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NELENGVA SUJUNGTI
KAMBODIJOS GRUPES

— Šiaurės Korėja paneigė ži
nią, kad jos raketa buvo iššau
Nacionalistai nenori jungtis su Pol Potu
t a į J A V žvalgybos lėktuvą, skri
(Tęsinys)
tai, kad šie nestoja į komjauni
dusį virš tarptautinių vandenų.
Singapūras. — Pietryčių Azi-' Kambodiečių masės, iškentėjuRakauskui saugumietis grasi- Į mą. Mokiniu akyse kaltina Pajū
Tai esąs J A V šmeižtas.
jos valstybių sąjungos nariai, ku- ; šios įvairias valdžias, badą ir ka
no: „Bus blogai, kad neatėjai į rio kleboną kun. Vladą Abrama
— Prancūzijos užsienio rei rte tikėjosi taikingai išspręsti Kam- j rus, trokšta taikos ir ramybės.
susitikimą".
Mokinys pareiškė, vičiu, atseit, jis vilioja vaikus ir
kalų ministeris Claude Cheysson I bodijos klausimą, jaučiasi nusi- i Daugelis kambodiečių
nelinkę
jog niekada neateis į tokius su draudžiąs jiems stoti į bedievių
atvyko į Jordaną, vėliau jis ap-1 vyk- Bandymai sudaryti bendrą į remti Pol Poto partizanų. Kai kuorganizaciją.
sitikimus.
lankys Lebaną ir Siriją. Si kelio- j kambodiečių frontą, kuriame da- rie net sako: geriau taikingai
1980 m. balandžio 24 d. mok. i
— ——
nė sukėlė Izraelio nepasitenki-! lyvautg buvęs Kambodijos prin- į gyventi vietnamiečiu
okupuoRakauskas vietoje ateistinio rasi- į Tauragė. 1981 m. sausio mėn.
nimą, nes ministeris Beirute p l a - i c a s Sihanoukas, buvęs premjeras, | tiems, negu kariauti ir žūti su
nio gynė savo religinius įsitiki- ! Tauragės 5-je vid. mokykloje monuoja susitikti ir s u FLO vadu j nacionalinių jėgų vadas Son Sann Raudonaisiais Kmerais. Šią panimus.
i kytoja Eidikytė liepė pakelti ranir Raudonieji Kmerai, kol kas ne- j dėtį galėtų pakeisti nuoširdus SiYasiru Arafatu.
1980 m. birželio 5 d. į karinę ! kas tiems III kl. mokiniams, kurie
— Rugpiūčio 2 8 ru&as inži pavyko. Skirtumai tarp tų grupių hanouko prisijungimas prie Kmestovyklą, kurioje tuo metu bu- į tiki į Dievą. Po to sekė grasininierius Vasily Nazarov, 54 m., ir vadų labai dideli. Keliskart įvyko ] rų, tačiau, kol kas, jis laukia,
vo mok Rakauskas, atvykęs sau mai, jog tikintieji, kaip nusikal
posėdžiai, tačiau juose ne tiek bu abejoja ir reikalauja už savo po
jo motina Natalija, 74 m., įva
kalėjimu.
gumietis Tefeiis pasipiktinęs aiš tėliai ,bus baudžiami
vo kalbama apie ateities kovas puliarų vardą įvairių pažadų i r
žiavo automobiliu j JAV amba
kino, jog jam labai nepatiko Ra Po trumpos pertraukėlės liepė vėl
! prieš vietnamiečius įsibrovėlius, garantijų, kurių Kmerai,
turį
sados kiemą ir t r i s su puse va
pakelti
rankas
tikintiems
vaikams.
kausko rašinys.
„Tavęs laukia
kiek svaidomasi kaltinimais dėl stipriausias jėgas, nelinkę pa
landos kalbėjosi s u amerikie-,
, . .
bausmė. Rašinys svarstomas Kel j Kai ir vėl pakilo ranku miškas,
žadėti.
čiais
diplomatais,
o
po
to,
buvo
P
^
m
e
s
skriaudų
mės švietimo skyriuje", — ban ; mokytoja pareiškė, jog visi rikin
Iš tų trijų grupių daugiausia Į
išlydėti. Ambasada pabrėžia,
dė išgąsdinti čekistas dešimtoką. ; tys bus atiduoti į atsilikusiu mo
kariuomenės,
apie 35,000, turi j
kad rusai išvyko patys, jie net
Pokalbyje su saugumiečiu, j jo kinių internatą Skaudvilėje.
Sovietu karo laivai
Raudonieji
Kmerai,
buvusio Pol j
neminėjo noro pasilikti amba
pateiktus klausimus mokinys vi
sadoje ar emigruoti j JAV. Na- Poto režimo, pagarsėjusio savo '
Žarėnai. (Telšių raj.). 1980
prie Lenkijos
sai neatsakinėjo.
zarovas, paklaustas, a r jį dabar genocidu ir žiaurumu, šab'ninkai.
1980 m. rugsėjo 1 d. čekistas m. gruodžio 30 d. Žarėnų parasuims, atsakė, kad "mūsų siste Juos beveik atvirai remia Kinija.į Varšuva. — Lenkijoje tebeTefeiis kartu su viršininku Brau- ! pi jos jaunimas kartu su kitu Telm a tokia j a u yra". Vėliau Na- Toje pasaulio dalyje artėja mon- vyksta ginčai dėl spaudos ir t e ka vėl pasirodė mokykloje. Moks- šių dekanato jaunimu vyko į 2ezarovo automobilį nusekė du vy sūnų, tropikinio lietaus mėnesiai. | levizijos. k u r i o s reformų r e i lo metų pradžios proga saugu maičių Kalvariją perduoti rožan
rų s u odiniais švarkais pilni au Laukiama, kad tuo laikotarpiu kalauja darbininkų "Solidarumo viršininkas kalbėjo moki žiaus. Tai sukėlė didelį nerimą
pagyvės partizanų veikla. Iki šiol mas".
Vyriausybės
atstovas
tomobiliai.
niams apie tarybinį patriotizmą Žarėnų vidurinės mokyklos mo
ta veikla lyg sumenkėjo. Kinijos į jerzy Urban pasakė, k a d telekytojams. Mokytojas Vasiliauskas
ir internacionalizmą.
— Pakistane apsilankiusi JAV i ir pačių kmerų strategai nesle- Į vizija i r r a d i j a s laikomi VarJūros narai iškelia iš nuskendusio italų keleivinio laivo seifą, kuriame tiki
; kompartijos kandidatas, vaikščio- masi rasti apie milijoną dolerių vertės pinigų ir brangenybių. Italų laivas ambasadorė Jungtinėse Tautose
pia, kad jų tikslas išvalyti Kam-; guvos pakto valstybių komuni!
jo po mokinių namus i r grasino, "Andrea Doria" nuskendo 1956 liepos 25 d., susidūręs migloje su švedų laivu. Jeane Kirkpatrick užtikrino Pa
Saukėnai. — 1979 m. lapkričio
bodijoje šiaurinį ruožą ir susi-1 k a c įjos priemonė. Streikas t o jog visi, kurie važiuos į Kalvari Nelaimėje žyvo 50 žmonių. Seifas bus atidarytas viešai, dalyvaujant televi kistano vadus, k a d Amerikos
22 d. Šaukėnų vid. mokykloje vie
jungti su komunistinėms vai- ^ komunikacijų priemonėse b ū ją, bus griežtai nubausti.
zijos kameroms. Iki šio! narai iškėlė iš nuskendusio laivo lėkščių, baldų ir prižadėti F-16 k a r o lėkuvai bus
šėjo Vilniaus Pedagoginio institu
džioms nepalankiais gyventojais t ų nelegalus, nepateisinamas,
Mokytoja Radzevičienė, atsa kitų smulkių dalykų.
pristatyti laiku, lygiai kaip ir Laose ir pačiame Vietname. Iki j
to dėstytojas Stankaitis. Prievarta
Lenkijos -interesus. V y prieš
kita karinė ir ekonominė para šiol partizanų veikla gan ribota J naugybė p a n a u d o t u s a u g u m o
suvarytiems į salę
mokiniams kinga už ateistinį mokinių auk
kompartijos
ma.
lektorius, grubiai išjuokdamas, pa I Įėjimą, mokyklos
ir vietnamiečiams sudaro tik ne- ^ ^ p r i e š s t r e i k i n i n k u s , pagra'sekretorė
Damanskienė
ir
direk
— JAV armija sėkmingai už didelių rūpesčių.
sakojo apie vienuolius. Dvi mer
Is j n o
Urban.
Streikuojantieji
baigė 888 nervų bombų perkė
gaitės paskaitos metu atsistojo ir torė Jankauskienė, motyvuodama
Trijų Kambodijos egzilinių i darbuotojai b ū t ų išmesti iš d a r limą iš Colorado sandėlių į
bandė išeiti, bet mokytojas n e  | tuo, kad nebūtų taip, kaip pragrupių vadai rugsėjo mėnesį v ė l : bo.
į
eitais
metais
per
Velykas
(pilna
U t a h . Bombų pervežimas už
išleido. Kelią pastojo jų auklėto
susirenka Singapūre, tačiau iš t o ; Baltijos j u r o j e sovietų k a r o
į
bažnyčia
mokinių),
—
nereikėtų
t r u k o 17 dienų.
ja Birutė Rakauskienė ir pionierių
susitikimo
daug nelaukiama. Son laivai, susirinko Gdansko įlanS "tarybai" svarstyti nepaklusniųjų,
vadovė Janina Jokubauskienė.
— Prezidento Reagano peršoi nutarė visą X kl. surašyti į ate
Sovietai yra susirūpinę, kad į laikraštis, nuo p a t pradžios la- vimu kaltinamas John Hinck- Sannas nelabai nori jungtis su. įoje, k u r įvyks nauji k a r o p r a Raudonaisiais Kmerais. Jis yra | timai. šis j ė g ų sutraukimas v ė l
jistų būrelį. 100 proc. įtraukti yi- jvykiai Lenkijoje nepadarytų, bai svarbų vaidmenį atlieka kaley. 26 metų amžiaus, WashingPajūns. (Šilalės raj.). Mokyk isu nepavyko. Minėti mokytojai
jau 78 metų amžiaus ir yra pasą-: sukėlė spėliojimus apie galimą
los direktorius Norkus, mokyto ; nuolat prievartauja tikinčius mo- įtakos Pabaltijo kraštam, todėli talikų Bažnyčia, kuri yra žy- tono teisme pareiškė, k a d jiskęs, kad jam prieš mirtį svarbiau [ sovietų jėgų įsikišimą j Lenkijai Vėlavičienė. Kisauskas ir pio I kinius, juos baugina, "auklėja" jie ėmėsi ypatingų priemonių Į miai stipresnė už evangelikų liu- nekaltas. Atentate buvo sužeis išlaikyti savo gerą vardą, kurį su-1 jos įvykius,
nierių vadovė Jakaitė terorizuoja verčia dalyvauti ateistiniuose kon ypač katalikiškai Lietuvai darjteronų Bažnyčias Latvijoje i r t a s prezidentas i r dar t r y s as sijungimas su žmogžudžiais Poli
labiau izoliuoti nuo Lenkijos. | Estijoje. Dienraštis noriai pri- menys. Teismo salė ir p a t s kal
VlII-tos klasės mokinius: Antaną kursuose.
Poto grupėje tik suterš. Kmerai
Kairiųjų parama
Tai pažymi rugpiūčio trečią die- mena. k a d Lietuvos tikintieji tinamasis buvo labai saugomi, nesiskaito su Sanno grupe, nes ji
Peirošiy, Janiną Baltikauskaitę,
(Bus daugiau)
ną atspausdintame straipsnyje masiniai pasirašo rastus sovie- Hinckley dėvėjo neperšaunamą neturi nei patikimų rėmėjų, nei
Violetą Kučinskaitę ir kitus u ž
Salvadoro partijai
, įtakingasis Vakarų Vokietijos tų valdžiai, reikalaudami religi- liemenę.
kareivių. Tailandijos žvalgybos
Wasfaingtona«. — Valstybės
dienraštis "Frankfurter Allge- ; nės ir sąžinės laisvės, protestuo— Siaurinėje Airijoje kilo riau žiniomis, tautinės kambodiečių
sekretorius
H a i g a s konferenci
meine Zeitung". Laikraštis ra-, darni prieš jaunimo prievartinį šės po 10-tojo bado dalyvio mir grupės galėtų sudaryti tik apie
joje
p
a
k
a
r
t
o
j o kaltinimus S a l 
šo, kad ryšium su įvykiais Len-1 ateistinį auklėjimą; apie penki ties. Neramumuose sužeisti 48 2,000 vyrų kariuomenę.
vadoro
sukilėliams
u ž teroro
kijoje, susisiekimas t a r p l i e t u - šimtai Lietuvos kunigų pasirašė asmenys.
Didžiausia nauda Raudonųjų' veiksmus, k u r i e kenkia t a i k o s
| vos i r Lenkijos, kuris praeityje atvirą
laišką,
protestuodami
— Amerika pasiuntė Salvadoro
Kmerų
politinėje kovoje būtų iš ; trokštantiems gyventojams. J i s
I buvo gana laisvas, dabar y r a į prieš vadinamuosius religinių kariuomenei dar 4 malūnspar
princo
Sihanouko,
kuris neturi | kaltino Kubą irSovietų Sąjun! beveik visiškai sustabdytas. Su- susivienijimų nuostatus, varžan- nius, kurie padės gaudyti komu
nei
kareivių,
nei
politinių
darbi-\ ? ą , kurie t o u a u kišasi į Salvado! sirašinėjimas laiškais t a r p I i e - čius tikinčiųjų religine laisvę, nistinius teroristus.
ninkų,
tačiau
turi
Kambodijoje
t ro reikalus.
Roma. — Vatikano spaustu- liūs II-sis enciklikoje Redemptor į t u v o g į r Lenkijos yra griežtai j Tokiomis apunkybėmis. pastebi
— Pentagonas paskelbė, kad į
J d Prancūzija i r Meksika b e n , J atskira brošiūra atspausdi-. Hominis susieja ir religinės bei j k o n t r o liuoiamas ir dažnais at- j dienraštis Frankfurter AUge- JAV karinės žvalgybos lėktuvą gerą vardą ir populiarumą.
ve
no Popiežiaus Jono Pauliaus I I i sąžinės laisvės pareigą, pasmerk i ^ ^ l a i š k a i ^ Lenkijos visįš-jmeine Zeitung, nenuostabu, jog buvo iššauta raketa iš Siaurinės išėjimas prieš Vietnamo pasta- j drame pareiškime J u n g t i n ė m s
pripažįsta
pirmosios Enciklikos—Redemp damas religinės laisvės apribo kai nepasiekia Lietuvos, o len- sovietai baiminasi, kad įvykiai Korėjos, tačiau nepataikė. Inci tyto Heng Samrino vyriausybę | Tautoms oficialiai
būtų
jai
labai
kenksmingas.
To-j
kairiuosius
sukilėlius:
Farabuntor Hominis — lietuvišką verti jimą.
kiški laikraščiai Lietuvą paaie-! Lenkijoje galį paveikti ir Lie- dentas tiriamas.
dėl
Vietnamo
propaganda
e
m
e
do Marti Nacionalinio Išsilais
mą. Tai bene pirmas Vatikano
kia tik tuo atveju, jei juose nė- tuvos katalikus.
Komunistų
—Kalifornijos ekspertai apskai
rišti
Sihanouką
su
Pol
Potu
ir
vinimo Frontą, kaip politinę o r spaustuvės išleistas leidinys lie
ra jokių žinių apie Lenkijoje partijų vadai Pabaltijo fcraStuo- čiavo, kad kova su Viduržemio
Erdvėlaivis vel
jį
visaip
niekina,
kad
jis
nepa
ganizaciją, atstovaujančia dalį
tuvių kalba. Enciklika Redemp
vykstančius socialinius neramu-, * - rašo laikraštis, nesiliauja jūros vaisių muse kainuos valsti
Kambodijos Salvadoro visuomenės. Pripažįs
siunčia nuotraukas
tor Hominis buvo Popiežiaus J o 
mus. Švedijos sostinę, Stokhol-1 įspėję pabaltiečius apie vadi- jai 1.2 bil. dol. Kol musė nebus kenktų dabartinei
valdžiai.
tamas ir D e m o k r a t i n i s Revoliu
no Pauliaus II-ojo paskelbta
Pasadena. — E r d v ė s tyrimų mą. pasiekusiomis žiniomis, to- namojo buržuazinio nacionaliz- likviduota, kasmet valstija turės
m
cinis Frontas.
1979-tais metais kovo 15 dieną. mokslininkai paskelbė, kad erd- liau rašo vokiečių laikraštis, <> pavojus Pabaltijo kraštų 750 mil. dol. nuostolių.
Sekretorius H a i g a s pareiškė,
— Kanados transporto ministe
Ji yra padalinta j keturias da- į v e i a i v i s "Voyager 2 " vėl sek- j dėl Lenkijos įvykių, sovietai su gyvenime.
kad dalį Prancūzijos-Meksikos
rija atmetė savo aerodromų kont
lis: Visuotinio Bažnyčios Susi-Įmįngaj gįunčia nuotraukas. P o i griežtinę savo poutiką taip pat
pareiškimo
minčių r e m i a ir J A V .
rolierių pasiūlymą sustabdyti lėk
rinkimo ir ankstesniųjų popie- į s u n k i ų bandymų pavyko atpa-1 ir Lietuvos katalikų Bažnyčios
Pietu
Afrika
Pabrėžiama,
k a d Salvadoro k l a u
tuvų skridimus i Ameriką, nes
žių Bažnyčiai paliktas pavelde- laiduoti sustingusią kamerų apa i ir jos tikinčiųjų atžvilgiu. Diensimus
turi
išspręsti
patys g y 
esą nesaugu.
jimas. Atpirkimo paslaptis. A t - r a t ų ^
Didelį dėmesį numato-' rastis "Frankfurter Allgemeine
baigė invaziją
ventojai, be t o . pripažįstamas
pirktasis žmogus ir j o ---'*•--•
padėtis ma kreipti j Saturno mėnulį En- Zeitung" šia proga supažindilaisvų rinkimų būtinumas.
New Yorkas. — Jungtinių
šiuolaikiniame pasaulyje. Baž celadus. kuris skrieja 115,000 ( na savo skaitytojus s u bendra
Klausiamas apie padėtį L e n 
,
Tautų
Saugumo
tarybos
posėdy
nyčios misija ir žmogaus liki mylių atstume nuo (planetos ir I sunkia Lietuvos Bažnyčios r
Libija
rado
draugu
kijoje. H a i g a s pasakė, kad s o 
mas. Kristus, kaip žmogaus a t  yra 310 mylių diametro. Tai jos tikinčiųjų padėtimi, prime- je Angolos ambasadorius reika
vietai
svarstė invazijos galimy
pirkėjas — Redemptor Homi dangaus kūnas, kuriame yra na katalikų veikėjų suėmimus, lavo, kad Pietų Afrika tuoj iš
TripoHn. — Libija paskelbė
bes i r n u t a r ė , k a d invazija i r
nis — yra šios enciklikos cent- d a u g ledo, tačiau j i s vietomis konkrečiai paminėdamas docen vestų savo karines jėgas iš An sutarties tekstą, kurį pasirašė
Lenkijos okupavimas jiems p e r
ras. Tarp atpirkimo Jėzuje Kri-'• tirpsta. k a s rodo karščio būvi to Vytauto Skuodžio atvejį, pa golos. Kuba pagrasino įsijung Etiopijos, Libijos i r Pietinio Je
ti
į
kovas,
jei
P
.
Afrikos
kariuo
daug
kainuotų.
stuje paslapties, rašo Popiežius mą. Mokslininkai t u r ė s d a r b o ! žymint, jog turimomis žiniomis,
meno vadai. T a i bendradarbia
šioje
enciklikoje, i r žmogaus stebėti ir interpretuoti gautas > Vytautas Skuodis sovietų pri- menė priartėtų prie Kubos ka vimo ir draugystės sutartis, ku
KALENDORIUS
orumo yra nenutrūkstamas ry-, įr <j a r gausimas erdvėlaivio nuo- i verčiamųjų darbo stovykloje reivių laikomų pozicijų. Kuba rioje aštuonis k a r t puolama
apkaltino
JAV,
kurios
esančios
šys. Dėl t o ir Bažnyčiai n ė r a i t r a u k a s .
paskelbęs bado streiką. DienAmerika ir išreiškiama didelė
Rugpiūčio 3 1 : Raimundas,
kito kebo, kaip kelias su žmogų\/^\
• \ u
! ! _ : _ ; rastis atkreipia dėmesį, jog Lie- šios agresijos autorius.
pagarba i r padėka Sovietų Są
Amija.
š i r m a n t a s , Vilmė.
Valymai Albanijoje tuva nuo pat okupacijos p r a Pietų Afrika paskelbė, k a d jungai. Trys pasirašiusios vals
mi ir už žmogų. Enciklikos r y š 
Rugsėjo 1 : Egidijus, Verena,
kiausias bruožas tad ir yra rū
Btelgradan. — Jugoslavijos džios pasižymėjo pasipriešini "riboti uždaviniai" Angoloje pa- tybės sudarys sutarties vykdy
Daugvinas, Gunda.
pestis žmogumi, žmogaus oru- žinių agentūra paskelbė, k a d mu prieš svetimuosius. Ligi 1953 \ siekti ir Pietų Afrika atitrau- mo tarybą. Draugiškumas apims Teisingumo departamentas paskelbė
mu. jo pagrindinėmis teisėmis, j Albanijoje vyksta plataus mas- i metų, primena laikraštis, U e - ; kia savo jėgas. Puolime buvo ir karinį bendradarbiavimą, skel penktadienį, kad jis gins 13 metų uk Saulė teka 6 : 1 3 , leidžiasi 7 : 2 9
kurias Bažnyčia y r a įpareigota | to komunistų partijos valymas, j tuvoje aktyviai veikė partizanų sunaikinti "šimtai teroristų , , ir bia Libano laikraštis "Al Mou- rainiečio Walter Polovchak teises pa
ORAS
silikti Amerikoje. Jis ChicaROje pa
ginti visur i r visuomet. Su žmo-1 Ten vyksta klasių kova, valdžios j būriai. Vėliau pasipriešinimas dideli sandėliai ginklų ir amu- kif ai Arabi". T r y s valstybės bėgo nuo tėvų ir nesutiko grįžti į
Debesuota, s u pragiedruliais.
gaus teisių apsaugojimo ir už- j oponentų likvidavimas, jų siun- j sovietams įgavo kitas formas. į nicijos. paskelbė P. Afrikos gy- pasižada kovoti prieš imperia- Sovietų Sąjungą. Chicagoje gyveno jo , temperatūra dieną 8 0 L. n a k t į
tikrinimo pareiga, Jonas P a u - timaa į koncentracijos lagerius. Pasipriešinimo sąjūdyje, raaoinybos ministerija.
hzmą. sionizmą i r rasizmą.
vyresnė sesuo
165 1.
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Popiežiaus enciklika
lietuvių kalba
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DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. rugpiūčio mėn. 31 d-

