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Schmidt kritikuoja
Ameriką

Baimės atmosfera mokykloj

Bonna. — Kancleris Helmut
Schmidt pakritikavo Ameriką dėl
per didelio naftos importo, in
fliacijos nesustabdymo ir dolerio
smukimo. Kai liepos 16-17 Bonnoje bus ekonominė viršūnių
konferenciją, jis spaus Carterį,
kad tas sumažintų naftos impor
tą. Dabar Amerika per metus naf
tai pirkti išleidžia 45 bilijonus
dolerių.
Kad konferencija pasisektų, jis
abejoja. 1977 metų tokios konfe
rencijos nutarimų Amerika neį
vykdė. Jis Amerikos ekonominę
politiką dažnai kritikuoja, bet
laikraščiai pastebėjo, kad praėju
sių metų konferencijos nutarimų
neįvykdė ir Vakarų Vokietija. Bu
vo tada Londone susitarta, kad
V. Vokietija gamybą pakels 5
proc., bet pakėlė tik 2.4 proc.

Tie mokiniai, kurie eina i bažnyčią kasdien, perduodami valstybes saugumo organams

padarė gėdą mokyklai, pažeidė
mokyklos įstatymus. Mokyklos di
rektorė Adomaitienė, atėjusi į DC
TARYBINĖJE
MOKYKLOJE
klasę barė pamaldose dalyvavu
sius mokinius. Auklėtoja Slivins
Telšiai
kaitė skundėsi, kad ji dabar ne
mieganti naktimis, nes dėl šio
Vis dar nesibaigia 1977 prasi1978 vasario 16 IV vid. mokyk"nusikaltimo" turinti rašyti pa
dėjęs Telšiuose tikinčiųjų moki- i o s direktoriaus pavaduotojas An
siaiškinimą.
nių sustiprintas persekiojimas, drijauskas išsikvietė į mokyklą
Mokyt. Andrijauskas nuolat
Nežiūrint to, kad mokytojai, ins- me dseserį Želvienę dėl sūnaus elpektoriai, net direktoriai tardė g e s j 0 j r grasino perduosiąs jį sau gąsdina mokinius: j bažnyčią eimokinius, dažnai juos prieš visą gumui, nes jis šypsojosi per jo t { negalima, nes ten dirbą nusiklasę išjuokdavo (taip čia vyk- ateistinę paskaitą ir patarnaująs kalteliai ir pan. Pvz., vasario
men
Kulautuvos kurortas
(Prieškarinė nuotrauka)
domas naujosios Konstitucijos 52 Katedroj Mišioms.
- viduryje IV vid. mokykloje
str.
— nekurstyti neapykantos
Motina pasiteiravo, ar sūnus VITIb klasėje, vesdamas higienos
sąryšyje su religiniais kultais), mokykloje gerai elgiasi, Inspek- pamoką, ėmė aiškinti, jog Kated
Begin: sutriuskinsim
nežiūrint grasinimų, jog tikintie- torius atsakė: "Pasižymi geru el- ros vargoninkas Šeduikis yra nu
Hanojus
apie
sikaltėlis,
kun.
Kauneckas
psichiš
ji mokiniai gausią tokias charak- ges į Uj be t gyvenime, jeigu bus tivisus priešus
teristikas, kad negalėsią įstoti į kintis, nieko rimto nepasieks. Štai k a i ^sveikas ir ruošiami dokulaimėjimus
aukštąsias mokyklas,
mokiniai i r j u s p a t i > ko kias aukštumas pa- m e n t a i a t i d u o t i
Jeruzalė —Ministeris pirmi
nepabūgo ir bažnyčią lanko to- s i e k ė t e savo tikėjimu?" — ironiš- ligoninę" (Tai ne naujiena. Daž
Bangkokas.
—
Hanojaus
žinių
ninkas
Begin, atmesdamas Egip
nai šitaip TSRS saugumiečiai su
^aukai užbaigė mokytojas.
agentūra
praneša,
kad
paskutinė
to
taikos
sąlygas, sakė, kad jei
sidoroja su jiems nepatinkančiais
mis
dienomis
jų
kariniai
daliniai
:
kils naujas karas, Izraelis sutriuš
Toks elgesys — antivalstybi1978 vasario 20 IX i i auklėto žmonėmis). Pats Andrijauskas
Maskva. — Associated Press ži-: primetamas "šn pinėjimas'', "benTay N i n h provincijoj sunaikino kins visus priešus, 1967 užimtų
ms nusikaltimas. Tie moksleiviai* j a Slivinskaitė neleido moki- saugumietiškais metodais tardė niomis. vakar Vilniuje prasidėjo j dradarbiavimas su CIA".
kurie eina į bažnyčią kasdien, n i a m s dalyvauti šios klasės mo- mokinius gruodžio mėn., o tuoViktoro Petkaus teismas. Kiti du | Maskvai pirmoj eilėj svarbu du Kambodijos batalionus. Ba žemių negrąžins. Liepos 18-19
perduodami
valstybės saugumo kinės Zeniauskaitės motinos lai- tarpu <avo tiesiogines pareigas - žymūs disidentai ir kovotojai už j išlaikyti autoritetą savo piliečių taliono didumas apie 350 karių. Londone vykstančion užsienio
reikalų ministeriu konferencijon
organams. Saugumiečiai kas sa- dotuvėse. Pamaldų metu auklė- pedagoginį darbą dirba ap- žmogaus teises taip pat vakar pra- 1 eilėse, detante antroj vietoj, rašo
Moshe Dayan vyks. T e n susitiks
Per Atlantą
dėti teisti — Anatoly Ščaransky, "Monitor".
Disidentų teismais
vaitė tardė rV vid. mokyklos X toja su mokiniais sėdėjo autobu- laidžiai
su Egipto ministeriu ir sekreto
Maskvoj ir Aleksander Ginzburg į nori įvaryti daugiau baimės savo
kl. mokinį V. Mėmį, V vid. mo- se. Keli mokiniai nepaisė mokyto,.„ ,
197
k v o 2 3l T es l ų
uaL.
43
centus
rium Vance. Kalbėsis apie taiką.
kyklos I X kl. mokinį Remezą, jos draudimo ir pamaldose dalv- .
f °
^
^ Kalugoje. Tass, pranešdamas apie j žmonėms, o Vakarams pakartoti
Vargiai ką nutars.
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1 buvo kviečiama nuolatine bazny jų teismus, pridėjo, kad Amerikos daug sykių girdėtą Maskvos nuJuškaitę ir kitus. Jei jie atsi- vavo. Tik pasibaigus pamal- _. . .
. _ . . n.. . . * spauda bet kokia kaina stengia?-:
Amsterdamas. —Olandai, su
tė.
Prieš
tai saugumiečiai
apsilan "iškreipti teismų esmę ir juos pa
Washingtonas. — Sekmadienį
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cios
lankytoja
Birute
Ribinskaipykę,
kad Pan Am ir TVVA iš
prievarta paimdavo tiesiog iš jo pasiimti vainikų,
kė
pas
jos
tėvus
ir
juos
šantaža
sakydavo
nueititai1 saugumą,
juos doms,
auklėtoja
su mokiniais
atedaryti kankiniais". Juos. kaip pa
Xew Yorko į Amsterdamą prade- VVashingtone buvo demonstrapamokų. Visa
vyko su pėdaMokyt.
Andrijauskas
mokyklos
vo:
"Ką
jūs
darysite,
kai
jūsų
duk
jo
vežioti keleivius labai pigio-'cijos už ERA, moterų lygybės paprastai
kaltina
kriminaliniais
nu
gogų žinia! Čekistai nepateikda- atvirame komjaunimo susirinkitė
paklius
į
kalėjimą?"
Vieninte
mis kainomis, nutarė parodyti, j ragrafo
įrašymo į Konstituciją
sikaltimais.
vo jokių rimtų kaltinimų, tik bau me (kuriame privalėjo dalyvauti
lis
kaltinimas
šiai
tikinčiai
mer
kad
jie
gali
d
a
r
daugiau
atpii
termino
pratęsimą.
Vienų laikrašPetkus,
AP
žodžiais,
vra
tik
Helgindavo jaunuolius, įsakinėdavo visi mokiniai) kalbėjo, jog mokičių
žiniomis,
buvo
suvažiavę
100,gaitei:
dalyvavimas
bažnytinėse!
sinkio
grupės
narys
ir
nieko
dauginti.
Iki
rugpiūčio
1
jie
tais
pa
šnipinėti draugų tarpe ir atpasa- niai, buvę per laidotuves bažny000
demonstrantų,
o
kitų
("Wall
giau. Jis kaltinamas antisovietine
čiais Pan Am ir TVVA vežios tik
čioje arba patarnavę Mišioms, pamaldose.
koti bendraklasių kalbas.
propaganda. Buvo suimtas pernai
už... 43 centus. "Mes norime pa Street Journal") tik 35,000.
rugpjūčio mėnesį. Ginzburgui
rodyti, kad jei nuolatiniams skry
Kabulas. — Afganistane iš ka
I kaltinimų sąraše pasakyta, kad jis
džiams galima imt; žemiausias
Socialistas Italijos
bineto
buvo atleisti d u didžiausi
iš užsienio gautais pinigais rėmęs
kainas, kokias jie nori, kad nė
prosovietiniai
ministeriai — vi
"antisavietinę veiklą", "krimina
ra minimumo, tą patį ir mes pa
prezidentu
listus ir banditus". Ščaranskiui
darysime", sakė olandų atstovas cepremjeras Kąramai ir vidaus rei
kalų min. Nur.
Reuteriui.
Roma. —Italija turi preziden
tą. Juo yra socialistų partijos kū
rėjas Sandro Pertini, 81 metų
Kongresmanai
"Iš visų žmogiškų jausmų, valdančių visuomenę ir patį amž. politikas. Pirmiausia jis ne
lanko Kiniją
žmogų, pats žemiausias, pats niekingiausias jausmas priėmė ministerio pirmininko
Giulio
Andreotti
mažumos
vy
Viktoras Petkus
yra baime"
Pasaulio Lietuvių Bendruomenes seimas savo uždavinį
Pekinas. — Kinijos žinių agen
riausybės atsistatydinimo. Kreip
damasis į tautą, prašė susilaiky tūra pranešė, kad vicepremjeras mūsų vidaus reikalus".
Lietuvos vadavimui tinkamai suprato
bestovi, kaip tos kvailos beviltiš ti nuo terorizmo, nuo kurio žūs Teng H-iao-ping priėmė Ameri
Kodėl sovietai šiuo metu ap
18
kos baimės paminklai.
ta bent vienas žmogus kiekvieną kos kongresmanų delegaciją, va sisprendė taip elgtis, motyvai nėra
Vyriausias Lietuvos Išlaisvini-, mą ir eidama ranka rankon su
(Tęsinys iš vakar dienos)
Tarybinės sienos — ilgiausios dieną.
dovaujamą Lester Wolffe ( D . pakankamai aiškūs, rašo laikraš
mo
Komitetas lietuvių tautos am-i Vyriausiu Lietuvos Išlaisvinimo
Šią nenormalią sienų apsaugą pasaulyje. Jų apsaugai negailima
tis. Viena aišku, kad jie rizikuoja
Italijos prezidento postas dau NT>.
žinųjų siekių vardan 1949 birže-1 Komitetu, vedančiu lietuvių tauiššaukia nepasitikėjimas ne tiek nieko: nei lėšų, nei žmonių, nei giau ceremonialinis. Pertini Muspabloginti Amerikos — Sov. Są
lio 14 dieną paskelbė Lietuvių , tą iš svetimųjų priespaudos į laissvetimais, kiek savais piliečiais, ginklų. O juk visa tai sunkia, be- solinio laikais 14 metų praleido Sudegė meno muziejus jungos santykius. Susidariusi a t
Chartą. nustatančią Pasaulio Lie i vę, atlieka sa<vo priedermę. T a moifera nepadės nei SALT deryjutimas vidinės netvarkos ir tie- veik nepakeliama našta užgula a'ba kalėjime, arba ištrėmime.
tuvių Bendruomenės pagrindus, j čiau nenumatytai ilgai užtrukusi
Rio de Janeiro. — Kilęs gaisras^ boms, nei kitiems dialogams. Sek
siog paniška baimė
permainų, ir taip jau prislėgtus liaudies pekad laisvajam pasaulyje pasklidę laisvės kova reikalauja ir iš LieDacca. — Bengalija ir Burma Moderniojo meno muziejuje su retorius Vance nors ir susitiks šią
Kada Gdanske lenkų darbinin- čius. Ši baimė kaip prakeikimas
lietuviai sudarytų vieningą ir gy-j tuvių Bendruomenės dar didesnių
susitarė sugrąžinti visus 200,000 naikino apie 1,000
paveikslų, savaitę su Gromyko, bet Amerikos vastingą bendruomenę savo tau-; pastangų. Vyriausio Lietuvos įs
kai išėjo į gatves, protestuodami slegia visą liaudį,
prieš Gomulkos ketinimą padiBet visa tai tęstis ilgai negali, pabėgėlių iš Bengalijos atgal i įskaitant Van Gogho ir Picasso mokslininkų delegacijos vizitą į tos gyvybei, tautinei kultūrai bei į laisvinimo Komiteto darbo jėgos
I Maskvą atšaukė.
kūrinius.
dinti maisto produktų kainas, t ų Pro visą propagandinį triukšmą, B urmą.
tradicijoms ir nepriklausomai Lie, nėra pakankamos kai kuriuose
įvykių aidas bematant atskrido ir pro partijos vadovų liaupsinimo
tuvos valstybei išlaikyti. Vadina- j kraštuose Lietuvos laisvinimo už
į Lietuvą. Vilkaviškio, Kapsuko chorus liaudies ausis ėmė pasieksi, Lietuvių Charta, be kitų daly-j daviniams vykdyti. Šią spragą
ir Lazdijų rajonuose, kurie ribo- ti visai kiti balsai — kovotųjų už
kų, įpareigoja lietuvį, kad jis ap- Į veikiai turėtų savo jėgomis užpilgintų iš išlaikytų nepriklausoma. dyti Lietuvių Bendruomenė, susižmogaus teises balsai. O juk jie,
— _ — — —
kovodami už pagrindines žmoLietuvos valstybę, nes ji yra tau derinusi su Vyriausiu Lietuvos Iš
"Ateityje
apie dabartinius gaus teises, visų pirma, kovoja
tinės kultūros plėtotos ir išliki laisvinimo Komitetu.
partijos vadovus, kai jie nueis prieš baimę, baimę, kurios pagai
mo pagrindinė sąlyga. Bet gi šian
Dabartinis Pasaulio Lietuvių
rių© arenos, liaudis nekurs ir ne- ba partija laiko liaudį kaip pa
dieną lietuvis susiduria su kurBendruomenės seimas, kaip by
kas sunkesniu uždaviniu — rei loja jo darbai, savo uždavinį Lie
dainuos dainą**.
klusnią bandą, prieš baimę, kukia atgauti iš lietuvių tautos iš tuvos vadavimui iš pavergimo y^ _ ^ - _ i _ - _ - i — _ rią žmonės išsiugdė savyje per 60
plėštoji laisvė ir atstatyt! Lietu ra tinkamai supratęs.
metų. Ir kaip negalima pasukti
vos valstybės
funkcionavimas.
B.N. (E.)
jasi su Lenkija, pasienio zonos istorijos rato atgal, taip ir šį juŠis
uždavinys
visų
pirma
gula
ant
buvo padidintos. Prie kelių, kur dėjimą sustabdyti nėra jokios vilVyriausio Lietuvos Išlaisvinimo
ankščiau galėjai laisvai prava- ties. Mes galime neabejoti — šis
KALENDORIUS
Komiteto pečių, nes jis vadovau
žiuoti, atsirado dryžuotos būde- judėjimas laimės!
ja
Lietuvos
vadavimui
laisvaja
lės ir užtvaros, o iš visų pravaIš visų žmogiškų jausmų, valLiepos 11: Benediktas, Olga,
m e pasaulyje. Tačiau Lietuvių
žiuojančių tais keliais pasienie- dančių visuomenę ir patį žmogų,
Vilimantas,
Šarūne.
c h a r t a , įpareigodama lietuvį ap
čiai reikalaudavo dokumentų ir pats žemiausias, pats niekingiauLiepos 12: Jasonas, Marei joną,
ginti ir išlaikyti nepriklausomą
specialių leidimų. Daug žmonių, šias jausmas yra baimė. Ateityje
Margiris,
Skaidra.
Lietuvos valstybę, reikalauja iš
gyvenančių Lietuvos gilumoje, apie dabartinius partijos vadoSaulė
teka
5:26, leidžias 8:25.
jo ir ypatingų pastangų jai išlais
jau nebegalėdavo aplankyti savo vus, kai jie nueis nuo arenos,
vinti.
ORAS
artimųjų. Pasieniečių
būdelės, liaudis nekurs ir nedainuos dai24

