di
kambarius, papasakos jų isto džiausias tautybių susibūri
riją. Kadangi dar net ne visi mas. Įdomu — Tautybių mugę
Detroito lietuviai turėjo pro ir lietuvių skyrių dažnai ap
gos tuos kambarius pamatyti, lanko daugiau svečių iš kitų
visi turėtų pasinaudoti šia pro miestų nei iš Detroito. Gal būt
ga juos, o ypač Lietuvių Kam baimė kad vidurmiesty ne
barį aplankyti. Kambarys y- saugu, sulaiko. J a u 14 metų
ra antrame aukšte, nr. 288, kai vadovauju lietuvių sky
prie pat lifto. Prie kambarių riui, vakarais reikia grįžti na
stovės tautinės vėliavos. Ap mo ir iki šiol niekad nepasitai
silankykime ir atsiveskime kė, kad k a s nors būtų toj vietoj
svečių, kaimynų, tikrai visi sa nukentėjęs. Puiki apsauga, mi
vo kambariu didžiuositės.
nios žmonių nepatinka ieš
Rugsėjo šventė bus baigta kantiems progų įvykdyti nusi
sekmadienį pamaldomis Gros- kaltimą. Yra lietuvių, kurie
bergo religiniame centre. Būtų kasmet pačią pirmąją dieną
gražu, jei lietuvaitės, Wayne u- atvažiuoja ir visad r a n d a ką
to studentės, pasipuošusios nors naujo, ką nors įdomaus.
tautiniais rūbais, tą dieną pa- Ar nebūtų puiki proga ir šeš
budėtų Lietuvių Kambaryje ar tadienių mokyklų mokiniams
ba prie lifto, kad lankytojams mugę aplankyti ir palyginti sa
nereiktų ieškoti kambario. vuosius meniškus išdirbinius
Laukiami ir studentai, ypač su kitų tautybių dirbiniais, o
kurie šoka ir turi tautinius rū aukštesniosios mokyklos moki
bus, pabudėti. Juk tai ne vien niams valandą pabūti lietuvių
Kambario k-teto, bet mūsų vi skyriuj, gal išgirdus kitatau
sų reikalas, tai savos tautos re čių, atsiliepimus, kiltų dides
prezentacija.
nis noras lankyti šeštadieninę
mokyklą ir pažinti jos praeitį
ir kultūrinius lobius?
LIETUVIŲ KAMBARIO
LANKYMO LAIKAS
& Kaunelienė

MUGĖ TARPTAUTINIAM
INSTITUTE

12:00.

V2 metų 3 mėn.
$22.00 $15.00
22.00
15.00
22.00
15.00
20.00
13.00
15.00

m a š i n o s . Po karo, sako, bus
didelis g r a b ų p a r e i k a l a v i m a s .
(Kazys Binkis)
(iš G e n e r a l i n ė r e p e t i c i j a )

Advokatų Draugija
VALDEMARAS BYLAUIS
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Sol. Praurime Ragiene
dainuoja

ER

VINCAS BKIZGYS
Teisių daktarai

YRA ŠALĮ S

2458 W. 69th St., Chicago, III.

Visi tel. 778-8000
14 skirtingų lietuvių kompozi
torių dainos ir arijos—-8 su s t y g i 
Valandos pagal susitarim<|.
nio kvinteto palyda, 2 su klarineto partija papildoma ir 4 su for
tepijono palyda (Beržui, berželiui DAUGYBE LIETUVOS MIESTE
Gegutė. Dainos. Muzika ir gėlės. UŲ aprašoma dr. J. VaJtaaraa. Mir.
Sofijos malda. Skamba, skamba knygoje:
kanklės. Nedvelk vėjeli. Yra šalis.
"MARIJOS GARBINIMAS
Mylėk lietuvį ir kitos).

LIETUVOJE"

Diriguoja: Arūnas Kaminskas.
Plokšteles kaina su persiunti
m u — $8.85. Ulinois gyv. dar pri
deda 48 et. Illinois vals. mokesčio.
Užsakymus siųsti: DRAUGAS,
4545 W. 63 St. Chicago, IL 60629.

Knyga yra tik teologinė, ji del |uc
mių vietovių aprašymo ir dėl jos
gausios istorines medžiagos tinka paatskaityti kiekvienam lietuviui, besi
dominčiam Lietuvos istorija ar vie
jovemis. Knyga didelio formato, 440
paL — kaina $3.00. Galima ją įsigyt
"Drauge".
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Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159

DR. K. 8. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6449 So. Pulaski Road (Crawford
Medical Building). Tel. LU 5-6446
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą
Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2 4 3 4 West 71st Street
Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00
•ai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ave., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus
treč. Sešt. 12 tki 4 vai popiet
Tel. REliance 5-1811

DR. VtfALTER J. KIRSTUK
Lietuvis gydytojas
*
3925 West 59th Street
Vai.: pirm., antr, ketv. ir penkt. nuo 12-4
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt
uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 W. 81st Street

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA

0PT0METRISTAS
2 7 0 9 West 51st Street
Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p
Tel. — GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą; pirmad. ir ketv. 1-4 ir Ofiso tel RE 7-1168: rezid. 239-2919
7-9: antrad. ir penkt 10-4:šeštad 10-3 vai
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839
DR. J. MEŠKAUSKAS

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

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

DR. A. B. GLEVECKAS
""" JAV parduodami telefono
aparatai, kurie, anot kon
struktorių, turi saugoti žmo
nių nervus. Vietoj įprasto
skambučio iš šių aparatų
sklinda arba varlių kurkimas,
arba žvirblių čirškimas. Iš kai
kurių aparatų skamba malo
nūs fleitos arba klarneto gar
sai.
Bitė, įgėlusi ir suleidusi
nuodus, tuoj pat miršta.
JAV
pagamintas
mažas
bičių
melžimo
aparatas,
kuriuo paimami nuodai, nepa
darant vabzdžiams žalos.
„Prisipažinsiu
Tamistai,
kad nevažiuosiu į Ameriką su
džiaugsmu, nes žinau, kad
man senam sunku bus prisi
taikyti
naujoms
gyvenimo
sąlygoms, tiek visais atžvil
giais skirtingoms nuo tų,
kuriose teko visą amžių gyven
ti. Mano šiandie didžiausias
noras, kad Lietuvos žemelė
galėtų priglausti mano senus
kaulus ir tas pats kapinynas,
kur ilsisi
mano
tėvai..."
(1947.1.19).
V. M a c i ū n a s
(iš V i n c a s
Krėvė
savo
laiškuose)

Ofs. 742-0255

Namų 584-5527

Dr. ALGIS PAULIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. — BE 3-5893
Specialybė Akiu ligos
3 9 0 7 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

ORTOPEDINĖS LIGOS — CHIRURGIJA
1185 Dundee Ave.
Elgin. III. 60120
Valandos pagal susitarimą.
TcL asa-44IS, 37a-5M3, 2M-46TS

Ofiso tel. — 582-0221

Dr. ROMAS PETKUS

DR. JANINA JAKŠEVICIUS

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

J OKS A
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Pd.
valandos pagal susitarimą
Ofs. PO 7-6000. Rez GA 3-7278

DR. FRANK PLECKAS

DR. A. JENKINS

(Kalba lietuviškai)
0PT0METRISTAS
Tikrina akis Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"
2618 W 71st St. - Tel. 737-5149
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
6132 S KedzieAve Chicapo
WA 5 2670 arba 489-4441

DR. K. A. JUČAS
0OOS LIGOS
KOSMETINE CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ. POSLĖS IR
PR0STAT0 CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street
Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak.

Jstaigos ir buto tei. 652-1381

Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545

DR. FERD. VYT. KAUNAS

Ofiso tel HE 4 2123 namu GI 8-6195.

Gydytojas ir Chirurgas
DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
OF FAMILY PRACnCE

1407 So. 49th Court. Cicero. III.
Kasdien 1012 ir 4 7 išskyrus treč ir šešt

DR.V.TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 West 71 st Street
Vai pirm , antrad . ketv ir penktad 2-5 ir
6-7 — iš anksto susitarus