oeiaunė
REDAGUOJA JAV LB SOCIALINIU
REIKALU TARYBOS
REDAKCINIS

KOLEKTYVAS

Medžiagą s i ų s t i : J . š o l i ū n u i
4545 W. 6 3 Str., C h i c a g o , I1L, 6 0 6 2 9

JAV LB Socialinių reikalų tarybos prim. dr. Antanas But
kus tariasi su lietuvių socialiniais reikalais darbuotojomis
Chicagoje — Danguole Valentinaite ir dr. Regina Kuliene.
Nuotr. V. Jasinevičiaus.

jamą gražią gotikos stiliaus
šventovę.
Nustemba mano
žmona, dar labiau nustemba ir
abu jaunieji Algiai: kokia di
dinga ir meniška šventovė,
kiek lietuviškų, tautinių spal
vų. Kaip visuomet, prie alto
riaus stovi Lietuvos trispalvė,
o šoniniai altoriai taip pat ryškai papuošti geltona - žalia raudona spalvomis. Ir para
pijos biuletenis skirtas Lietu
vos istorijai, su Lietuvos him
no ir giesmės Marija Marija
lietuviškais tekstais. Ir pats
biuletenis atspausdintas gel
tona - žalia - raudona spalvo
mis.

Pirmiausia reikia tą tolstan
čią lietuvių grupę indentifigalimybės.
kuoti. Sakysim: netekėjusios ir Koordinatorius būtų lyg ir tos d r a u g a v i m o
Gavome įdomų ir naują
Gausiose
lietuvių
kolonijose
nevedę lietuviai tarp 21 ir 40 dienos programos šeiminin
pasiūlymą, kaip būtų galima
metų amžiaus. Tik tiek. Nei kas: jo atsakomybėje būtų ir būtų praplėsti draugų būreliai
tvarkyti lietuvių bendruo
profesija, nei išsimokslinimas, programos organizavimas, ir ir atidarytos durys į bendruo
menei priklausymą.
tarpusavy menę tiems, kurie dabar peri
nei socialinė padėtis, nei jokios dalyvaujančiųjų
Redakcija dėkinga JAV LB kitos kategorijos nereikšmin supažindinimas. Juo galėtų ferijose laikosi, bet į uždaras
Socialinių reikalų
tarybos gos, kaip jos bereikšmės yra ir būti bendruomenės valdybos grupes įėjimo neturi. Atsirastų
pirm. dr. A. Butkui už kvieti pačioj bendruomenėj.
pakviesto komiteto nariai arba neužangažuotas ir nekompro
mą visiems lietuviams pasi
komiteto kooptuoti žmonės. m i t u o j a n t i s b ū d a s p a v i e 
Toliau — reikia surast jiems
sakyti naujo projekto reikalu.
Nesant komiteto nei valdybos, niams, o ypač pavienėms
Tad kviečiame visus skaity patrauklų vardą. ,3ičiuliai" kiekvienas „viendraugis" galė mergaitėms socialiai įsijungti į
tojus kokiu nors būdu reaguoti būtų geras, bet jį jau naudoja tų imtis tokios iniciatyvos.
bendruomenę. Būtų išreikštas
ir painformuoti kitus susido kita organizacija. Skambus
ir imtas kultyvuoti svetingumo,
Jeigu
bendruomenė
imtųsi
mėjusius, kaip galvojama ir žodis „viengungis" netalpina
draugiškumo
principas,
šią labai paprastą mintį ir
kas turėtų būti daroma, norint m e r g i n ų . Gal nukaitinąs
kuris
buvo
toks
ryškus
ir g y v a s
apsvarstyti,
pataisyti,
papildy
išspręsti
„ v i e n d r a u g i ų " naujadaras, kaip pavyzdžiui
pirmaisiais
tremties
dešimt
ti
ir
tada
visu
entuziazmu
priklausymo Lietuvių Bend „viendraugis", pagal ateiti
mečiais,
o
dabar
tapo
primirš
ninkų sendraugių". Jis apglėb skelbti ir garsinti, kad „vien
ruomenei problemą.
draugis" pasidarytų visiems tas ir jaunimo tarpe retai
„Soc. Gerovės" redakcija tų ir vyrus ir merginas, išreikštų
ir vienatvę, ir vienas kitam aiški ir patraukli sąvoka, praktikuojamas. Bet už v i s
draugiškumo principą. Gal kas jauniems žmonėms atsivertų svarbiausia — gal sumažėtų
sugalvotų dar geresnį, tiksles naujos susipažinimo ir susi mišrių vedybų procentas.
Gerbiamieji,
nį, skambesnį vardą. Kol tokio
J A V Socialinių reikalų nėra, naudosiu „viendraugį".
taryba aplinkiniais kebais
Sekantis žingsnis būtų suda
gavo jaunimo klausimu projek ryti
visose
bendruomenės
tą, kurį ištisai pateikiame jūsų apylinkėse komitetus iš pačių
maloniam dėmesiui.
T a s socialiausių ir draugiškiausių
problemą išsprendžia per ke
IR VĖL
projektas įdomus tuo, kad jis viendraugių ir pavesti jiems
lias sekundes: juos priims nak
PENNSYLV A N U O S
gali būti lankstus, tad lengvai sudaryti mėnesiui, ar ilges
vynei vietos Lietuvių vyčių pir
LIETUVOJE
pritaikomas prie vietos sąly niam laikui planus, kur ir kada
mininkės
šeima. Kai 1972-73
gų. Jis gali būti lengvai papil šitos grupės žmonėms būtų
metais
tose
apylinkėse lan
domas, praplečiamas
ar įdomu susitikti, susipažinti ir
Ir vėl keliavom keliais, kele
kėmės,
jokių
Lietuvos
vyčių ne
susiaurinamas. Jo įgyvendi kartu laiką nenuobodžiai liais į Peniisylvanijos anglia
buvo.
0
dabar
Štai
jie
čia n e š a
nimui kiekvienoj l i e t u v i ų p r a l e i s t i . Sakysim, vieną kasių Lietuvą, į 67-tąją Pennkolonijoje tereikia poros entu savaitę numatyti žiūrėsimą sylvanijos
lietuvių
dieną. lietuviškos veiklos krivulę.
Stabtelim kun. A. Bartkaus
ziastų iš jaunimo pusės. Šalia filmą, kitą — vakarienę kuria 1972-73 metais su manim ir
klebonijoje.
Joje susirinkę vie
entuziazmo, žinoma, reikia ir me nors restorane, kitą — kun. A. Keziu kartu keliavo tų
tinių
amerikietiškų
laikraščių
gerų ryšių užmezgimo bei kėgliavimo vakarą, gal pasi- dienų jaunieji akademikai Eleatstovai,
belaukia
iš
New Yorpatrauklios ir prieinamos irstymą laiveliais, gal gegu nutė ir Jurgis Bradūnai, o Šį
ko
atvykstant
Vlado
Šakalio.
socialinės programos sudary žinę prie vandens, gal slidi kartą — kiti du jaunosios kar
Taip
pat
klebonijoje
klebono
mo, o tas galėtų ateiti palaips
nėjimo
savaitgalį,
g a l tos atstovai — valstybės de
giminės
iš
New
Yorko
ir Waniui.
apžiūrėjimą kokios turistinės partamento pareigūnas Algis
atrakcijos. Pramogų pasirin Avižienis ir politinių mokslų shingtono ir šiaip visokios rei
Būkite m a l o n u s
mums
ar
nereikalingos
kimui nėra ribų. Reikėtų tik doktoratą beruošiąs, kurį lai kalingos
pranešti, ar šio projekto idėjai
"garsenybės",
jau
iš seniau pa
žiūrėti, kad užsiėmimai nebū ką valstybės departamente
pritariate iš esmės, antra, ar
žįstančios
klebono
širdį bei
tų vienašališki, nes ne visiems stažavęsis čikagietis Algis
turite konkrečių pasiūlymų jo
vaišingumą.
yra įdomu lankyti muziejus ir Tamošiūnas. Skirtumas tik
papildymui bei į g y v e n d i 
ne visiems įdomu žiūrėti fut tas, kad anais metais keliau
Pennsylvanijos angliakasių
nimui.
bolą. Taip pat pramogos netu davom iŠ Chicagos, o šį kartą Lietuva, kur apie Shenandoah
Su geriausiais linkėjimais,
rėtų būti per brangios ten, kur jau iš sostinės Washingtono, iš nedideliam plote susibūrę ar ne
Antanas
Butkus
studentai jomis naudosis ir, kur kelias trumpesnis gal tri dešimt lietuvių pastatytų baž
antra vertus, gali brangti tiek, mis ketvirtadaliais.
nyčių bei įkurtų parapijų, pasi
kiek praktika parodys, kas
„VIENDRAUGIŲ"
ruošusi
67-tajai metinei Lie
Po trijų su puse valandos
grupei
įperkama. Išradin
tuvių dienai, į kurią susirinks
LIETUVIŲ
g u m a s ir praktika būtų kelro atsirandam Frankvillėje, se
iki 10 ar 15 tūkstančių žmonių.
BENDRUOMENĖN
džiais
tokias programas nam buvusiam lietuvių ang
GRAŽINIMO P L A N A S
liakasių miestelyje, kur lie Ir jos pagrindinis akcentas
organizuojant.
tuvių Apreiškimo parapijoje šiais metais bus sovietų kali
Yra mūsų tarpe grupė
namo Amerikos piliečio Vy
Tokių programų tinklą suda klebonauja neeilinių gabumų tauto Skuodžio gelbėjimas.
žmonių, bene svarbiausia ir
skaitlingiausia grupė, kuri rius, reikėtų apskelbti jas viso ir retos energijos kunigas Al
Nenorime ilgiau svetingo
neranda kelio praktiškai mis galimomis priemonėmis. gimantas Bartkus. Kai kas sa kun. A. Bartkaus varginti. Kol
priklausyti bendruomenei. Tai N e tik pakabinti jas visose ko, kad tai būsimasis vysku penktą valandą Mišiomis jo
lietuvių rinkimosi pas.
mūsų vaikai, išaugę iš mokyk viešose
bažnyčioje ir po to banketu
Motelis mudviem su žmona
linio amžiaus ir iš daugiau ma vietose, bet ir paprašyt, kad
parapijos salėje bus pradėtos
laikraščiai
įsivestų čia iš anksto užsakytas kito pa lietuvių dienos iškilmės jos iš
žiau su mokyklomis susijusių visi
organizacijų; tai vaikai, išėję iš „Viendraugių" skiltis. Skiltys garbaus prelato, pirmosios vakarėse, yra dar pora valan
namų, tuo pačiu pasitraukę iš turėtų prasidėti labai trumpu Amerikos lietuvių sostinės Se- dų laiko. Tad ir nutariu žmoną
lietuviškos aplinkos ir su ja paaiškinimu ir kartu pakvie nandoriaus Šv. Jurgio liet. pa bei abu Algius pavežioti po
juos siejusiu kontaktu. Tai timu: „Jei esate netekėjus, ne rapijos klebono Juozo Neve- tuos buvusius
angliakasių
mūsų vaikai, dažnai išsikėlę į vedęs lietuvis tarp 21 ir 40 rausko, neseniai apdovanoto apgyventus miestelius, kurių
tolimus ir svetimus miestus, metų amžiaus, kviečiame prie aukštu Kolumbo vyčių žyme vieną nuo kito skiria vos kelių
susiradę juose darbus, atva m ū s ų prisidėti. Susitiksi niu ir pagerbto specialiame nylių nuotolis.
žiavę siekti mokslinių laips me:..." Cia išvardinti visų bankete. Tačiau, kad atsivė
nių, atlikti praktikos ar dėl susiorganizavusių apylinkių sini jaunus valstybės depar
Nuo Frackvillės iki Shenan
sudarytas programas. Skiltys tamento pareigūnus, prelatas doah,
visokių kitokių priežasčių.
buvusios
pirmosios
Tai taip pat ir tie mūsų vai turėtų būti atviros ne tik nežinojo ir jiems motelyje kam Amerikos lietuvių sostinės, tik
ir
p a j ė g i o m s bario neužsakė. O mes drąsiai trys mylios. Nuo vieno kalno
kai, kurie dėl komplikuotų g a u s i o m s
bendruomenių
apylinkėms,
bet galvojom, kad nuošalioje nusileidus į tarpukalnę, štai
priežasčių, ir likę lietuvių susi
būrimuose arba netoli jų, visgi ir pačioms mažiausioms ir Frackvillėje motelyje rasime prieš akis ant kito kalno išky
su lietuviška bendruomene nuošaliausioms. 0 gal net ir pakankamai laisvų vietų ir la Shenandoah su aukščiau
su siai iššokusiais liet. Šv. Jurgio
nutraukė ryšius ir persimetė į tokioms vietoms, kur bendruo mūsų bendrakeleiviams
menės iš viso nėra — tik koks nakvyne nebus problemų. Bet bažnyčios bokštais. Anksčiau
amerikietišką) ą.
I juos bendruomenė žiūri su likimo nublokštas studentas, pasiekę FrackviUę, nustebom: čia ilgai karaliavo garbin
dideliu rūpesčiu, ieškodama koks darbą susiradęs jaunas nei mūsų, nei kituose apylin gasis prelatas J. Karalius, da
būdų juos atgal susigrąžinti. profesionalas. Kodėl jam po kėse moteliuose laisvo kamba bar saulėleidžio dienas lei
kazimieriečių
Iki šiol mums vyksta tik labai „Viendraugių" skėčiu nepa rio nė su žiburiu nerasi. Todėl džiąs seselių
mažą dalį savo jaunimo išlai siieškoti lietuviškos kompa žinia, kad į Pennsylvanijos vedamuose senelių namuose
Lietuvių dieną suvažiuoja tarp netoli Philadelphijos. Jo vie
kyti aktyviais bendruomenės nijos?
10 ir 15 tūkstančių lietuvių kil toje jau kuris laikas klebonau
nariais, gal dėl to, kad
Skelbiant šitas programas, mės žmonių, nėra melas. Tai ja
nemažesnis
patriotas,
bendruomenė teturi vietos tik
tiems aktyviausiems, linku prie kiekvienos dienos plano paliudijo padėtis apylinkės Amerikoje gimęs ir augęs lie
būti
d u o d a m a s moteliuose.
tuvis, pastaruoju metu ne vie
siems vadovauti ir dirbti t u r ė t ų
telefono
organizacinį darbą. Siūlau koordinatoriaus
Tačiau nusiminti nėra ko. ną kartą Lietuvą aplankęs
numeris.
Norintieji
dalyvauti
kurti bendruomenėj rėmus, į
Paskambinu klebonui kun. Al prel. Juozas Neverauskas, isto
tos
dienos
užsiėmime
jam
kuri u oš sutilptų visi mūsų
gimantui Bartkui ir prasita rikas, knygų autorius, litu
vaikai. Siūlau svarstyti, priim skambintų pranešdami savo riu, kad dar du Algiai, atvykę anistinių kursų angliakasių
ti ir skubiai vykdyti štai kolų dalyvavimą ir iš jo gautų net iš šio krašto sostinės, netu vaikaičiams dėstytojas.
reikalingas
informacijas
labai paprastą būdą:
ri kur prisiglausti. Klebonas
įeiname į jo administruo
KVIEČIAME
PASISAKYTI

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE

Iš Shenandoah, net nespėję į
kleboniją užeiti, skubam į kitą
buvusį plačiai lietuvių anglia
kasių apgyventą miestelį —
Mahanoy City, tik už 5 mylių
nuo Shenandoah. Gamtovaiz
dis čia kiek kitoks, negu buvo
prieš 8-9 metus. Mažai belikę
milžiniškų kalnų, kuriuos mū
sų proseneliai supylė iš ang
lies atmatų, išvežtų iš gilių ir
rūsčių kasyklų labirintų, Ūku
sių giliai po žeme. Dabar ta
anglis vėl persijojama moder
niomis mašinomis ir iš tų liku
čių dar gaunama geros ang
lies šiais energijos tausojimo
laikais. Kažin, ar apie tai prieš
100 ar 50 metų pagalvojo mū
sų protėviai — angliakasiai, gi
liai po kalnais grumdamiesi su
žiauria kasdienybe?