KGB pastangos verbuoti šnipais mokinius yra vienas iš didžiausiu nusikaltimų, žalojančių
bręstančio jaunimo moralę.

VILNIUJE PRASIDĖJO
VIKTORO PETKAUS TEISMAS
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Baimes imperija
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nors jos dabar tuščios ir pakelti nų...
šlagbaumai ant kelių, vis dar te-

A. Žuvintas

Riyadh, Sau* Arabijos sostinės naujieji gyvenamieji kvartalai

Daugiausia saulėta, šilčiau, aLietuvių Bendruomenė, vykdy
pie
85 laipsniai.
d a m a laisvo žmogaus pašauki-

DRAUGAS, antradienis, 1378 m. liepos men. 11 d.

; pusių žydus. Tiesa, pripažinau,
kad buvo pavienių asmenų — iš
davikų — prisidėjusių prie žydų
LOHCAiaAN WOELD-WIDI DAILY
I naikinimo. Tai sakiau, kad negapeid at Cfckaao. m. PabUsbtd daily
i Įima dėl to kaltinti visos lietuesespt Suode?*, U p l Hohdajn, day» aftar Oiristinai
!
by tas LithuanUn Cathotte Pms Soaety
vių tautos. Antra. Nurodžiau,
N-ESIBGTI IK SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS
| kad lietuviai priešinosi ir nesuJONAS ADOMAVlCfOB, M. D.
$33.00 — Č E v t 3 3
Coooty
KELIAS I SVEIKATA. 1601 Hest Garftetd Bh*L, Ofcfcago, EL 60636
| formavo SS dalinių, ką patvirtiUliaoU and Caaada. Ztoavfcer* m tfae V.SJi. 131.00. Fordą*
Telefoną* FB 6-6429
couotries $34.00.
I na ir studija: "Waffen SS", paraj syta George Stein, Coraell UniPalto Malda* malinant, pricvitavfanai ut p u t u prenume
ratas neshmriaini Ant DRAUGO prie kvtakvieao skaitytojo adiversity Press.
Pagrasinau TV
f»vus ii >o mofcaKL aflįmri—. M kada yra afahaoMjsa
į tinklui net teismu už šmeižtus.
Prieš kelias dienas gavau iš
metams • mta. 3 aata.
Liecuvto meyboįe, Oacagoje, pažmonio programą seka (ii k.): Vincas Ku- NBC-TV, Robert ONeil, korpo
ir
Cocfc
apate.
$3140 319.00 $13.00
afikafejūaas ir Aleksas Linga, NMr. M Nagli racijos reikalų departamento ad
JA. V.
31X0
1*00
1340
1.' Chroru alkoholizmas: a. Epi
ALKOHOLINIO
ministratoriaus laišką — atsaky
(U.
1
)
3X00
1SJ0
15.00
zodinis stiprus gėrimas, b. įpras
IŠSIPAGIRIOJIMO
mą. Į pirmą mano teigimą jis at
_.
$4Jf
aaoo
15.00
tinis stiprus gėrimas (Amžinas
TVARKYMAS
sako tik tiek, kad yra žinomos
-——**•-*
1&00
t.oo
girtuoklis), c. Alkoholiui tdiktija.
pavienės šeimos ar asmenys tiek
Apsinuoduįimo
alkoholiu
lietuviai, tiek kitų tautybių žmo
2. Staigus alkoholiu
• 3 0 iki 430,
stiprumo nustatymas:
nės,
net
vokiečiai,
padėję
žy
nuo
S30 OD 12*0.
apsinuodijimas
fiiKKIM PRASMINGŲ VtETOVAMttlU GARBĘ
dams.
1. atvirkštinis PAN (pozicinis
Nystagmus: savaiminiai vie
*30 — 440.
Pagaliau buvo ir trečia priežas
Juozas Masllionis su vaizdinga
Antrą faktą, lietuvius SS-ninnystagmus), 2. nemiga, 3. drebė
830 — 12ML
non pusėn akies obuolio judesiai;
jimas (tremor), 4. iliuzijos ir ha šiluma, tiesiog su meile aprašė tis. Tegu ir pavėluotai, bet šį kus, jis teigia, malšinus Varšuvo
a. Nuo padėties priklausąs (posiliucinacijos, 5. judrumas (agi- kunigo Aniceto Tamošaičio 25 kartą viešai norėjau man bran je žydų sukilimą Jis nurodo ir
tional) alkoholinis
nystagmus
gų Anicetą pasveikinti per jo si literatūrą, kuria remiantis filmas
tation) — baimingumas — pa metų kunigystės jubiliejų (Drau
(PAN.). b. Girtumas, c. Patologi
dabro kunigystės jubiliejų, kaip buvo pagamintas. Toji yra: L
ranoja, 6. konvulsijos. 7. nuo va gas, Nr. 148, 1978.VL26). Pami
nis apsinuodijimas, c Sustingi
malonų draugą ir giminę, gra
nėtų
žmonių
vardai,
kaimų
ir
"The Finai Solution" autoriaus apsivalyti Juros pakrantes tan rėa jūros augalijos fa* gyvūnijos
lios nepareinančių reiškinių nemas (stupor) arba liguistas mie
žiai
išaugusi
"-'yrą,
kunigą
idea
tvarka (dysautonomia): a. kai*, nuėstu pavadinimai visiškai teiGerald Reitlinger; 2. "The Holo- kiai gyvenamos, labai išsivys turtai gali būti greitai išnai
guistumas (coma).
listą,
mokytą
jėzuitą,
daugelio
coust" parašytas Noros Levin; čiusi pramonė.
čuvimas, b. tankus širdies pU- S ****&• &* d u Jungui Anicetui ir
kinti, jeigu nebus skubiai liau
kalbų
mokovą,
gerą
vertėją,
jau
man brangus vietovardžiai - upė
ir 3. "The War Against The
3. Alkoholinio išsipagiriojimo
kimas, c prakaitavimas.
Dvidešimt
keturių
Europos
vardžiai skaudžiai nukentėjo. N e  besireiškiantį žurnalistą, vis la Jews" paruoštas Lucės Dawido- valstybių mokslininkai pasira tasi teršti jūrą.
(Withdrawal)
reiškiniai:
B. Mediciniškas apžiūrėjimas:
galima tylom sutikti, kad istori biau drįstanti išeiti 3 "už vie wicz.
šė kretpamąsi sustiprinti moks
nuolyno sienų" į vertingą visuo
a. Degimas alkoholyje (drebėji
jon
įsibrautų
dalykai,
kuriuos
pri
įstaigos ir boto teL 652-1381
Reikėtų
išsiaiškinti
galutinai,
1. galvos sužeidimas, kaulų
linius
tyrimus,
kurie padėtų
mas, kliedam — delirium tresimenam su nostalgija ir kurie menini lietuvių gyvenimą. O jeigu dabartinėmis aplinkybėmis
spręsti jurų akvatorijos užter DR. F£RD. VYT. KAUNAS
mens (D. 1\s). L Drebėjimas, lūžimas, 2. kepenų pakenkimas, 3. man su Anicetu pasiliks labai taip pat, kaip įžymų dviratinin galima, ar koki nors lietuviai
šimo problema*.
Savo kreipi
BENDROJI MEDICINA
H Haliucinacijos. IIL Konvulsi širdies ir plaučių veiklos sutri svarbus, nors tat likusiai mūsų ką, neabejotinai patį žymiausią tikrai dalyvavo Varšuvos žydų
mąsi mokshnfnkai įspėjo: Siaalietuvi
kunigą
dviratininką
viso
1407
So.49th Gourt, Ocero, IIL
kimas.
tautai ir neberūpėtų.
jos, b. Staigi haliucinozė.
sukilimo
malšinime,
ar
vokiečiai
je Amerikoje, gi netrukus gal jau
Kasdien 10-12 ir 4-7
savo SS-ninkams prisegė lietu
C. Tvarkymas:
4. Chroninio alkoholizmo
Išskyrus treč ir šestad
J. Masilionis mini upę, prie ku- k rr.otocildistą.
viškus ženklus.
sukeltas protinis stovis: a. Alko*
1. Pritamsintas, ramus kam-j rk* nies — Anicetas Tamošaitis,
Ir
kai
šitaip
įvyks,
tai
gal
pa
Žinoma, tą klausimą reikėtų
TeL ofiso ir buto: OLympic 2-4159
holinis paranoidinis stovis, b. barys, 2. jei reikalinga pririšimas Henrikas Radauskas ir aš — lai
DR.K. G. BALU KAS
simatysim
kada
ir
prie
Padriko.
iš
pagrindų
studijuoti
ir
išleisti
chroninė halucinozė, c. Susimai ligonio tik ne aukštielnmko, 3. mingu būdu esam gimę, vaikys
Akušerija Ir moterį} ligos
DR. P. KISIELIUS
Mat, čia vienoje vietoje — Car anglų kalba. Iškelti kai kurių žy
Ginekologine Chirurgija.
šymo stovis, d. Alkoholinis ny į venas leisti skysčius parengi tėje maudėsi ar bent gyvenę. Ir
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
inei, Monterey įlankoje — taip dų vaidmenį 1940-1941 m. laiko 3449 So. Pulaski Bd. (Crawford
kimas, e. Užsimirštam urnas.
1443 So. 50th A ve., Cicero
mas, 4. šlapumui nutekėti kate štai, kaip Masilionis rašo, ta upė pat yra savotiškas keliukas, vadi
tarpiu, įkalintus lietuvius perse- .Kedicai BaiMing) Tel. LL 5-6446
jam vadinasi Dauguvenė! Ne ne
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak.,
5. Alkoholio sukeltas vitaminų teris (Teras catheter —condom), tiesa — ir ką toks sužalotas upė namas "17 mile drive", pusėti kojant ir padedant lietuvius iš Tei neatsiliepia skambint 374-8004
išskyrus trečiadienius.
5. nuraminimas — užtikrinimas.
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet.
nai gražus, gana įspūdingas — tremti. Iškelti lietuvių pasiprie
trūkumas:
Priima
ligonius
pagal
susitarimą.
vardis pasakytų ateinančiom kar
Draugai. Giminės, artimieji.
nors, žinoma, ne toks gražus h* šinimą visoms mobilizacijoms ir
tam? Mūsų upė visuomet buvo
TeL REtiance 5-1811
a. Vernikiniai reiškiniai (Werne taip įspūdingas, kaip mūsų 18 SS-ninkų neįsteigimą. Nurodyti
DR.
V
L
BLAŽYS
D.
Gydymas:
vadinama
Daugyvenė.
Gal
pati
nicke's syndrome): Atraxia, akies
DR. WALEA J. KIRSTUK
kilometrų kelias pagal Daugyve lietuvių teiktą pagalbą žydams,
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
save kada nors ji taip pasivadi
raumenų veiklos sutrikimas: para
1. Skysčiai: į veną 5 proc D ir
Marqaette
Medical
Center
Lietuvis gydytojas)
nės upę, nuo Rozalimo ligi Še ir, pagaliau, nurodant žydų ra
lyžius, nystagmus, apatija, b. Kor- S (demetrose and Saline) cukrus ir no, nes kur Jūs pasaulyje rastu
6132
So.
Kedzie
Avenue.
3925 West 59th Street
duvos, o kitan galan apie 10 ki
sakoviniai reiškimai (KomkofTs į
^ ^ n e t JJJ į^ų mėt kitą tokį gražų ir prasmingą lometrų nuo Rozalimo į Pakruo šytojų ta tema veikaluose pada Vai.: pirmad.. antrad ir ketvirtad. Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir
toIo£nis
6
iki
7:30
vai.
vakaro.
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8
syndrome): užsimiršimas (am- litrų; 2. Vitaminai: multivitami upėvardį? Daugyvenė — kiek gi jį - per tą sveiką ir gražu pušy rytas klaidas, bent svarbesnes.
Se&tad. nuo 1 iki 3 vai.
vai. vak.
Treč. ir šežtad. uždaryta.
Pagal
susitarimą.
Tai
sunkus
ir
gal
net
negalimas
nesia), plepėjimas (confabulation) nas l veną, Thiamine HCL nuo lios prasmės ir skambesio šiame ną. Taip liudija apie pušyną ir
Ofiso telef. AVA 5-2«70.
daugelio nervų negerovė (poly- 200 iki 1000 mg. į raumenis, 3. Žodyje, kiek maža priebalsių ir jubiliejaus aprašymo autorius J. darbas, nes šaltiniai gali būti ne
Rezid. te!. WAJbroofc 5-3048.
DR. IRENA KURAS
neuropathy) c daugelio nervų Elektrolytai: Potassium i veną, kiek muzikinių balsių tebesklei Masilionis, kur šiuo atžvilgiu su prieinami. Tačiau mūsų veiks
GYDYTOJA IR CHIRURGE
niai turėtų rasti galimybių pada TeL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233
KfDIKII, IK VAIKV LIGOS
negerovė, d. regėjimo nervo n e - 1 ^ ^ ( M & sulfate) 2 gra džia toji upė, vingiuojanti pro juo stipriausiai sutinku.
SPECIALT9TE
pat mūsų tėviškių sodybas, nuo