DR. IRENA KYRAS

Ofs tel 586 3166: namu 381-3772

DANTŲ GYDYTOJA

DR. PETRAS 2LI0BA

2659 W. 59 St.. Chicago

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

476-2112

6745 Wett 63rd Street
Vai; pirm . antr ketv ir penkt.
2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą

Vai pagal susitarimą. Pirm., antr, treč
ketv 10 iki 6 vai. Seitad 10 iki 1 vai.
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prieš penkerius metus buvo kai visam pasauly gyvens 6
— Pirmiausia tai Paryžiuje padėtį, Vilniaus ir Seinų prob aš kelis sakinius jam pasakiau smarki reakcija JAV iš pabal
Savaitės metu vyko A. Gal
62,041,000. V. Vokietijoj gy bilijonai (dabar yra 4.4 bil.)
su
Prancūzijos
LB
krašto
val
diko,
A. Krivicko, J. Tamošai
Dabar
lemas, apie dabartinio popie lietuviškai, ir jis, man atsaky tiečių organizacijų.
vena ir dirba apie 4 milijonai Europoj bus tiek gimimų, kiek
dybos
pirmininku
kun.
Jonu
čio
ir
kitų dailininkų darbų
žiaus Jono Pauliaus II palan damas, kelis kartus lietuviškai kalbėjomės, kad reikalinga su
svetimšalių
"svečių"
dar ir mirimų. Dar po penkias
Petrošium
ir
tarybos
pirmi
kumą
lietuviams ir kitus atsakė: „Mano lietuviai, mano stiprinti ir išplėsti pabaltiečių parodos, rodytos skaidrės,
bininkų ir jų šeimų narių. Jų dešimt metų ar kiek vėliau
ninku
Ričardu
Bačkiu
apta
radijo programas, tam skiriant filmas. Su Vinco Natkevičiaus
lietuviai..."
svarbius reikalus.
prieauglis yra didesnis nei vo žmonija, daugėdama geo
rėme
Prancūzijos
lietuviams
daugiau lėšų ir samdant dau paskaita ir Eglės Juodvalkės
kiečių. Su prieauglio mažė metrine proporcija, pasieks 11
Su
Šv.
Kazimiero
kolegijos
Susitikimo
proga
Šv.
Tėvui
reikalingą
pagalbą
iš
Šiaurės
giau žmonių. Pažadėjau lietu menišku ištraukų iš „Metų"
jimu didėja rūpesčiai — tai pra bilijonų. Europa vis mažės, ne
Romoje
rektorium
prelatu
dr.
padovanojau
„Pasaulio
lietu
Amerikos
lietuvių.
Tai,
kad
viams Miunchene, kad, sugrį paskaitymu buvo paminėta
deda trūkti jaunų
vyrų žiūrint, kad vidutinis žmogaus
Ladu
Tulaba
kalbėjomės
apie
vio"
1979
metų
spalio
mėnesio
kitų
metų
vasarą
pas
juos
žęs į Chicagą, Laisvės radijo Kristijono Donelaičio 200 metų
kariuomei, mažiau studentų ir amžius ir gerokai pailgės. Bus
pašaukimų
klausimą,
naujų
numerį,
kurio
viršelyje
yra
gra
nuvyktų keli susipratę jau
reikalus aiškinsiuosi su Illinois mirties sukaktis.
mokinių. Pramonė, gaminanti tik mažiau dirbančiųjų, dau
lietuvių
kunigų
reikalingumą
ir
ži
spalvota
Aleksandro
Plėnio
nimo
atstovai
ar
vadovai
ir
Savaitės pradžioje buvo tau
senatorium Charles H. Percy,
vaikams vežimėlius ar žaislus, giau išlaikomųjų.
gyventų Prancūzijos lietuvių kaip būtų galima išspręsti kai daryta nuotrauka, tai popie kuris tuo klausimu visada tinių šokių koncertas, kurį
silpnėja. Gyvenimo sąlygoms
šeimose kelis mėnesius, dirbtų kurias lietuvių visuomeninės žius Jonas Paulius II važiuoja domisi ir turi įtakos Laisvės atliko Šveicarijos ansamblis
gerėjant, ilgėja žmonių am
veiklos ir vienybės stokos prob per lietuviško Marąuette Parko radijo vadovybei. Kelis kartus „ V i l t i s " ,
vadovaujamas
Kodėl taip yra, priežasčių ne su jaunimu ir pagyvintų lietu
žius, pensininkams išmo
lemas.
gatves. Paėmęs
„Pasaulio kalbėjau per Laisvės radiją į Joanos Stasiulienės. Ansamb
višką
veiklą.
Kitų
metų
rugpiū
kamos sumos per pastaruo reikia toli ieškoti. Europos,
čio mėnesio pirmąją savaitę
Italijos Lietuvių Bendruo lietuvį", Šv. Tėvas jį atvertė ir Lietuvą. Miunchene mus gra lis labai įdomus tuo, kad
sius dvidešimt metų padidėjo kaip ir Šiaurės Amerikos,
prie
Paryžiaus
įvyks
28-ji
Eu
menės
pirmininkas prelatas 6-jame puslapyje man parodė žiai pasitiko ir globojo Alina gyvuoja 20 metų ir visi jo šokė
Japonijos, Australijos, gyve
septynis kartus.
ropos
lietuviškųjų
studijų
sa
Vincas
Mincevičius,
kuris labai dr. Stasio ir ponios Bačkiu ir jų Grinienė ir Landai. (Su sen. C. jai yra šveicarai, pamilę
Prancūzijoj prieauglis nie nimo standartas aukštas, žmo
vaitė
ir
Europos
LB
kraštų
daug
dirba
skleisdamas
infor sūnaus prelato dr. Audrio nuo Percy pasikalbėjimas jau įvyko Lietuvą ir jos tautinę kultūrą.
kad nebuvo didelis. Nėra tra nės nori geriau ir laisviau gy
su
Šv.
T ė v u rugsėjo 13 d., Chicagoje.)
pirmininkų
bei
jų
valdybų
kon
macijas
apie
Lietuvą
ir
jos t r a u k ą
Jų vadovei PLB valdybos
giška situacija nei dabar. venti, vengia didesnių šeimų
Washingtone.
Gražiai
nusi
ferencija. Reikės jiems paskai kovas dėl laisvės, buvo išvykęs
— Ilgiausias
sustojimas v a r d u į t e i k i a u p a d ė k o s
Vidutiniškai kasmet priauga leistinais ir, blogiausia, neleis
šypsojęs, jis mane paklausė, ar buvo Innsbrucke,
tininkų,
kultūrininkų,
meni
mėnesiui
atostogų,
tai
bend
(Bus daugiau)
Austrijoje, dovaną.
apie 200,000, bet tai nedžiu tinais būdais. Tuo tarpu besigina. Nuo praėjusio šimtmečio vystantieji, neturtingieji kraš
vidurio kelias dešimtis metų tai auga, grasina baltajam
apie tai nesakė. Bet dalykai taip susitvarkė, kad mums grįžus Lietuvon, į savo ankstyvesnę vietą negrįžau,
; pas juos nebuvo jokio prieaug pasauliui. Kažkodėl nenorima
tarnybos „savaime liko". O tai buvo mūsų direk tapau pradžios mokyklų vizitatorium.
lio. Kiek pagerėjo reikalai po II matyti ne taip tolimos ateities
toriaus „triukas". Jis padarė tai iš meilės mums, kaip
pasaulinio karo. Buvo pradėta ir skubama gyventi tik šia die
Vizitatorius
mylimiem savo mokiniam, nes jis įvertino besi
akcija už daugiavaikes šei na. Dar gerai, kad atsiranda ir
mokančius.
Paskirtas vizitatorium, pirmiausia susipažinau
mas, trečiam vaikui gimus, šei Europoje, ir Amerikoje tokių
Dirbome seminarijos bandomoje mokykloje. su mokyklų inspektorių prisiųstais raštiškais praneši
ma gauna iš valdžios apie balsų, kaip neseniai per tele
Direktorius visiškai netyčia užsivedė į mano klasę mais. Atestacijos mokytojams, kai kurių inspektorių,
2,500 dolerių.Kad tauta išsi viziją diskutavęs kongresIGNAS MALĖNAS
Švietimo Ministerį P. Juodakį. Kurioje vyko „dantų buvo lyg sugiedoti himnai. Dep-to dir. Vokietaitis kai
laikytų, reikia, kad kiekviena manas H. Hyde (resp., 111.), ku
valymas". Vaikai įsismaginę, besijuokia, nes iš jų kuriuos inspektorius stačiai įtarė, kad čia „išgėrimų"
šeima išaugintų 2.1 vaikus, o ris griežtai pasisakė prieš
penki su šepetėliais burnoje skirtingom priemonėm rezultatai. Įtartas buvo ir Vilkaviškio inspektorius.
praktiškai dabar šeimai tenka Amerikos Aukščiausiojo teis
valosi dantis III sk. Pradėjo visa klasė prunkšti, kad Dir. Vokietaitis pasiuntė mane pirmiausia ten ištirti
tik 1.85 vaiko. Prancūzi kaip ir mo leidimą žudyti negimusius
Tėviškėje Ūdrijoje pradėta atsigauti ūkiniu svečiai tokiu metu juos užklupo. Pristatęs mokiniams padėtį vietoje.
vokiečiai, priversti samdytis ir valstybę, kuri apmoka ir atžvilgiu, visa pagerėjo, tačiau miršta tėvas. Tai man ministerį, kad švietimo Ministeris, tęsiu linksmą
Nevizitavęs inspektoriaus, pradėjau tikrinti,
j n e m a ž a užsieniečių
dar aborto gydymo išlaidas netur buvo didelis smūgis. Palaidotas Ūdrijos kapinėse, pamoką. Ministeriui pamoka patinka: jis pasiūlo man
tingoms moterims. Jei Europa šventoriuje. Vėliau jam pastatytas paminklas mano stipendiją važiuoti su kitais į Leipzigą (Vokietiją) stu stačiai, mokyklų mokytojus. Ir nustebau: visa, ką
bininkų.
Britanijoj paskutiniuoju me ir į ją panašūs kraštai nesu projektu, nors aš ne architektas ir ne inžinierius, o dijuotų Darbo Mokyklą. Per dir. Vokietaitį padėkojęs inspektorius rašęs, esama atvirkščiai. Jo išgirtasis
tu padėtis bent kiek pasitaisė, sipras arba pasauly neįvyks pedagogas. Tėvui paminklą suprojektavau, nes jį ministeriui Juodakiui už pasiūlymą — sutinku. Iš Vil mokytojas, kaip pavyzdingas, buvo apsileidęs,
bet nenatūraliu būdu. t Bri sukrečiančių katastrofų ar ki tikrai mylėjau ir maniau, kad jis už mano pastangas niaus, lenkų ištremtas, mokytojas Jurgis Mileris mokyklos vaikais nesirūpinąs, mėgstąs išgerti, ir
perdėm bohemiškas, o darbštus ir rūpestingas asmuo
taniją vis daugiau imigruoja, tokių radikalių pasikeitimų, nepyks. Juk tai mylinčio sūnaus dovana. Prašalaičių užima mano vietą.
visiškai ignoruotas. Atrodo, kad inspektorius rinkęs
daugiausia iš Vakarų Indijos kurie kojom aukštyn apverčia nuomone tai gražiausias Ūdrijos kapinių paminklas.
tinginius
ir kėlęs į aukštesnes kategorijas, su tokiais
visus
pranašavimus,
reikia
•w ir Indijos. Ten, abiejose IndijoJei būsit Ūdrijoj — pamatykit!
Leipzige
mėgdavęs
pats pabaliavoti. Tokių pavyzdžių radau
laukti
didelio
spaudimo
ir
ant
. se, kaip žinome, prieauglio ne
Kaune šį pavasarį susirenka Steigiamojo Seimo
daugelį.
Vietoj
kelti mokslo lygį, inspektorius jį smuk
I Leipzigą studijuoti Darbo mokyklos nuvykstam
trūksta. Bėda, kad vis daugiau plūdžio kitų rasių, iš kitų konti atstovai, tai bus didelės iškilmės, kokių tauta dar
dė.
Visa
tai
parašiau
pranešime. Inspektorius iš
ir daugiau britų ieško geresnio nentų, kaip jau yra buvę seno nežinojo. Ji išsirinko atstovus, kurie paties — „tautos penkiese: Karklys, A. Vokietaitis, inspektorius Šukys,
gyvenimo kitur ir emigruoja į joj istorijoj nors ir dėl kitų kelio bėgius" — paruoš konstituciją, žemės reformos mok. Mackus ir aš. Mokėmės du metu, nors buvo tarnybos buvo atleistas. Jis teisinosi, kad tai įvyko, dėl
nepakankamo manęs priėmimo.
čg.
Ameriką, Kanadą ar kitas ang priežasčių.
įstatymą ir formuos kitus įstatymus. Jau dabar aišku, pažadėti 3 metai, bet dėl infliacijos mokslas sutrum
Tuoj visoj Lietuvoj, tarp mokytojų, ėmė plisti
pėjo.
Mūsų
stipendija
—
200
markių.
Infliacijos
metu
kad bus pasisakyta už prezidentą, nes viskas eina
gandas, kad Šviet. min-joj atsirado jaunas „barzdo
stačiai
teko
badauti,
o
pakeitus
markes
litais,
tai
šiuo keliu. Tauta šiuo keliu jau įsismaginusi eiti. Kito
čius" vizitatorius, kuris „suvalgo" ponus inspek
kelio
ji tikrai nenorės. O tautos vyrų-moterų balsas sudarė po 20 litų. Tuo metu už dolerį mokėta 10 lt. taigi
už
tokius
gyvulius
šuns
šeimi
J e i g u k a s turėtų šunį a r
gaudavome mėnesiui 2 dolerius. Su Antanu Vokietai torius, jeigu jie mokytojams taiko „savus reika
g y v u l į , k u r i s ž m o n ė m s ninkas yra atsakingas ir turi nulemia viską.
čiu kalbėjomės, skundėmės, bet kentėm, nes tai buvo lavimus". Mane šitokie gandai stebino, nes jie nebuvo
sumokėti už nuostolius arba
G a u n u vietą K a u n e
nuostolius darytų.
Nepriklausomybės metas. Prisiminėm posakį: „Terpi, tikslūs, nors dalinai ir teisingi.
kaltininką išduoti.
Tarnybą Kaune gavau dėka departamento direk kaza, atamanom budeš" (kęsk, kazoke, atamanu
Taip pat nustatome, kad jei
(Didžiosios Lietuvos Ku toriaus J. Vokietaičio. Jis matęs, kad aš su draugu tapsi). Mes vargą jutom, bet jo nesibaidėm, nes mūsų
... kieno šuo įkąstų arklį, jautį ar
kurį kitą gyvulį ar padarytų nigaikštijos 1529 metų sta Juozu Dragašium norime studijuoti universitete, tai tikslas buvo Nepriklausomos Lietuvos mokyklų ger
.(Bus daugiau).
jis šitą tarnybą mums lyg ir taupė, nors mum nieko ovė. Po 2-jų metų jautėmės herojais, kad ištesėjom
tam gyvuliui kokią nors žalą. tutas)

Rūpestis:
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EUROPOJ MAŽĖJA GYVENTOJŲ

AKTUALŪS LIETUVIŲ GYVENIMO KLAUSIMAI
PASAULYJE

KOVOTA UZ
LIETUVIUKĄ

.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. rugsėjo mėn. 25 d.