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY
Second class postage paid at Chicago, 111. Published daily except
Sundays, Legal Holidays, days after Christmas and Easter by the
Lithuanian Catholic Press Society.
Publication Number (USPS - 161000)
Subscription Rates $42.00 — Chicago, Cook County, Illinois and
Canada. Elsewhere in the U.S.A $40.00. Foreign countries $42.00
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus is jo
mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
DRAUGO prenumerata mokama i i anksto
Chicago ir Cook County
Kanadoje (kanadiskais dol.)....
Kanadoje (U.S.A. dol.) . . . . . . : . .
Užsienyje
Kitur - Amerikoje
Savaitinis

yal. ryto iki 3 vai. popiet.

Vz metų
$25.00
$26.00
$25.00
$25.00
$22.00
$17.00

3 mėn.
$17.00
$18.00
$17.00
$17.00
$15.00

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
nesaugo. Juos gražina tik is anksto
susitarus. Redakcija už skelbimų
turinj neatsako. Skelbimų kainos
prisiunčiamos gavus prašymą.

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00.
• Redakcija dirba kasdien 8:30
— 4:00, šeštadieniais 8:30 —
12:00.

legijos Romoje auklėtinio. Bet į
ją dar sugrįšime kita proga.
Dabar mūsų laikas labai ri
botas, nes reikia skubėti į
FrackviUę, kuri nuo čia, nors ir
paklydus, tik už trijų mylių.
Baigdamas pirmąją dalį
įspūdžių, o jų bus dar eilė, pra
šyčiau atkreipti mielų skaity
tojų dėmesį į tai, kaip arti vie
Mahanoy City miestelyje ap na nuo kitos yra tos srities
link lietuvių Šv. Juozapo para lietuvių bažnyčios bei parapi
piją lietuviškasis centrelis dar
išlikęs, bet toli gražu ne MarDR. K. 6. BALUKAS
ąuette Parko apimties. Bažny
Akušerija ir moterų ligos
čia naujai atremontuota, švie
Ginekologinė Chirurgija
si, tačiau nei vėliavos, nei
6449 So. Pulaski Road (Crawford
kokio lietuviško ženklo, nors
Medical Building). Tel LU 5-6446
rytoj vyksta garsioji Pen
jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
nsylvanijos Lietuvių diena.
Priima ligonius pagal susitarimą
Lietučiui lašnojant vienas ki
t a s iš vyresniųjų bažnyčios Tel ofiso HE 4 5849. rez. 388-2233
apylinkėse prisimena, kad čia
DR. PETER T. BRAZIS
vėl lankosi tas pats žmogus,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kurs su kun. A. Keziu paruošė
2434 West 71st Street
knygą apie jų apylinkes.
Vai: pirm., antr., ketv. ir penkt. 11:30

metams
$42.00
$46.00
$42.00
$42.00
$40.00
$28.00

jos, ir kartu priminti, jog dar
nei vienai iš jų šiuo metu ne
gresia Šv. Kryžiaus liet. para
pijos Chicagoje Ūkimas.
vi. r.
Mirusi toji tauta, kurios
jaunimas
yra nekovingas.
Jaunimo
bruzdėjimas
yra
tautos potencialumo žymė.
R. Spalis
Tel ofiso ir buto: Olympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So- 50th Ave.. Cicero
Kasdien 13 vai ir 6 8 vai vak išskyrus
treč Sešt 12 tki 4 vai popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 W 81st Street
Vai Kasdien nuo 10 v ryto iki 1 v p p
Ofiso tel RE 7 1168: reikt 239-2919

Iš Mahanoy City šaunam at
Ofs HE 4 1818: Rez PR 6 9801
gal į FrackviUę, nes čia už pus Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
valandžio prasidės Mišios už
DR. J. MEŠKAUSKAS
DR. EDMUND E. CIARA
Lietuvą ir Vyt. Skuodį. Rodyk
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
0PTOMETRISTAS
Specialybė vidaus ligos
lės rodo, kad tik 4 mylios kelio.
2709 West 51st Street
2454 West 71st Street
tm»
Tačiau
kažkaip
prašaunu \
Tel. - CR 6-2400
S (71 mos ir Campbell Ave. kampas)
sankryžas slėniuose tarp aukš
Vai pagal susitarimą pirmad ir ketv 1 4 ir Vai pirmad antrad ketvirtad irūenktad
tai iškilusių natūraliųjų kalnų 7 9 antrad irpehkt 10 4 šeštad 10-3vai 3\*( 7 v p p Tik susitarus
ir kažkur nuklystu į šalį. Bet ne
^Ofs. 742-0255
Namų 584-5527
Ofs. tel 735-4477: Rez. 246-0067
amžinai... Šone netikėtai pasi
Dr. ALGIS PAULIUS
DR. E. DECKYS
rodo Maizevillės liet. Aušros
GYDYTOJA'lR CHIRURGĖ
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA
Vartų parapijos bažnytėlė su
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
1185 Oundee Ave.
klebonija ir priešais stovinčia
EMOCINĖS LIGOS
Elgin. III. 60120
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
statula. Tai reto grožio provin
6449 So Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą.
cijos masto šventovė, pasipuo
Valandos p<ig«l SVSJlaimą
šusi dail V.K. Jonyno tautiniu
Tel. 372 5222. 236-6575
religiniu menu. Tai kadaise di
Dr. ROMAS PETKUS
DR. A. B. GLEVECKAS
džiojo knygnešio kun. A Milu
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA • GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisai:
ko įkurta parapija, o šventovė,
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rapijos sąrašuose tik 120 gal
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tuviškos Mišios.
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Tikrina akis Pritaiko akinius ir
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Informacija

PRIEŠ KOMUNISTINĘ
PROPAGANDĄ

SOVIETINIO ŪKININKAVIMO DŽIUNGLĖSE
Rusų išeiviškoji knygų
leidykla „Posev", kuri veikia
V a k a r ų Vokietijoje, 1979
metais išlaido 350 puslapių
Igorio Efimovo studiją rusų
kalba „Be buržujų".
Tai
detalus, kandus ir sugestyvus
vadinamo „planingojo" sovie
tinio ūkininkavimo nagrinė
jimas. Knygos pavadinime
skamba sarkazmas. Juk iki
šiol šešių dekadų
bėgyje
valstybinis sovietų kapitaliz
m a s neišsiveržia iš stagna
cijos ir egzistuoja, kaip ten
sako, misdamas savo nykimo
syvais. Galingos biurokratijos
tinklas, kaip aštunkojis slegia
žmones, žudo šalies ekono-.
miją, pūdo moralę, rūpes
tingai
naikina
kukliausią
privatinę iniciatyvą. Todėl
turtingiausioje
teritorijoje
užguitieji žmonės vos ne vos
vegetuoja. Jėga išlaikomas
režimas yra visuotinis melas,
a p g a u l ė , dekoracija.
Tai
įvairių falsifikacijų cirkas ir
kalėjimas.

lApie lietuvių ir kitų paverg vojus universitetams sukurti iš
tųjų tautų atstovų laisvuose studentų
negalvojančius
kraštuose skleidžiamą infor- manekenus, išmokstančius sa
niaciją ne kartą buvo rašyta. vo darbus, bet nepasiruošu
Vieni mano, kad užtenka tik sius grumtis su tikromis gy
pasiųsti kokiam laikraščiui ar venimo kliūtimis. Vadinamas
kokiam vyriausybės atstovui "liberalinis" jaunimas arba
teisingų žinių apie komunis jaunoji karta nesugeba jau su
tinę veiklą okupuotuose kraš prasti, kas yra tautinis identi
tuose, to ir gana. Iš tikrųjų to tetas, kas yra patriotizmas, ko
kių pranešimų dažniausiai kios yra pareigos savo tautai ir
niekas net neskaito, nes tai valstybei. Jie dažnai tampa to
paprasti raštai, kurių valdžios visko priešais — revoliucionie
žmonės ir redakcijos gauna riais, norinčiais sugriauti se
kasdien šimtus. Kiti galvoja nąją tvarką, bet neturinčiais
teisingai, kad reikia profesio planų įvesti savo naują sant
nalinio patyrimo ir sugebė varką.
jimo prieiti prie pačių laikraš
Tarp Šio "liberalinio" jauni
čių, prie valdžios žmonių. Jie mo kyla visokie "izmai", —
turi išgirsti, sužinoti ir supras pacifizmas, "žmogaus laisvės
ti išeivijos informacijos šalti lyga", "žmogaus teisių sau
nius ir jų perdavimo tikslus gy gojimas" ir kt. Jie jau kviečia
venamame
k r a š t e . T a i si kalbėtojus net iš Sovietų am
asmeniniai ryšiai, kurie kyla iš basados n e v a
socialinių
profesionalumo, nors profesio mokslų specialistus, kurie va
nalai veikia daugiau biznio pa ro atvirą komunistinę propa
grindais, kas mums ne visuo gandą, nors to žodžio ir veng
met tinka.
dami. Dar gerai, kad tokio
Tuo tarpu bet kokia žinia plauko "liberalai" nesudaro
naudojama iš Sovietų Rusijos, daugumos ir neturi visuotinės
kai kurį laiką gyvenę spe įtakos. Tai žvilgsnis į tos pro
cialistai, tarptautinio masto pagandos mašiną, kuri veikia
žurnalistai ją atsiunčia. Jų net ir išeivių tarpe.
skelbiamos žinios yra priima
mos dažnai net be kritikos,
nors redakcijos turėtų žinoti,
Stipriausiai
komunistinė
kokiu būdu tos žinios pasiekia propaganda yra atsukta į išei
laisvus kraštus. Jos dažnai yra vius — "buržuazinius nacio
išcenzūruotos ir, nors kartais nalistus". Jie tai vadina ma
sensacingos, jos yra tik dalinė ž u m o m i s , l y g n o r ė d a m i
gyvenimo tiesa, o ne tikrovės susiaurinti jų veiklos reikšmę,
aprašymas. Jeigu kuriam ko bet propagandines priemones
respondentui pavyksta prakiš naudoja kaip prieš ištisas vals
ti stipresnių pasisakymų apie tybes, rašydami laikraščiuose,
komunistinę tikrovę Rusijoje, leisdami specialias įvairiomis
ypač jos okupuotuose kraš kalbomis knygas, ypač kalbė
tuose, tai jau jis pats žino ir ki dami daugybe kalbų per ra
ti tuoj patiria, kad jo dienos ten diją į įvairias tautas. Jų žo
suskaitytos ir jis greitai grįš džiais tariant, "ta
maža
namo. Tik sąžiningas žur pabėgėlių ssaujelė" niek^ ne
nalistas grįžęs parašo teisingą gali padaryti. Bet kad ji daug
straipsnį ir duoda teisingą padaro, galima matyti iš jų
vaizdą apie gyvenimą Sovietų kaltinimų dėl "karo krimina
Sąjungoje, apie persekiojimus, lų", falsifikuotos dokumen
kalėjimus, KGB veikimą, psi tacijos svetimų kraštų teisin
chiatrijos išnaudojimą nepati gumo institucijoms siuntimo.
kimiems piliečiams sunai Tai mėginimas vieną antrą iš
kinti.
gąsdinti, gal kokį nubausti, o
Tą propagandos mašiną So gal net ištremti. Juk mums vi
vietai moka taip panaudoti, siems žinomi nekaltų žmonių
yra pasiekę tokio "profesio terorizavimai, atliekami įstai
nalumo", kad laisvieji jiems gų, kurios bolševikų įtakai yra
prilygti negali. Laisvųjų žur pasidavusios ne iš blogos va
nalistų daugumas nori skelbti lios, bet dėl naivaus pasitikėji
tiesą, nors kartais ją ir užtem mo komunistine propaganda ir
do savo naiviais komentarais. nesugebėjimo p a ž i n t i ko
O komunistinei propagandai munizmo praktikos.
dar geriau, nes jie tada net čia
Apgaulės būdais propagan
gali nesunkiai primaišyti savo dos agentai įeina net į šeimas
propagandinių nuodų.
ir organizacijas. Jie nesitiki
ten rasti šalininkų, bet vienus
dėl jų liguistos nostalgijos, ki
Komunistine
propaganda tus dėl polinkio į intrigas ir
mažai domisi pavergtieji, nes ginčus, trečius dėl nežinia iš
ten jiems tik raginimai dirbti, kur kilusios neapykantos vis
tik pasigyrimai laimėjimais, kam, kas lietuviška, patraukia
tik kalbos apie vadinamų jiems tarnauti kurstymais,
"kapitalistų" smukimą. Bet ir pykčio kėlimu ar nekaltų žmo
tas nuolatinis kartojimas da nių niekinimu. J ų tikslas ir yra
ro įtaką ypač jaunimui, kuris sukelti vienų kitais nepasi
nieko nežino ir negali sužinoti tikėjimą, organizacijas ar sam
daugiau, negu partijos cenzo būrius ardyti iš vidaus (Reikia
riai leidžia. Propaganda pa priminti turėtą ir šio dienraš
vergtuose kraštuose žudo žmo čio patirtį. Agentas žino, kad
nių dvasią, savo vertės ne redakcija skelbimus tvar
supratimą. Ji žaloja ypač vai ko, tai padavė okupanto išleis
kus ir jaunuolius, o iš daugelio tos šlykščios šmeižtų knygos
sukuria karjeristų klasę, kuri skelbimą, kai redaktoriai jau
už tarnybą ir duoną parduoda buvo išėję, nes numanė, kad
savo tautinius įsitikinimus ir techniški darbininkai šios ap
sąžines. Ar mes galime jiems gaulės nesupras).
Prieš tokią propagandą rei
kuo padėti, tai jau naujas klau
simas, priklausąs nuo sąlygų kia pastatyti stiprią infor
h* atitinkamos aplinkos. Bet jie maciją tiesos, kuri sugriautų
patys prašosi šviesos iš lais komunistų ir jų agentų melą. Ir
vųjų kraštų bent radijo ban reikia džiaugtis, kad jau ir vie
tos laikraščiams mūsų infor
gomis.
Svetimuose kraštuose pir macijos institucijos sugeba pa
miausia komunizmo propa teikti dėmesio vertų žinių ar
gandininkai mėgina suvilioti straipsnių. Tas kelias yra ge
nepatenkintus savo tvarka ir riausias. Prie jo dar reikia pri
turima valdžia. Mėgina taip dėti gelbėjimą nekaltai puo
pat patraukti intelektualus, ku lamų, kalėjimuose kankinamų
rie yra tapę smulkiais savo sąžinės kankinių. Reikia ginti
specialybės amatininkais be ir institucijas nuo agentų,
gilesnės minties, be ieškojimo griaunančių jas iš vidaus, kad
gyvenimo prasmės. Čia jiems mūsų veikla neliktų tik gyni
talkina
aukštųjų
mokyklų mosi pozicijose. Mes turime ko
smulkūs, o kartais net žymūs munizmą pulti teisingos in
dėstytojai, kurie nepajėgia formacijos būdais, kad net
atskirti socialinės ir politinės tamsiausi pasaulio žmonės pa
srities nuo techniškos ar tech matytų jo tikrą veidą.
nologinės pažangos. Tai pa
PS.