ryti bent tai, kas galima. Tam
DR. PETER T. BRAZIS
gerovė (Ophtalmopathy): regosį m a i ^ 6 valandos į raumenis,
MEDICAL
Bl'ILDINO
Bronys Rask, reikia pinigų Esu tikras, kad kiek GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nervo nykimas (atrofija), aklu- 4. Vaistai: a. Diazepam (Va- Šeduvos į Rozalimą ir toliau Mū
»20flrW.81st Street
šos linkui 1 A, kaip žmonės vis
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto
24S4 West Tlst Street
Los Angeles, Calif. vienas lietuvis parems šį darbą.
mas spalvoms.e. Pelagros ( p e l l a g - 1 l h i m ) 5 _ i 0 m g . p c / b u m ą kas
iki 1 vai. oopiet.
dar negali to suprasti ir kaip
O tai svarbu lietuvių tautos var Vai.: pirm., antr.. ketv. ir p*nkt
ra) ketvenopas blogi* vidunavi-j 4 __ g v a l a n d o s > 5 mg. į veną kas
Ofa.
tai
737-1168, re*. 239-»l»
1:00
5:00
vai.
popiet.
tre«.
ir
3e«.
lengvai leidžiasi klaidinami...
dui.
•
tik susitarus.
ma|» dermatitas,
išprotėjimas penkios minutės (bolus) b. ChlorOfs. HE 4-1818; rez. PR 6-9861
DAR KARTĄ DEL
(demantia), mirtis.
Dr.
Juozas
Kriaučiūnas
diazeponbdde (librium): 25-100
Arba štai sodžius, kur vaikys
"HOLOCAUS-r
DR. J. MEŠKAUSKAS
Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS
mgr. per bumą kas šešios va tę praleido Anicetas, tegu per ne
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
6. Alkoholio sukeltas nervinis
GAL VOS IR STUBURO LIGOS
landos;
I
raumenis
ar
i
veną
Specialybė
vidaus ligos
susipratimą
tr
gimęs
už
poros
ki
įvairiuose laikraščiuose
bei
nykimas:
2858 West 63rd Street
2454 We*t 71st Street
200 — 400 mg. (net iki 1600 mg.). lometrų Rozalimo miesto, kuris daugelyje lietuvių susibūrimų jau
CUcago, Dlmois 60629
Raumenų nykimas (myopa- c. Paraldehyde: 5 — 10 kubinių J. Masilioniui yra tik "gražus, su
71-os ir Campbell Ave. kamp.
MOKSIJNINKŲ ĮSPfcJIMAS
daug pasisakyta apie televizijos
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir
thy), chroniškas, myoglobiną šla centimetrų per burną kas ke sveiku pušynu miestelis". Su
TeL — 476-3409
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
filmą "Holocaust". Rime keletą
pime sukeliantis), b. Smegenė turios valandos: 10 — 15 mg. iš- prantu, tai subjektyvumas, ir
Siaurės jūros gyvūnijai ir au
Valandos pagal susitarimą
kartų neigiamai paminėti lietu
lių nykimas, c Smegenų nyki einamon žamon; 5 — 10 kubi taip gal kitiem atrodo. Bet man
galijai gresia didelis pavojus.
Telef. — 282.4422
viai ir parodyti lietuvių SS-ninmas, d. Smegenų vidinės dalies nių centimetrų i raumenis kas ir, tur būt, Anicetui Rozaliams
Ją sukėlė užterštų upių van Dr. .Ant Rudoko kabinetą perėmė
DR. ROMAS PETKUS
kai, malšiną Varšuvos geto su
pakaitos (centrai pontine myeli- 2 — 4 valandos.
denys.
nebuvo "miestelis", o tikras mies kilimą
DR. EDMUND L GIARA
AKIŲ UGOS — CHIRURGIJA
nosis), e. daugeriopas nervų pa
Ofisai:
tas, kur mes gyvendavom ar nuOPTOMETRISTAS
Tų, mano žiniomis, neteisingų
Siaurės jūros pakraščių ra
111 NO. WABASH AVE.
kenkimas (Marchiafava — BigPasiskaityti Management of eidavom semtis mokslo lobių. Re faktų įžeistas ir dar LB valdy
2709 W«st 51st Street
4200 NO. CENTRAL ATE.
jonai y r a labai seklus, ten, ne
narni syndrome).
"Alcohol Withdrowal Syndro- portaže betgi skaitom, kad so bos rašto paskatintas, parašiau
Tel. — GR 6-2460
Valandos pagal susitarimą.
būna didelių jūros potvynių ir
Vai.: pigai susitarimą: pirmad. ir
džius,
arba
kaimas
(kaip
sako
su
mes".
W.
L
Thompson
Arch.
7. Dėl alkoholizmo pakenktų
protesto laiškus NBC televizijos atoslūgių, kurie padeda jūrai ke*v. 1-4 ir 7-9; antrad. ir p e a k t
DR. FRANK PLECKAS
10-4; «iedtad. 10-3 vai.
valkiečiai), kur jaunasis Anke tinklo direktoriui, "Holocaust"
Int
Med.
138
(2):
278
—
283
kepenų atsirandančios
(Kalba lietuviškai)
tas vaikystėje gyveno, vadinosi
(1978).
režisieriui ir autoriui, iškeldamas
negerovės:
Ofls.
teL
735-4477;
Rez.
246-2839
OPTOMETRISTAS
Meldeniai, — -ir šitaip tas vieto
Tikrina akis. Pritaiko akiniiLo tr
Visi žinom, kad pradėjom skęs vardis rašomas net tris kartus! du dalykus, neteisingai filme pri mmmmmmmmmmmmmmmmmm
a. asterbds, b. kepenų ligos sukel
DR. L DECKYS
•Contact lenses"
ANDRIUS NORIMAS
ta koma (heparic coma), c Vais ti alkoholizmo jūroje tiek čionai, Viešpatie, kaip galima taip ne statytus ir parodytus. Pirma. Lie
2618
W.
71st
S t — T«L 737-5149
GYDYTOJA
IR
CHIRURGE
tais apsinuodijimas dėl kepenų tiek tenai tėvynėje gyvendami. atsargiai klaidinti žmoniją ir iš tuviai, vokiečių okupuoti, turėjo
l Vai. pagal susitarimą. Uždaryta trei.
Specialybe — Nervu tr
vykdyti okupanto valdžios įsaky
finocines Ilgos.
enzymų netvarkos: prieš konvul Kad pajėgtume nenuskęsti, reikia kreipti prasmingą
vietovardį?
134B BOveUi). U Yi tryt buvo pre
mus
dėl
mirties
bausmės
gresiDR. LEONAS SEIBUTIS
CRAWFORD
MEDICAL BLDG.
kiekvienam
pradžioje
griebtis
net
sijas vaistų perdozavimas, pama
Niekas niekada iš mūsų ten ne
mijuoto*. Graflal ūstiata. 304 puri.,
INKSTŲ, PŪSLES IR
6449 So. Pulaski Road
žintas cukraus kiekis kraujuje ir už šiaudo. Reikia suaugusiems girdėjo ir nežinojo jokių "Melde mo patiems. TaSau išvardijau 1177 m. virleUa dafl. Giedros Tie
PROSTATO
CHIRURGIJA
sa
(hypoglycemia), raminančių vais imti save nagan — duoti reikia nių". Buvo it tebėra tik Meldi keletą asmenų, tarp daugelio ki
2656 W. 63rd Street
DR. A. B. GLEVECKAS
protesto notas
vaikams pavyzdį. Cia paduota ap mų sodžius, — Meldiniai! - ku tų, pasirašiusių
tų perdozavimas.
Vai.
antrad. nuo 1-4 popiet
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
žvalga alkoholinio apsinuodijimo rio net ir bolševikai dar neišnai- dėl žydų naikinimo, vėliau atsi MAUDAS,
ir
ketv.
nuo 5-7 vakare
8. Galvos uigavimo sukeltos
TeL — BE 3-5893
O.
tvarkymo. Toliau gilinsimės į di kmo, nors ūkiškai, rodos, jau pri dūrusių koncentracijos stovyklo
Ofiso
teL
776-2880,
rezkL 448-5545
nervinės negerovės:
Specialybė Akių ligos
džiosios mūsų negeroves reikalus, jungė prie mano gimtųjų Plau- se. Išvardijau trejetą asmenų slėDR. J. J. SIMONAITIS
3907 West 103rd Street
a. sutrenkimas (concusston), b. šias žinias turėtų pasisavinti visi čiškių kolchozo (žinoma, va
HIHIHtmtUHHIHUMI
GYDYTOJAS
Valandos pagal susitarimą
po kieto smegenų
apvalkalo lietuviai, įskaitant pa ra piečius, vi dinamo nė kiek ne geresniu ko
Adresas
4255 W. 63rd Street
kraujosruva (subdural hemato sų laikraščių skaitytojus ir visus lūkio žodžiu). Ar manote, kad
PUHJ DOVANA tVENOV n aTTOMB H M O —
Ofiso teL — PR 8-2220
Ofiso
telef. R E 5-4410
m a ) , c. staigus virš kieto smege kitus. Gilindamiesi į baisios nege iš Aniceto Tamošaičio būtų ka
Rezidencijos
telef. OR 6-0617
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
nų apvalkalo kraujavimas (acu- rovės užkampius, turime išmokti da išaugęs toks dailus jėzuitas ir
Ofiso
vai.;
pirmad.
ir ketvirtad.
JO K S A
te epidurai hematoma), d. srnil- naujus terminus, galvon įsidėti vi teologas, jeigu jis būtų gyvenęs
nuo 1:00 ligi 3:00 vai. popiet
ANT I A LAIDA
V A I KŲ
LIGOS
kininės smegenų dalies sutrenki sas blogybes surištas su girtavi kažkokiuose Meldeniuose, o ne
Ofiso tel. HE 4,2123. Namn OI 8-61SS
2656
West
63rd
Street
Meldimuose,
kaip
jau
pats
pras
mu.
Šias
šių
dienų
mediciniškas
mas (tempora 1 lobe contusion),
Pirmad.. antrad., ketvirtad. ir penkt
e po galvos sutenkimo atsiradusi žinias girtavimo reikalu galvose mingas sodžiaus vardas jam tei
DR. V. TUMAS0NIS
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai.
vak.
šestad.
nuo
1
Iki
4
vai.
singai
nurodė
atitinkamą
pašau
na
įsidėmėkime,
mintinai
išmo
CHIRURGAS
epilepsija, f. sulaužius kaukolės
kimą?
kime
ir
kitiems
jas
mokoviškai
2454
West 71st Street
pagrindo kaulus gautas smegenų
Ots. PO 7-6000
Rez. GA 3-7278 Vai.: pirm., antrad., ketv. l r penktad
skysčio tekėjimas ir dėl to gauna perduokime, neaplenkdami mūsų
Pašaliečius prašau perdaug ne
2-5 lr 8-7 — M anksto susitarus.
DR. A. JENKINS
mas smegenų pasikartojantis už jaunimo. Visuose mūsų laikraš nustebti, kad taip susirūpinau
čiuose — žurnaluose jos turėtų šiais vietovardžių klausimais k,
TeL ofiso PR 64446
degimas (recurrent meningitis)
GYDYTOJAS IR CHmURGAS
išvysti dienos žviesą. Mat, pasken kol ne vėlu, šokau klaidas patai
F. C. VVINSKUNAS
3844 West 63rd Street
9. Dėl alkoholizmo apturėtos
dus mums alkoholizme, sustos vi syti. Tam mane ragino ne tik sa
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
komplikacijos aštrinančios
Valandos pagal susitarimą
sokeriopa mūsų veikla.
8107 West 71st Street
vaime suprantama
nostalgija,
Valandos:
1-6 vai. popiet
bet ir ne per tolima giminystė su
nervines negeroves:
Be*. — 327-1965
Treč. Ir SeStad pagal susitarimą.
kunigu Anicetu: mudviejų senu
a. karščiavimas, b. mažakrau
DR. K. A. JUČAS
jOfs. teL 586-3166; namo 381-3772
DRAUtAS
tės
buvo seserys. Mano motina, va
jystė, c nuo padėties priklausąs
DERMATOLOGIJA
— Žmogus, kuris neatlieka žiuodama per Meldimus į RozaDR. PETRAS aiOBA
sumažėjimas kraujospūdžio (dėl
VOIf B9TI •tFMf
CHIRURGIJA
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
to ima alpti) d. Gastritas, e. daugiau darbo, negu jam užmo rfm*rvismėgdavirsustoti pas sa
1002
No.
Weston
Aveane
6745
West
63rd Street
vo pusseserę, Aniceto mamą. Ir aš
Plaučių uždegimas, f. Širdies dar kama, nevertas to, ką gauna.
Ofiso
teL
489-4441
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt.
dar gerai prisimenu jų namus.
bo TvraVin^inu'Tftf^
Valandos pagal svattarimą. J2-T; šeštadieniais pagal susitarimą.
wiWfl^
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Moras gyventi —