MŪSŲ KOLONUOSE
Hot Springs, Ark.
PAMINĖTA

TAUTOS

ŠVENTĖ

Kaip kiekvienais metais, taip
ir Semet rugsėjo 7 d. LB Hot
Springs apylinkės v-ba suruošė
iškilmingą Tautos šventės minė
jimą, kuris buvo pradėtas Šv.
Mišiomis, atnašautomis kun. J.
Burkaus. Pasakytame pamoksle
kun. Burkus nušvietė šios šven
tės reikšmę lietuviu tautai, su
jungdamas su Marijos švente. Mi
šių metu solo giedojo D . Vili
mienė. Tuojau po pamaldų visi
rinkosi į vienuolyno salę minėji
mui.
Pirm. S. Ingaunis atidarė mi
nėjimą, trumpai apibūdindamas
šventės reikšmę mūsų istorinėje
eigoje ir pristatydamas svečius,
JAV LB krašto v-bos socialinių
reikalų vicepirmininką dr. A.
Butkų, kaip minėjimo pagrindi
nį kalbėtoją, ir jauną solistę stu
dentę Lindą Ruzgaitę. Abu sve
čiai publikos buvo labai šiltai pri
imti ilgu plojimu. Sugiedamas tau
tos himnas, atsistojimu — tylos
minute pagerbiami žuvusieji už
Lietuvą ir jos laisvę. Kun. Burkus
sukalbėjo jautrią invokaciją. Pa
kviestas dr. A. Butkus davė ilgo
ką, kruopščiai paruoštą paskai
tą, plačiau aptardamas šios šven
tės atsiradimo priežastis ir tikslą.
Primindamas L. D. kunig. Vytau
to pasiruošimą
karūnavimuisi,
didingą Lietuvos praeitį, jos ko
vas, laimėjimus ir dabartinius
Įsukus okupuotoje tėvynėje. Kaip
soc reikalų atstovas, plačiai su
pažindino visus su svarbiais vyrės
nk> amžiaus žmonėms rūpimais
klausimais. Apibūdino JAV LB
įsikūrimą, jos vargus ir nuveiktus
darbus bei ateityje numatytų
darbų planus. Paaiškino apie pa
sisekimus bei nesėkmes dirbant
soc reikalų srityje. Pranešė, kad
numatyta gauti iš federalinės
valdžios tam tikras pinigų sumas
tautinėms grupėms, kurios bus
panaudotos steigti lietuviškas so
dybas palengvinimui gyvenimo
reikalingiems vyr. amžiaus žmo
nėms. Kaip dr. Butkus minėjo sa
vo veiklą nori pradėti nuo Hot
SpSngs, kur yra daugiau susibū
rusiu pensininkų. Tam reikalui
atvežė ir anketas, kurias reikėtų
kuo- gausiau užpildyti, įrodant,
kai norimi gauti pinigai yra tikra£ reikalingi. Suteikė visas infor

LAIŠKAI "DRAUGUI"
GĖDA, KAD LIETUVIAI
KOVOJA PRIEŠ SAVUOSIUS

macijas, kaip tas anketas pildyti.
Hot Springs apylinkėje bus su
daryta komisija ir greitu laiku an
ketos pradėtos pildyti. Prelegen
tui buvo ilgokai plota, o pirm.
Ingaunis išreiškė visų susirinku
sių vardu padėką už taip gražiai
mums pareikštas mintis ir rūpestį
pensininkų sočiai, reikalais.

"Draugo" š. m. rugsėjo 5 d.
laidoje tilpo pranešimas apie rug
sėjo 3 d. Valstybės departamen
te įvykusią etninių
laikraščių
atstovų konferenciją, kurioje bu
vo pasisakyta įvairiais Madrido
konferencijos klausimais. Konfe
rencijos aprašyme
paminėta,
kad lietuvių spaudai atstovavo
Prasideda meninė dalis. Į sce "Draugo" ir "Naujienų" atsto
ną išeina jauna, tautiniais rū vai.
bais pasipuošusi trečios kartos lie
Tenka apgailestauti, kad gana
tuvaitė solistė Linda Ruzgaitė. išsamiam konferencijos aprašy
Pati akompanuodama gitara pra me buvo nutylėtas konferencijos
džiai duoda 6 dainas. Jos laisva metu įvykęs "Naujienų" redak
laikysena scenoje, Šilta šypsena ir toriaus Martyno Gudelio išsišo
puikiai atliktos dainos iš karto kimas. Tas išsišokimas mums, lie
sužavėjo klausytojus. Trumpoje tuviams, nepasitarnavo, bet pada
pertraukoje H. Dūda padekla rė gėdą ir todėl laisvoje spaudoje
muoja dienai pritaikytus du eilė turėjo būti pasmerktas. K daly
raščius. Štai ir vėl scenoje Linda vavusių kitataučių
redaktorių
su 4 dainom. Ypatingai paskuti teko patirti, kad M. Gudelis užnė daina: "Ką galvoja ne Lietu sipuolęs Valstybės departamento
voj gimę ir jos nematę", nepap pareigūnus dėl Rimo Cesonio pa
rastai jautriai paveikė visus klau skyrimo JAV visuomenės atstovu
sytojus. Publikai neatlaidziai plo į Madrido konferenciją. R. Česo
jant, solistė vėl pasirodo dar su nis buvęs M. Gudelio pristatytas
dviem dainom. Pabaigai davė: kaip asmuo nenusimanąs lietuvis
"Oi sudiev, sudiev" įjungdama kuose reikaluose, kaip turįs trum
visus klausytojus bendrai dainai, pas žinias ir nedidelę patirtį, esąs
tai buvo ir atsisveikinimas su neapdairus ir. kiek vėliau priva
Hot Springs. Jos talentingas dai čiuose pokalbiuose, kaip demokra
nų atlikimas, trečios kartos lietu tų kailyje pasislėpęs respubliko
vaitės sudarytas repertuaras nu nas. Nepagrįstus savo argumen
stebino visus, nukėlė mintimis į tus M. Gudelis "sutvirtino" teigi
brangią tėvynę ir publikoje ma mu, kad Cesonis Lietuvą apleidęs
tėsi daug ką šluostantis ašaras. būdamas vaiko amžiuje ir todėl
Norėjosi dar ilgai klausytis jos apie jos problemas negalintis
dainų, bet Linda pažadėjo, kad daug ko žinoti.
pirmas, bet nepaskutinis jos atsi
lankymas mūsų kolonijoje. Ne
Visuomenei tenka
pranešti,
kantriai lauksim jos.
kad š. m. rugpiūčio 30 d. "Naujie
nų" vedamasis kvietė skaitytojus
Valdybos pirmininkas dar kar
dėl R. Cesonio paskyrimo rašy
tą padėkojo už paskaitą, už pro
ti protesto laiškus Valstybės de
gramą ir su L Gudeliene sol.
partamentui, kongresui ir Bal
Ruzgaitei ir dr. Butkui apylinkės tiesiems rūmams.
"Naujienų"
lietuvių vardu įteikė kuklias do
vanėles prisiminti Hot Springs. rugsėjo 9 d. vedamasis toliau

menkino R. Cesonio parinkimą
ir patvirtino faktą apie M. Gude
lio apgailėtiną elgesį konferen
cijos metu.

C LA SS I FI ED

K E A L
E S T A T E
Lietuviškoji visuomenė turėtų
pasipiktinti ir protestuoti dėl mi
nėto M. Gudelio elgesio, o Ame ApyL 79-oe, į vakarus už Pulaski, sa
rikos L taryba ir Vlikas, dėl kurių ! vininkas parduoda 3-jų miegamų mūr.
'raised ranch" namą. Daug priedų.
atstovų neparinkimo į Madridą Apie $65,000. Skambint 582-0626.
M. Gudelis jaudinasi, turėtų
viešu pareiškimu nuo jo šmeižtų
akcijos atsiriboti. Kaip iš sveti
mųjų mes galime tikėtis dėme
sio saviesiems reikalams, kai vie
ni kitus viešai niekiname ir skun
dus į amerikiečių valdines įstai
gas rašome. Liūdniausia, kad i We'll help you mokė the rigrtt movė.
niekiname išeivijoje subrendusį
sąmoningą lietuvį, išėjusį politi
JEI GALVOJATE
nių — diplomatinių
mokslų
PIRKTI AK PARDUOTI
studijas, ilgus metus besireiškian
Kreipkitės i
tį lietuviškoje veikloje, savas pa
žintis vykusiai panaudojantį lie
BUDRAITIS REALTY C0.
tuvių interesams ginti ir jos kan
čioms iškelti. Atrodo, kad didžiau
6600 S. Pulaski Road
šias R. Cesonio nusikaltimas yra j
Tel. — 767-0600
jo aktyvi veikla JAV Lietuvių Į
Bendruomenės gretose. Jį "teisia" i Independently owned and opera t e-i
asmuo pabėgęs nuo nepriklauso- į

GUIDE

M I S CE L L A N E O E S

H E L P VVANTED — MOTERYS
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We Have An Immediate
Opening For

i**

P LU MBI

NG

Ucensed, Bonded, Insured
Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuvės ir vonios kabinetai. Kerami
kos ir kt. plytelės. Glass blocks.
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra.
Į automatą galit kalbėt lietuviškai
palikit pavardę ir telefoną.
SERAPINAS — 636-2960
IHIIHUUHHiUmillUmiHIHHUIIIHlllllim

QŪA£IF1£D GOOK
For

St. Cbrtetioa CaiboUc

PLA1N

COOKING — For
Priešu.

rectory

s

Severai

You WiU Have BeauUfully Decorated'
Modern Apartment. with TV, Etc.
with Ksccellent BenefiU.

For further inforrnation
Please Call FATHER CURRAN
7 7 9 - 7 1 8 1
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A. V I L I M A S
M OV I NG
Apdraustas perkiaustvmas
įvairių atstumų
TeL 376-1882 arba 376-5996

Small downtown office needs pleasant, bright woman to train for
medical - legal work. Salary $3.75
plūs per hour.
Hours 8:30 a.m. to 5 p.m. Mon.
thru Fri.
Call Kathy Baliūnas
KOPCO 346-4305
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KES1
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiimiiiiiiiiniiiiiiiiiiit IŠNUOMOJAMA — FOB
mos Lietuvos teismo organų, as- į
•
muo pasmerktas už akių mirti I Lietuviškas restoranas su namu ir
ISNUOM. apšild. 3»4 kamb. butas.
dėl dalyvavimo atentate prieš ne- Į įrengimais Marąuette Parko rajone. Spalvotos ir paprastos. Radijai,
88-os ir Talman apylinkėje.
priklausomos Lietuvos ministerį j Labai geras biznis Lengvos pirkimo
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
Skambint — 737-9228
pirmininką, asmuo savo jaunystę sąlygos,
Pardavimas ir Taisymas.
t
2 butai — medinis. 68 ir Mapleatidavęs ugdant komunizmą, nuo
ISNUOM. 6 kamb. butas
antrame
M I G L I N A S TV
wood. Labai tinka giminingoms šei
kurio mūsų tauta šiandien ken moms.
2346 W. 69 S t , teL 776-1486 aukšte. 3441 S. Iituanica Ave. Telef.
čia.
Mūrini* bungaIow Brighton Parke.
927-1308.
15 metų. Dėl ligos reikia skubiai par- iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilluilIlllliilUHiui)
Su gilia pagarba,

TELEVIZIJOS

iuoti.