Tikroviškas vaizdas
Studijos
autorius
Igoris
Efimovas yra savo tvirtinimų
žinovas. Keli jo darbai —
beletristikos ir socialinių studi
jų — paminėti ir „Sovietinėje
Enciklopedijoje". Netrukus jis
gerai įsisąmonino
vadina
mųjų
„Potemkino
kaimų"
statybas sovietinėje ekono
mikoje ir persijungė į intelek
tualinius disidentus. Jis pradė
jo r a š y t i savo k a n d ž i a s
studijas pogrindinei spaudai.
J o darbai pasiekė laisvąjį
pasaulį. „Samizdatas" išleido
kelias jo knygas. Ši aptaria
moji pirma pasirodė Sovietų Sgoje, pogrindyje. Savo preci
zija, kritikos jėga, kandžia
įvertinimų kalba ji primena
kondensuotą A. Solženicyno
studiją
„Gulago archipe
lagas". Kaip A. Solženicynas
parodė pasauliui neišpasaky
to žiaurumo sovietinio režimo
„susitvarkymą"
su
kitaip
manančiais, taip I. Efimovas
atidarė tariamojo „Valstybės
plano" poveikį į valstybės
ekonomiką ir visuomenę.
Autorius yra technologas,
ilgai dirbo industrinės ekono
mikos srity. J o studija pilna
iliustracinės,
konkrečios
medžiagos, kas įtikina ir
skeptikus. Veikalas skaitomas
pagauliai, įtraukdamas skai
tytoją į siužeto plėtrą kaip
tikras nuotykingas romanas.
Bet tai nėra romanas, tai nėra
Voinovičiaus, Ilfo ar Zosčenko
žanras beletristiškai demas
kuoti sovietinės santvarkos
ydas. Tai faktų ir konkrečių
pavyzdžių kalba. I. Efimovas
pliekia, rodo, pašiepia ir...

J . GLIAUDĄ
įrodo savo žodžius. Jis rodo
konkretų gyvenimą.
R a n k ų ir galvų
darbas
Knygos turinyje iškyla
„komunizmo statybos darbuo
tojai" — darbininkai ir intelek
tualai. „Kaip dirba rankomis"
ir „kaip dirba galva", skirsto
autorius tas gausias darbuo
tojų kategorijas savo sarkas
tiškais pavadinimais. Tose
grupėse yra įmonės darbinin
kas, statybininkas, sunkve
žimių vairuotojas, kaimo
darbininkas, parsisamdantis
privatininkas, kolūkinis „savi
ninkas" (kuris turi miniatirūrinį sklypelį savo prasimaiti
nimui) ir kiti — jie visi „stato
komunizmą" fiziniu darbu.
Žmonės, „kurie dirba galva",
yra inžinieriai, projektuotojai,
tiekimo darbuotojai, įmonių
direktoriai, stambūs parei
gūnai, kontrolės tarnautojai,
mokslininkai.
Visų jų — kas dirba ranko
mis ir galva — darbo sąlygos
pasibaisėtinos. Visur absoliu
t ū s nepritekliai priverčia
gyventi iŠ klastočių ir melo,
vagiliavimo ir suktybių. Visą
tą likimą natūralu dar skirti
„smulkiesiems paukšteliams",
bet, va, veržimasis į mokslą
palydimas savų, sovietinių
išdaigų. Autorius rodo, kad ir
diplomai yra pirkimo objektai,
ir daktaratai yra suktybių ir
„aukštos politikos" padari
niai. Pvz. užplanuota šiais
metais išleisti tiek ir tiek
technologijos daktarų, ir
mokslo įstaiga, iš kurios
visagalintis
valstybinis
planas laukia daktarų der
liaus, skubomis pagimdo dak
tarus, nelyginant kiauli
n i n k y s t ė s farma, į s i p a 
reigojusi turėti 24 paršiu
kus iš paršingos kiaulės, dviejų
motinų paršiukus sudeda į krū
vą, kviečiasi fotoreporterius ir
„ į r o d o " pasauliui, k a d
įsipareigojimas įvykdytas, kad
sovietinė
kiaulė
visada
pirmaujanti savo prieaugliu...
Autorius rūpestingai var
dina vietas, pavardes ir datas,
kur tokios apgavystės vyko,
kur „komunizmo statyba"
spindėjo itin ryškiai.
Apgaulės slėpimas
Spalvingos „Potemkino kai
mo" dekoracijos statomos ir
fabrikuose, ir kaime, ir aukš
tojo mokslo įstaigose.
Štai valstybiniai egzaminai
medicinos institute ir egzami
natorius pasisako:
„... Vienas egzaminuojama
sis toks silpnas, toks jau

nemokša. Bet jis davė man
garbės žodį, jis niekad nesi
vers gydytojo praktika. Ir kas
gi? Nusidėjau, pasirašiau jo
diplomą..."
Kodėl taip? Mums tai bus
aišku tiktai tada, kai sužino
sime, kad institutui buvo
nustatyta išleisti tokį ir tokį
gydytojų skaičių. Jeigu tiek
diplomuotų ir „diplomuotų"
absolventų neišleis, kils tyrinė
Lietuvos Vyčių seimo registracijos komisija, sudaryta iš įvai
jimai, kodėl?, ar mokomasis
rių
miestų delegatų, laukia atvykstančių svečių Scrantone,
personalas
nesugebėjęs
Pa.
sėkmingai mokyti? Mokoma
sis personalas turės problemų „eksploatatorius", išnaudoto na slogus, tamsus, beviltiškas.
ir didžių nemalonumų...
jas, asmuo su „savininkiš Kas atitaisys ilgų dekadų
kais" polinkiais. Tai yra Plano poveikį? Kas pagydys kiaurai
Tad virš viso gyvenimo, virš šventraščio
priešininkas. demoralizuotą visuomenę?
buities ir būties yra visų galin Sovietinės ekonomikos chaose
Autorius dar nepasakė, kad
giausias visų darbų, suma šis „išnaudotojas" tarpsta — girgždančiai savo ratais visa
nymų, pastangų, kombinacijų čia jis sėkmingai tvarko savo sovietinė ekonomika sukasi
diktatorius — Valstybinis kolchozinį sklypelį, ten jis ant milžiniškos karo pramo
Planas, kuris kas penkeri gamina muilą, dar kitur siuva nės ašies. Karo pramonė yra
metai vis panaujinamas, pagal užsakymus, batsiuvys, tikrasis valstybinio Plano ir
paramstomas ir skelbiamas kirpėjas, net gydytojas. Jie visi utopiškų penkmečių stūmekspaudoje, TV kanaluose, biule slaptai patarnauja vienas ki lis.
teniuose, įsakymuose ir gatvės tam ir amžiname defici
Vis dėlto autorius stengiasi
skelbimuose. Viskas turi atitik tiniame prekių ir patarnavimų
ti plano skaičius. Tiek ir tiek varge gyvena kaip išmano. viltingiau pažvelgti ateitin.
sviesto, tiek ir tiek plieno, Prie tokių prikergiami ir vagys Jis, kaip A. Solženicynas
paršiukų farmose, ir mokinių įvairių produktų ir gaminių spėlioja, kad sovietinė impe
mokyklose, ir doktorantų tiekimo įmonėse, nors tai yra rija nusikratys pavergtų teri
universitete. Taip susidaro sveikam protui nesuderi torijų. Ir čia pat abejoja, ar
sveikam laisvos valstybės namos uždarbio ar vogimo sfe nebus Maskvos „globos"
teritorijose
piliečio protui neįsivaizduoja ros. Bet taip jau valstybei nusikračiusiose
naujų
teroro
bangų
ir „sąskai
ma Valstybinio Plano teokra- patogu. Veikia net įvairių
tija. Viskas per Planą, viskas disertacijų parūpinimo biurai. tų suvedimo"? Jis galvoja
Planui.
Maskvos institute ir Jakutijos dargi, kad vadinamoms mažu
institute pasirodo disertacijos, moms bus itin sunku aklimati
Ši absoliučios centralizaci
kilusios iš vieno šaltinio — ir zuotis naujose gyvenimo sąly
jos sistema sudaro daugybę
kas čia susigaudys? Pagal gose.
įvairiausių
konfliktų,
Planą paršiukų ir daktarų
Karolio Markso utopija
nesutapimų, nesusiderinimų,
skaičius duotas komunizmo įgyvendinta Sovietų santvar
komiškiausių situacijų, absur
statybai be deficito! Atėmęs kos formoje. Teroro būdu utopi
dinės veiklos ir beprasminasmeniui ekonominės inicia ja suderinta su gyvenimo var
giausių kombinacijų, kad tik
tyvos palaimą, valstybinis gais. Ir autorius šioj knygoje
a n t popieriaus Viešpats
kapitalizmas pagrindinai su patalpintu sovietiniu anek
Planas atrodytų klestintis.
griovė savo gerovės perspek dotu kviečia patį Marksą pasi
Plano klestėjimas reiškia,
tyvas.
sakyti. Buvo taip: Marksą
aišku, partijos ir vyriausybės
Autorius
iškėlė
šioje
studijo
pakvietė tarti keletą žodžių per
išmintį. Plano tariamas klestė
je
iniciatyvos
žmogaus
laisvės
sovietinę televiziją. Barzdo
jimas turįs įrodyti planuoja
premisą.
Asmeniškos
ekono
tasis žmonijos naiviųjų protų
mojo sovietinio ūkio pranašu
minės
iniciatyvos
galia
pasta
k l a i d i n t o j a s priėjo p r i e
mą prieš kažkokį kapitalistinų
tė
ant
kojų
laisvės
kraštų
gyve
mikrofono ir suriko: ^Visų
ir tariamai (sovietų informaci
nimą. O
v a l s t y b i n i a m šalių proletarai... atleiskite
joje) merdintį ūkį.
kapitalizmui (sovietizmui) tai man!'
yra visų pavojingiausias
Iš to — chaosas
priešas, nes tiktai savo ekono
Igoris Efimovas rodo, kad minėje teokratijoje Valstybės
sovietinis Valstybinis Planas Planas galįs laikytis ir slėpti
— Mokslininkai b a n d o
tikrai viešpatauja, bet tik ne už savo nugaros „partiją ir
nustatyti,
koks buvo kiūrė
vyriausybę".
ekonomikos darnoje. J i s
tas
D.
Britanijoje
prieš 500
Iš čia nuolatinis Plano (ir
viešpatauja
ekonominiame
metų.
Tyrimo
darbus
vykdo
chaose, kurį jis pats tveria ir režimo) karas su privatine
Liverpolio
universiteto
dar
pats jame merdi. Anksčiau iniciatyva.
buotojai.
J
a
u
žinoma,
kad
749
„socialistinė revoliucija" (taigi
Šešių dekadų bėgyje utopi
m.
Temzės
upės
potvynis
siekė
neraliuotas maištas), visada nio Plano viešpatavimas žudo
turėjo turėti priešų ir visad ekonominį sovietinės imperi apie 10 mylių, o 1114 m. saus
verstis jų naikinimų. Dabar po jos gyvenimą, palaiko milži ros metu upės gylis krito iki
šešių dešimtmečių „beklasės" nišką biurokratiją, demora metro. 291 ir 329 m. dauguma
visuomenės buvimo Valstybės lizuoja gyventojus ir visus D. Britanijos upių užšalo, o
Planas turi turėti savo priešų, vergia savo utopijos fanatikų 1282 m. žymusis Londono /
su kuriais paranku kautis užmačiomis, tartum ajatolos Bridge tiltas neišlaiė dielių šal
čių ir sugriuvo.
U
(KGB juk nesnaudžia) ir ku Iraną.
riuos paranku kaltinti dėl savo
Visi tie tyrimai padės
Bendras paveikslas, kad ir
V
nesėkmių. Tai iki šiol mėgsta
autorius
kandžiai nustatyti, kaip keisis ateityje
neišnykęs
S o v i e t u o s e šyptelėti, net nusijuokti, išei britų salos klimatas.

— Ir aš studijuoju anglų kalbą, — pasisakė Peliksu. Vyro ir moters santykių stichija yra toks
Vanda.
keistas pasaulis — ten nėra formulių, tradicijų,
Vienumoje jos sudarkyta vaizduotė grįžo į vokiš receptų ir principų...
kojo parko šešėlius, į naktį prie pilies griuvėsių, į
neužmirštamą epizodą. Sudiev, sudiev, Zenonai! Ir jai
J U R G I S GLIAUDĄ
10
37
atrodė, kad šokio pozicijos susimaišė, kad jos vietą
Ansamblis subyrėjo. Vanda kelis kartus keitė sto „Sadutėje" per klaidą užėmė Agnė Jovaraitė, kuri
Pasidaręs Beverly Katz savo meiluže, Ipolitas
vyklas. Kartą Vanda sutiko merginą iš ansamblio. „Sadutėje" niekad nesirodė. Ji ir be baltos skarelės, be
Girinis
įžengė, kaip jis sau apibūdino, į atnaujintą
Mergina didžiavosi turinti gerus afidevitus. Jai „Sadutės" prisiviliojo Zenoną Rikantą. Va, sunkio
savo gyvenimo fazę. Buvusių fazių jis neskaičiavo.
netgi sudarė galimybes studijuoti Amerikoje. Ji mis šlaunimis siūbuodama,
Agnė
uu a
5 žingsniuoja
m
l u a „Sadu
uauu
,
,
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i
Y
"
"
'
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'
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'
?
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"
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Jos
buvo panašios kaip vandens lašai. Todėl jos
A
pakankamai pramoko anglų kalbos.
H
tės
rikiuotėje.
Agnė
Rįkantienė!
Agnė
Jovaraitė
,
T U
•
••
„
Bekalbėdama apie ansamblio dienas, mergina Rįkantienė! 6J ji, Vanda, ji toji pat Vanda Širkaitė
"
nebuvo
ir
naujos.
Jos
buvo
atnaujinamos.
pridūrė:
Kokius ėjimus meilės krokete ji pražiūrėjo? Ji ėmė
Beverly buvo tokia moteris, kuriai neprivalu
— O mūsų žavusis dievaitis Zenonas skuba į net gailėtis, kad nesugebėjusi laiku, kada likimas dėjo
įtikti,
nei stengtis demonstruoti savo meilės stadijų:
užjūrius ne vienas. Su žmona! Cha cha! Tu pamanyk: laimikį į jos delną, fiziškai pririšti prie savęs Zenoną.
įsimylėjimo
jautrumo, sentimentų, pavydo, aistros
Zenonas ir su žmona!
Dvasiškas prisirišimas vyrui ateina vėliau. Pirmas
kaitros,
žaisti
meilės ištisumo properšomis, žaisti
Mergina kikeno. Mintis, kad Zenonas Rikantas, slenkstis ir pirmas stebuklas — kūnas. Zenonas ją
nuovyla,
melancholija,
trapiais susimąstymais apie
kuris, tariamai, priklausė visoms ansamblio mergi vestų. Jie abu plauktų Amerikon. Šeima: vyras
santykius
ir
kitais
kvailais
— jis sakė — bangavi
noms, dabar priklauso tiktai vienai, atrodė jai Zenonas Rikantas, žmona Vanda Rįkantienė.
mais.
Meilė
su
Beverly
buvo
rimta. Meilė su Beverly
komiška, neįtikėtina.
Vėliau visas tas problemas, kurios voratinkliais
buvo
klasiškai
ištisa.
— Kas jo žmona? — suvapėjo pasimetusi Vanda. vyniojo sielą, nupūtė emigracinio egzodo audra. Ir
Turėtose meilėse buvo meilės grimo, sentimento
— Tu nepatikėsi, — juokėsi mergina, — mūsų štai — seni, komiški „širdies dalykai" nūn atrodo
dekoracijų, bengališkų ugnių miltelių. Tų niekų
ansamblininkė Agnė Jovaraitė. Visų mūsų merginų kaip mažytė stotelė ant ekspreso kelio...
nebuvo dabar. Santykiai atrodo taip natūralūs, kad,
nesklandžiausioji.
Taip nutiko, kad nesutiko vyro, kuris jai patiktų
vienam tarus gana, nusibodo, sudievu, viskas ir pasi
Vanda tylėjo, o mergina gyvai dėstė:
iki pasiryžimo tekėti už jo. Atsirado Vilbenos globa —
— Ir aš galėčiau pažaboti tą Zenoną kaip motiniškos meilės pakaitas. Vienišumo nebebuvo — baigs. Prieš porą metų jis bu/o rimtai įkliuvęs su
bematant. Bet man jis nebuvo reikalingas. Per daug jį gyveno studijomis, profesija, našlaitės globa ir viena moteriškaite, kuri sugebėjo daryti gigantiškas
pavydo scenas, įskaitant grasinimus nusišauti, ir
pasisekimo su moterimis. Koks tai vyras: ir mano, ir pareigų prisiėmimu
taip grasino keletą kartų.
visų! Amerikoje bus įrodytas jo tinkamumas būti
— Neketink nusišauti, — Girinis ramino traputę
šeimos galva. Agnė Jovaraitė negraži. Jai bet kuris
Amerikoje gyvendama ji negirdėjo apie Zenoną moteriškaitę. — nes tokia mirtis tavęs nepastatys
vyras radinys.
Rikantą ir jo žmoną. Pirma ji tuo stebėjosi. Ji nesu
— Labas, Amerika! — gyrėsi mergina. — Per prato, kad kiekvienas gyvenimo variantas gamina protingųjų tarpan. Tokia mirtis visiems atrodys
Atlanto bangas, o ten: hau du ju du miss Jurop? Ai fyl savo veikėjus ir savo posūnius. Kur tas Zenonas? kvaila. Jeigu tu nudėsi mane, tai irgi atrodys kvaila.
Iškelsi mane ant meilės herojaus pedestalo. Jeigu mes
oKei:
Kur?
abu nusišausime, visi juoksis, sakys kam tas ginklas,
Visa tai taip spontaniškai išgyvenusi atsi kada yra telefonas? Kulka gaii deformuoti tavo veidą
Vanda atgavo pusiausvyrą. J i pajėgė susijuokti.
Kokia medinė ta anglų kalba. Kaip ji skiriasi nuo minime, Vanda nusitarė neišduoti jos paslapties ir karste tu atrodysi baidyklė.
Vilbenai, neduoti jai jokių patarimų, kaip laikytis su
prancūziškojo dainingumo!
(Bus daugiau)