ĮSIPAREIGOJIMAS ŽMONIJOS LAISVEI

MASKVA KALTINA PEKINĄ
Sovietai ypatingai jaudinasi del kom. Kinijos apsiginklavimo

Savo garsiojoje kalboje rašy- regimas kiekvienam, kuris tik notojas Aleksandras Solženicynas ri jį matyti. Tačiau Vakarai ne
GEDIMINAS GALVA
Maskva vienu metu ėmė pulti
Į 20 mil., vis dažniau įsipainioja į
Harvardo universitete pareiškė tik dažnai tai nutyli, bet net pre- JAV ir kom. Kiniją. Stiprus atkir
'politinius sūkurius. Šių metų pra
nemažai kritikos Vakarų tautoms kiauja, keičiasi "kultūrinėmis tis Washingtono vairuotojams ir
džioje įvykusiame Kinijos atstovų
dėl jų noro patogiai gyventi ir vertybėmis", palaiko ryšius vie- atsiskaitymas ne dėl mažmo respubliką, dalį Afganistano, Na- suvažiavime ryškinta mintis, kad
jų drąsos trūkumo Įsipareigoti nos krypties gatve, tartum Sovie- žių, imtinai šnipus, greitai palau palą, Butaną, Burmą, Taisą, In užsienio kinai esąs tiltas ryšiams
žmonijos laisvei. Jis iškėlė Rusi- tų Rusijoje vergijos nebūtų ir jos žė jų nervus. Net nesulaukus dokiniją ir beveik visas :alas ry palaikyti su Pietryčių Azijos vals
jos ir Vakarų skirtybes, kurių vadai laisvai būtų buvę išrinkti. Maskvos ištiestos rankos, C. Van- tinės ir pietinės Kinijos vande tybėmis.
tradicijos siekia tūkstantį metų. Ar būtų galima sakyti, kad va- ce sušnabždėjo: bendradarbiavi nyse".
Užsienio kinai, besiversdami Metinėse Dariaus-Girėno Amerikos legiono posto demonstracijose. Iš kairės:
Jis priminė, kad Vakarai nesu> kariečiai nemato tos komunisti- mas. Žinoma, šis pasipiršimas
Sovietai priekaištauja Kinijai prekyba ir kitais verslais, prasigy Lietuvos gen. konsulas dr. P. Dauzvanfis (miręs), teisėjas Alfonsas We*s
pranta Rytų dvasios, rusų tautos n i o gyvenimo dalies, kuri reiš- dar nepasako, koks bus Maskvos ir imperialistinę politiką, kuria Mas veno, ibet palaikė ryšius su kom. ir kongr. J. KLuczynski (miręs).
polėkių ir nenori net dabar su- J"85* kolonialiniu pavergimu ir {^asningtono sugyvenimas. J. Car- kva pasižymėjo jau prieš II pa Kinijos valstybe. Sovietai juos lai
prasti tos Rusijos, kuri yra komu- nuolatiniu savo imperijos didini- teris tikrai nori paglebesčiuoti saulinį karą ir ypač jam pasibai ko Kinijos agentais. Vietname gy
mu
gus, kai vėl užgrobė Pabaltijo venantys kinai sukėlė aštrią trin
nizmo vergijoje.
> ta* neatsakomas klausimas, Brežnevą
kai
Žymiai
piktesnis
buvo
Maskvos
valstybes
ir sukūrė net šešias tį. Kinijos šaltiniai teigia, kad
Vakarai dėl savo patogumų
matyti, kad, anot Solženicyno laisvi
išpuolis
kakmant
Pekiną.
I.
Alek
"liaudies
respublikas'',
tarpinę sri Vietnamas užsimojo ištremti ten
AL.TENBONAS
derisi su Rytais, tikėdamiesi pa- '
vakariečiai y™ drąsūs
rieš
gyvenančius
kinus,
o
Maskva
visa
sandrovas,
dapyvardininkas,
as
tį
veržtis
į
Vakarų
Europą.
keisti jų dvasines nuotaikas ir su- P
silpnuosius, bet surištais
Šiaurės Irake vėl kovojama. goje iki Irako monarchijos žlugi
lie
tai neigia.
laikyti komunizmo veržlumą už- žuviais prieš galinguosius, nes muo stovintis arti politinio biuro,
Kurdai
po savo pralaimėjimo mo 1958 m. įsisteigus Irako res
Maskva taip garsiai nekalbėtų
Bet rusų šaltiniai nepaaiškina,
kariauti svetimus kraštus. Tuo Pasipriešinimui reikėtų aukų iš "Pravdoje", VI. 13 laidoje kom. apie Kinijos imperializmą, jei ne
prieš trejetą metų vėl stvėrė gink publikai, generolas Kassem pri
tarpu komunizmas naudojasi va- P* čiu storųjų. Bet tos aukos būtų Kinijai plaktuku tvojo ir piautu- liestų sričių, kurias pareityje Ru kodėl Vietnamo kinai vienu mos lo, kad iš Bagdado vyriausybės žadėjo gerbti tautines kurdų tei
tu apleido kraštą ir Kinijos laivais
iškovotų sau norimą Kurdistano ses. Banžani galėjo grįžti. Sugrį
dinama penktąja kolona — šni- z™01"!*05 l a i s v ė s ir laisvųjų įsipa- vu piovė. Ten Kinija apkaltinta sija atkirto nuo Kinijos ir prisi
buvo vežami į metropoliją Šis įvy
taikos griovimu, imperializmu,
nepriklausomybę.
pais ir savo agentais, keliančiais ^ f * 1 * 0 l™™* Raiška,
žęs, jis įsteigė "Kurdų demokra
noru užgrobti svetimas sritis ir jungė. Šios sritys ir sukėlė aštrų kis aštriai palietė Kinijos ir Viet
r
tinę partiją" —(KDP).
nepasitenkinimą laisvuose krašKovos užsiliepsnojimas, Kuris
apsiginklavimu. Visa tai tiesa. Bet jungė. Sios sritys ir sukėlė aštrų namo santykius. Kinija atšaukė
vaite,
tai
reikia
prisiminti.
Iškil
Po trijų metų kilo ginčas su
ginčą
tarp
kraštų,
kurie
išpa
tuose, remiančiais suirutes neiš
savo pasiuntinius Hanojuje, įsakė prasidėjo 1961 m., atrodo sukilė
gi šios Maskvos nuodėmės yra
mės
palaiko
laisvės
troškimus,
generolu
Kassem, kuris apkalti
žįsta
tą
patį
marksistinį
stabą
ir
sivysčiusiose tautose ir skatinan- ,
Vietnamo konsulams grįžti į savo liams palankus. Jie nebebus Ira
žymiai didesnės už Pekino.
no
KDP
separatizmu.
sukūrė
labai
panašias
priespau
*;«;.. *«_*„..+:«: *~-~ •
»•
bet reikia ir konkrečios pagalbos
kraštą ir žymiai sumažino finan no išduoti, kuris iš pradžių rėmė
ciais tarptautini terorizmą. Šiam , .,_. . L. .... . *^e, .
Kinijos apsiginklavimas
dos santovarkas. Marksistinis sta sinę paramą, praeityje siekusią kurdų sukilėlius, bet 1975 m. su
,-si
. yTZ TZ . . .
suteikti bent vilčių tiems, kūne
Prasidėjo pirmas kurdų sukili
veržlumui atsispirti Vakarams
..
».
7
'
bas yra svarbus, bet tautiniai sie net 18 bil. dol.
T
sitarė
su
Iraku
ir
paliko
kurdus
mas prieš Irako respubliką. Bar
I. Aleksandrovas straipsnyje
•rūksta d
t
vergijos pabaigos dar nemato. Ir
kimai dar svarbesni. Ne dėl skir
savo likimui. Dabar kurdai gavo zani paskelbė kovą su tikslu
venimą i r ^ I s k i S ' z m o ^ a u T £ H ™ * 4 l a i s v ų j ų ž m o g f f l B * **" "Pekino politika — grėsmė tai
Įniršimo
priežastys
tingos marksizmo sanpratos, bet
reiga.
kai" samprotauja: "Kinijos vado
vę pastatė aukščiau valstybės,
Sovietai niršta dėl daugelio paramą iš Sovietų Sąjungos, kuri įsteigti Irake "tikrą demokratiją"
dėl tautinių tikslų kinai ir ru
jiems jau nuo 1961 m. vis skati ir suteikti kurdams autonomiją.
vai
susidėjo
su
imperializmo
kraš
tautos ir žmonijos reikalų.
Milijonai komunistų mažumos
sai jau beveik dvidešimtmetį yra priežasčių. Juos erzina kom. Ki no priešintis prieš Irako vyriau
Po įvairių kurdų sukilimų 1970 m.
Tai gana aštrūs žodžiai, bet pavergtųjų turi tokią pat teisę tutinėmis jėgomis, kovojančiomis mirtini priešai.
nijos apsiginklavimas, jos santy
sybę.
Kurdai
tikisi,
kad
je
dabar
Irako vadas generolas Hassan ai
teisingi, kai Solženicynas žvelgia į laisvę, kaip ir laisvieji. Bet nie prieš taiką ir įtempimo mažinimą.
kių užmezgimas su Europos vals
iškovos
sau
autonomiją,
kurią
Bakr susitarė su KDP, sukilėliai
Pekinas
ne
tik
skelbia
karo
neiš
Kmu
užsienio
politika
į Vakarų gyvenimą iš kenčian kas neturi lygios laisvės daryti
tybėmis ir bendravimas su vaka
Bagdadas
jiems
yra
prižadėjęs,
laimėjo.
Pagal šį susitarimą kur
vengiamumą,
bet
ruošiasi
jam
ir
čios, vergiją nešančios Rusijos ir gera ar bloga. Blogis savaime iš
riečiais skersai kelio stoti Sovietų
I.
Aleksandrovas
taikliai
paste
bet
kurią
be
naftos
šaltinių
jie
dai
buvo
priimti dalyvauti vy
kitų septyniolikos Europos ir Azi skiria laisvės vertę, nes atima kursto jį. Kinija vis sparčiau gink bi, kad Kinijos užsienio politika imperialistinei politikai. Labiau
neskaito
pilnu.
riausybėje, bet nebuvo susitar
luojasi, skatina branduolinių
jos tautų požiūrio. Žmonija nėra į ) ' ^ atsakingumo Vreigą. Rū ginklų gamybą ir iš Vakarų tel yra dviveidiška, šį dviveidiškumą siai juos erzina kiny vengimas su Kurdai jau 1804 m. buvo su ta dėl naftos šaltinių. Barzani rei
taip suskaldyta, kad tik kiekvie- peštis žmonijos, juo labiau pa kia naujuosius ginklus. Pekinas nutyli JAV politikai ir amerikie daryti draugiškumo ir nepuolimo kilę prieš turkus. Po Ottomanų kalavo, kad į kurdų autonominas paskirai turi turėti laisvę vergtųjų tautų laisve turi būti di- tęsia draudžiamų branduolinių čių spauda. Kur kinai mokėsi dvi sutartį ir pasidalinti bent Azijo valdžios pakeitimo 1920 m., pa nias sritis būtų priskirti ir Kirkuprieš kitus. Valstybė, saugodama dėsnis už rūpesti ramiu gyveni- ginklų bandymus, nežiūrint dau veidiškos užsienio politikos? Ogi je įtakos sritimis. Tik toks susita gal Sevrės sutartį, buvo numaty ko naftos laukai. Irako Baath par
rimas leistų Sovietams vesti pla
asmens laisvę, neturi ginti ir iš- mn. Tai nėra užsimerkimas prieš gelio kraštų nepasitenkinimo. Jis Sovietuose. Juk Sovietai Pabalti
taus
masto užsienio poliitką, siek ta sukurti kurdų valstybę, bet šis tija delsė ir teisinosi, kad tik gy
laisvinti kriminalistus, o krimi- milijonų skausmus, kančias, per- ne tik pats ginkluojasi, bet skati jo ir kitų kraštų pavergimą va
projektas buvo Ataturko sužlug ventojų surašymas gali tai nu
ti pasaulinės revoliucijos.
nalistams leisti teisiuosius ir ge- sekiojimus, neteisingus teismus, na Šiaurinio Atlanto santarvę ir dino išlaisvinimu. Maskva net
dytas.
statyti, ir pagal Barzani, Bagda
Galimas dalykas, kad Sovietai
Kubos
juodukus
panaudojo
savo
ra darančius nubausti.
kalėjimus.
do vyriausybė tuoj griebėsi Siau
JAV trukdyti kitų kraštu siūlo
neganėtinai pasiūlė. Pekinas ėmė
Apie 10 milijonų kurdų tauta
rės Irako naftos sritis "suarabinTai ne Amerikos ar kurio kito Įsipareigojimas žmonijos lais- mą nusiginklavimą. Kinijos va politiniams tikslams Afrikoje, nors ieškoti naujų varžovų, daugiau
yra padalyta tarp Irako, Irano,
Kuba nenori jokio tiesioginio sai
ti",
pravedant masinį tautų perlaisvojo Vakarų krašto problema, vei yra kiekvieno asmens parei- dovai įnirtingiausiai puola Tary
siūlančių. Nuo Kinijos pastangų Turkijos ir Sovietų Sąjungos. 2,5
to su juodųjų žemynu.
keldinimą.
bų
Sąjungą
ir
kitus
socialistinius
bet problema visų tų kraštų, ku- ga, išplaukianti iš jo žmogiškos
Tiesa, kad Kinijos užsienio po sėkmės priklausys Maskvos ir Pe mil. kurdų gyvena Irake. Kurdai
rie žmogų pastatė pasaulio centre, prigimties, kurioje įdiegtas pajau- kraštus, siekdami juos suniekinti,
Kurdai, bijodami tokiu bū
kino santykiai. Kinijos karinės ga nėra niekad sutikę pasiduoti asi
užmiršę, kad virš žmogaus yra tirnas nedaryt, kitam to, ko.ne-; „ „ „ n ^ pasitikėjimą jais ir griau litika yra dviveidė net su JAV. Ki lybės ugdymas tik pabrangins miliacijai. Po įvairių sukilimų, du nustoti savo naftos srities,
nijos ministerio pirmininko pava
Būtybe, žmogų sukūrusi, jam da- non, kad tau butų daroma. Pali-| t i j ų v i e n y be. Jie vis skatina ta
duotojas Teng Hsiao-pingas Bur- ateities politinius sandėrius. Šian kurie buvo žiauriai numalšinti, 1974 m. vėl plačiai sukilo, bet Ira moralinius dėsnius, žmoni- kimas už aklinai užrakintų durų, perialistinius sluoksnius griežtinti