Algimantas S. Gečys

SIMAITIS REALTY

miiMiimiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiii
Marija AukSt&ite

i

Š E

Geras pirkinys.

Insurance — Income Taz
Notary Public

iv e

2951 W. 63rd Street
Tel. 436-7878 ar 839-5568

Pasakojimai. 266 pusi. Išleido
A. Navikevičius 1980 m. Spaus
dino Litho-Art Ltd. Toronto. miiiiiiiiiiiiiiumiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiii
Kaina su persiuntimu $6.85.
BUTŲ NUOMAVIMAS
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, ĄolfS W. 6Srd St.,, Namų pirkimas — Pardavimas
Chicago, IL 60689
Draudimai — Valdymas
nniiHiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiii

SIUNTINIAI ! LIETUVA
Ir kitus kraštus
NEDZINSKAS, 4059 Archer Ava,
Chicago, m 606S2, teL 927-5980
i j t • — » • • *•

V A L O M E
KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojama
visu rūšių grindis.
BUBNYS — TeL B E 7-5168

INCOME TAX

ISNUOM. 6 kamb. butas trečiams
aukšte — 3443 S. Lituanica Ave.
Skambint S37-1906.

ĮSIGYKITE

DABAB

•••••••••••••••••••iiiiiiuaiiiaattaii. .

MUZIKA {ŽENGIANTI {
NERŪKTUS MIESTUS
Algirdas Landsbergis
Novelės. 124 pusi. Išleido ATEITIS
1979 m. Spaudė LE spaustuve.

Kaina su persiuntimą $6.85
Minėjimas baigtas giesme Mari ŽĮItlIlililIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIilIilIlIlIilimillllllllllllllllllllllHlg
iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiHiiiiimimiinminiti
Notariatas — Vertimai
ja, Marija.
Užsakymus siųsti:
M. A. Š I M K U S
Po minėjimo buvo kavutė su
DfCOME TAX SERVICE
DRAUGAS, 4545 W. 83rd S t ,
skaniais kepiniais suruoštą apy
NOTARY PUBLIC
Chicago, IL 60629
linkės valdybos su talkininkėmis.
|
J.
B A C E V I Č I U S
4259 So. Maplevod, teL 254-7450
Illinois gyventojai dar prideda
Laike kavutės dr. Butkus atsaki
Taip pat daromi VERTIMAI.
1 , 6 5 2 9 S. Kedzie Av. — 778-2233
36
et. valstijos mokesčio.
M
I
C
H
I
G
A
N
O
B
U
O
L
I
A
I
:
GIMINIV iškvietimai, pildomi
nėjo į klausimus ir dalinosi min
PIUETYBfiS PRAŠYMAI Ir
įiHHiiHiimitm^iiiMiiitiiiiuiuuiimini
timis su dalyviais. Minėjime da
kitokio blankai.
•»•»•••»•••••••••»•
Red Delicious, Golden Delicious
|
iiiiiiimiiiimiHnmuinimiiiiniumimii>
lyvavo arti 100 asmenų.
Jonathan, Mclntosh
4 sv. $ - | .00 į
Hot Springs apylinkėje kultū
iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiirniinnii
D £ M E S IO
ros ir švietimo reikalams vyksta
Bulelis 7 . 9 5 1
l; Įvairių prekių pasirinkimas ne
brangiai iš mūsų sandėlio.
vajus sėkmingai. LB radijo valan
dėlės "Laisvės Varpai" kita pro
et.
OOSMOS PARCELS EXPRESS
AC0RH SQUASH
SV.
Milda Kvietkytė
NAMŲ APŠILDYMAS
•
ga bus rugsėjo 28 d. LB išvyka
2501
W. 69 S t , Chicago, I1L 60629
(Pasakos ir vaizdeliai vaikams)
Įstatau naujus pečius ir vandens šildy
(piknikas) bus spalio 4 d.
SV.
et.
RAUDONI BUROKAI
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius
SIUNTINIAI 1 LIETUVA
Iliustravo dail. Ada Korsakaitepečius į gazinius.
ISSIK1RPKITE KUPONĄ
Telef. — 925-27S7
Sutkuvienė. Išleido Pasakų Fon
ALBIN BANYS, TeL 447-8806
Vytautas Valantinaa das 1979 m., 64 pusi. Kaina su
llflIlIlIlIilIllIlilIilIlIlllUUUlIUUUIlUIlUI
persiuntimu $4.85.

I APSIPIRKITE DABAR! I

BELL REALTORS

PETELIŠKIŲ SALA

12
12

JAV LB IR ALTOS PASITARIMAI

|

BARTLETT GANNING PEARS $7.95 |

Užsakymus siųsti:
ui spdranda nuo nanles ir antomeBaltų
komitetą.
Šį
nutarimą
išsi
(Oqį
—
2
0
#
—
S0%
pigiau
mokėsit
Amerikos Lietuvių Tarybos ir
.
(Kriaušes konservavimui)
DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t
biHo pas mus.
JAV Lietuvių
Bendruomenės aiškina ir vykdo Altos ir JAV LB
ŠERĖNAS perkraueto baldus ir
Chicago, IL 60629
FRANK Z A P 0 L I S kitus daiktus. Ir ii toli miesto lei
SU ŠIUO KUPONU $2.00 NUOLAIDA
krašto valdybų atstovų pasitari krašto valdybų pirmininkai.
Illnois
gyventojai
dar prideda 24 et.
dimai ir pilna apdrauda.
8208y2 West 9«h Street
me, kuris įvyko 1980 m. rugsėjo
PASIRAŠO:
valstijos mokesčio.
13 d., Detroite, dalyvaujant Altos
TeL — WA 5-8063
Telef. — GĄ 4-8654
».«»• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • > • « * « • • « • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
2
JAV LB krašto valdybos atst:
atstovams pirm. dr. Kaziui Šid
I Š S I R I R P K I T E
Vytautas Kutkus,
lauskui, dr. Vladui Šimaičiui ir
pirmininkas,
VYNUOGES (be sėklų)
SV.
et.
Grožvydui Lazauskui ir JAV LB
Alg.
Gečys,,]
įkaito valdybos atstovams pirm.
Visuom. reik. tar. pirm.
VARŠKE
12 oz. dėžute
et.
Vytautui Kirtikui, Algimantui GeAušra
M.
Zerr,
čhri ir Aušrai Zerr, priėmė tokius
M gal.
I-j i vicepirm. polit reik. § SKIM ar BDTTER MILK
et. |
nutarimo projektus, kurie įsiga
k. DVARIONO PLOKŠTELĖJE yra 12 šokių su daino
1. LIETUVA, TĖVYNE MŪSŲ ALTos valdybos atstovai: j 5
mis. Ne tik šokti smagu, bet ir pasiklausyti dainų
lios pilnai abiem valdybom pa
Lietnvos, Latvijos ir Estijos himnai, Lietuviais esa
10
sv.
maišelis
$-|.39
|
labai malonu.
K.
Šidlauskas,|
No.
1
RUSSET
BULVES
tvirtinus.
me gimę, Mes su rūtom, Lietuva brangi, Kada no
1. Ispanų — Valsas
V. Šimaitis, Į |
rta verkiu, ištraukos iŠ Verdi operos "Trubadūrai"
L Tarp Amerikos Lietuvių Ta
2. Sapnas — Tango
G. Lazauskas \ į VIDUTINIAI SVOGŪNAI
3 sv. maišelis
d
I
ir kitos.
rybos ir JAV LB krašto valdybų
3. Gyvenimas — Fokstrotas
4. Tu tik man priklausai — Fokstrotas
ryšius palaiko jų pirmininkai,
L
ŠOKIME
—
et. |
i JUMB0 CANTAL0UPE
Neto 2 sv. po
5. Liūdna man be tavęs — Tango
kurie sutaria bent kartą metuo
— Keturi lietuviai yra įtrauk
Dar kartą apie meilę, Lauksiu Tavęs, Gražiausia
S Daina padės gyventi — Fokstrotas
mergina,
Meiiės
istorija
ir
L
t.
00
se sušaukti tų institucijų atsto ti į The National Center for
|
RUDENS
GĖLES
FaU
mum
plants
4
for
$
1
O
i
n pusė
vų pasitarimą darbų suderini Urban Ethnic Affairs tarybą,
S. TYKUS BUVO VAKARĖLIS 1. Bučkis — Valsas
mui.
kuri veikia prie Baltųjų rūmų
2. Širdie — Tango
Oi laukiau, laukiau, Bernužėli, nesvoliok, Dėdės JoI SC0TT PETERSEN RŪKYTOS
I
Iš viso taryboje yra 26 asme
3. Skraido garsai — Fokstrotas
Siū naktety (Dzūkų dama). Kas bernelio sumišlyta.
2. Pasitarime buvo svarsty
LENKIŠKOS
DEŠROS
sv.
$
|
.
7
9
|
nys,
lietuviams
atstovauja Į
4. Skrenda naktys — Fokstrotas
no
polka
ir
kitos.
tas aukų rinkimo klausimas Va
(Peolttad. ir šestad. nemokamai duosime
=
5. Paskutinis sekmadienis — tango
Galina Sužiedelienė, dr. Regina s
sario 16 minėjimuose. Susitarimo
paragauti)
r 4. ANTANAS KUČINGIS 8. Turiu dvi merginas — Fokstrotas
Kulienė, Eva Migonis ir Violeta =
neprieita, tačiau ateityje bus ieš
Kur lygūs laukai, snaudžia tamsūs miškai, Tyliai,
Kaina tik SS.OO
Kuncaitis. Tai daugiausiai J A V j b
tyliai Nemunėlis teka, 1$ operų "Eugenijus Onie>
koma būdų šiam reikalui pato
LB krašto valdybos vicepirmi
ginas" "Don Juan" ir t t
TREČIAS LITERATŪROS VAKARAS
bulinti.
ninko dr. Antano Butkaus va
Skaito savo kūrybas A. Baronas, K. Bradūnas, Dr.
5. SKAITO DALIA JUKNEVIČIŪTĖ 3. Mūsų visuomenės diferenci dovaujamos socialinių reikalų
H. Nagys, B. Pūkdevičiūtė ir L. Sutema-KatiHiI pusė — Vincas Krėvė-Mickevičius, Janina Degu
jacija ir nusistatymų įvairumas komisijos pastangų rezultatas.
kienė. Sią plokštelę klausydami, gausite sodrų dva
tytė:
Eilėraščiai.
sini malonumą. Kaina tik $8.00. Ją įsigydami, pa
yra natūralus ir teigiamas reiški
II pusė — Liūne Sutema Badmečio ciklas. Taip
gerbsime mūsų kultūrininkus, rašytojus
Mažieji
žmonės
užtrokšta
ne
nys. Dėl to tolerancijos puoselė
pat Algimanto Mackaus eilėraščiai.
laimėje,
didžiosios
asmenybės
pa
jimas mūsų organizacijų, spau
Prisiminkime Jeną AlatL Jis pats savo kūrybą (kalbėjo
t LEONAS BARAUSKAS i plokštele, jų yra 30 ir karna tik $6.00,
dos ir pavienių asmenų tarpe kyla aukštyn.
§ 6ISO Archer Av«>
8744 S. Ridgeland AvtRUt | Sandaros skrynia, žemaičių pasveikinimas. Naujiesi
W. Irving
yra feūtinas~Alta ir JAV LB nė sa
nadektousi, žemaičių daina, AS lietuviškas žemdir
Užsakymus siųsti
vo santykius grįš abipusiu respek
i Chicago, Illinois
Oak Uwn, Illinois
=
bys. Po gimtuoju dangum, Opera "Lokys" ir kiti...
PACKAGK EXPRESS AGENCT
tu ir tolerantišku vienas kito dar
Tel. — 430-4787
I 7. SKAMBĖKITE, DAINOS - sol Juzė Krlkštolairytė- DRAUGAS, 4S45 W. «Srd S t ,
I Tfl.
2844704
n.
MARIJA NOKEEKlfcNt
bq įvertinimu.
Ko vėjai pučia, Pamiėjau vakar. Treji gaidžiai ne Užsakant pridėti 50 et. už kiekvieną plokštelę per
|
VALANDOS: 9 v a i ryto iki 8 vai. vak. — pinmd. iki peuktad. |
SIUNTINIAI f LIETUVA
giedojo, Verpsiu, verpsiu, Mozarto, Fr. Schuberto, siuntimui Illinois gyventojai moka 5% mokesčių.
4. Pasitarimo dalyviai princi
9:00 vai. ryto iki 8 00 vai. vakaro šeštadieniais.
—
Banaičio ir kitos dairios.
Labai pageidaujamo* gero* rūšie*
Užsakymui j Kanadą reikia pridėti po 175 pašto
pe sutinka, kad po vieną atstovą prekfr. Malataa U Europon sandelių. §
9:t0 vai. ryto iki 4:00 vai popiet sekmadieni**.
|
išlaidoms.
Kaina
kiekvienos
plokštelės
$8.00
iŠ Altos ir JAV LB krašto val 3808 W. M SC, Obioago, IL «0«M
TEL. — WA S-27S7
dybų būtų skiriama i Jungtinį
5iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuHiuiiiuiimujiuuiuiuiiiHiiiifiuiniumuuiuim