ATOLAS KORALŲ SALA

i -

DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. rugpiūčio

men

- 3 1 d. Į grade ir iš kitu miestu sodų, aikš- Į "Blogai su pašarais, su šienu.,
A b i e j ų šalių a d v o k a t a i y r a
[čiu, pievelių ir parkų bei darbi- Į Šieno kasmet vis mažėja. Skaudu'kaip žirklių abidvi p u s ė s : j o s
ninku gyvenviečių plauks koncen-įžiūrėti, kaip šimtai nenušienautu (kerpa, k a s y r a tarp j ų , b e t netruoti pašarai \ pirmaujančius ha dingsta po sniegu". "Pranašu pažeidžia viena kitos.
kolūkius ir valstybinius dvarus. mas planingo liaudies ūkio siste
D. W e b s t e r
Ul^OJLi^AAEOLš
JUOZAS MASILION3S
HELP WANTED — MOTERYS
Bus padarytas rimtas maitinimo mos vadovavimo: Komunistų par
programos įvykdymui indėlis, ne tijos nenuilstamas rūpestis dėl ne •Mllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilli
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll REIKALINGA MOTERIS prižiūrėti
nukrypstamo materialinio ir kul
Kad nesusidarytų
klaidingas prie neseniai pastatyto pamink seniai Politbiuro numatytas.
mažą vaiką. Skambint
tūrinio
lygio
tarybinės
liaudies
įspūdis, jog mokytojų savaitėje, lo ir supažindino su to paminklo
Be abejo, žolei iš parkų, aikš
4 6 1 - 0 5 1 2
ekonominė
be paskaitų, nieko kito nebuvo, atsiradimo istorija bei jo statymo čių naudoti turės būti sudaryti pakėlimo, partijos
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
Radijo valanda jau 40 metų tarnauja
šį kartą peržvelgsiu visus kitus mecenatais. Aužiūrėjome
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
salę, fondai, pradėtas darbas turės bū strategija išlavintoje socialistinė New Jersey, New York ir Connecticut
Pardavimas ir Taisymas.
je
bendruomenėje,
dėsningai
persidienos įvykius.
valgyklą, apylinkę.
lietuviams!
ti normuotas ir suplanuotas. Dėl
IŠNUOMOJAMA — FOR KENT
auklėjančiai į
komunizmą"-. K a s
M
1
G
L
I
H
A
S
TV
Iš
WEVD
Stotie*
to
SovSąj.
Žemės
ūkio
ministeri
še&tadienj
Kėlėmės arba buvome prike
5:30 pavakariai — pienas su
Kiek pas juos akiplėšiškumo, kad New Yorke nuo 8 iki 9 vai. vakaro
IŠNUOM. 4 kambarių butas (2 mieg.)
2346 YV. 69 St., tel. 776-1486
liami 7 vai. r. Kiekvieną rytą pyragaičiais. Nuo 4 iki 6 paskai joje turės būti sudarytas atski
97.? meg. FM.
apyl. 70-ta ir Rockwell. Pečius ir šal
tauzytų
tokias
nesąmones
60
me
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUllUIII dytuvas. Tik suaugusiems. Skambinti
tarp 7 ir 7:30 gražus ežero vaiz tos. 6 v. v. vėliavų nuleidimas ir ras "Glavtravsryvkormprom" tres
Direkt. DR. JOKCBAS STUKAS
tų iš eilės!.
T.
das. N u o ežero, kaip nuo ver vakarienė. Po vakarienės laisvalai tas ir pagaliau pašarinė problema
illIitiiiMiiriiiiiMiiiuiliillllllUIllllllililiii 434-2351.
234 Sunlit Drive
dančio didelio puodo, kyla rūkas. kis. Kiekvieną vakarą 8 ar 8:30 Sov. Sąj. bus išspręsta. Ją išspręs
VVatchung, N. J. 07060
Pramigai, ir rūkas bus pranykęs. buvo vakarinės programos, kurias pievelių žolė!
SUTVĖRIMAS
ISNUOM. apšild. 5 kamb. (2 miega
Licensed, Bonded, Insured
TeL
—
(201)
753-5636
mi) naujai dekoruotas butas Marquette
7:15 rytinė mankšta, kuriai iš tvarkė Ingrida Bublienė. Jose tu
Rusijoj iki revoliucijos gyvuliai
Berniukas klausia tėvą:
Nauji
darbai
ir
pataisymai.
Virtu
Pke. Skambint po 7 v.v. tel. 737-7568
tvermingai k a s rytą vadovavo rėjo progos pasireikšti vaikų dar visą vasarą ganėsi ant žolės, žie
— Tėveli, kodėl Dievas pirma 'i:mimii!iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiu vės ir vonios kabinetai. Keramikos ir
Br. Keturakis. Kas rytą susidary želio, vedamo Rūtos Juškienės, mą buvo šeriami šienu, išimties sutvėrė Adomą, o paskui I e v ą ?
iiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiimimiiiimiimiiii kt. plytelės. Glass blocks. Sinkos
davo 10-20 mankštinimosi entu mokinukai, kurių buvo apie 12, būdu grūdais bei runkelių cuk
R E A L
E S T A T E
vamzdžiai išvalomi elektra. | automa
— Matai, vaikeli, Dievas ne
ziastų
būrelis.
Vadovas toks A. Bagdonas su lietuviška ir že raus fabrikų ir bravorų maisto at norėjo, k a d Jam k a s duotų pata
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite
mankštos mėgėjas, kad nors dar maitiška kūryba, skaidres rodė liekomis. Tačiau ne mažiau 80 rimų...
savo pavardę ir telefoną.
Arti 73-čios ir Campbell 2-jų butų
medinis. Didelis kiemas. Tik $38.500.
toli būdavo iki oficialaus pra kun. L. Zaremba ir Jolita Kava proc- pašaro sudarė pievos.
Seniausia Lietuvių Radic programa
S E R A P I N A S — 636-2960
džios laiko, griebdavosi pirmuo liūnaitė. Įspūdingai buvo suruoš
Naujoj Anglijoj is Stoties WLYN,
Marquette Parko apyl. liuksusinis 12
Kiek gyvulių buvo Rusijoje
••••••••••••••••••Į|t»nin»|"m..it|i||HiĮ
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo
butų. Parduotas.
sius mankštinti,
nusivesdamas tas Tėvynės vakaras su programa prieš I pas. karą nenurodoma,
S 0 P H I E B A R Č U S 1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo
toliau nuo susirinkimo vietos. Vė j viduje ir su žvakėmis eisena prie bet manoma, kad 1913 m- gyvu
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIII
Arti 69-os ir RockwelL Mūrinis 2-jų
RADIO ŠEIMOS VALANDOS
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai butų. Parduotas.
liau arba laiku atėjusiems tek | kryžiaus. Grįžtant įspūdį dar pa lių Rusijoje buvo daugiau, negu
trauką ir komentarai, muzika, dainos
Visos programos iš \VOPA
iš mūsų sandėlio.
davo tik prisiminti romėnų po didino pakelėje degančios
Brighton Parke mttr. 3-jų butų ir
žva Sov. Sąjungoje 1928 m. Galvijų Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki Ir Magdutes pasaka. Sią programą
COSMOS
PARCELS
EXPRESS
krautuvė.
Parduotas.
sakį: Sero venientibus ossa.
veda
Steponas
ir
Valentina
Minkai.
kutės. Įspūdinga buvo ir šeštadie 1928 m. buvo 70,6 mil., o dabar penktadienio perduodama nuo 4 vai.
Biznio
reikalais
kreiptis
J
Baltic
Flo
2501
W.
69th
St.,
Chicago,
IL
60629
Dar
turime
pirkėjų ir gerų namų
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią
8 vai. ryto šv. Mišios. Jas at n i o vakarinė programa su pla jų priskaito 115,5 mil. Tačiau 1928
rists — gėlių bei dovanų krautuvę,
investavimui.
stotį.
Šeštadieniais
ir
sekmadieniais
atsisveikinimo programa. m. valstiečiai laikė 33,5 mil. ark
502 E. Broadway. So. Boston, Mass.
našavo ir trumpą, bet visuomet tesne
SIUNTINIAI ] LIETUVA
lių, o dabar jų tik 6 mil. Bendras nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat
Skambinkit tel. 4 3 6 - 7 8 7 8
turiningą pamokslą pasakė sto
Telef. 434-2413
TeL
925-2737
Atsisveikinimo
vakaras buvo galvijų 'balansas: 104.1 mil. 1928
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
vyklos kapelionas kun. Leonas
1490 AM
ŠIMAITIS
KEALTT
tite didelj pasirinkimą lietuviškų knyVytautas Valantinas
suruoštas s e šeštadienį, kaip bū m- ir apie 121 mil- 1980 m. Avių
Zaremba,
jėzuitų
provincio• 159 S. MAFLEYVOOD A V E.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11U1UU11U1IIIIIIIIIIII
davo įprasta, bet penktadienį, nes padidėjo 5 — 6 proc. kiaulių nuo
2951 W e s t 6 3 r d S t r e e t
n
CH1CAGO. 1LL. 60629
las. Tik šeštadienį Mišios bu- „.
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m m •iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuuiiilliimiltllltll.
šio
vakaro
vadovas
turėjo
grįžti
į
26.1
mil.
iki
73.5
m
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,
bet
kiau
Insurance — Income Tax
iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiuiiiiiiiiiu
c
i -—- -- V„J i , 0 1 sio vakaro vadovas turėjo grĮzti i
Detroitą
šeštadieniui.
Po
stud.
lės
šieno
neėda.
Taigi
pašarų
Notary Public
vo 3 v.v., gal tikintis, kad bus,
.
. . ' _^*
,
NAMŲ APSITVARKYME
, , .. ..
,
J : „ „ - : rv*;„ Detroitą šeštadieniui.
Po stud galvijams reikėtų dabar 25 —30
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at nrnnniiiimmiimiiiiiiismiiiiiiiiiiiiiMii
užskaitytos sekmadieniui. Deja, |
. .H
,
_ . _ ... Darius
. v
kartų daugiau, negu caristiniais
naujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko
v dovo
BUTŲ N U O M A V I M A S
Juška
kapelionas pranešė, kad nebus j "
• * • paskambino
*
į k i bElmenreich
o m o » laikais. Tačiau, Statistikos biuro
namo. Rūpinatės? Visuomet Cia Jums
tie, kurie begrįždami tikrai ne
rasid
užskaitytos, bet ir nuramino, kad t "Spinning
f » P
? ° Programa
son",
o Mokytojų stu duomenimis tikėti sunku, sako
su patyrimu, už prieinamą kainą, pa
Draudimas — V a l d y m a s
galės išklausyti, neturės nuodė
dės, skammnant po 6-os vai. vakaro.
dijų savaitės choras, vadovauja Sokolov, nes jie 10 — 15 proc.
mės.
N a m ų pirkimas — P a r d a v i m a s
m a s S. Sližio, sudainavo tris dai padidinti. T a d ir trūkstančių pa
TeL 476-3950
„Draugo"
administracija,
n
o
r
ė
d
a
m
a
p
a
s
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a
t
i
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t
i
ir
pa
Po Mišių apie 8:40
vėliavų nas: A. Raudonikio "Tu neuž šarų nuošimtį tenka 10 — 15
intninmmmnnimninniimmnimiiuii
lengvinti savo skaitytojams į s i g y t i v e r t i n g ų k n y g ų , s u d a r ė 5
pakėlimas. Jų pakėlimą ir nulei miršk geriausio draugo," S. Sli proc. mažinti.
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Notariatas — V e r t i m a i
atskirus
įvairių
knygų
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dimą tvarkė stovyklos
komen žio "Dainavos tango" ir B. GorSovietų duomenimis dirbamos
Užsisakant
pasirinktą
siuntinio
n
u
m
e
r
į
,
m
o
k
ė
s
i
t
e
su
persiun
dantas Br. Keturakis. Tuoj pat bulskio "Saulėlydis
tėviškėje" žemės plotas Sov. Sąj. padidėjo
timu tik $12.00, kai knygų o r i g i n a l i k a i n a y r a d v i g u b a .
KILIMUS I B B A L D U S
pusryčiai. Po jų 9:15 dainavimas, D a i n o s skambėjo labai gražiai. nuo 367 mil. ha prieš revoliuci
Plauname ir vaškuojame
J.
B A C E V I Č I U S
kuriam vadovavo muz. Stasys Sli Mokytojų studijų savaitės tauti ją iki 539-5 mil- ha. Grūdų paša
;
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1
visų rūsių grindis.
žys. Dainavimo pamokas lankė nių šokių grupė, vadovaujama J. rų derlius ir turėjo padidėti- Ko
6529 S. K e d z i e A v e . — 7 7 8 - 2 2 3 3
BUBNYS
apie pusė studijų savaitės daly Matulaitienės ir G. Gobienės, pa dėl dejavimas laikraščiuose: "Pa
AUKSO KIRVIS. Juozas Švaistas. Rinktinės mūsų žmonių
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiti
vių. 10 v. kiekvieną dieną J. Ma- šoko jonkelį ir keturių ratelių py šarų! Pašarų! Pašarų!"...
Tel — RE 7-5168
pasakos. 224 psl.
•
•
•
*
- • • • •-<
silionis turėjo lietuvių k. pamo nę. Įdomu, kad šoko vienos šei
>•« • • *
VYSK. P. P. BŪCIO ATSIMINIMAI. Surašė prof. Z. Ivinskis.
Kur dingo pašarai, 80 proc
M I S O E L L A N
E O U S
Redagavo J. Vaišnora, MIC. I ir II dalis. Dvi knygos 580 psl
ka: dėstė sudėtinį sakinį. 12 vai. m o s net trys kartos:
Stefanija prieš revoliuciją, iš ganyklų ir
N A M Ų APŠILDYMAS
PIRMASIS RŪPESTIS. Jurgis Jankus. Velnio bala, Žmogus ir
G. Gobienė ir J. Matulaitienė tu Stasienė, jos dukra Ingrida Bub šienas iš pievų? Pašarų pagrin
miinnnnnmiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiHHHu
šuo
ir
kitos
novelės.
213
psl.
įstatau naujus pečius ir vandens šil
rėjo tautinių šokių pamoką. Blo lienė ir Ingridos vaikai. Užbai dą pastaruoju laiku sudaro 118
DABARTIES SUTEMOSE. Bronius Zumeris. Žvilgsnis į mūsų
dytuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius
Dvikalbiškumas:
giausia šiais metais buvo su akor giamąjį žodį tarė Švietimo tary — 124 mil. ha pašarinių pasėlių
laikotarpio
žaizdas ir skaudulius. 187 psl.
pečius j gazinius.
deonistais. Jie vieni nuo kitų stū bos pirm. J. Plačas.
ir žemės ūkio atliekos. Jie duoda
palaima ar p r a k e i k i m a s ?
BRĖKŠMĖS NAŠTA. Jurgis Gliaudą. Romanas. 384 psl.
ALBLN BANYS, Telef. 447-8806
mė, taip ir nepavyko gauti. Ir čia
74 —75 proc. pašaro gyvulinin
Kiekvieną vakarą būreliai sto
ALGIS
NORVILAS
padėtį išgelbėjo muz. St. Sližys,
SIUNTINYS NR. 2
kystei, rašo "Ekonomika žemės
vyklautojų
vaikščiojo
Dainavos
paskambindamas pianinu ir įra
ūkio" nr. 7, 1980 m. O kur gi žo
Dvikalbiškumas: T u r t i n a ar
10% — 2 0 % — 30% pigiau mokėsit
ANGLŲ NOVELĖ. Sudarė Povilas Gaučys. Anglų rašytojų
šydamas į juostą. Pietūs 1 vai., keleliais, kalbėdamiesi, dainuoda lė ir šienas? Pievų ir ganyklų Sov.
u i apdraudą nuo ugnies ir a u t o m o  žaloja. Dviejų k a l b ų p a s i s a v i n i 
novelių antologija. 460 psl.
o po to laisvalaikis iki 3:30 v. mi, pasakodamiesi įspūdžius, ste Sąj. daugiau negu 370 ha, ku
bilio pas m m
mas. Lietuvių k a l b o s n e v a r t o j i 
LIETUVIŠKOS
PASAKOS.
Sudarė
dr.
Jonas
Balys.
230
psl
p. p. Visi tada traukė prie ežero bėdami žvaigždes, kurių jokiame rie pastaruoju laiku duoda apie
m
LIEPSNOS
IR
APMAUDO
ĄSOČIAI.
Jurgis
Gliaudą.
Premi
F R A N K Z A P 0 L I S o problema.
maudytis ar tik ten pasėdėti, A. didmiestyje negali matyti dėl oro 25 — 26 proc. pašaro, pagal tą
juotas romanas. 304 psl.
Išleido Pasaulio L i e t u v i ų J a u 
Vaičiūnas suorganizuodavo žaidi taršos ar miesto šviesų. Žvaigždes pačią "Ekonomiką".
3208V 2 West 95th Street
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE. Sudarė Povilas Gaučys.
nimo
Sąjunga, 1 9 8 1 .
pasirodo, gerai
mus su sviediniais. O šeštadienio ir žvaigždynus,
Lotynų Amerikos rašytojų novelių antologija. 480 psl.
Telef. GA 4-8054
Tai
čia
ir
pagrindinė
priežas
šį laiką sunaudojome padaryda pažįsta kun. L. Zaremba. Savo
MARIJA DANGUJE IR ŽEMĖJE. Vysk. V. Brizgys. 142 psl
Kaina su p e r s i u n t i m u $ 2 . 7 5
mi ekskursiją į netoliese esančią I aiškinimais jis padėjo ne vienam tis: pievų sunaikinimas Sov.SąjunPRAGARO VYRESNYSIS. Vytautas Volertas. Premijuotas
IIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Užsakymus
siiįsti
DRAUGO
romanas. 273 psl.
šaulių "Pilėnų"
stovyklavietę. I bent šiek tiek susiorientuoti dan- goje- "Atminkite", sako Sokolov,
adresu.
. •
"dar
mūsų
brangusis
Nikita
SerSUNŪS
PALAIDŪNAS.
Fulton
J.
Sheen.
174
psl.
Pirm. Br. Valiukėnas nusivedė gaus aukštybėse bei platybėse.
gejevič uoliai tobulino arimus
AIDAI IR ŠEŠĖLIAI. Vacys Kavaliūnas. Premijuotas romanas.
•nnimiinniiiuiniiiiniiminnnnmnmn
net paupinėse lankose- Jas išar 234 psl.
davo, o po 2 — 3 metų derlin
Apdraustas perkraustymas
SIUNTINUS NR. 3
gąjį sluoksnį pavasario potvyniai
{vairių atstumų
sunešdavo į upes. O kur elektros
MEILĖ DVIDEŠIMTAJAME AMŽIUJE. Petras Maldeikis, 274
TeL 3 7 6 . 1882 arba 376-5996
jėgainių statyba Volgos, Dniepro, psl.
Vienas iš žymiausių Sov. Są-1 vasario iki vėlyvo rudens parkuoDono lygumose, Paupinės lan
ORA
PRO
NOBIS.
J.
Gliaudą.
Premijuotas
romanas.
448
psl
tHHIIHHIHIIHIIHIHHIItHIUUlUIHIUIIint
jungos kurortų yra Soči — Visasą-! se ir soduose želia žolė- Si žolė dažKOVOS METAI DĖL SAVO SPAUDOS. Vytautas J. Bag
kos buvo kone per pusę sumažin
PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA
junginė gydykla", "darbo žmo nai buvo išmetama į šiukšlyną.
tos. Dabar šieno per pusę mažiau. donavičius, 364 psl.
AŠTUNTOJI LAIDA
nių poilsio kurortas". Tačiau čia Praeitais metais Krasnodaro komLIETUVIŠKOS PASAKOS. Sudarė dr. Jonas Balys, 230 psl
O į ką pavirto pievos nepalies
bus kalbama ne apie kurortinius! partija paragino Soči gyventojus
Suredagavo
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
GYVENIMAS YRA DAILUS. Vytautas Volertas. 242 psl.
tos komunizmo grandiozinių sta
malonumus ir Rico ežero grožy- tą žolę panaudoti šienui,
dimai ir pilna apdraudą.
Jaosanina DadEvardleoe
OŠIANČIOS PUŠYS. Halina Didžiulytė-Mošinskienė. 174 psl.
Rossijoje"
kitus daiktus. Ir ii toli miesto leiLUKŠIŲJAI. A. Giedrius. Vieno kaimo praeities atgarsiai. 228
bes, bet apie Sov.Sąjungos gyvuToliau "Pravda" aprašo to tybų? "Sovietskoje
šiom dienom Draugo spaustuvo
Priimame MASTER CHARGE ir VISA
lininkystės pašarinę bazę, kuri vertingo
sumanymo
laimėji- 1980 rugpiūčio 14 d. korespon psl.
išleido aštuntą laidą šios populia
Telef. — WA 5-8063
kompartijos rūpesčiais vis "vysto-1 mus. Atsirado rezervai ir planuo dentas iš Pskovo srities rašo: "Už
rios; virimo knygos. J. Daužvard**SIUNTINYS NR. 4
nė vėl patikslino ir pagražino šią
si ir tobulėja jau kelis penkme- Į j a m o s perspektyvos. Pabrėžiama, liejamoji pieva prie Kunjės upės.
šienapiove,
laidą naujais paruošimais.
čius iš eilės.
| kad visi Sov. Sąjungos miestai tu- Penki ha nuplauti
ABRAOMAS IR SŪNUS. Aloyzas Baronas. Premijuotas ro
SIUNTINIAI
1
LIETUVA
dvi
arklinės
grėbyklės
grėbia
lie
Soči, Soči-., bet kuriems ga- j ri dideles galimybes padidinti
manas. 206 psl.
Tai geriausia dovana naujoms
žmonoms ar marčioms.
Daugėlų
iams čia Soči? Tenka įsigilinti įj šieno paruošimą praktiškai- Juk sas pradalges. Šešios moterėlės
ir kitus kraštus
VARDAI IR VEIDAI. Stasys Yla. Mūsų Kultūros istorijoje. 346
apdovanojo kitataučius supažindin
psl.
formuluotes: "Yra pašarų — bus j visur yra parkai, sodai, kur auga krauna šieną į kupetas. Toliau
NEDZINSKAS, 4058 Archer Avenue, dami juos su lietuvišku maistu ir
DAILININKO ŽMONA. Juozas Tininis. Romanas 218 psl
ir mėsos". "Pašarai gyvulinin-1 Žolė, ir reikia ją panaudoti paša- už krūmų piauna piovėjai. Kolū
Chicago, 111. 60632, tel. 927-5960
mu. Si knyga y r a sukėlusi la
IŠGANYMO KELIAS. Filiotėja. Šv. Pranciškus Salezas. 336 psl.
kystėje pagrindas". "Gyvulinin rų padauginimui kolūkiams. Tai kio vedėjas P. S. Trunilov sako,
SCB586S55SB55B53C "3
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
AMŽINI ŠEŠĖLIAI. A. Vilainis, Literatūriniai reportažai 174
kystės plėtotės pirmoji sąlyga — gi, Stalino laikais valstiečiai su kad jis atsimena, kad ši pieva
tataučių darbo vietose ir orgaaisa,
psl
maitino
penkių
kaimų
100
kiemųiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiimiiiiiiiiiii cijose.
tai tvirtos pašarinės bazės turė maišais vykdavo į miestą duonos,
NEGĘSTANTI ŠVIESA. Pranas Garšva, MIC. Marijonų veikla
jimas". Visas tas gilias mintis dabar jie atvyks šieno. O kai ku Tai apie 300 karvių, o dabar vos
Užsakymus siųsti:
M. A. i I M K U S
Amerikoje, 352 psl.
pusšimtis
tonų
šieno
iš
tos
pie
skelbia laikraštis "Pravda". Visu rie pesimistai tvirtina, kad SovDRAUGAS, Knygų Skyrtaa
INCOME TAX SERVICE
bolševikišku atvirumu ji tvirtina, > Sąjungoje niekas nesikeičia, nie vos"- Taigi anksčiau šieno 300
NOTARY PUBLIC
SIUNTINYS NR. 5
4545 W. 6Srd Street
4259 S. Maplevvood, tel. 254-7450
kad be pašarų gyvulininkystė ne- kas netobulėja! To straipsnio au- karvių, o dabar 30-.. Ir taip per
Chicago, Illinois 90629
METŲ VINGIAI. Alfonsas Tyruolis 176 psl
įmanoma. Bet dar prieš 30 metų torius, Vasilij Sokolov, emigravęs visą šalį. Dėl kolūkių ir valstybi
Taip pat daromi VERTIMAI.
Kaina su persiuntimu $5.65
VYRAI KLYSTKELIUOSE. Dr. Juozas Prunskis 308 psl
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
komunistai tvirtino, kad nėra to 1979 m. iš Sov. Sąjungos į JAV, nių Ūkių šeimininkavimo be šei
PILJETTBfiS PRAŠYMAI ir
LAIPTAI Į TOLUMAS. Liudas Zeikus. romanas.'242 psl
mininkų
likusios
pievos
apaugo
Illinois gyventojai pridėkit* dar
kių tvirtovių, kurių bolševikai ne yra optimistas ir jis laukia ne tik
kitokia blankai.
PIETŲ KRYŽIUS, Venancijus Ališas. Sonetai 98 nsl
iiiiummi 1 iiiiiiiinmiiiimiuiiiiiiininm 20 centų mokesčiams.
galėtų paimti- O čia ne tvirtovė, "Pravdoje" vedamojo straipsnio: krūmais, kemsais, sunyko žolė.
SŪNUS PALAIDŪNAS. Fulton J. Sheen 174 psl
'
tik gyvulininkystė ir ji "neįmano "Nemindžioti pievelių!", bet ir
Imu žinutę iš "Pravdos" 1980
MARIJOS SEKIMAS. Tomas Kempietis 128 psl
nilllllUIIIIIIIIIIIHIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIH
m* .-..
Centro vykdomojo komiteto, Mi- m. gruodžio 13 d. Kalinino sri
KRISTAUS KANČIA. Išvertė J. Talmantas 3 5 0 p 8 l
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,,
VIDURNAKČIO VARGONAI. C. Grincevieiaus 131 nsl
Tad grįžkime prie tų raguočių nisterių tarybos, Visasąjunginės ties Raikomo sekretorius TravniDENGIAME I R T A I S O M E
KELIONĖ. A. Tyruolis. Eilėraščiai. 128 psl.
nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių
bei neraguočių ir prie Soči ku profesinių sąjungų centro tary kov sako: "Per pastaruosius 10
VISŲ R t f t I Ų S T O G U S
TRYS ŽODŽIAI arba GYVENIMO MAGIJA. Juozas Švaistas.
rorto. Koks čia gali būti ryšys bos ir Centro komiteto Visasą metų išmilžimas nuo karvės ra
dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi
176
psl.
Už savo darbą g a r a n t u o j a m e
tarp Soči ir tų galvijų? Gyvuliai junginės Lenino komunistinio jone sumažėjo vidutiniai 800 ki
siems prieinamos.
ir esame a p d r a u s t i .
dažniausiai Žolėdžiai. "Pravda" jaunimo sąjungos apie socialis logramų. Sumažėjimas buvo ir
U
ž
s
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m
u
s
siųsti:
tines
varžybas
tarp
pramonės
tuose
ūkiuos^,
kur
pašaro
netrū
iimiiiimiiiiimiimiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiii
pasakytų: "Gyvuliai ėda žolę",
Skambinkite —
D R A U G A S , 4545 West 6 3 r d St.
arba net "Yra žolės — bus ir pa darbuotojų, prekybos ir transpor ko .Kodėl? Priežastis, manau, kad
ARVYDUI K I E T A I
Perskaitė "Draugą", duokite
Chicago, IL 6 0 6 2 9
šarų" rioci kurorte yra želės. to dėl pašarų priedų naudojamų maisto daviniai netinkamai at
TH.: 434-9655 a r b a 7 3 7 - 1 7 1 7
Illinois gyventojai dar prideda prie kiekvieno siuntinio 60 et.
"Pravda"' ra^n !Q80 gruodžio 12 gyvulininkystėje. Tokiu būdu iš sverti, juose trūkumas šieno". Dar
jj kitiems pasiskaityti.
valstijos mokesčio.
d.: "Juk tai paša-as'"' Cia nuo pa- Maskvos, iš "Letnij S a d " Lenin- iš "Pravdos" iš Čkalovo rajono:
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Lietuvos atsiminimai