moje "nuoširdžiai" kalbėjo apie dieną nirštanti Maskva, rytoj ga Irako kurdai po II-jo Pasaulinio ranui susitarus su Iraku, sukili
ją sujungusi į bendruomenes, ku- daugybės žmonių, kuriuos dabar-1 polipą prješ socialistinius krašdraugystę, bet jam apleidus kraš li pulti i Pekino glėbį, jei kinams karo vėl tikėjosi išgauti nepri mas buvo numalšintas.
riose laisvė ir atsakingumas turi tyje išnaudoja blogiausia politi- j t u s i r sužlugdyti jų taikos siekitą sukilėliai iš Kinijos gautais bus daugiau pasiūlyta negu ver klausomybę nuo sąjungininkų.
Barzani išvyko tremtin į |AVeiti kartu. Kai politikoje paverg- nė, ekonominė, ateistinė sistema,1 mus". Čia irgi daug tiesos, bet ginklais pradėjo sukilimą. Kinai tos praeityje rusų užgrobtos Ki Iš tiesų, 1945 m. buvo įsteigta
-bes, bet jo pasekėjas Djelal Tatos tautos nurašomos komunisti- yra jos rėmimas ir nuolatinis Pekinas dar toks silpnas lyginti zuartėjo su indais, bet Indijos nijos žemės. Toks susitarimas, le Mahabade, Irane, Kurdų respub
labani suorganizavo kurdus į
nes valstybės sąskaiton, tai jau nusikaltimas prieš žmoraškurną, su Maskva.
spauda atvirai rašė apie Kinijos miantis pasaulio likiimą, yra ga lika, Sovietų raudonajai armijai "kurdų tautinę vienybės partiją"
Straipsnio autorius mini, kad pastangas kiršinti priešiškas gen limas. Jo pasekmes nesunku su "globojant". Bet raudonoji armi
yra laisvės išdavimas. Kai paverg- P^eš pačią laisvę ir prieš žmoniir paskelbė nutraukiąs draugystę
tųjų balsas tik retkarčiais išgirs- i05 ateitį. Istorija pasmerks ko- Kinijos apsiginklavimui skiriama tis ir remti komunistų partiją, prasti.
ja, Vakarų sąjungininkams reika su Vakarais ir Iranu ir draugau
tamas, tai yra atsakomybės už niunistinę sistemą, kai pajėgs į- net 40 proc. valstybinio biudže •keliančią neramumus krašte. Ki
laujant, turėjo iš Irano išsikraus siąs tik su "pažangiomis jėgomis".
laisvę stoka.
žvelgti jos žiaurumus ir blogį, bet to. Apsiginklavimo smagratis vis nijos propaganda siekia net su
tyti ir kurdų kovotojų tik maža
PLASTMASE KALAMA
Kadangi tarp Irako ir Sovietų
dalelė pasiekė Sovietų Sąjungos.
*
ta pati istorija pasmerks ir tylin- sparčiau sukasi. Tai daroma nu kelti nepasitikėjimą Indijos val
Iki
šiol
plastmasė
buvo
lieja
smelkti
didėjantį
kinų
nepasiten
Sąjungos
santykiai yra pablogėję
Tarp jų buvo ir kurdų vyriausy
Zvelgdamas į pavergtųjų liki- tuosius, tik savimi susirūpinudžia. Sie veiklos, būdai jau seniai
ma,
presuojama.
JAV
moksli
kinimą
krašte.
ną
represiją
prieš Irako komunis
bės galva Mustafa Barzani.
ma, kuris milijonus lydi persekio- uosius ir drąsos blogiui atsispirSovietų naudojami.
tj
ninkas
F.
Kofmanas
sukūrė
jimais, kančiomis ir ankstyva ' stokojančius dabarties pasaulio
Bijodami kurdų sukilimo, 1955 tus, ir kadangi Sirijayra priešišPanaši padėtis susiklostė dau technologinį procesą plastma
Kom. Kinijos polėkiai
dėl Baath partijos vedamą kruvimirtimi, Solženicynas pabrėžia, vadovus.
gelyje kitų Azijos kraštų. Visur sės ruošiniams iki 1.5 kg svo m. Turkija, Iranas ir Irakas pasi
Mes
Minėtame
straipsnyje
štai
kas
rašė Bagdado paktą. Po to Turki ka kaimyno Baath partijai, atro
kad "jau yra laikas ir Vakaruose
galime pasidžiaugti, kad
Kinija siekia savo tikslų, nesisrio
karti.
Paaiškėjo,
kad
kali
sakoma
apie
Kinijos
teritorinius
joje, kur gyvena didžiausia kurdų do, kad tos "progresyvios jėgos"
ginti ne tiek žmogaus teises, kiek šiame krašte įstatymu dar vykkaitydarma su priemonėmis, kaip
doma
mas padidina stiprumą ir su dalis, žodis "kurdas" tapo tabu. ir vėl atsigaus.
žmogišką įsipareigojimą". Laisvė
Pavergtųjų tautų savaitė polėkius: "Kinijoje išleistuose že ir Sovietai.
mėlapiuose
matyti
kinų
kėslai
trumpina
detalių apdorojimo Jie turkų buvo vadinami "kalnų
Taigi, ne tik pabaltiečiai, bet
yra toks brangus žmogaus gyve- ^ iškilmėmis, kalbomis ir bent
Užsienio kirtai
d a l i e s la
valdyti
Tarybų
Sąjungos
Paamūlaiką.
Ruošinio
deformavimo
ir
kurdai — 10 milijonų tauta —
turkais". Irane jie buvo nutauti
nimo dalykas, kad dėl jos kovos
*svųjų pasiryžimu laisvę
rę,
Sachaliną,
dalį
Vidurinės
Azi
kovoja už savo laisvę ir nepri
Pastaruoju metu ažsienio kinai, metu svarbu palaikyti tikslų nami.
tęsėsi šimtmečiais ir tūkstantine- saugoti. už ją jaučiant atsąlan
jos
ir
Kazachstano,
Mongolijos
13 B e t
mes
klausomybę.
temperatūros
režimą.
kn
vadinami
huaciao,
kurių
yra
apie
Barzani
pasiliko
Sovitų
Sąjun
čiais. Bet laisvė nėra tokia abso- &"" nesidžiaugiame,
kai
liuti vertybė, kuri galingesniam,
daugelis kraštų tik pamini
k nfi
stipresniam ar į savo rankas vai- f ančius, kaip kasdieninį įvyŽvilgterėjus į laikrodį, beliko tik labai paskubo
kartus praeini... ir sustoji.
džią pagrobusiam individui leis- **• nešnekdami pavergtiesiems
mis
grįžti į savo skyrių, kur, gumą kramtydama,
Felicija sukrapštė savo centus, padavė Lotai; tada
tų skriausti žmones, tautas, vals- I \ e t v i , t i e s k a d a n o r s J austis t f l c r °glemžė klientus Mayzy, kur jį mokys prekybinės iš
ištiesė maišiuką saldainių Dangeručiui:
tybes ir net kontinentus. Kolo- s i o s ž™01™* laisvės dalininkais.
minties geri jauni vyrai...
— Nori?
nializmas buvo Vakarų pasipel- Amerika daro didelius darbus
Po laiptais grakščiai sukinėjos liekna mergaitė,
— Ne, ačiū.
nymo šaltinis, bet Vakarai patys labdaros srityje, šelpdama bareklamuojanti "judančias svarstykles", kurios ant jų
— Tikrai ne? Ar tikrai?
AL* BOTA
suprato, kad ir už kolonialines daujančius, nukentėjusius nuo
stovinčią
lengvai sukiojo į šalis, mankštindamos lieme
—
Tikrai.
gėrybes reikia imtis atsakingumo. g a m t o s nelaimių, gindama žmoRomanas
nį
ir
drauge
rodė nuo to sukiojimos krintantį svorį...
— Kodėl?
Vakarai visas kolonijas, nors ne n i ų t e i s e s l r l a i s v e s viešumoje. 51
Tolimam
kampe
garsiai šaukė klientus kitos srities
— Saldainių nemėgstu.
visur tinkamai paruoštas, išlais- B e t suteikti tiems darbams tikrąją
Rose sukosėjo ir užsidėjo ranką ant strazdanotos prityrusi demonstruotoja: perukų pritaikytoja ir dai
— Any samples? — Dabar Felicija buvo čia pat ir
vino, tuo tarpu Rytų komunisti vertę reikia laisvės teisingo klausė Lotą.
nosies; ji slėpė šypseną, Almiui darėsi koktu tame mo lintoja moterims bei vyrams. Moterys lipte lipo prie tų
nis kolonializmas tebetęsiamas, supratimo, teisingos interpreta
— Ne, meilute, nėra. — Su šypsena atsakė Lota, terų trikampy, nors jis visą dėmesį kreipė tik į Lotą. plaukuotų kepurių, lyg musės prie medaus; o vyrai —
Vakarams tylintį tyliai prita cijos, kad pvz. dėl kelių dešim mirktelėjusi Almiui ir nežymiai pasisukdama į Rose.
nedrąsiai, skersa akim žvalgėsi į tą stalą, nežymiai
— Jau eisiu. Sudie, Lota, Nedirbk sunkiai.
riant, net pasirašant susitarimus čių nacių provokacijų nebūtų
ranka
čiupteldami už savo plikės arba retėjančios plau
—
Sudie,
širdele.
Stabtelk
vėl
kada.
Lotos veidas buvo šviesaus šokolado spalvos, ir
ir pripažįstant užgrobtų kraštų skriaudžiami miestai ar paskiri didelės, tamsios, dabar šelmiškai besijuokiančios akys.
kais
galvos.
Vienas, antras jau stovėjo prieš rankinį
— Linkiu tavo mamai sveikatos.
sienų neliečiamumą.
jų rajonai. Pavergtųjų tautų sa Jos stambios, bet gražios lūpos, ir visas veidas juokėsi
— Ačiū. Ji gražiai atsigauna. Labai stipri buvo veidrodį ant stalo ir svarstė: gal vietoje šviesaus ar
vaitėje
reikia
viešumon
kelti
tikvisą
gyvenimą. Ir visada geros nuotaikos, mat, pasitiki pilkėjančio savo galvos ežiuko butų gerai užsidengus
drauge.
Almis
negalėjo
tuo
veidu
atsigėrėti.
Nūnai Rytų komunistinis
tamsiais gaurais, besiraitančiais aplink kaklą ir kaktą,
ir ruosius laisvųjų įsipareigojimus
Felicija apsuko visą prekystalį ir vėl grįžo prie jų: Visagalio globa.
rusiškas imperializmas yra toks laisvei, kurios laukia
— 2inoma. — Lyg ir pritarė, lyg mėgino kalbą storomis žandenomis, kaip rodė reklaminiai paveikslai
— Prašau man tų už penkiolika centų. — Staiga
akivaizdus, kad dėl jo niekas, at- juo labiau komunizmo pavergtoir kaip drąsiai žengė jau daug jaunų vyrų, ypač ii fil
ji kreipėsi į Lotą, rodydama pirštu į stiklinę, uždarytą užbaigti Almis.
rodo, negalėtų abejoti. Jo blogis sios tautos.
PS. vitrinoj.
— Ar jau pasiilgai savo darbo? — Ironizavo Fe mų pasaulio, — staiga sugaurėjusiu ir patamsėjusių,
arba vilnijančiais geltono lino ir aukso spalvų plau
— Gerai, panele. — Bet ji tebesišypsojo Almiui. licija,
kais, nuo kurių aureolės iš veido nebegali atskirti:
— Kaip gi ne! Bėgte bėgsiu atgal
— Kaip tavo sesutė, Al? Ir kūdikis? .
f.YVTBft IR DUJTNfcJE
mergaitė ar vyras. Kartą Almis kreipėsi į pirkėją:
darni dujinėje terpėje. Moksli
—
Ar
tikrai
saldainio
neimsi?
— O, gyvena. Kūdikis auga. Jį vadinam Lėlyte, —
ninkai tyrė bakterijas Serratia ar sakiau?
— Galiu kuo padėti, panele?
— Ne. Pati valgyk.
APLINKOJE GYVENA
Atsakė:
maroescens. Jos sugeba pasi
— Sukalbėk maldelę už mano mamą! — Šūkte
— Ja, sakei. Tai gražu! Aš norėčiau ją pamatyt
—
Ačiū, bet aš esu berniukas.
savinti
cukrų
—
šitaip
palaiko
Gee, aš ir su savo vyru išsiskyriau todėl, kad jis ne lėjo Lota jau nueinančiam. — Dar gali vėl atkristi...
Seniau buvo manyta, kad
Po darbo Almis trumpam pasikėlė liftu į ketvirtą
— Gerai, Lota. Ačiū...
mikroorganizmai guli gyventi savo gyvenimą, pagamina nau norėjo vaikų. Aš taip myliu kūdikius!
— Už ką? — šnipštelėjo Rose garsiai, kad nuei aukštą; Marianne buvo užimta, tai jis tik padėjo ant
— Aš — taip pat. — Tyliai sakė Almis. Felicija jį
arba ant kieto kūno, arba skys ją DNR molekulę, ir tada pasi
stalelio kelis saldainius, uždengdamas juos švaraus
nantys girdėtų. Felicija atsigręžė, Almis — ne.
tyje, tačiau jie negali plisti, ky- reiškia dalijimosi požymiai. Pir nugirdo ir ėmė kikenti.
popierio lapu. žvilgsniu, sutikęs jos akis, parodė, kad
minis organizmų kiekis bandy
— For havens sake! — Garsiai sakė Lota.
— Štai! Penkiolika centų. — Tiesė Lota maišiu
bodami dujose.
Almis spėjo, kad jo draugės gražios tamsios akys ten jai kas yra.
Californijos universiteto jūrų mų metu padvigubėjo; yra pa ką merginai.
Laimei, Felicija buvo jau išlėkusi namo,
dabar
siuntė žaibus į bendradarbę Rose. Ir jis pažadė
grindo
tikėtis
trečiosios
kar—
Ar
su
nuolaida?
biologijos aerozolių tyrinėjimų
Kitatiek saldainių (anksčiau padalijęs) jis tebe
jo sau, kad šio kampo daugiau iš tolo vengs. Labiau
— 2inoma!
mokslinė grupė nustatė, kad tos.
siai — kad nepakenktų geraširdei Lotai.. Juk aiškiai laikė kišenėj; tai buvo Austei
— Aš čia, žinot, dirbu...
mikroorganizmai perėjo visą j Atradimo svarba toli prašo
Rose šnipinėjo...
—
Kur
nežinosiu!
Pro
"Saldainius"
kasdien
kelis
gyvybinės veiklos ciklą, kybo- ka rnikroorganirjr.o rėmus. £a.
)