M OVI N G

:

I

DAR GALIMA GAUTI SIŲ PLOKŠTELIŲ

EGG STORE

I

/

DVI

KRAUTUVES

I

sužino, kad net tolimoje Ameri
koje jo kančios yra žinomos, jis
užjaučiamas ir mylimas.

KRISTIJONAS DONELAITIS, JUOZAS BRAZAITIS,
PARTIZANAI

kompanija rudeni ir žiemą taiko
kitą tarifą ned vasarą. NttO
Ar mes galime neremti Bal
Kai temperatūra krinta, krin šios savaitės pradžios kilova
fo. Už nedidelę sumą galime ta ir elektros kainos, bent Cm- tas bus 4.8 centai, kai vasarą
vargstantiems suteikti laimės.
cagoje. Commonwealth Edison buvo 5.9 centai

LFB savaite Dainavoje (2)
-Lietuvių fronto bičiulių sto
vykloje buvo pagerbtas mūsų di
dysis kūrėjas Kristijonas Done
laitis, jo 200 m. mirties sukakties
proga. Paskaitininkas Apolinaras
Bagdonas yra buvęs Rokiškio ir
Radviliškio gimnazijų mokytojas,
Lietuvių kalbos žodyno redakci
jos narys Vilniuje, tremty organi
zavo Braunschweigo ir Blombergo gimnazijas ir buvo pastarosios
direktorius, daug dirbąs su LKB
kronikų leidimu. Yra išleidęs tris
eilėraščių knygas: "Sekminių
ugnys" (1956) ir dvi žemaičių
tarme eilėraščiu knygas — "Pruo
Gintarą Longa" (1978) ir "Medvėgale pasaka" (1979). A. Bag
donas, tur būt, yra vienintelis ra
šytojas, vartojąs žemaičių tarmę.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. rugsėjo mėn. 25 d.

Auditorija turėjo progos pama
tyti skaidrių montažą: "Partiza
Nors aukos kas metai didėja,
nai 1944 — 52". Skaidrės pada
tačiau negana atsižvelgiant į šian
rytos iš privačių archyvų, knygų,
dieninę infliaciją. Turėtume stip
laikraščių, žemėlapių. Tai aiš
riai remti Balfą patys ir jausti
ku, toli gražu nebuvo pilnas vaiz
atsakomybę skatinti ateinančias
das judėjimo, kuriame dalyvavo
kartas aukoti šiai meilės orga
tūkstančiai laisvę mylinčių vy
nizacijai. Balfas myli skriaudžia
rų ir moterų. Šiai apžvalgai teks
mus,
iškankintus lietuvius. Tė
pašto ženklus 1780 m. mūšio 200 metų sukakties paminėjimui i:
tą paruošė prof. Brazaitis, įkalbė Tokius
vai
aukodami
Balfui, turėtų vai
leido JAV paštas.
jo Marija Žukauskienė. Buvo pa
kams paaiškinti tos aukos svarbą
gerbti ir du paties Brazaičio įra
taip, kad vaikai iš pirmos savo ai
šai: Putino eilėraščiai "Gyvuo
gos jaustų norą dalį skirti Bal
sius apverkiu" ir "Mirusiuosius
fui. Tik tada Balfo tęstinumas
BALFO
VAJAUS
IŠVAKARĖSE
šaukiuos".
bus užtikrintas. Balfo centro du
Dr. Juozas Girnius, filosofas,
Spalio mėnuo jau pradeda-, me Balfo! Kas rūpintųsi tais, ku rys plačiai atidarytos aukotojams
Lietuvių enciklopedijos buv. re mas vadinti Balfo mėnesiu. Nors riuos Balfas dabar globoja? Ar kurie turi klausimų, neaiškumų.
daktorius, dabar ruošias Brazaičio Balfo centro valdyba palieka sky mes galėtume būti ramūs palikę Tokie gali kreiptis ir į skyrių di
Monografiją, buvo atvykęs kele- riams laisvą apsisprendimą dėl juos liūdnam likimui Žinome, rektorius. Direktoriai yra gerai
tai savaičių į Dainavą poilsiui po datos ir būdo, kaip sutelkti lėšų kad Vladas Šakalys išėjęs baisų informuoti; jiems siuntinėjami
Savo kruopščiai
paruoštoje širdies smūgio. Savo žody pabrė šiai vienintelei bendrai lietuvių kryžiaus kelią, dabar jau Balfo centro valdybos posėdžių proto
paskaitoje prelegentas nukėlė žė, kad visų pažiūrų kultūrinin šalpos organizacijai, skyriai viens globoje. O kiek tokių panašių kolai, apyskaitos.
klausytojus į to meto Mažąją kai Brazaitį šiltai prisimena. Lie nuo kito užsikrečia, pasisavina tik Balfas žino...
Balfas mūsų visų pasididžia
Lietuvą, į Karaliaučiaus univer tuvoje buvo norima padaryti lyg metiniam Balfo vajui rudens der
Mes
negalime
įsivaizduoti,
sitetą; kurio pirmuoju redaktorių jo ir viso nebūtų. Jis buvo iš liaus spalio mėnesį. Tačiau yra kiek džiaugsmo suteiks tam nu vimafl. Didžiuokimės juo ir reikš 1
mi buvo Abraomas Kulvietis. brauktas iš enciklopedijų, dabar skyrių, kurie daro rinkliavas ke žmogintam vargšui lietuviui tas, kime meilę kitam lietuviui saSupažindinęs klausytojus su Do vėl grąžintas. Okupuotoje Lietu lis kartus per metus, nepraleis nors ir mažas siuntinėlis. Kai ku vo aukomis.
nelaičio biografija, stabtelėjo ties voje buv. politikai niekinami, darni nė vienos susidariusios pro riais atvejais jis jo ir negauna, bet
R. Ražauskienė
Prūsu Gumbine ir tos apylinkės apie kultūrininkus norima nu gos didesniuose susibūrimuose.
rašytojais: Jonu Šulcu, išvertusiu tylėti, ignoruoti, iškreipti faktus, Tokiam aukų rinkimo būdui ne
būtini aukotojų sąrašai, nors ši
Ezopo pasakėčių; Milke. išleidu norima ištrinti iš gyvenimo.
"Miršta
asmenys
tik
tada,
kai
tas būdas, atrodo, ne kiekvienam
siu .stambų lietuvių — vokiečių
ir vokiečių — lietuvių žodyną jie užmirštami. Mes norime Bra aukotojui priimtinas. Aktyvieji,
bei gramatiką, vertusių pasakė zaitį išlaikyti gyvą, kaip kultūros kurie visur dalyvauja ir suauko
čias, davusiu ir originalios kūry ir mokslo vyrą", kalbėjo dr. Gir ja tas sumas. Kiti paliekami nuo
šaliai nuo to bendro įsipareigoji
bos; Adomu Fridrichu, rašiusiu nius.
mo.
giesmes ir eilėraščius.
Kaip iškraipytus faktus patei
Metinis vajus pagal aukotojų
Donelaičio poetinis talentas, kia okupantai apie mūsų gerbia
mus
asmenis
rodo
prof.
Brazaičio
sąrašus
atrodo tikslesnis, nors rei
anot paskaitininko, prilygstąs žy
aprašymas
lietuviškoje
tarybinė
kalauja
daug didesnio pasiruoši
miems pasaulinės literatūros kori
je
enciklopedijoje,
kurią
atsiver
mo
iš
skyriaus
valdybos: adresų
fėjams. A. Bagdonas daugiausia
čiau
grįžęs
iš
stovyklos.
Brazai
pakeitimo, mirusių ar išsikėlusių
kalbėjo apie Donelaičio pagrindi
nį v»ikalą ^Metus", kuriam pava čiui skirta 29 eilutės. Čia Brazai išbraukimo, naujų aukotojų pri
dinimą brinko poetas L. Rėza tis "klerikalinės Lietuvos veikė rašymo pagal gyvenamas zonas ir
jau pStOoffielaiČia imirties. Rėza jas", "hitlerininkų- talkininkas", pagalža*. l«lAn%t«if«ąrašų perra
Mielam bičiuliui
nacionalistų Šymo. Visiems suteikiama gali
sujungė^jalaidas giesmes į "orga vadovavo burž.
nišką visumą",
išmesdamas Kauno sudarytai vad.'laikinajai mybė prisidėti ~pnė IO Bendrojo
A. f A. ALOYZUI BARONUI mirus,
šniS^tesries vietas ir vulgariškus vyriausybe^ kuri padėjo įkišti Lie Amerikos Lietuvių- Šaipo*JjoAflo.
jo ŽMONA, SŪNUS ir visus GIMINES, bei visą lietuvių
žodžius. Tas pats Rėza išvertė tuvoje hitlerinį okup. režkn% •pa Be visų neatrodytų bęndrias..J^al
visuomenę, nustojus taip mylimo žmogaus ir talentingo
sirašė
rasistinius
žydų
padėties
fas yra visų lietuvių, visiems
"Metus" į vokiečių kalbą/'Metai"
rašytojo, nuoširdžiai užjaučia
taip pat yra išversti į latvių, gu nuostatus, skatino veikti ginkluo vargstantiems lietuviams šelpti.
tus
žudikų
nacionalistų
būrius".
Tai
daroma
su
rūpestingu,
tau
dų, čekų, rusu, lenkų, gruzinų,
L, F* BIČIULIŲ
i th ••' ~
japeifu4r anglų-Mcalbas. ?5ėtu- * 1944 m. pabėgo į Vakarus, ap pumu,
^
DETROITO
- WINDSORO
SAMBŪRIS
sigyveno JAV. Dalyvavo burž. na
viu kalba yra kelrosTaidos.
Paskutiniame direktorių šuva
cionalistų antitarybinėje
veik
Prelegentas vaizdžiai kalbėjo loje, klastojo Lietuvos istoriją" ir žiavime centro valdybos pirmi
apie "Metus". Dievas, saulė, gam t. t Taip kalba LTE, 1976 m. ninkė Marija Rudienė taip iš^ire4|j
ta^&nonės, jų darbai, socialinė Kpmentaraijnereikalingį . , , . kė: "Balfas yra meilės j>rganiza
padėtis, buitis, baudžiava poemo
Mielai draugijos narei
. < ~! - M
-Ne taip - lengva bus - išbraukti cija. Mylėkima viens kitą, mylė
je vra vyraujančios temos.
n
kime
visus;
Betgvrū^VPab
rėžė"
vi
A. + A.
K""pasiekį""paiauli-^ ^-'-to***®** nei partizanų iš
•Bbriili
sus.
J&aJf
as
ia^!arsfo
*
lietuvių
į
nicj^arso, -atskleidė lietuvių kai nesuklastotos Lietuvos istorijos, grupes. Viena gi upė pati išsiski
bos grožį ne tik religinėmis gies iš žmonių . širdžių ir prisimini ria. Tas vienintelis priešas net
mėms, bet ir poetinei kūrybai", mų.
nuoširdžiausią paguodą reiškia liūdintiems: vyrui JO
V. Rociūnas siuntinių su Balfo adresu neįsi
— kalbėjo Apolinaras Bagdonas.
NUI,
vaikams AU&RAI ir GYČIUI su šeimomis, velio
leidžia už geležinės uždangos. Dėl
Vėliau stovyklos dalyviai buvo
nės TfiVAMS ir visiems artimiesiems.
to priešo Balfo tarnautojas turi
pakviesti į didžiąją salę, kur prie
LIETUVOS DUKTERŲ
DRAUGIJA
Yra vagių, kurie nėra įstaty daugiau darbo. Meilės organiza
muzikos buvo vyno ir sūrio ragacija
randa
kitą
kelią;
jos
bangavi
vimo vakaras. Jo globėjai buvo mais baudžiami, nors iš žmonių
mas stiprus. Rūsčiausias priešas
Los Angeles bičiuliai Algis Rauli- vagia tai } kas brangiausia — lai
tų
bangų ne užtvenks.
ką.
naitis su žmona Angele ir dr. Zig
Napoleonas
įsivaizduokime, ]ei neturėtumas Brinkis. Pakvietimuose į šį su
Mielam rašytojui
sipažinimo vakarą išrašyta Psal
mės frazė: "Dangaus vaisius pa
A. f A.
sotina žemę. 2emė žmogui duo
ną augina ir vyną, kuris linksmi
A. + A.
ALOYZUI BARONUI mirus,
na* Ifrdį" — atitiko susirinkusių
žmoną NIJOLĘ, sūnus GINTARĄ r SAULIŲ giliame
jų nuotaikas.
TERESEI MILDA2IENEI mirus.
skausme nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
jos tėvams STEFANIJAI ir JUOZUI CESNAMS, miru
. Brazaitis ir partizanai
REGINA ir VLADAS
ANDRIJAUSKAI
sios vyrui JONUI su SEIMĄ ir artimiesiems nuoširdžią
Lietuvos laisvės herojų — par
užuojautą reiškia
tizanų prisiminimas tebėra gy
vas laisvajame pasaulyje ir Lietu
JUODKŲ ŠEIMA
voje. LFB sąjūdyje šie nežinomi
didvyriai yra prisimenami ir pa
gerbiami. LFB spaudoje, leidi
niuose; jie nepamirštami maldo
se,* stovyklose.
Šių metų partizanų prisimi
A. f A.
The Golden Gem oi the Ages
nimas buvo sujungtas su prof.
DR. JURGIUI BALČIŪNUI mirus,
By PATTY C. RICE, Ph.D.
Juozo Brazaičio minėjimu. Bra
(Knygos autorė amerikietė mokslininkė, kuri yra gavusi ne vieną
jo žmoną dr. BRONE, SŪNUS, DUKTERIS, SESERIS ir
zaitis buvo didelis rezistentas ir
atžymėjimą už savo darbus. Šioje knygoje ji aprašo apie
BROLIUS, bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir kar
rodė daug meilės partizanų ju
GINTARO atsiradimą, kilmę. Daug vietos skiria apie Lietuvos gįntu liūdime.
dėjimui.
tarą, o dalį iliustracijų sudaro iš GIFTS INTERNATIONAL—VAZNEPrisiminimui vadovavo kun.
LIONĖ ir JUOZAS GIEDRAIČIAI
LIŲ krautuvės rinkinio. Daktarė gintaro reikalu lankėsi Lietuvoje
Viktoras Dabušis, kuris su profe
ir kitur.)
JONAS SAKAS
sorium dirbo 10 metų Darbi
Knyga didelio formato. 290 pusi. kieti viršeliai.
ninke iki 1963 m. Paskutiniais
profesoriaus gyvenimo metais bu
Pubiished by VA NOSTRAND REJNHOLD Company, N«rw York,
kuri turi savo skyrius: London, Toronto, Melboume ir kitur. Kaina su
vo'ne tik jo dvasios vadas, bet ir
pershntimu S2S.lt. IErnois gyventojai dar prideda Si 62 valstijos
padėjėjas. Brazaitis buvo nepap
mokesčio.
A. f A. ALGIRDUI MIKULAI mirus,
rastai religingas, darbštus, parei
gingas.
Ulnkymos thjstl:
giliai užjaučiame motiną A. Mikuliene, se
New Yorkas buvo laimingas
Į
DRAUGAS, +5+5 West €Srd St-t Chioago, IL 606Ž9
turėdamas Brazaitį. Daugelis vi-Į
serį Verute Mykolaitiene bei kitus artimuo
šokiais reikalais stengėsi gauti joj
nuomonę. Jo pareikšta nuomonėj
sius.
dažnai buvo tartum atrama, daj
SMILGŲ SEIMĄ
rant kokius sprendimus. Brazaitis Į
tai atlikdavo su meile, su šypse-j
na,;