TELEVIZIJOS

P L U M BI N G

RADIJO PROGRAMA

DĖMESIO KNYGŲ
MYLĖTOJAMS!

INCOME TAX

VALOME

BELL REALTORS

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

NEMIND2IOTI

PIEVELIŲ

Popular Lithuanian

RE C I P E S

~ M OV I N G

•

SENOVĖS KALBA - ŠNEKAMOJI, RAŠYTINĖ

DIDIEJI T E L E S K O P A I

PAPRASTAS JUOKAS

300 INČŲ MONOLITAS

dotų pradėtų jaudintis rusai,
DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. rugpiūčio mėn. 31 d.
5
filmo producentai jiems paaiš
Gyvenimas — jūra. žmogus — j Stenkimės taip gyventi, kad, kai
kintų, kad j a u laikas nusiramin
;
cukrus;
jis privalo joje sutirpti, j ateis laikas mirti, mūsų gailėtų ir
ti ir pakęsti "paprastus juo
kad
gyvenimas
taptų saldesnis.
; laidotuvių direktorius.
kus'.
R.
Striupas
l
Mark Tvoašn
Čia keli J. Kalino anekdotai;
Pirmasis kalinys: "Kiek t a u
priteisė m e t ų ? "
Antrasis kalinys: "Gavau 15
metų ir tai visai už nieką, nes
nebuvau kaltas".
Pirmasis kalinys: "Melagis!
Nekaltiems priteisia tik septy
nerius metus".