KURDAI KOVOJA U2 SAVO LAISVE

^beveidi ros

šv. Vardo bažnyčioje būdavusios
4 vaL p.p., o tradiciniai pietūs
kiekvieną sekmadieni klube 12
vai. Kai lietuviškoms Mišioms bu
vo gautas patogesnis laikas —
B EAL KSTAT E
1 vai. p.p., ypač vyresnio amžiaus
senosios kartos atstovai pakėlė
2 bastai, t i
triukšmą, kad jie pietų nelauks kamb. (3 mieg.)
51-ma už Kedzie..
iki 2 vai. p.p., kol pasibaigs Mi Tik $82,500.00.
NanjU
šios. Visgi didžiule balsų daugu
nuims, 2
galima užimti.
ma nubalsuota su pietumis pri tuoti. Vieną tuoj
Parke.
sitaikyti <prie pamaldų. Susida- Brighton
1 Vi aukšto nau72-n ir
3 mieg. įrengtas
rius kai kuriems nesklandumams, i'jesnis mūr
erzelynė dar ir dabar nesibaigia, rūsys. Labai svarus. $65,00000.
82-ra Ir Rutherford, Liuksus 5£
nors didžiąją dalį St. Petersbur
kamb. (3 mieg.). 10 metų mūr.
go lietuvių sudaro tikintys žmo "ranča". $69,500.00
nės ir labai karštą birželio 4 d.
ltVi akro žemes netoli Burlington,
sekmadienį Sv. Vardo bažnyčioje Wis. Maudytis ir žuvauti labai arti.
per prel. J. Balkūno laikomas $25,000.00.
48 Ir Kolio. 8 kamb. med. namas.
Jietuviškas Mišias lietuvių mal
Maži taksai. Daug vietos. $36,500.00.
dininkų suskaičiau per 200. Muz.
P. Armonui vargonais palydint, Š I M A I T I S
REALTY
visa bažnyčia gražiai giedojo lie
lomirance — Income Tax
tuviškas giesmes. Jaučiausi kaip
Diriguoja
komp.
B.
Budriū"Spmdutto" choras koncertuoja Los Angeles. Calif. tradicinės jaunimo šventes metu.
2951 W. 63rd St., 436-7878
N'uotr. L. Kanto Chicagoje Jėzuitų koplyčioje.
nes. Šventei vadovavo Ona Razucenė ir Danguolė Razutytė.
VI. Ramojus

C L A S S I FIE D G U I DE

Į la ir nariai J. Jasinskas, K. Urbi šaltis, K. Sabalis, I. Račinskienė.
— Pasisekimas ne kas dau
; Kiekvienas narys metams moka giau, kaip darymas, ką tik be
Savaite antrajam "Marąuette Parke" ( 5 )
: 3 doi. nario mekesčio. Tie, kurie darai, be minties apie garsą.
Kaip minėjau, St. Petersburgo JAV LB, atlieka maždaug tuos i sumoka 100 dol., laikomi amži Jei šis i š viso ateina, ateis dėl
ir apylinkių lietuviu veiklos cent- j pačius uždavinius, kaip ir Lietu- naisiais nariais. Klubo namo ver to, kad nupelnytas, o ne dėl to,
ras yra lietuvių klubo namai. Lie- •vių Bendruomenė, Ar tarp sių tė apie 100,000 dol. Viskas dar kad jo ieškota.
tuvių klubas, Inc., yra ne pelno dviejų organizacijų St. Petersbur- neišmokėta, yra ir skolų. Bet atei
Henry W. Longfelkm
siekianti korporacija, kurios tiks ge ir apylinkėse yra kokia trin tis švie>i, nes lietuvių skaičius
St Petersburge vis auga, tuo pa
lai paskelbti specialioje chartoje, tis, parodys ateities reportažai.
Paieškoj imas
pasirašytoje A. Kamiaus, K. Jur- Lietuvių klubui ilgiausiai va čiu auga ir klubo nariai. Apie
400
žmonių
talpinanti
klubo
sa
1. Albina Bublyte-šiinkūniene, gy
gėlos, A. Urbono, A. MazoJ ir dovavo veiklus ir energijos pil
lė
žiemos
sezone
jau
darosi
per
venanti
Argentinoje, ieško KASTES
Br. Skorupskio. Korporacijos tiks- nas Albinas Kamius. 1972-74 m.
BUINEVIČIEN£S>
j Chicagą atvyku
maža:
iš
visur
suvažiavę
lietu
iai: 1. Organizuoti St. Petersbur- laikotarpyje jį pakeitė Klemas
sios iš Anglijos.
viai
vos
besutelpa.
ge ir apylinkėse gyvenančius lie Jurgėla, po to vėl A. Kamius
2. Jadze
Survuaitč-Žagrakalienė.
tuvius; 2. Skatinti klubo narių ir pirmininkavo iki š.m. sausio
ns komerc:niams rengi- j gyenanti Berisso, Argentinoje, ieško
kitų lietuvių solidarumą, draugiš mėn. Jam atsisakius toliau kan- w,
«Į giminaičių INDRIŪNO ir ČEPONIO,
kumą ir bendravimą; 3. Remti didatuoti, klubo valdybai vado- vakarą, su virtuve — 150 dol.
' kilusių iš Kauno, gyvenančių ar gyve
pagalbos reikalingus klubo na vauja K. Jurgėla, mielas, draugiš-; V į S ų organizacijų susirinkimams, nusių Chicagoje.
Ieškomieji arba apie juos žinantieji
rius ir kitus lietuvius bei lietuviš kas žmogus, kilęs iš Vilniaus kraš-: repeticijoms salė duodama veltui.
prašomi
kreiptis šiuo adresu: Pijus
ka? organizacijas, skatinti ir rem to ir ant savo pečių -patyręs len- j T a i p pat lituanistinei šeštadienio
Gudelevičhjs, 6S36 S. Kflbourn Ave.
ti lietuvių švietimą, mokslą, me kų okupacijos naštą. K Jurgėla mokyklėlei. Visos patriotinės or- Chicago, m. 00629. Tel.: 767-1687
ną ir kitas kultūrinio gyvenimo taip pat yra ir bendruomenininganizacijos trasuojamos vieno iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiii
apraiškas; 5. Skatinti ir remti kas: jis ėjo įvairias pareigas LB
dai, o vietos raudonieji turi sa
nepriklausomos,
demokratinės, apylinkės ir apygardos valdybo
SIUNTINIAI | LIETUVA
vo salę, tai jie lietuvių klube ir
nekomunistinės Lietuvos valsty se.
ir kitus kraUvt
nesimaišo. K Jurgėlos žodžiais,
bės atstatymą. Tikslų pabaigoje
Iš K. Jurgėlos pasakojimų suži "kartais pasipešam, pasipykstam, NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave.
pastebima: "Tačiau nė vienas nojau, kad klubui priklauso 400
bet bendras reikalas vėl mus vi Chkago, DJ. 60632, telef. 977-9980
narys negali turėti iš šios veiklos narių. Didesnė dalis jų yra nau
sus sujungia. Todėl pas mus tel llllimillllilIlIUIIIIIilIlIHIlHIIHIIIIIIIIHIilI
asmeninio pelno..."
jieji ateiviai.
Visuotinis narių pa ir Altą, ir Vlikas ir LB''.
Taigi, kaip matome, S t Peters susirinkimas išrenka valdybą ir
Malonu ir tai, kad klubo pa
burgo Lietuvių klubas, Inc., su septynis direktorius. Šiais metais
T H E FORTY Y E A R S
organizuotas, kai jau gyvavo valdybą sudaro pirm. K. Jurgė- talpose nemažai dvasinės švie
sos: puiki ir turtinga skaitykla,
0F
DARKNESS
didelė lietuviškų knygų bibliote
*
ka. Ta ; p pat klubo valdybos ini
ciatyva rengiami įvairūs kultūri
Paraše Dr. Juozas Vaišnora
niai renginiai. Pvz. K. Jurgėla
Apie istorinius lietuvių kovos
išreiškė nemažą
susidomėjimą
metus,
Anglijos katalikiškos mažu-1 žemaitis Knabikas. Dalyvavo visų : kim. A. Kezio fotografijomis ir
anglų
kalbą išvertė
l
Juozas Bulevičias
mos yra jautresnės persekiojamai vid. Europos tautų grupės su savo' filmais, planuodamas ateinanti
Bažnyčiai negu kompaktiškos ka kunigais, pradedant kroatais, bai' rudenį jį pakviesti su paroda ir Kaina $2. Kietais viršeliais — 3.
talikiškos visuomenės, kurios lin giant latviais. Buvo ir kitų tautų filmais.
Ši įdomi knyga gaunama:
kusios uisidaryti savyje Tokia j pavienių atstovų, pvz. olandų.; " g ^ P e t m b u r g o l i e L y^Ukų
DRAUGE, 4545 W. 63 St~
išvada peršasi aJiš.m. birželio Malonu buvo zmreti, kaip. dide-, § v . K a z i m i e r 0 m i s i j o s
Chicago, m. 60629
klebono
25 d. įvykusių Kryžiaus pamaldų le grupe juodųjų is Vak. Indijos U n n T D e g u č i o Chicagoje pam
Ayleford prijorijoje pietinėje Angjsu savo anglu kapelionu meldė-j ^ ^ k a J t a r p k l u b o i r m i s i j o s
lijos dalyje
j si už mūsų persekiojamą tautą, i
tJ t a m t i k r a t r i m j s
Seni&u