Battleof Kinus Monntain, 1780

PIGESNE ELEKTRA

A. f A.
BASELEI ŠIMUNELJENEI mirus,
jos vyrą Alfonse, seserį Stase Gricienę ir
kitus gimines nuoširdžiai užjaučia ir kartu
liūdi
JUZEFĄ
MARYTE
JANE ir
JOANA

ir JONAS VIZGIRDAI
ir JUOZAS VIZGIRDAI
JUSTINAS VIZGIRDAI
VIZGIRDAITĖ

EUDEIKIS

l

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
D O V Y D A S P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852'
4605-07 S o u t h Hermitage Ayenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

Mažeika k'Evans

•

TERESEI MILDA2IENE1 mirus,

A MB ER

Perskaitę Draugą, duokite jį kitiems pasiskaityti.

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE.
Tel.

737-8600-01

9837 SOUTH KEDZIE A VE.
Tel. 422-2000

•

.

•

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

6

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. rugsėjo mėn. 25 d. \
X Sol. Nerija Linkevičiūtė ir
Bernardas
Prapuolenis, dail.
A n a s t a z i j a Tamošaitienė ir Al
dona Veselkienė, P L B valdybos
siunčiami, šį rudenį vyksta į
Pietų Ameriką.
Jie visi daly
v a u s Kolumbijos l i e t u v i ų kul
t ū r i n ė j e savaitėje lapkričio 4—
1 1 dienomis Bogotoje. Solistai
atliks programą, o Tamošaitie
n ė ir Veselkienė suruoš audinių
parodą i r aiškins lietuvių liau
dies audimo meną. Po t o visi
v y k s į Venecuelą, k u r solistai
duos keletą koncertų, o dail.
Tamošaitienė ir Veselkienė pra
ves audimo kursus. Juos visus
globos Venecuelos Lietuvių Ben
druomenė.

IŠ ARTI IR TOLI
J. Ii.

VALSTYBĖSE

— Jonas Paskos, sėknlingai
dirba Keyes nejudamos 1tuosavjbės pirkimo bendrovėje, D a bar gavo paaukštinimą 1ir y r a
paskirtas atsakingam po:stui į
tos bendrovės naujai atidlarytą
padalinį Ocean Blvd., Por npano
Beach, Fla. J i s tarpinink a u j a
įgyjant kondominijas i r 1Lamus
Atlanto pakrantėje.
į