Trylika mėnesių kalėti gavo
Praėjusių metų gruodžio mė čekų humoristas J a n s Kalin, ku
nesį Texas universitetas patvir- ris vėliau emigravo į Vak. V o
tino
McDonald observatorijos j kietiją. kur sausio mėn. ir mirė.
Kronikose rašoma, kad lietuviu | papročiu. Kronikose rašoma, kad
kalba nebuvo tiktai namu bei ori-1 XV 2 . pabaigoje ir XVI a. pra- projektą naujam teleskopui sta- Į Bet nemirė jo surinkti anekdovataus gyvenimo. Ji buvo varto- j džioje lietuviu kalba, kaip šneka tyti. Tai bus didžiausias ir ga tai.
Viena Anglijos televizijos
jama ir viešajame valstybės gyve moji kalba, buvo dar plačiai visų lingiausias astronominis instru bendrovė ruošia dabar filmą,
Pagrindinio kuriame bus surinkti J. Kalino
nime, kurį laiką tiktai kaip šne- lietuvių vartojama — didikų ir mentas pasauly.
kamoji, o ne rašto kalba. Mat, eilinių bajorų, Vilniaus bei kity veidrodžio skersmuo sieks 300 anekdotai, kurie dar "keliauja"
šviesos iš burnos j burną per Čekoslo
kuriantis Lietuvos valstybei, iš pra J Lietuvos miestų gyventojų. Lan inčų, t. y. 7.6 metrų,
džių vidaus gyvenime daug kur kiškoje aplinkoje išaugintą Jogai- teleskopas pajėgs surinkti dvi- vakiją, Lenkiją. Rytų Vokietiją
buvo galima apsieiti ir be raštų, los sūnų Kazimierą, kuris maža- gubai daugiau, negu garsusis \ i r Vengriją. Jeigu dėl šių anekTik vėliau valstybės reikalai bu- mėtis buvo pakviestas iš Kroku- Mt. Palomaro 200 inčų reflek- į
vo sprendžiami lietuvių kalba, vos į Vilnių ir čia, iškilmingai torius. Taip p a t jis pralenks ir
Pagal kronikas, lietuvių kalbą paskelbtas kunigaikščiu, viešpata Sovietų 236 inčų (6 metrų) re
vartojo netgi diplomatiniuose pa- vo 1440 — 1492 m., Lietuvos d l flektorių Kaukaze. Šiuo metu
sitarimuose su kitų valstybių at- j dikai specialiai mokė lietuvių kal- Sovietų teleskopas y r a didžiau
stovais. Pavyzdžiui, Gdansko pa- bos ir papročių. O didikų bažny- sias, bet dėl daugybės techninių
siuntinių atskaitoje apie Vilniuje tinius poreikius tenkint pranciš problemų jo mokslinė vertė ne
1492 m. vykusias derybas su di konų vienuolynas Vilniuje laikė tokia, kokia galėtų būti.
Instrumentų didumu McDo-1
džiuoju kunigaikščiu Kazimieru lietuviškai mokančius pamoksli
nald
observatorija visada buvo 1
MANO MYLIMAS VYRAS,
ir jo didikais kronikoj rašoma, ninkus ir išpažinties klausytojus.
mirė 1981 m. liepos mėn. 17 d., buvo palaidotas liepos mėn. 21 d.
kad buvę daug tariamasi ir len Iš vidutiniųjų bajorų kilęs A. viena iš pirmaujančių. Kai 1939
Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.
Kulvietis, profesoriavęs Karaliau •L observatorija buvo atidary-1
kiškai, ir lietuviškai, ir rusiškai.
Nuoširdžiai dėkoju gerb. kan. V. Zakarauskui už maldas laido
ta,
ji
turėjo
82
inčų
(2.08
metrų)
\
čiaus
universitete,
mirdamas
1545
Su valdžios potvarkiais slavų
tuvių
koplyčioje, Svč. Merg. Marijos Gimimo bažnyčioje atnašautas
kalba paskelbta kanceliarinė. Lie im. Lietuvoje, prašė susirinkusių reflektorių. T a i buvo a n t r a s j
šv.
Mišias
ir jautrų pamokslą, už palydėjimą į kapines ir apeigas jose.
tuvių bajorai anuomet turėjo bū-1 savo artimųjų, kad giedotų lietu didžiausias teleskopas pasauly.
Dėkoju muz. B. Pakštui už įspūdingą lietuviškų raudų ir gies
ti supažindinami
lietuviškai.: viškai giesmes, kurias jis pats į Be Po 30 metų observatorija jsigimių muziką pamaldų metu.
Dėkoju atsisveikinusiems su velioniu koplyčioje: "Romuvos"
Teismo procesai
etnografinėje j tuvių kalbą buvo išvertęs. Taigi, j jo kitą 107 inčų reflektorių,
korporacijos
nariams-Čikagiškiams, atlikusiems spalvų velioniui už
Lietuvoje vyko lietuvių kalba, nes i diduomenė ir lietuvių kalba bei į kurs tuo metu buvo trečias didėjimo
apeigas,
melbumiškiams korporantams iš Australijos atsiun
jokiame ano meto dokumente nė- į kultūra dar anuomet nebuvo pa- į džiausiąs pasauly. O d a b a r štai
tusiems telegramą; organizacijų atstovams, tarusiems atsisveikini
ra nė mažiausios užuominos, kad! stebimiau nutolusi nuo lietuviųj su naujuoju teleskopu pasieks
mo žodžius: "Romuvos" korp. fil. St. Vanagūnui, Vytauto Didž. šau
prie kurio' nors teismo ar srities į liaudies.
i pirmosios vietos.
lių rinktinės sekr. J. Mackoniui — atsisveikinimo pravedėjui, (R) LB
valdytojo įstaigos būtų buvęs spe-' XVI a. pradžioje prie valstybės j Teleskopas kainuosiąs 40 miliCentro Valdybos sekr. I. Serapinui, Spaudos Klubo pirm. A. Pleškiui,
Šv. Kazimiero kapinių sklypų savin, vardu A. Regiui, dienr. "Nau
cialus vertėjas. Tačiau, Rytų Prū-' vairo šalia didikų vis labiau ėmė jonų dolerių. Ši apvali sumelė
jienų" redaktoriui M. Gudeliui, BALFo atst. J. Mackevičiui, "Lais
sijoje tokių vertėjų buvo — tik ne j veržtis bajorai. Jie kėlė viešumon J parodo, kokie brangūs astronovosios Lietuvos" redakcijos atst. K. Tautkui, (R) LB Marquette
lietuvių, bet vokiečių. Liaudis ta- ir savąją kalbą, ta forma, kuria ji \ miniai instrumentai ir koks ma
Parko
apyl. pirm. I. Petrauskui, giminių vardu įspūdingai atsisvei
da Lietuvoje kitų kalbų nemokė- buvo vartojama, būtent: šnekamo Ižas šių laikų doleris. Visa Mc
kinusiam jaunuoliui Arvydui 2ygui.
jo. Taigi, teisėjai ir raštininkai šios kalbos forma. O steigiant: Donald observatorija
vakarų
Dėkoju šauliams — karsto nešėjams ir garbės sargyboje da
buvo lietuviai arba suprato lie- j naujas parapijas, statant bažny- j Texase buvo p a s t a t y t a prieš 42
lyvavusiems, o Rinktinės vadui V. Išganaičiui už gražų šaulių tarny
tuviškai, tik pagal
įsigalėjusą : čias ir gerinant senųjų bažnyčių į metus už 800.000 dolerių.
bos sutvarkymą.
Dėkoju aukojusiems šv. Mišioms už velionio sielą, atsiuntu
tvarką protokolus rašė knacelia- aprūpinimą, bajorai
reikalavo,.
siems vainikus ir gėles.
rine kalba, vėliau lenkiškai. Kar-ikad lenkai klebonai laikytų lietu-;
Reiškiu nuoširdžią padėką užjautusiems mane raštu spaudoje
tais atskiros teismų priesaikos bū-;vių kalbą mokančius vikarus. Sis j Mūsų gimimas padaro mus
ir žodžiu — atsilankiusiems koplyčion. Atskirai tariu ačiū "Dai
davo įrašomos ir lietuviškai.
reikalavimas buvo net įrašytas ir ! mirtingus, mūsų mirtis padaro
navos" ansambliui.
O kada pagaliau lietuviai pra-* 1528 m. Vilniaus vyskupijos sta-! m u s nemirtingus
Dėkoju A. Repšienei, sutelkusiai didesnę sumą aukų ir įamžinu
tūtą. Pavyzdžiui, Žygimanto Seno
Anonimas
siai
velionį mano vyrą Tautos Fonde.
dėjo galutinai rašyti lietuviškai?
jo 1511 m. įsakyme Semiliškių j
Dėkoju
ir kitiems aukotojams, įgalinusiems a. a. Jono vardą
Juk rašto reikalam čia buvo varto
įrašyti St. Balzeko Kultūros muziejuje ir nepamiršusiems kilnaus
klebonui liepiama skaityti evan- ; f«w«KH!iM^^^
ta lotynų, senoji baltrusių, vokie
Lietuvos Dukterų darbo.
gelijas ne tik lenkiškai, bet ir lie
The Catholic Chureh,
čių kalbos.
Nuoširdi mano padėka laidotuvių direktoriui D. Petkui ir jo
tuviškai. Juk net mokyklose, stei- j
talkininkams, taip rūpestingai tvarkiusiems visus laidotuvių rei
Garsieji Gedimino laiškai į Va giamose prie parapijų bažnyčių, j Disstnt And Nationality
kalus.
karų Europą rašyti lotyniškai, 1528 m. statutu buvo įsakyta mo- !
In
S
H
M
Uthuania
Jokiais žodžiais neišsakoma mano padėka giminėms ir jaut
Lietuvos metraščiai ir statutai - ; k
^ fc l e n k Ų k a l .
yaikus ^
riesiems
bičiuliams, kurių visų čia neįmanoma suminėti. Jie savo
By
baltrusių Kalba_, įvairus ao*u^ ^ ... 1Q&
^
^...•_ ^»„_. ^__i„ J,„„
doKu- r*
» m.
Qg
mielu paguodos žodžiu bei visur taip reikalinga paslauga padėjo
V. Stanley Vardys
menui, iteraturos kunniai - x v l fc i r m o j e ^
lietuv}Ų k a l .
lengviau išgyventi staiga mane užklupusias didžio skausmo dienas.
vokie&ų, lenkų kalbom.s.
In this book, the author depicts the
b a e t n o g r a f i n ė j e L i e t u v o j e dar bu2mona LAIMA VAIČIŪNIENE
Gyvas reikalas rašyti gimtąja v o v a r t o j a m a visų sluoksnių g y . I Catholic Lithuanian strugglefor a free
kalba atsirado įvedant Lietuvoje. v e n t 0 J Ų , £ to, ji vartota ne tik « f a ~ * rehgIon m ** S o v i e t s y s '
krikščionybe. Taigi po krikšto namu reikalams, bet taip pat ir tem & examines the ąuestion whether
Catholicism and Communism can co1387 m. atsirado šiek tiek ir reli-l v a idžios įstaigose, bažnyčiose, exist under Moscow's rule.
ginių tekstų lietuvių kalba. Juk: m o kyklose ir kitur, tai byloja iš
338 pusi. Kieti viršeliai. Išleido
tikimiesiems bažnytinėje prakti- torinės kronikos,
East
European Quarterly, Boulder
koje be maldų ir giesmių nebuvo i
— dietributed by Columbia Univerįmanoma išsiversti. Mat, lietuviai
sity Press, New York 1978. Kaina
negalėjo išlaikyti viską atminty
su persiuntimu $13.75. Užsakymus
MIRUS MANO VYRUI
je, be jokių užrašų. Mokytų lie
Kiekvienas ginčas prasideda iš siųsti:
tuvių, galėjusių anuomet pareng menkniekių ir baigiasi grumtynė DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street,
ti pirmuosius lietuviškus tekstus, mis dėl pirmenybės.
Chicago, 111 80629
noriu išreikšti padėką visiems, kurie reiškė man ir
šiek tiek buvo. Aplamai to meto
E. Hubbard
mano šeimai užuojautą žodžiu, laiškais, aukodami šv.
liaudis nesuprato svetimų kalbų,
Mišioms,
aukodami lietuvybei paremti, prisiuntė gėlių,
o lenkų kunigai nemokėjo lietu Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiu
dalyvavo
šermenyse ir laidotuvėse.
viškai. Tad, J. Dlugošo, M. Strij
kovskio, M. Kozlovskio liudijimu,
Ypatinga padėka Dr. kun. V. Andriuškai už atJogaila ir Vytautas patys išvertę
kalbėjimą rožančiaus budint prie mirusiojo. Laidotuvių
JONAS NARBUTAS
f
maldas į lietuvių kalbą. Taigi jau {
dieną už pasakytą pamokslą, šv. Mišias, palydėjimą j
XV amžiaus pradžioje neabejo
kapus. Visą laidotuvių ceremonialą pravesdamas lie
PIRMOJI dalis apima nuo 1919-1936, 432 pusi. Kaina f
tinai yra buvę bent nedidelių lie f
tuviškai.
| su persiuntimu $9.50.
|
tuviškų rašytinių tekstų. Tačiau
Padėka solistei Onai Jameikienei pagiedojusiai lie
ANTROJI dalis — {vykiai aprašomi nuo 1937-1940 |
iki XV a. pabaigos lietuviškų re f
tuviškas
giesmes budint prie mirusiojo i r pamaldų me
I
metų
laikotarpį
daugiausia
skirta
apie
Lietuvos
s
p
o
r
t
o
dis
liginių tekstų gausiai būti negalė
| džiuosius laimėjimus, 445 pusi. Kaina su persiuntimu $9.50. §
t
u
bažnyčioje.
jo. Juk ir Lenkijoje, kur krikščio
Abu leidiniai didelio formato su daugel iliustracijų, |
nybė buvo priimta gerokai anks i
Taip pat dėkui seseriai Elenai Kuncaitienei atskri
|
gražiai
išleista. Spaudė Morkūno spaustuvė 1978.
S
čiau, viduramžiais lenkiškų būta
dusiai iš Bostono ir Kazimierui Čiurliui atskridusiam
iš New Jersey.
visai nedaug.
f
Užsakymus siųsti:
i
JONAS MIŠKINIS

A . f A.
FELIKSUI JANUSUI mirus,
nuoširdžiai užjaučiame liūdinčia žmona,
dukteris, sūnus ir kitus artimuosius.

CHICAGOS ANGLIJOS - BRITANIJOS
LIETUVIŲ
KLUBO VALDYBA IR NARIAI

PADE

A . f A.
JONAS ANASTAZAS VAIČIŪNAS

A D Ė K A

A. f A. ANDRIUI SKUČUI,

Sportas Nepriklausomoje Lietuvoje

•Draugas", 4545 W. 63rd S t , Chicago, DL 60629.
mino jaus gyventojai prideda e r t r a 45 e t taksų.

Pažymėtina, kad ir didikai gy
ventojus mokė lietuvių kalbos ir |

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH VVESTERN AVE.

Tel. 737-8600
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000
John G. Evans, Jr. — Stanley P. Evans

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IK SŪNUS
2 5 3 3 VViM 71 St., C h u . i g o
14 10 So. 3 0 t h Av , C k e r o
f oi 47t»-2345

\IKŠTI U lOMOBii ! \ \ 1 s M \ n ii

j

|

Visiems, visiems visos šeimos vardu didelis dėkui.
žmona Ada ir Sūnūs ir Dukterys su šeimomis

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

JURGIS F. RUDMIN
331° SO LITUAMC A AVE

Tel YArds "-1I39-30

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SŪNŪS
2 124 V\ o^th STREET
11028 Sou:hwest HiKhw.iv, P.ik»s Hilis, III

Tei REpubk 7.1213
Tel 074 M M
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Kazio B a r a u s k o
H "Dmogo" Rimties VataadėHs
Parinkti pamoksimi,
atspausdinti knygoje

PRISIKĖLIMO ŽMONES
A. a. kun. Kazimieras Baraunkas
parašė kelis šimtus pamokslų po
puliariam "Draugo" skyriui. Jo at
minimui kun. P. Patlabos rūpesčiu
Aloyzas Baronas atrinko aktua
liuosius. V. Bagdanavičius laido
jant velionį sakė, kad "jokie
straipsnio rašymas velionio taip ne
domino kaip religinio. Jis juos ra
šydavo labai atsidėjęs ir giliai su
sikaupęs".
Kaina $4.00. Gaunama "Drauge.
4545 W. 63 St., Chicago. m. 60629.
Persiuntimu 25 centai. (Illinois
gyventojai prideda 20 centų mo
kesčių).
RNMIMIIMIIIMtNIHflIMINtHIflIliIlMHHIIH
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PETRAS BIELIŪNAS

GRAŽIAUSIEMS JŪSŲ KNYGYNAMS

LIETUVIŠKI IR ANGLIŠKI ŽODYNAI
Y. Peteraičio
UttuYiikal - angliškas itdyaat

A. Baravyko
An(liikai. littuviikas žodynu
, Šie du iodynai yra naujai perspausdinti didesnėmis rai
dėmis, didelio formato ( 9 x 6 colių), 580 ir 500 poslapių, la
bai lengvai skaitomos raidės ant ryškiai balto popieriaus, su
stipriais kietais ruseliais.
Tikrai gnU dovana jaunom lietuviškoms ar maišytoms
šeimos.
Kiekvienas lietuviškas knygynas turėtų didžiuotis
šiais tomais.
Atskiri tomai po 110.00; abu tomai tik $18.00 (paštas ir
persiuntimas $1-25 uš tomą ir pridedami mokesčiai Dliaoie
valstybes pirkėjams).

D R A U G O K R Y G Y N AS
4I4S W. 6Srd Stratf
CMu**, III. GG62I

4348 SO CALIFORNIA AVE

A. f A. FELIKSUI JANUSUI mirus,
nuoširdžiai užjaučiame liūdinčia žmona,
dukteris, sūnus ir kitus artimuosius.
JUSTINAS IR STEFANIJA
ŠIDLAUSKAI
JUOZAS IR AMANDA BENEČIAI
VLADAS IR ELENA PALILIONIAI
JONAS IR TERESĖ JOKUBKOS

A. f A. APOLINARUI NAUJOKUI
mirus,
jo brolį Andriu su žmona nuoširdžiai
užjaučiame.
EMMA IR VACIUS

ARTMONAI

Tel LAtavette 3-3572

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3V7 SO i ITL'AMC \

\VE

Te!

\ \rds "-3401

Tei

\ Ards 7 - ] o i 1

POVILAS J. RIDIKAS
Į # v-4 M> H %LSTEO STREET

VASAITIS - BUTKUS
Jo SO 50th \ W , C IC ERO. II L

Tel Olvmpu 2 1003

CHARLES STASUKAITIS
Gordon Funeral Home
^ HAISTEL) hTREET

lel 22e-1344
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DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. rugpiūčio men. SI d.
Į

IŠ ARTI IR TOLI

X Dr. Kazys Pemkus, Pasau
lio ir Amerikos Liet. Gydytojų
sąjungos
suvažiavimo metu,
rugsėjo 5-6 d. Continental Plaza viešbutyje Chicagoje, ruo
šia dokumentackię parodą apie
Panevėžio nužudytus gydytojus.

J. A. VALSTYBĖSE

— "Arizonos Lietuvis" pa
prastai vasaros mėnesiais ne
sirodo. Nuo rugsėjo mėnesio vėl
pradės lankyti lietuvius. Lietu
viškosios pamaldos vėl prasidės
spalio 4 d. Sacred* Heart koply
čioje, 1110 N. 16th St., Phoenix,
Ar.