BENDRAS REIKALAS VISUS SUJUNGIA

TARPTAUTINE MALDOS DIENA
U 2 KENČIANČIĄ BAŽNYČIĄ

98 Ir "in nimnin 6 kamb. mūr. re
zidencija. Pilnas valgomasis. 3 mieg.
2 mai. garsias. $45,000.
88 ir M—sasnlr 2 ar 3 miegamų
mūro rezidencija. įrengtas rūsys. 2
mai. garažas. $54,500.
67 ir Kedzie. 4 miegamų mūrinis,
įrengtas rūsys. Centr. šaldymas. 2
mai. garažas. $46.000.
48 ir Taiman. 2-jų butų medinis. 3
mieg. apačioj, 2 mieg. viršuj. Labai
gerai išlaikytas. Tik $26,500.
88 ir EocJnreU 3-jų butų, 2 sukit.
mūras. Atskiros šilumos. 2 mai. ga
rsias, $45,060.
46 ir Saeramsoto. Naujesnis 1V4
aukšto mūras. Tinka giminingom šei
mom. 3 mieg. 1-me aukite, 2 mieg.
2-rame. $69300.
84 ir Homan. 20 metų senumo. 2-jų
butų mūrinis. 5 ir 4 kamb. Platus lo
tas. $74,900.

Budraitis Realty Co.

BUTŲ NUOMAVIMAS
Namų pirkimas — Pardavimas

4243 W. 63rd Sfrett
Ttl. — 767-0600

VaJdyaass

Draudimai — Income Tas
Notariatas — Vertimai

Rimtas Namu
Pardavimas

REALTY

J.
BACEVIČIUS
W55 S. Kedzie Ave. — 778-2233

P I B KT I

lesiau pirkti
gamintus prie* 1939 m.:
stalus, kedro skrynias, kėdes, t. t ,
"Oriental" kilimą, o i
312-801-3334
mm

HELP WANTED — VYRAI

MACHINE OPERATOR
Wim Shop Eznerteoce oo Drfll
ses, MUte, Lathes, ete. We
comnetitive wage &
environmeot. H ąuakfied, ptease cast

4 3 3-0814
STAR INDUSTRIES, INC.
221» Skofcle Vaūey Rd^
HĮgnland Park,

Jei galvojate

PARDUOT, NUOMOT AR
MARQUETTE P ARK
APDRAUST
25 metą 6 kamb. mur. (Georgiu)
jūsų
nuosavybe,
prašome kreiptis j
Platus sklypas. Gazu šildymas su i
centr. vėsintuvu. Garažas. Prašo l
$34.900.

BELL

N O K I

B E A L E S TA TE

EXPEREESCED
VLUSTESASOt
MAOHDfBf
needed for 2nd shift. Full time,
4-day work week, full benefita.
OaU Wayne Meder at 584-8480 or
Boto SmMi at 584-9300.
• a Kquai Opportunity Bmpkogrsr
£XPERtENCED MACBINBT
needed for l s t shift
4-day week.

Full tims

OaU Wayne Meder a t 584-8490 ar
Bob Smittiat 584-8808.
An

Equal

Opportunity

Employec

Lietuvių mėgiamoj gamtoj, netoli
nuo Chicagos, prie ežero didelis na UPH0LST8RY MEM Wantttf
mas ir 3 akrai žemes. Daug kitų prie. -Specializing in Restaurant Booths
statų. Svarus oras, aplinka ir namas
tinka pastoviam gyvenimui. $45,000.
CAJLL — 7 3 3 - 5 8 8 6
N O R I
P I R K T I
From 9 - 5 Weekdays
Modemus 15 metą mūro namas.
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui
Ask for Ohris or
Pirksią iš savininko 2-jų butų mū patalpos. Daug priedų. Marųuette Par
rini namą Brighton Pko. apylinkėj. ke. Aukšta kokybe. $50,000.00.
Needed At Onoe
Skambint — LI 8-1545
4 vienetų mūras ir garažas. MarGLASS
BLOW£R$
ąuette Parke. Naujas gazu šildymas.
Espeneoced. Tabe Bendmg MainNallė atiduoda už $38,800.
MISCELLANEOUS
Gražus platus sklypas ir garažas ly- Top Wages — Steady Work.
Marųuette Parke. Vertingas pirkėjui Northweet Suburb. Northweatero
llilllilllllllllllilllllllilllliiuiliuilillllllllll
or Milwaukee Rd to offke,

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir Paprastos. Radijai
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
Pardavimas ir Taisymas

M I G L I K A S TV

Valdis Reai Estate

OaU — 894-8237

2625 West 71 st Street
Tel.

MAH TO REPAI*
737-7200 ar 737-0534 W00OWORJCWG MACHINf

BURBANK — House for sale by General Machine Shop work. Mušt
2346 W. 69th St., tel. 776-1486
IIIIIIIIIIIIIHIIIIIIilIlIliUtUlUllllllllUIIIIIII owner. 3 bedrm. brk. ranch. 2 car be able to speak some Englisb.
garage. Fenced yard. Across Queen Will train.
imiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimmiiiiimiiimni! of Peace H.S. Quiet neighborhood.
423-8857 after 5 p.m.

A & A SAW & MAGNINC C0.

A. V I L I M A S
M OV I N G

^24,900

1649 W. CanoO Avenoe
An Egoal Opportunity Employsr

Apdraustas perkraustymas
Įvairių atstumų

5 kamb. mūr. "expandable" namas
su pilnu rūsiu ir 2 mai. garažu.
Arti Sv. Kryžiaus ligoninės.

VEMDIR0 MACHINE
REPAIR MAN

Tel. 376-1882 arba 376-5996
iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiuiiiiifiiiiiiiiini

I VAKARUS NITO PLT-ASKI Will train older married man or
Gražus 6 kamb. — 4 mieg. — "ex- Viet Nam Veteran in vendine
pandable" namas su pilnu rūsiu machine repair. Por Appoint. cafl:
ir 2 maš. garažu St. Turfbius par.
10% — 207o — S0% Dtaiaa mokėsite
*aw* Vendkų: BiadUae Mfg. Ck
o i spdraadą a n o aaamSS Ir antomo- RE/MAX
billo p*A mus.
South, Inc.
Tel 361-1300 1000 So. BOddgaa, Oncago, DL

FRANK

ZAP0LIS

S20SH W « 95th Street
Chlcaffo. IllmoU
Telef. GA 4-8S54

fhūoe

IŠNXOMOJAMA — FOR RENT

— 922-7788 ' '

DESIGN DRAFT»CEN

HVAC/EIectrical opening in BunALE ROTA
Šias pamaldas jau treti metai j ACN centras šias pamaldas j sekmadieniais lietuviškos Mišios
Bnuom. su baldais 2-jų kamb. botas hurst consulting engineering firm.
2-me aukšte Pageidaujamas ne jau afinimum 2 yrs. eocperience. Pringe
organizuoja Pagalbos Vargstan- jau treti metai organizuoja su
•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimr
nas vyras darbininkas arba pensinin benefita. Salary open.
PACKAGE E I P R t S S AGENCY
čiai Bažnyčiai centras Anglijo- Aylesfordo karmelitais (basai- a8BBBB9BBBBBBBBB9B8HBSBBBflB9BBBB
kas. Turi būti ramaus budo, stiprus
MARIJA NOREIKIENB
je Si organizacija savo atstovybę; šiais). Jie jau nuo 13 šimtmečio n s a i aya p • &• p
ir ne liguistas. Namas nesenas ir gerai
TeL — 83S-004S
Beletristika
JAV turi tik Kalifornijoje. Jos ad-į turi šią nuosavybę. Henrikas, " •— w m D I N U
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
prižiūrimas. 4117 S. Artesian Ave. TeL
L«b*l pageidMiJamoa gero* rūiles YA 7-8433
resas yTa: Aid to the Church in VIII juos išvarė. 1949 m. jie atsi- Vonių, virtuvės sinkų ir vandens
Macai be kraujo, Pievos žydi. Skir
Maistas U Europos sandeltų.
Need, P.P. Box 16025, Irvine, .pirko apleistą buvusį savo vienuo *«dytuvu specialistai. Virtuvės ir tingos kojinės. Paslėptu vardu, Aš pr^-k.".
3«08 W. S t St., Chicago. m. «062t.
ISNUOM. 3-jų kamb. butas vie Job for eocperienced worker. Mušt
XELib
—•• ^^A S-27S7
/- i n'vno *•
— mt:
. « . n.
, i . - „ i „ vonios kabinetai. Keramikos ir kt.tau sakydavau, aš tau sakau ir kiti
nam asmeniui, CSceroje. Skambint bave own toola. Call after ft:00
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiinni
Cal. 92713. Sio centro direktorius lyną ir cia telkia pamaldžius ka- p l y t e l ė B
uockn. Sinkos {domūs pasakojimai.
Glaaa
po 4:30 vai. popiet
652-2952. p.m Ask for Stanley:
Philip Vickers praneša, kad ši or- talikus. Jaunimas ir senimas čia at- j vamzdžiai išvalomi elektra. GaSpaudė Pranciškonų spaustuvė 1977 'IIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIHIIIilIlIlHHIIIIIIIIIIIIIH
438-3450 or 381-8122
Tsnuom. miegamas kamb. vyrui
ganizacija 1977 m. yra šalipai iš- vykęs praleidžia savo turimą lai-; lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto m. Kaina su persiuntimu $4.30. Už
M. A. i I M K U S
ALTOCRAFTERS
OF BABR1NGTON
ar moteriai mažoj šeimoj. Galimybė
NOTART PT BIJC
leidusi 4 milijonus svarų. Iš apys-j ką
susitelkdami
ir meisda-į arba po 5 vai. vakaro
sakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 *
INCOME
T
A
I
SERVICE
naudotis
virtuve.
Marauerte
Parke.
i SSrd SC, Chicago, IU.
kaitos matyti, kiek yra gavusi Lie-; miesi ar ilsėdamiesi. Jaunimas už:
SERAPINAS
699-2960
POWER BRASE SETUP
Skam Wnt 884711
425e So.^ Maplewood, tel. 254-7450
Establisbed company in sheet metai
tuva. Šios organizacijos sekretorė nakvynę moka tiek, kiek nori. mmMmaammMmmmmammmmmmmmmm
į ^m^mmmmmmmmmm^^mmmMMMm^^mmmmmmmmmmmmmm
mm
Taip pat daromi VERTIMAI,
Hghting produets has tat opening for
yra su labai garsia pavarde sese- Karmelitai yra atpirkę netoli esan
GIMINIŲ Ukrifttlmal. pildomi
HELP WASTED — MOTERYS an individuaj eocperienced in setting
PILIETYBES PRAŠYMAI fr
lė Catherine Shakespaire Tiek čią senovinę istorinę pili, kuri taip ^uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilimiliiliiiimiiiiiiillliiiiiiimilimiiiiiiimiimiliiimililllili
up progressive and individual dSe on
kitokia blankai.
direktorius tiek sekretorė prašo i pat naudojama katalikiškai pa s
UIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIHIIIIHIHIIIIIUI Woman wanted to help care for two light gauge sheet metai Top pay,
tolimesnių Liet. Bažn. Kronikos į maldumo kultūrai,
ttimiiiiiiiiifiifiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiifiiii) chHdren and do Ught housekeeping pension plan, other fringe beneflts.
jTalrlų prekių pasirinkimas nebran
GABCY
L I 6 H T I N 6
laidų anglų kalba. Jų adresas yra
šių pamaldų metu buvo maio-.g
JONAS NARBUTAS
m our southside home. 5 days a
giai ta mūaq sandelio.
1819 N. Spanldlng TeL 227-2288
Aid to The Church in Need, 3-5 j nu sutikti įdomių žmonių. Šalia 5
COSMOS PARCELS EXFRESS
•sveek. 8 hours a day. Gcod salary.
Pirmoji dalis (1919^-1936). Autoriaus leidinys 1978
North Street Chichester, West minėtų šio centro veikėjų galir
\
HAI j : AND FEMALE
i m.. 432 pusi. Kaina su persiuntimu 9,50 dol. Leidinyje su
SIUNTINIAI Į LIETUVI Phooe 888—233$ after 7 p.m.
Susex P019 1LB, Great Brilain. ; paminėti vieną anglę, ištekėjusią a
33SS 8. Halsted St.. Clltca«o, ID. lOSOS
telkta
įdomios
Lietuvos
sportinį
gyvenimą
liečiančios
me
Vyskupas Sipovich savo pa-. už slovako, kuri nori rašyti kny- |
2501 W. t t t h St., Chtoaco, CU. S0S3S
CLEAUING VV0MAH
SALA0
PiRSONS
moksle pastebėjo, kad Liet. Kro- \ gą apie Lietuvos katalikybę ir s džiagos ir daugybė nuotraukų.
Telef.: »3&-37S7 — 2M-S320
Part
time
mornings.
Light
work
nika suteikia laisvajam pasauliui ieško medžiagos. Ji turi ryšius su S
Experienced people wanted for duVytautas Valaeunas
Usakymus siųsti:
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiimii helping janitor. Mušt have own ties in kitehen. Good working eonlabiausia dalykišką vaizdą, kaip tautinėmis katalikybėmis Toron- £
"Draugas", 4546 W. 6Srd S t , Chicago, m . 60629.
transportation.
ditions. Pay negotiaUe witb eavyksta persekiojimas komunizmo te. (Deja jos pavardės išsyk ne- S
iiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniNiiiiiii
Contact
Mrs.
Eedderseai
perience.
Call S71-7808, Kat, 889
niinojaus gyventojai prideda extra 45 e t taksų.
pavergtuose kraštuose. Šia kroni- užsirašiau, o paskui nesutikau.) =
Ask for M t
CHICAGO CARDBOARD
ka daug kas naudojasi. Iš tikrųjų Spėjau jai įduoti tik leidinį apie TiiiiiiiiiiiiMiiiMiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiuitliiiiMiiiiiiimifMHiiiiiiiiliiiMiiiK
PRODUCTS
KILIMUS IR BALDUS
daug kas žino Sadūnaitę. Tai ma į arkv. Matulaitį. Šiuo leidiniu čia
Erperienced Full Tune
8900 W. River Street
PfeMsosune
ir
vaškuojame
tyti iš pasikalbėjimų su šių pa- apdalinau ir kitus. Kita įdomi as- <įr
Schiller
Paifc,
HL
—
678-2453
%
visų rfiiių grindk.
maldų dalyviais. Sadūnaitė daro- Į menybė yra Vera Rich iš Londo- į
J. BUBNYS — Tel. RE 7 5168
M0PPIHG A DUSTIHC
si natūrali lietuviškumo atstovė Į no, žurnalistė, "THE Tablet" ben- j
Juozas Kaributą*
iiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiuiiiiiiiiiHiiuHiim
Needed immediately.
MALĖ OR FEMALE
vakarų pasaulyje. Čia gėrimasi jos į dradarbė, besidominti tiksliai-j
IIIIIIHIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHimilUII
Dstellent workmg conditions.
Steady — Short Hours 8:00 AM.
kalba teisme, kaip klasišku šiais šiais mokslais ir religija. Savo šeiMemuarai. 50 metų teatrinio darbo sukakčiai paminėti,
to 12:00. Apply in Person
laikais tikėjimo išpažinimu.
mos kilmę ji veda iš 13 ŠimtmeGrouiid Round Rtsitumt
192 pual. Spaudė Saleziečių spaustuvė Romoje 1977 m. Kie
&BRENAS
perkrausto
baldus
ir
O A TELT S
Pamaldos susidėjo iš konceleb-, čio. Lietuvius ji pažįsta iš buv. tais viršeliais. Kaina su persiuntimu $10.30. Užsakymus
500 Ogden Avenne
kitus daiktus. Ir ik toli miesto lei
Do
Grove, EI.
8901
W.
159th
St.,
Tksley
Pk.,
BL
969-9748
ruotų Mišių ir procesijos su kry- žurnalo "The Marian". Dabar j
siųsti —
dimai ir pilna apdrauda.
aktyvia!
bendradarbiauja
su
gu
Šiais. Jos yra savotiškos junginys
Tel. — WA 5-8063
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd S t , Chicago, IU. 9X529.
kryžiaus kelių ir rožančiaus. Lie dais.
itnnmniiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUHiiiiiii
tuvių tautos vardu kryžių nešė
V. Bg4.
y/