— i A}7 L B Kultūros taryba
ruošia ap ygardų - apylinkių kultūros dairbuotojų pirmąją konferenciją 1980 metais lapkričio
22-23 dieilomis Clevelande. Konferenciją vyks Lietuvių namuoX Pirmasis Pr. Dielininkaičw
se, 877 ]East 185th St., Clevekuopos jaunučių susirinkimas
land, Oh:io 44119. Konferencibus šeštadienį, rugsėjo 27 d.,
jos tikslsLS — pasidalinti patir— Marija P r u n s k y t ė - Oolepas Vidą Momkutę, 3222 West
timi iš k ultūrinės veiklos apyman įsigijo nejudomos 1įuosa66 Place. Susirinkimas prasi
gardose 1aei apylinkėse. Išklauvybės pardavinėtojos
teises ir
dės 2:15 vai. p. p. ir baigsis maž
syti sųg<:stijų tai veiklai orgadirba Pompano Beach, Fla.,
daug 4 vai. p. p. Prašoma pasi
nizuoti, p>aįvairinti bei pagyvinkur j o s vyras dr. M. Coleman
ruošti eiti į lauką. Visi nuo pir
ti, sutin kamoms kliūtims šadirba
trijose ligoninėse kai p vimo iki trečio skyriaus vaikai
linti. K onferencijos programa
daus ligų specialistas.
kviečiami.
bus vėlia u skelbiama. InformaX "Lituanicos" sporto klubo
cijų dėl konferencijos kreiptis
futbolo komanda šį sekmadienį
x Vlado šakalio, neseniai iš
į Kultūros tarybos pirrnininkę
1 vai. po pietų, žais pirmeny o k u p u o t o s Lietuvos pasitrauku
I. Bublie nę 216-481-8854 arba
DD3NA L I G O N I N Ė J
bių rungtynes prieš vokiečių I s i o rezistento, susitikimą rengia
vicepirmi ninką V. Mariūną 216200 DOL.
"Schwaben" komandą. Abiejų j Ralfas rugsėjo 27 d., šeštadienį,
481-4534.
Dabar kiekviena
g y d ymosi
komandų rezervai žais 3 vai. j 7 V al. v a k . Jaunimo centro ma- r
— Dr. Elona Vaišnienė, ku- diena Chicagos ligoninėse kaiViienas svečių stalas "Draugo" bankete. Iš kaires: V. Kauniene, d F. V. Kaunas, J. Šulaitis, M. Remiene, ŠulaiRungtynės įvyksta Marąuette j žojoje salėje. Balfo centro val- ienė, kun. J. Vaškas ir kt.
Nuotr. Jono Kuprio
rios diniamiškas minčių dėsty- nuoja netoli 200 dol. Peir p a s tai
P a r k o aikštėje.
1 dybos pirmininkė Maria Rudiemas p a gauna kiekvieną klausy- kutinius metus p a b r a n g o
9,87c
X šve. M. Marijos Gimimo į n ė kviečia visus besidominčius
toją, kai bės aktualia šių dienų ir dabar
vidutiniškai siekia
par, mokyklos Motinų klubas j persekiojimais ok. Lietuvoje datema "R yšys t a r p generacijos" 90.40 dol. 1979 metais d
ar t e rengia namuose keptų pyragų | lyvauti šiame susitikime.
skautinin Lkių ir vyr. skaučių židi- buvo mokama 92.35 dol. uiž dieišpardavimą rugsėjo 27-28 die
X š v . Pranciškaus seselių
tos istorijos ciklas, telpa: 7 kny- diskusijai panaudojo, gražią ir niečių siįvažiavime rugsėjo 27 ną ligoninėj. Šiaip p r a g y v enimo
RAŠYTOJO R. SPALIO
nomis mokyklos salėje. Šešta Chicagos
apskrities
rėmėjai
PALAIKAI PERKELTI
gose, bylos apie gražųjį n priklau gryną lietuvių kalbą ir prie jos dieną Cl evelande.
kaina Chicagoje rugpiūči<^ mėdienį bus virtinukų vakarienė I ^ V e č l a m i d a l y v a u t i " metiniame
somybės laikotarpį,
ol< ipacijos pridėjo puikias ir ryškias skaid
I CHICAGA
— Kun. Jokūbas Preskenis, nesį atpigo 0,6%, b e t 1naisto
t a r p 5 ir 8 vai. vak.. sekmadie rėmėjų seime, kuris bus sekma
žiaurumus ir tautos gene idą. Be res.
Šv. Kryž iaus kongregacijos vie ? kainos kyla.
Rašytojas Romualdas Giedrai
nį bus kava su bulkutėmis nuo dienį, spalio 5 d., Marijonų vie
to, yra išleistos dvi novel 1 ir dvi
Chicagos architektūra ypatin nuolis, biįvo paskirtas Amerikos
YNBS
,
7:30 vai. r. iki 2 vai. p. p. Mo nuolyne prie "Draugo''. Seimas beis - Spalis po karo apsigyveno !J"J.*"
ai ruo- gai pražydo ir suklestėjo tuoj oro jėgų kapelionu. J o pasky- AUTOMOBILIŲ R U N G T
A v •
• • XJ
, feljetonų knygos, o spau
tinų klubas kviečia visus da p r a s i d ė s 11 vai. r y t e šv. Mišio- HJ i-r
1 rinkl- po didžiojo Chicagos gaisro. rimo vi'eta y r a Shaw AFB,
Mere J. Byrne paskelbė planą
JO
ir trečiasis
ialifaxe, Anglijoje, o mirė H a m - ' šiamas
'
* novei
^
IM
lyvauti.
liepos
4—5 d. Chicagoje t u r ė t i
mis už gyvus ir mirusius vie •urge, Vokietijoje, kur buvo per nys.
Daugumas
didžiųjų
pastatų
su
South C;arolina.
X Kuri. Jonas Borevičius, SJ, nuolijos rėmėjus ir amžinus na ke
10
skau
automobilių
lenktynes s u ]jremisidėjo iš plieno griaučių ir labai
Skautų vardu atsisveik
lietuviams
vienuoliams kuni rius. P i e t ū s bus 12 vai. Regis eitas gydytis.
;,
pažyjomis,
kurių
bendra s u m a siekgausiai, įdomiai ir skoningai
g a m s atstovauti išrinktas į Chi tracija ir posėdis t u o j po pietų. m Rašytojo R. Spalio pageidavi- tininkas Sigitas Miknait a buvo
tų apie pusę milijono dolerių.
panaudojo stiklą, dažniausiai
nu, norėjo būti palaidotas pasau- mėdamas, kad JŲ leidyl
cagos arkivyskupijos
kunigų Informuotis pas apskrities pir li(
Spalio nuo grindų iki lubų. Romantiz
išleidusi
antrą
laidą
F
TRŪKSTA GAJX. S Ė S IIRŲ
io lietuviu sostinėje Chicagoje.
senatą. Prieš tai dvi kadenci mininkę Sabiną Klatt, 6621 So. V
ii".
"Gatvės
berniuko
nuotyk
mas
ir
modernizmas
buvo
dar
Illinois valstijoje labai ti*ūksta
/elionio našlės Angelės Giedraiti(
j a s senate lietuviams vienuo Mason.
ė Anta- niai sulieti į labai skoningą v i 
Draugu
vardu
žodį
ta
gailestingųjų
seserų. Kyla. grėsXienės rūpesčiu, talkinant Korp- n a s
liams atstovavo kun. Viktoras
vo, kad sumą, k a d net Europos ir Japo
,
.,
.
,
1
u
•
/-ui
Kučys.
Jis
apgailest
mė, jog ligonys nebus p a icankaSpalio Į Chiurna D C T 1 - i_
si\eo-Lithuania,
u palaikais buvoR.perkelta
1
Rimšelis, MIC.
• 1 non
• • OA J
R- Spalio kūryba nesukįkė Ra- nijos architektai sekė Chicagos
mai gerai prižiūrimi i r globoCe
•agą
ir
1980
m.
rugsėjo
20
d.
pa
X Juozo Brazaičio raštų I to
sytojų d-jos tinkamo de nesio ir pavyzdžiu. Mažesnių privačių
jami.
Ligoninėse t r ū k s t a :12.5%
lėta Lietuvių Tautinių kapiniu
mo sutiktuvės ruošiamos Jauni
nė viena knyga nebuvo remijuo namų architektūroje daug pla
gail. seserų ir j a u 48-se !ligonirrnauzoliejuje.
mo centro kavinėje, spalio 10
ta.
čiau pasireiškė individualizmas
nėse lovų skaičius sumaž i n t a s
Perkėlimo
iškilmės
pradėtos
dieną. Knygą redagavo rašyto
.Korp! Neo-Lithuania - ardu ko i r čia ekonomija bei praktišku
891.
nišiomis
šv.
M.
Marijos
Gimimo,
jas Česlovas Grincevičius, išlei
legą filisterį Romualdą itsisvei- mas nevaidino jokios rolės.
vlarąuette Parko, bažnyčioje. Mi
do Lietuvių fronto bičiuliai,
IŠPIRKS A E R O D R 0 314
kino Chicagos padalini pirmiKitos dienos rytą 9 vai. iš
las atnašavo ir pamokslą pasakė
spausdino "Draugo" spaustuvė
Chicagos
miestas nusjistatė
.. „ ,
,
,
.,
1 ninkė Gražina Gražiem Apgai"Chicago
Architekture
Founda
— visi Chicagoje.
1981 m. išpirkti Midway aero:an. V. Zakarauskas, solo giedo- ,
, ,
, . .ūrybintion
Center"
lietuviai
ekskur
X l i e t u v i s tėvynėje ir išei
dromo
žemę, kuri d a b a r pii k l a u ,., . ,
. -,.
-,,.•% - • lestavo,
kad per
anksti nes dar
gas rašytojas
pasitraukė,
santai
(50
dalyvių)
išvažiavo
:iūnienė,
vargonavo
fil.
Antanas
vija bus vedamoji tema Chica
so
Chicagos
švietimo tary'bai.
o fil. Audrone Simonaityte Gai- J galėjo ldaug. duoti
• v lietuvi
, . kai rašperpildytu autobusu, apžiūrėti
Calvaitis. Pamaldose dalyvavo
gos ateitininkų ruošiamo savait
30 MIL, BUTAMS
tijai. Liūdi neolituam , liūdi
Chicagos žymesnius pastatus.
laug velionio gerbėjų, organizagalio programos spalio 18-19
skautai ir liūdi visi lietu iai, neChicagos butų v a d y b a pri
Dalyvių tarpe buvo svečių iš
ijŲ nariu bei atstovu.
dienomis.
Juo bus atžymėta
tekę tauraus lietuvio ir ūrybinėmė
planą pastatyti 508 b ū t u s ,
- Vytautas Phikas, KaliforLietuvos ir
atkeliavusių
iš
Atsisveikinimas vyko Lietuviu
ateitininkijos 70 metų sukaktis.
go rašytojo.
nijos ist orikas, išrinktas Santa I kurių nuoma b u s pigesnij , skiBeverly Shores, Ind.
rautiniuose namuose, papuošSmulkesnė šio savaitgalio aka
Atsisveikinimas baigta maldomiesto Istorinių p a  'riant juos neturtingiems. T a m
Monikos
uose Lietuvos ženklu Vytimi ir
deminė programa ir kitos infor
1:30 vai. po įspūdingos kelio
mis ir visiems sugiedoju: Marijos
I projektui bus p a n a u d o t a 50
i mil.
Corp! Neo-Lithuania herbu.
macijos bus skelbiamos Ateiti
nės ekskursantai sustojo John minklų komisijus vicepirminingiesmę.
I
dolerių.
Atsisveikinimą pravedė ir įvaninkų skyriuje.
Hancock dangoraižio 95 aukšto ku 1980- 81 metams. Jis paskirŠIRDIES SMŪGIS
iHnį žodį pasakė fil. Jonas Jurkū- Ilga automobiliu vilk: inė pa- restorane, kur po gerų pietų dar tas Kali:fornijos Istorinių drauX "Čičinsko" operos pastaty
ferencijos
ricepirrniningijų
kon
VYSKUPUI
mįas, primindamas pirmuosius ne- lydėjo velionio RomuaL D Gied- kartą iš aukštybių apžvelgė Chi
mo išlaidų sumažinimui "Dai
oijlituanus, žuvusius besiprieši- raičio - Spalio urną į jetuvių cagos architektūros svarbesnius ku Los Angeles regione, kuChicagos vyskupas pačlėjėjas
navos" ansambliui aukojo po
minima
Los
Angeles
riame
įant raudonajam tvanui, NK Tautines kapines.
n;
Nevin W. H a y e s g a v o 1širdies
pastatus.
150 dolerių šie geradariai: A. B. Prof. dr. V y t a u t a s Vardys skaito pa V/ D ir naciy naikinimo stovyklodviejų šimtų metų sukaktis. smūgį.
Sėkmingai
gy domas
A. Ji xlvalkis
P e t r a s Kiršinąs
Gleveckas. Stasys Juškus. Pau skaitą apie tarptautinę politiką LFB se