— Kun. J . Domeika liepos
mėn. pradžioje iš Tucsono bu
vo nuvykęs į Oceanside CaL, kur
buvo kun. A. Vaikiškos svečias.
Jam buvo labai įdomu pamatyti
X Onos ir Stasio Piežų veKaliforniją, nes dar čia nebuvo
X Loreta Stukieaė, dešimt j dybų 56-toji sukaktis buvo pa
buvęs. Gražus jam atrodė Pametu redagavusi Lietuvos Vyčių j minėta rugpiūčio 16 d. Visų
cifiko pajūrys. Jis jį matė visą
žurnalą "Vytį", veikusi vyčių Į šventų par. bažnyčioje, San
nuo San Diego iki pat Huntingdarbuose, užimdama įvairias pa-: Pierre, Ind. Mišias koncelebraKANADOJE
ton Beach. Pirmas gražus įspū
reigas, šių metų seime buvo iš- i vo vietos klebonas kun. Theo— Anitos Pakalniškytės nuo
dis buvo, kai lankė senąją San
rinkta Lietuvos Vyčių sąjungos ' dore Mens, kun. William Curtis,
trauką
išsispausdino "TheSpecJuan Capistrano misiją, k u r
centro valdybos pirmininke. J i ' jėzuitų misionierius iš Indijos,
tator",
Montrealio dienraštis
kiekvieneriais metais t ą pačią
y r a kilusi iš Chicagos, bet da-1 ir kun. William Walsh, kuriam
birželio
20
d. laidoje ir aprašy
dieną perlekia
kregždės, kur
bar daug metų su savo vyru red. S. Pieža pagelbėjo, kai jis
viskas primena gilią senovę. Vė mą apie ją kaip 400 medalių lai
prof. dr. Jokūbu Stuku gyvena vedė Sopulingosios Motinos noliau sustojo menininkų, daili mėjusią dainininkę. Prieš tai
veną. Piežai gavo sveikinimo
New Jersey. Sveikiname.
ji provincijos sopranų solo kla
1
ninkų mieste Lagūna Beach,
laišką iš prezidento Ronald ReaX Gauta iš ok. Lietuvos ži gano ir jo žmonos Nancy ve- Pokalbis lietuvių kultūros reikalais su LB Kultūros tarybos pirmininke I. Bubliene. Iš kairės: Viktoras Mariūnas, kur apžiūrėjo keletą meno ga sėje tapo pirmosios vietos laimė
nia, kad ten mirė a. a. Juozas idybų sukaktyje. P o pamaldų prof. dr. R. Šilbajoris, pirmininkė Ingrida Bublienė ir kun Juozas Vaišnys. Pasikalbėjimas vyko Lituanistinių lerijų. Džiaugėsi jachtų įplauka, toja. Tai padrąsina ją dalyvauti
rugpiūčio mėn. Edmontone įvyk
Nuotr. V. Bacevičiaus
Skučas, neseniai Floridoje mi j buvo vaišės namuose, kur da- kursų metu.
stebėdamas jas grįžtančias ir stančiose visos Kanados talentų
rusio a. a. Andriaus Skučo bro ; lyvavo minėti kunigai, visi keišplaukiančias į vandenyną nuo varžybose. Pernai ji baigė far
lis.
Matyt, neatlaikė širdis | turi vaikai su šeimomis, iš kuCorona del Mar uolų. Hunting- macijos mokslia Toronto uni
gavus
iš Amerikos žinią, I rių penkiolika vaikaičių. St. Pie
ton Beach yra bangomis jodi- versitete, bet visą savo laiką ir
kad mirė jo brolis. Palaidotas ža žinomas, kaip žymus žurna
nėjančiųjų sostintė. Pirmą kar dėmesį dabar skiria vien balso
rugpiūčio 28 d.
tą
jis čia matė tą sportą. Ne lavinimui. "The Spectator" ko
listas, buvęs "Chicagos Ameri
toli gyvena dailininkė Jos. Ge- respondentui ji prisipažino norin
X "Lietuviai Sibire", išleista can" redaktorius, o O. Piežienė
diminienė, kurią turėjo progos
Amerikos Lietuvių bibliotekos j — žymi solistė ir žurnalistė,
MOKSLO METŲ PRADŽIA 9:30 vai. ryto. Tos pareigos lai-nigaikščio Gedimino duktė Al aplankyti ir būti svečias, pasigė ti patekti į "Metropolitan" ope
leidyklos albumo pavidalu kny
rą. Sekančiais metais jos kon
ku neatlikę bus palikti toje pa dona, kuri buvo politiniais su
x Kun. Theo Palis, Pittsburg,
ga, jau išėjo iš spaudos. Knygą Cal., su bilietų laimėjimo šak CHICAGOS AUKŠTESNIOJOJ čioje klasėje. Ilgų metų prak metimais išleista už Lenkijos rėti jos surinktu menu ir jos certai numatyti Australijoje,
pačios tapyba. Nors jo viešna
redagavo kun. Juozas Prunskis. n e l e m i g &t&im^ įr ^ d<)L
LTT. MOKYKLOJE
tika parodė, kad bet koks atidė karaliaus Kazimiero. Ji ten gy gė nebuvo ilga, bet j i s dar su Bostone ir New Yorke.
Rašo prof. M. Mackevičius, E.; N u o š i r d u s ^ ^
spėjo būti svečias dviejose vie
Chicagos Aukštesnioji litua liojimas labai trukdo normalų veno ir mirė.
Juciūtė, yra daug ištraukų iš i
Gal reikšmingesnė Lietuvai tose: Oceanside ir Vištoje, kur
mokyklos darbą.
x
nistikos
mokykla,
veikianti
Jau
laiškų ir įvairių atsiminimų. Al- į
O. Kaufmanas, Alexandria,
Registracijos dieną mokiniai buvo Liet. kunigaikščio (Kęstu pamatė, kaip gyvena šio krašto
burninio formato knyga išleista j Va., grąžino bilietų šakneles ir nimo centre, 5620 S. Claremont
turi nusipirkti reikiamą kiekį čio žmona Birutė, gyvenusi Tra lietuviai. Pilnas gražių įspūdžių
gražiai, turi daug iliustracijų ir' dar pridėjo 15 dol. auką. Labai Ave., naujuosius 1981-82 moks
lo metus pradeda rugsėjo 12 d. sąsiuvinių ir kiekviena klasė sau kų pilyje ir išauginusi gausią grįžti atgal į Tucsoną, kur pa
įvairių nuotraukų iš Sibiro. Ma aciu.
9 vai. ryto. Mokytojų taryba ir skirtus vadovėlius, pratimus bei šeimą. Ją gražiai mini i r vo stoviai gyvena ir tapo paveiks
noma, kad vėliau bus gaunama
X Leo E. Oksas, Los Angeles, Tėvų komitetas prašo, kad nuo skaitinius. Reikalingų klasei kiečių kronikininkai. Tik jos lus.
ir "Draugo" administracijoje. Cal., sumokėjo už dvi "Draugo"
9 vai. ryto ligi 11 vai. persire mokslo priemonių sąrašą Tėvų mirtis buvo tragiška. Nužudžius
X Prof. dr. Bronb Kasias,' prenumeratas i r paaukojo 20 gistruotų visi (ir pernai lankę komitetas išsiuntinėjo tėvams. Kęstutį ir, Vytautui pabėgus — Donatas Zakaras rugpiū
Wyoming, Pa., kelių knygų au- {do1- lietuviškos spaudos para- mokiniai), užpildydami regis Tėvų komiteto nariai turės tą pas kryžiuočius, j i buvo irgi čio mėn. sulaukė pensininko am
torius, pratęsė "Draugo" p r e - ! m a i - L E. Oksą skelbiame gar- tracijos lapelį. Tėvai prašomi sąrašą ir priemones pardavinės. (spėjama) Jogailos nužudyta. žiaus, garbingos 65 metų su
Bet garsiausia iš Lietuvos kakties, šios reikšmingos die
numeratą, grąžino laimėjimo bi- b ^ prenumeratorium, o už ver- tą dieną sumokėti, jei ae visą, Ir šios pareigos atlikimas pa
lietų šakneles ir pridėjo 15 dol. I tinimą lietuviškos spaudos ta- tai benfpusę mokesčio už mdks- tengv™* visos mokyklos darbą moterų buvo Vytauto žmona nos paminėti rugpiūčio 29 d. į
auką dienraščio paramai. Labai', r i a m e ^m.
Pamokos prasidės rugsėjo 19 Ona. Ji buvo tikra lietuvaitė ir jo namus rusirinko nemažas bū
lą. Tos pareigos atlikimas žy
rys jo draugų bei pažįstamų. Ta
ačiū.
X Apolonia Wedrycka, Mil- miai palengvina nelengvą Tėvų d 9 vai. ryto pamaldomis ir LB padėjo pabėgti Vytautui iš ka proga Donatas susilaukė daug
lėjimo. Vytauto i r jos duktė
X Marija Petrauskienė, Hart-'' waukee, Wisc., mums rašo: komiteto darbą. Tuo pačiu me Gage Parko ruošiamu Tautos
Sofija, nutekėjusi už Maskvos sveikinimų bei linkėjimų. Dona
ford, Conn., mūsų nuoširdi ben- ! "Siunčiu Jums 10 dol. "Draugo" tu kviečiami registruotis ir nau šventės minėjimu, gi apylinkė
kunigaikščio Vosyliaus, Lietu tas yra veiklus Phoenbco lietuvių
dradarbė, kuri dažnai "Draugą" banketui paremti. Aš esu labai ji mokiniai. Baigę lituanistinės yra paskelbusi mokiniams kon vos istorijai bebuvo mažiau tarpe. Jis yra LjB valdybos se
paremia aukomis, vėl atsiuntė patenkinta dienraščiu, nes tai mokyklos 8 skyrius priimami į kursą, laimėtojams įteiks prekretorius ir L. Misijos bažny
Soliste Anita Pakalniškyte
25 dol. lietuviškos spaudos stip mano vienintelė proga susidur 5 klasę be egzaminų. Nebaigę mijas. Po to bus sutrumpintos Į reikšminga.
tinio
komiteto
vicepirmininkas.
ti su lietuviškais žodžiais". Labai turi laikyti egzaminus iš pra pamokos. Nuo rugsėjo 26 d. Baro konferencijos metu Lie Jau keleri metai sėkmingai pa
rinimui. Labai ačiū
ačiū už auką ir laiškutį.
džios mokyklos kurso. Jų eg pamokos vyks nuo 9 vai. ryto tuvos reikalus gynė kunigaikš tarnauja lietuviams namų pirki 'tiimniimiiiitiimiiimiiiiiiMiinimnu
tienės Oginskienė, Radvilienė ir
X Povilas Karosas, New Bri
zaminai prasidės 9 vai. ryto. ligi 1:45 vai. p. p.
mo ir pardavimo reikaluose.
X Skulptorius Petras Vėbra,
Advokatas
tam, Conn., atsiuntė 15 dol. au
Tuo pačiu laiku bus egzaminai
Kviečiame lietuvišką jaunimą, kitos.
—
Dr.
Danutė
Bieliauskienė,
Chicago,
UI.,
M.
Matuzas,
La
ką su laimėjimo bilietų šakne
ir į 6 kiasę. Pataisų egzaminai baigusį pradžios lit. mokyklą, Caro okupacijos metais, kada
GINTARAS P. ČEPĖNAS
Grange, IU., Stasys Jankauskas,
Cincinnati, Ohio, prieš kelerius
lėmis. Nuoširdus ačiū.
ir vasaros darbų grąžinimas tęsti savo lit. išsilavinimą Chi lietuviai sukilo 1981 m., čia ypač
2649 W. 63rd Street
„
Hot Springs, Ark., Stanley Meš
pasižymėjo grafaitė Emilija Pla- metus Šveicarijoje buvo susi
cagos
Aukštesniojoje
lit.
mo
Chicago, 111. 60629
X Antanas Rugys, Lantaną, kauskas, Sioux C5ty, L A., grą
laužiusi koją. šią vasarą ten
kykloje.
Juozas MasiBonLs terytė, vedusi į karo sukilėlių pat buvo jai padarytas patikri
Fla., grąžino laimėjimo bilietų žino laimėjimų šakneles ir kar
Tel. 776-5162
pulkus.
šakneles ir kartu pridėjo 20 dol. tu pridėjo po 10 dol. aukų. Ačiū.
Kasdien
J)—6 vai. vak.
LIETUVIŲ ISTORIJOS
Po antrojo 1963 metų sukili nimas, išimti visi metaliniai
X
Laimutė
ir
Algimantas
An
auką. Ačiū už lietuviškos spau
Šeštad. 9—12 vai
mo, rusams uždraudus spaudą, varžtai ir plokštelės. Grįžo iš
DR-JOS SUSIRINKIME
dos vertinimą.
X A. Kremeris, Palos Hts., tanėlis, Omaha, Nebr., E Meš
ir
pagal susitarimą
lietuvės moterys įsijungė į Šveicarijos jau visai pasveikusi
kauskas, Chicago, UI., Juozas
UI.,
Adelė
Dulskis,
Palos
Park,
iiimiimniiiiJimiimiiiiiiiiiiiiimmmiii
Rugpiūčio 26 d. AL Rūgytės knygnešių eiles i r slapta prie ir vėl priima pacientus ir dirba
X Vytautas Aukštinai tis, sa
111., V. Lopatauskas, Santa Mo- Kizlauskas, Cicero, UI., A. Mil- bute buvo sušauktas Liet Ist.
ratelio mokė savo vaikus lietu ligoninėje.
vininkas Tropikai Paims Motei,
nica, Cal., visi pridėjo ^>o 10 dol.čienė, Manchester, Conn., John dr-jos susirinkimas, kur atsi
— Lietuvių
Bendruomenės Advokatas JONAS GIBAITIS
viško rašto — mylėti Dievą ir
Ft., Lauderdale, Fla., grąžinda aukų grąžindami laimėjimų šak Samaitis, Chicago, UI., grąžino
tėvynę. Jų dėka lietuvybė iš ruošiamas rudens piknikas bus
mas laimėjimo bilietų šakneles, neles. Ačiū.
laimėjimų Mietų šakneles ir lankė apie 20 narių.
6247 So. Kedzie Avenoe
Svarbiausias
susirinkimo
tik
liko gyva ir davė pradžią mū spalio 11 d. 1 vai. po piet No.
paaukojo 15 dol. savo spaudos
kiekvienas pridėjo po 10 dol. au
Chicago, iUinofe 60628
slas buvo išklausyti istorikės sų tautiniam atgimimui. Vėliau Mountain parke, Ramada 8. Čia
paramai. Labai ačiū
X Robert tk Baris, Dearbon, kų. Ačiū
Tel. — 776-8700
Al. Rūgytės paskaitą "Lietuvė iškilo rašytojos žemaitė, S. Ra bus duodami pietūs, veiks baras
X Sv. Kazimiero Pammkln, ^
P™.. D r a u f f prenumex JwMM
B r f e ^
Wegt
moteris Lietuvos istorijoje". gana, Lazdynų Pelėda, Bitė ir ir loterija. Visi lietuviai ir jų Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
dirbtuvė, priešais kapinių, V » - J S L ' S S L mžJlLfZf
BfaoisfleHjB*, Pranas Visoc- Krikščionybė iškėlė moterį iš kitos, prisidėjusios savo raštais draugai yra maloniai kviečiami Šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d.
mas Nelsonas savininkas, patar- [ •""•.Lzfna: P**M*&M DL, i k i s M e d i s o Wlsc ^^n&
tame piknike dalyvauti.
pažeminimo i r suteikė Vakarų prie tautinės veiklos.
n
nauja lietuviams virš 60 m e t ų . ! ^ 0 1 ^ J o m k a s ; <*?a*o. Dl.,;
į J J J ami
P
"
I
kultūrai
naują
atspalvį.
Tas
at.
Nepriklausomoj Lietuvos mo
Atdara kasdieną nuo 8 v. r. iki į a ^ 1 . u n t e p o 8 d o L a u k u " L * 0 * dėjo po 10 dol. aukų. Labai ačiū ; s į s p i n d ė j 0 ir Lietuvos istorijoje.
terys organizavosi į draugijas £jUHIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIllllilllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllK
_
,,
l .
*.
i aciu.
5 v. v. Esame toje pačioje vie-j
X Galina Valeika, Belleville, I Pirmoji reikšminga moteris, mi ir reiškėsi visuomeniniame bei |
DR. ANTANAS
KUČAS
1
toje 81-ri metai, t y. trečioji, x Stasys Būdas, Lemont, UI., ni., atsiuntė bilietų laimėjimo j n i m a Lietuvos istorijoje, buvo poUtiniame gyvenime.
7
karta tame patarnavime. Adr.: a t s iuntė su bilietų šaknelėmis šakneles su 16 dol. auka ir trum j karalienė Morta, pirmojo Lietu- Po paskaitos ir trumpų dis
i
ARKA
. JURGIS MATULAITIS
|
4
3914 W. l l l t h St, tel. 233-6335. \
**** I ir 10 dol. auką. Savo laiškutyje į pu laiškeli: "su malonumu skai- ! v o s karaliaus žmona. Jos įtaka kusijų Liet. I s t dr-jos reikalų
s
MATULEVIČIUS
|
-'įrašo; "Aš nors ir senas pensi-Į tau lietuvišką laikraštį "Drau- karaliui Mindaugui yra iškelia- vedėja Al. Rūgytė pranešė, kad |
! ma
X Naa$ taupymo certafikatai rdnkas būdamas nenoriu kitiems į gą", kuriame randame įvairių
vokiečių ir rusų metraščiuo- dr-jos 25 metų sukaktis bus pa
Gyvosios krikščionybės apaštalas
|
— gaunami tik Lietuvių Fondo pasiduoti... nesu turtingas, bet į žinių apie mylimą Lietuvą". se- Ji drauge su vyru 1251 me- minėta lapkričio 15 d. 2 vai. |
Įvadą parašė KARDESTOLAS ANTONIO SAMORfi
1
r jį
visuomet A g i u yg ?]&%.
Dr«ira myliu
mvM-, iir
* ,^,„™„#į tais priėmė krikštą ir 1253 me- p. p , šv. Mišios Jėzuitų kop 1
kooperatyve. Galima įsigyti 30 Draugą"
paremsiu".
Ačiū
už
paramą
ir
tais
buvo
abu
vainikuoti
karalyčioje
ir
3
vai.
akademija
maž.
dienų specialius certifikatus, o
Tai geriausia knyga, kokia iki šiol buvo išleista, apie s
X A. Vasnaw*d«nė. Flush-! ^ ^
„jį^ salėje, po to vaišės ir mecenatų =
vainikaig. M o r t a
po spalio 1 d. — juos bus gali gražius žodžius.
I
Dievo
Tarno arkivyskupo gyvenimą, pastoracinę ir viemio- 3
mg, N.Y., pratęsdama prenume- j 1262 m , o už metų 1263 m bu pagerbimas. Ta proga bus iš
ma pakeisti į naujus certifika:
lišką
veiklą
ir apie nugalėtas kliūtis kelyje į tobulą krikš- g
tus ant kurių palūkanų nereikės; ~ X
" V.
** -StanuJK
- - f — Downers ratą. grąžino laimejmio bilietų ^ n u ž u d y t a s j , ^railius Min- leistos 3 knygos.
6
D
Amceta
: čionybę. Jo palaimintoju paskelbimo byla yra prie pabaigos :
mokėti valdžios
V , - ^ ' įStiopienė, šakneles, paaukojo 10 doi. su d a
^
ir ^ 2 ^
Susirinkimas buvo užbaigtas = Vatikane. Reik tik susipažinti su jo gyvenimu ir prašyti S
mokėti
valdžios n^ke*™
mokesčių. Vi
^ l i e t u v ė m o t e . kavute ir jaukiu pabendravimu.
sos santaupos draudžiamos val Chicago. UI Nijolė Užubalienė, pnerašu: -Draugas" mano ge- E t a ^
[ Šv. Tėvą šią beatifikacijos bylą pagreitinti.
1
Chicago,
UI.,
M.
Petrauskienė,
j
riausias
draugas
ir
aš
jį
mybu
džios iki 100,000 dol. Certifika
ris, minima istorijoje, yra kuA. P. B.
W1
a
u
H
u
l
l
10 Deja, kai kurių numerių negau
|
Veikalas yra 592 psl., didelio formato, kietais viršeliais. 5
tus ir informaciją galima gauti IHartford,
V T " ^ Conn.,
"*;'. atsiuntė
į « po
P° ™
d(A
auk
w b
nu
arba
ateina
3
ar
4
kartu".
=
Kai.ia su persiuntimu $16.50. Užsakymus siųsti:
=
1. F
F .. būstinėje,
M t J ^ h T Ln.*L.i+\
U
^ e t ų šaknelėmis.
L.
trečiadienius
Ačiū.
Ačių už auką ir laiškutį.
nuo 12fld6 v. v., 2422 W. 67 S t
I
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd SU Chicago, IL 60629
|
X F. Soerba, Chicago, UI.,
T A 925-6897.
(sk.) I x petenena Tarattenė, Ohi^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiuiN^
x Registracija į Marąuette, ca&°- m< Viktor Timčikas, grąžino laimėjimo bilietų šak
neles
su
U
doL
auka.
Labai
Parko b^arustinę mokyklą bus į Wildwood, UI., Monika Pocius,
rugsėjo 1 ir 2 d., (antrad. ir j Rockford, Dl., Veronika Ples- ačiū.
A N A T O L I J U S
K A I R Y S
trečiad.) nuo 12 vai. iki 2 vai. k u s - St - Petersburg, B. Fla.,
X
Bromus
Prialgauskas,
Chi
popiet, 106 kamb., mokyklos pa- '• F Radišauskas, Chicago, m., cago, BĮ., Ramutis Račiūnas,
PO DAMOKLO KARDU n DALIS
talpose. Mokiniai bus registruo-; J u o z a s Bulika, taip pat iš Chica- Hollywood, Fla., atsiuntė po 10
08 v i s i
jami vaikų darželiui, specialiai! S" . grąžindami bilietus, dol. aukų. Bronė A. Kova, Chi
Naujas romanas, išleido LIETUVIŲ SAULIŲ SA-GA
klasei - - lietuvių kalbos nemc- Paaukojo po 10 dol. aukų. Labai cago, TJl. — 8 dol. Ačiū.
TREMTYJE, I-sios dalies tęsinys, išleistos 1978, apimąs
katiems, ansambUui ir regulia ačiū.
pirmuosius 3 pokario metus.
Viršelį su aplanku pieaė
x Genoveva BteJskos, Lightriom lietuviškom pamokom nuo
daiL
P.
Aleksa,
303
pusi.,
kaina
su persiuntimu $&95.
x Dr. K. Jabtomkfo. West- j house Point, Jla., Petras La1 iki 8 skyr.
Tėvų komitetas
chester. 111., Petras Simanaus-! tauskas, Dundas, Ont, KanaUžsakymus siųsti:
(pr.)!
kas. Hartford, Conn., A. Stan- į da. Ignas Juzėnas, Palos Hts.,
DRAUGAS, 4645 Weat 68rd Staeet
x RunMnim proiljrlnta eks- j kevičius, Melrose Park. BĮ., at- į 1B., Jurgis Bauža, Davison,
Chicago, m . 60629
karsi ja į Vilnių rugsėjo 2f dieną j siuntė po 10 doL aukų ir graži- Mich., pratęsdami "Draugo" pre Lituanistinių ku^ų metu Amerikos Balso atstovas Romu Sakadolskis kalbasi !
iki apaJio 6 dienos Marius Kieia. no laimėjimų bilietų šakneles, j numefratas. pridėjo Ir po 10 su neseniai iš okupacines vergijos Lietuvoje pabėgusiu Vladu Šakaliu,
Illinois gyventojai dar prideda 40 et valstijos mokesčių.
tel 737-1717.
(sk.) ' Labai ačiū.
i dol. aukų. Labai ačhl
Nsotr. V. I š t a r i a m J
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