Ta prog£1 KTLA-Ch 5 televizijos Little Company of M a r j' ligo;e, o taip pat ir R. Spalio kolegas
lina ir Antanas Mikštai. Vytau studijų savaites metu Dainavoje.
P.S. Rašytojo R. Spal > vienos
stotis t u rėjo su juo interviu ir ninėj.
SU DAINA IR ŽODŽIL
—skautininką Stasį Jakštą, studito Didžiojo Šaulių rinktinė,
Nuotr. V. Maželio
kartos
istorijos
ciklo
:
įtintoji
rodė
per rugpiūčio 31 dienos
P
E
R
LIETUVA
ivU draugę prof. Aldoną NasvytyAldona ir Zigmas Urbos. Už
knyga
—Auksinio
sa
lėlydžio
sekmadi*
minės žinias.
tiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii!Hi(iiiiuiii:iifi m i m i i *
tęę - Augustinavičienę ir kitus,
"Į kovą aukštaičiai, į kovą
X P a r e m k i t e visus remiantį ^riminė jo parašytą vienos kar gundymai — jau surink a ir negausią paramą visiems nuošir?
Advokatas
dus ačiū. Spektakliai įvyks lap- į "Margutį". Visi maloniai kvie- teos istoriją, kuri bylos pasiliekan- trukus bus atiduota sp usdinti. žemaičiai, į kovą visa Lietuva".
kričio 8 ir 9 dienomis Marijos I čiami atsilankyti į 'Margučio" tiiiems, kaip lietuvis kovojo už sa- Šios knygos išleidimu ir : inansa- Na, gal ir nebekovokim, bent
Negalė klami dabar laisvai p o
GINTARAS P, čEPtWIAS
t
a
r
p
savęs.
Susitarkim
geruo
aukšt. mokyklos salėje, (pr.). j rengiamą koncertą, rugsėjo 28 v<
Lietuvą keliauti, pakeliaukime Darbo vai.: nuo 9 v. r . iki 6 v. v.
vimu rūpinasi Korp! N o - Li•o žemę ir kalbą.
ju. Ir — "į darbą aukštoičiai, po ją b<mt su žodžiu ir daina. Šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d.
• d., 4 vai. p. p. Jaunimo centre.
thuania
vyr.
valdyba,
r.
rmininPlatesnę gyvenimo ir kūrybos
X Jei tik laimės jūs turėsit, Atsilankę išklausysite aukšto
į darbą žemaičiai, į darbą visa Šioje "k<;lionėje" būtų gera m a ir pagal susitarimą.
ipžvalgą
davė Mečys Valiukėnas. kaujama Cezario Modesl vičiaus.
»I
tai Putnamo seselių dovaną Jūs Į ,
ygio koncertą ir paremsite o1 kūrybos palikimas — vienos kar- Rašytojo R. Spalio lik ISIŲ raš- Lietuva" skamba nė kiek neblo tyti ne tik skautų organizacijos Tel. 776-5162 arba 7 7 6 5163
laimėsit madų parodoj spalio
"Margučio" veikimą.
Dainuos
tu redagavimu ir
p: ruošimu giau. Taigi į darbą. Kai anks narius, 1bet ir plačią lietuvišką
2649 W. 63 S t r e e t
5 d., 3:00 vai. p. p. Jaunimo
solistai N. Linkevičiūtė i r V.
spaudai rūpinasi Aleksa Laikū- tyvą pavasarį sktn. P r a n a s Ne- visuomei ię.
Chicago,
111. 606291
x
M.
Borusienė
iš
Hamilton,
centre. Bilietai J. Vaznelio pre
Šią va Jcaronę ruošia LietuvišPaulionis. Akompanuos D. La Kanados, buvo atvykusi į Chi- nas. Velionio našlė Angs ė Gied- das kvietė į talką, atrodė, kad
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
i
l
l
l
i
l
l
i
l
l
l
l
l
l
l l l i u i l l l l l l l l l numini
K
kyboje, (pr.).
pinskas. Bilietai Vaznelių pre :agą dalyvauti Romos Olšaus- raitienė, atvykdama į 3hicagą rugsėjo mėnuo kažkur už kalnų kosios £skautybės fondo Chicac;
x
Fritala - Finland
avies kyboje ir "Margučio" raštinėje. kaitės ir Sauliaus Kuprio vestu dalyvauti vyro palaikų pi rkėlime, ir žadėti galima buvo viską, vis gos padJilinys, kuriam pirminink
tiek dar masė laiko. Tačiau ne kauja sk:t. Al. Karaliūnas. Karkailio, odos ir kitų įvairių kaili
(pr-).
vėse. Prieš grįždama į Kanadą atsivežė rastus likusius r štus bei spėjom apsidairyti, ir darbas
Advokatas JONAS GIB AITIS
v.
tu su pi rmininku vakaronės panių parduotuvėj vyksta didelis
davė
A.
kelionių
aprašymus
ir
p«
apsilankė
"Drauge"
ir
įsigijo
X International Meat Mar- a
6247 So. Kedzie Avetiue
darbą veja, tiesiog a n t kulnų sisekimu . rūpinasi S. Jelionienė,
moterų ir vyrų paltų ir sporti
ket, 2913 West 63rd St., Chica- nnaujausių leidinių už didesnę su Laikūnui.
Tel. — 776-8700
( P. Neda s, M. Burbienė, R. R a nių
drabužių
išpardavimas.
Yra pageidavimų, kac R. Spa- lipa.
go. 111. 60629. Telef. (312) rmą. Taip pat paliko auką. Nuo
Chicago, Illinois 60629
Krautuvė atdara 7 dienas sa 436-4337, dėl atostogų b u s už ši
Energingos sekretorės Sofijos | čiūnas ( visi skautininkai) ir fil.
lio raštai būty išleisti a įtra laiširdus ačiū.
nderienė,
kurie
ir
suda!
Darbo
vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
vaitėj. Valandos: Pirm., antrad., d a r y t a nuo spalio 13 d. iki lap
Jelionienės
ir
parengimų
vadovo
Al.
Lika
X Dr. V. Janavičius, Kanka- da, nes visos jo knygos y a išparvaldybą.
Šeštad. 9 vai. iki 1 va1. d.
Prano Nedo dėka sugalvotas ro visą
trečiad ir penktad. nuo 10 v. r. kričio 3 dienos.
duotos.
kkee, Dl., dažnai paremia savo
tarmių v a k a r a s — su daina ir
Al. Iikanderienė
iki 6 v. v.; ketv. 10 v. r. iki 7 v.
(ajj
ddienraštį. Ir dabar, atnaujinda
X Denis Grybauskas, prezi
v.: Šeštad. 10 v. r. iki 5 v. v.
žodžiu
per
Lietuvą.
Maža
t
a
[
—
nmas prenumeratą, atsiuntė Gar
ALIAS VAKARO r *
mūsų Lietuvėlė, o telpa ir aukš- i J/
Sekmad. 11 v. r. iki 5 v. v. Nuo d e n t a s St. Anthony Savings bės prenumeratos mokestį. UŽ
b
pirmad. iki penktad. Kreiptis į | and L o a n Assoc., Cicero, 111.. įsi- paramą esame dėkingi.
Rugsėjo 5 d. 8 vai. v k. arch. taičiai, i r žemaičiai, ir dzūkai,
P
Genę telef. 329-0346. Kalbame I gijo 10 bieltų į Lietuvių Fondo
Bronė Kovienė, Amerik s Lietu- kapsai ir zanavykai, mažlietuX Roma Mastienė, Hinsdale,
lietuviškai. Adr.: 300 W. Grand j a n t r o j o
milijono
užbaigtuvių
vių inžinierių ir architt ctų są- viai ir suvalkiečiai. Ir ko gero
l-mas tomas. Telšių Vyskupija
111.,
žinoma
solistė,
yra
nuolati-,
.
—,.
1:
s pirmi- suprasti viens kito negalim.
Ave., Chicago, EI. 60610. Ket pokylį, kuris įvyks spalio 11 d.
JUn
&k
nė "Draugo" rėmėja. Ir dabar, j
f " <*!**»
>™
BRONIU S KVIKLYS
Carlisle salėje, Lombard, UI.
virtas aukštas,
(sk.)
' mnke. atidarė v a k a r o ę, dalyRugsėjo 26 d., penktadienį,
n.
Telšių
vyskupija
yra 1-as tomas iš LIETUVOS BAŽNYČIA J se(pr.).
atnaujmdama prenumeratą, au ' vaujant arti pusantre
šimto 7:30 vai. vakaro, Jaunimo cent
x I "Ateities" žurnalo vaka
kojo 10 dolerių. Labai ačiū.
eidzlamų
knygų.
rijos
I
iti ir
x A. Odinienė iš Union Pier. k X Ona Merkiene, So. Boston, Chicagos ir apylinkių lietuvių, ro kavinėje bus dainų ir žodžių
rą, įvykstantį spalio 18 dieną
"Vienas pagrindinių šios knygos tikslų yra uždokumentuc
ihieagos pynė. Programą atliks aukštaiVakaronės
tema
buvo
"•
Mich..
paaukojo
200
dol.
Put
Jaunimo centre, stalus rezer
Mass., velionio Kazio Merkio,
paiikti ateities kartoms galimai tikresnį ir neiškreiptą mūsų bažilyčių
Sprenc liant iš tė S. Jelionienė, žemaitis A.
ir kiti,Į religinių pastatų vaizdą, kad ateities lietuvių kartos ma tytų,
vuoti a r b a bilietus užsisakyti n a m o Seselių naujo namo staty ;Nilagmečio "Draugo" šachmatų architektūra".
kad ši Bagdonas, dzūkas A. Drūtys,
kiek d aug meniškų religinių ir architektūrinių vertybių Lietuvos žmopas Aldoną Prapuolpnyte, tetef. bai, u ž ką jai seselės nuširdžiai skyriaus
ii
vedėjo našlė, mirus dalyvių sudėties matėsi
lėlį gra- mažlietuvė A. Buntinaitė ir kap
nės ar nžių bėgyje savo Viešpaties garbei yra sukūrę"—tai kaip r a š o
(pr.).
863-1769 arba pas Vytą šoliūną, dėkoja,
svyrui perėmė jo
prenumeratą, tema pritraukė labai di
sas
J.
Jasaitis.
Be
to,
Balio
autorii JS knygos įvadoje.
Gal
dėl
žaosios lyties skaičių,
— dieną tel. 257-2175 ir \ a k a X J e i SKILANDŽIŲ t a u tik vatnaujino ir dar atsiuntė auką. to buvo kalta ne vien t ma, bet I Pakšto ragelių
trio (Pakštas,
Leidinys gerai paruoštas. Talpina bažnyčių nuotraukas, o taip
rais — 257-6739.
(pr.).
a
reik. t u o j pas Petrą ir užeik! Esame jai dėkingi.
Bichnevičius ir Vaitkevičius) | pat jų buvusių vadovų, darbininkų gyvų ar nužudytų, mirusių ai' dar
Jgimanir
jaunas
architektas
i
I
MEAT
gyvens mčių išeivijoje. Didelio formato, 400 pusi. Kieti viršeliai. T<;kstą
X NAMAMS PIRKTI PA — I N T E R N A T I O N A L
X Vincas Ankus, Oak Lawn,! t a s Tamašauskas, kuris studija- pagros po du dalykėlius, atsto
surinki o DRAUGO spaustuvė. Spausdino MORKŪNO spaustuvė. Iiileido
SKOLOS duodamos mažais mė- M A R K E T . Medžioklinės dešre- j L111., parėmė mūsų spaudos d a r  vo Chicagoje ir architel :o laips- vaujančius kiekvienai tarmei.
Ameril <os Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu $3!1.50.
nešimais įmokėjimais Ir priei-1 lės, kumpiai, aviena, veršiena, i bus
b 10 dolerių auka. Dėkojame, j nį gavo Cornell universi ete. Po Visą programą praves V. KasTHinoi!j gyventojai dar prideda $1.20 valstijos mokesčio.
namais nuošimčiais. Kreipkitės j dešros ir 1.1. Užsakymus siun- j
X A. Bartžninkaitis, torontiš- j to dėstė architektūrą ' Ihieagos niūnas. Ar bus tikri žemaitiški,
Užsakymus siųsti:
Mutual Federal Savings. 2212 . čiame paštu bet k u r Amerikoj. J kis,
k savo linkėjimus "Draugui": universitete, o paskutii u laiku aukštaitiški ir kitokie valgiai,
West Cermak Road — Telef. [SWS West 63rd St., Chicago, ILl pparėmė 10 dolerių auka. Labai! dirba kaip architektas p ivačioje nežinau, bet kavos ir pyragų tik
DRAUGAS, 4-545 West 6Srd St3 Chicago, IL 60629
VI 7-7747.
(«k.) j 60629. Tel. (312) 436^337. (sk.) j aačiū.
į kompanijoje. Algiman as savo rai visiema užteks.
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