LAIŠKAI JAUNYSTEI

BODY MAN

Sportas Nepriklausomoje Lietuvoje

VALOME

Gook and Bartcnder

TEATRINIO VARGO KELIAIS

M O V I N G

Perskaitę "Draugą", duokite kitiems pasiskaityt.

DRAUGAS, antradienis, 1978 m. liepos mėn. 11 d

MOTERŲ KLUBŲ FEDERACIJOJ

1978 m., 'birželio 4—9 d., pavestų naujai išrinktai Gene
Phoeniz, Ariz., įvyko General ral Federation of Women's
Federation of Women's Clubs Clubs administracijai įsteigti
87-ji metinė konvencija, kurioje j Žmogaus teisių komitetą, kurio
lietuvių Moterų klubų federaci pagrindinis tikslas būtų rinkti
jai atstovavo Margarita Sama žinias apie nusižengimus žmo
tienė. Mūsų atstovė konvenci gaus teisėm ten, k u r jos bru
jai pristatė rezoliuciją,
kuria taliai niekinamos, neatidėliojant
General Federation of Women's i į tai reaguoti ir pradėti atatin
Clubs įpareigojama fsteigti Žmo kamai veikti. Rezoliuciją pasi
gaus teisių komitetą. Kai šioji rašė Margarita Samatienė.
rezoliucija moterų atstovių bu
vo vienbalsiai priimta, tada klu Pristatydama rezoliuciją, Mar
bų prezidentė Harry Wagner, garita Samatienė pasakė įžan
jr., viešai paskelbė: "Lietuvių ginę kalbą, kuri buvo priimta
J i pabrėžė,
Moterų klubų federacijos prista gausiu plojimu.
kad
žmogaus
teises
priklauso
tyta .rezoliucija priimta, ir nau
kiekvienam
žmogui;
jos
ateina
jai išrinktai šioje konvencijo
je General Federation of Wo- kartu su žmogaus užgimimu, ir
men's Clubs administracijai ten niekas neturi teises jų atimti.
ka atsakomybė įsteigti Žmogaus Bet deja, šiais laikais yra kraš
tų, kurių valstybinės santvar
^
^
teisių komitetą.
kos elgiasi su žmogumi kaip su Susivie^jimo Lietuvių Argentinoje centro valdyba, išrinkta 1978-79 metams, Dr. V. Kudirkos rūmuose. Iš kairės:
Apie šį įvykį sekančią dieną vergu; o pavergtasis
negali A. Bačanskis — vald. narys, P. Makaravičius — v. narys, P. Makaravičius — v. narys, J. Bakaitis — ižd.,
paskelbė "The Arizona Repu- nei protestuoti nei apsiginti. Mikučionytė — sekr., A. Mikučkmis — v. narys, R. Stafiorains — sekr. pav., R. Vekeiis — ižd. pav. ir M Stablic" dienraštis.
Vakarų pasaulį vis dažniau pa nevičius — vaki. narys.
sovietinių
Rezoliucijoj rašoma: kadan siekia žinios apie
teismų
procedūrą,
apie
nekaltų
gi žmogaus teisių varžymą ir
MAHOMETONAI
Jie turi mokyti muzulmonų vai kad ji nepatektų j jų blobą.
žmonių
deportacijas
į
Sibiro
niekinimą griežtai smerkia Va
kus religijos, parūpinti darbą, Kadangi Bubskur prieš Aiži-į
PRANCŪZIJOJE
Ta
karų
pasaulio demokratinės koncentracijos stovyklas.
lankyti ligonius ir rūpintis, kad ro nepriklausomybę buvo Pran
santvarkos; ir kadangi tūkstan čiau nepaisant žiaurios baus
sulaikytieji Šiaurės Afrikos ara cūzijos parlamento narys, jis
čiai žmonių šiandieną kenčia mės, ne tik pačioje Rusijoje, bet' Prancūzijoje dabar islamas bai nebūtų ištremti iš krašto.! lieka tų arabų nepasiekiamas,
priespaudą ir yra brutaliai per ir jos pavergtuose kraštuose arba mahometonizmas (muzul- Jie turi taip pat pasirūpinti, kad j Tačiau dėl tos priežasties jo
sekiojami įvairiuose pasaulio atsiranda vis daugiau disidentų; ; monybė) yra antroji krašto re- jų numirėliai būtų garbingai j mečetė negauna jokios finansi-į
kraštuose, o ypatingai laisvojo paminėtini vos keli iš daugelio: ligija. Pagal naujausius duo- palaidoti pagal visus muzulmo-j nes pašalpos iš turtingųjų ara-į
pasaulio dėmesį atkreipė drą Sacharov, Kovaliov, Orlov, B. menis Prancūzijoje gyvena apie nų papročius.
\ biškų naftos kraštų. Išimtį pa- į
sieji kovotojai - disidentai ko Gajauskas, V. Petkus, N. Sa-ldu milijonai muzulmonų, pranaBe
to,
Bubakur
turi
dar
vie-|darė
Persijos šachas, dovanojęs į
Katalimunistų valdomuose kraštuose, dūnaitė, O. Lukauskaitė - Poš-įšo Mahometo sekėjų.
ną
didelį
rūpestį
—
išsaugoti
mečetei
pinigų ir persiškus ki-j
;
rizikuodami savo gyvybe ir sa kienė. Ar ne mūsų pareiga už. kų Prancūzijoje yra apie 45 mi- mečetės nepriklausomybę nuoilimus. Dar kiek paremia Tur-;
vo šeimų saugumu, atkakliai juos pasiskųsti, kalbėti? Ar njonai ir jie užima pirmą vie- arabų vyriausybių, ypač Alžiro, ikija ir Egiptas.
A T.
ginant žmogaus teises, ir už tai ne mūsų pareiga pristatyti į tą. Po mahometonų eina projie atleidžiami iš darbų, jiem pasaulio opinijai žmogaus žiau-; testantai — vienas milijonas ir
draudžiama kalbėti ir klausyti; rūmą žmogui? A r ne mū-įpo jų žydai apie 700.000. Nors
jiem neleidžiama išvykti į lais sų pareiga mobilizuoti viešą į Prancūzijoje muzulmonų yra
vojo pasaulio -kraštus pas savo opiniją prieš besiplečiantį tero-! apie 2 miiljonai, vienintelis svarDėdienei
šeimos nartas; jie deportuoja rą, sukurtą tų, kurie dedasi ly- į biausias islamo centras yra
liaudies ro- Paryžiaus priemiesčio mečetė.
mi į gulagus; kadangi General gybės skleidėjais,
51187
~-"'i Clubs ^ ^ ^ t y t o J
A1" &> mes, Ji pastatyta Prancūzijos vyA . + A.
Federation of
"
moterys,
neturėtume
kelti
orj
riausybės
parėdymu
po
I-jo
Payra plačiausia ir pirmaujanti
J. SABALIAUSKIENEI mirus,
tarptautinė moterų organizacija, ganizuotą balsą, apeliuojantį į j saulinio karo žuvusiems per kanti pasaulio moten; lyderės ^ ^ °
^ ^
tikslu pagel- ; rą Prancūzijos kolonijų muzuljos sūnums Napoleonui ir Lionginui su
0 1
,r«~*o
,-.
*^r»,*i«
u-l,A
^
^
J
^
pavergtiesiem,
nuzmogin-, monams pagerbti.
vardą ir svarbią įtaką Ameri
šeimomis reiškiame gi% užuojauta.
kos visuomeniniame^ ir politi-! tiem įvairiuose pasaulio kraš- j Per paskutinius 20 metų šim
niame gyvenime; todėl prašo-. tuose? Argi mes negalėtume Į tai tūkstančių muzulmonų araefektyviai panaudoti savo jėgą bų yra persikėlę iš Šiaurės Af
Kurt, Antanas Sabaliauskas
ma, kad 87-ji General Federa
ir įtaką?"
rikos
į
Prancūziją.
Kadangi
jie
tion of Women's Clubs konven
gyvena išsisklaidę po visą kraš
Viktorija Orentiene su šeima
IMKF Informacija
cija priimta^ šią rezoliuciją ir
tą, tai Prancūzijoje
yra tik
vienas minaretas — aukštas
bokštas prie mečetės. Mečečių
tačiau yra 17. Islamo centro
rektorius Si Hamza Bubakur
Neužmirštamai mūsų geradarei
yra Paryžiaus mečetės imamas.
pMM
A . f A.
gant, pradėję ta tema siųsti raši Be savo religinių apeigų vykdy
Toronto, Ont,
nius ir nuotraukas ir kiti buvę mo, Bubakur ir jo padėjėjai
linkuviečiai. Taip iš autoriaus A. mulai turi dar ir kitas pareigas.
jos dukterį BIRUTĘ GYVLENĘ su šeima ir sūnus VY
UNKUVIEČIŲ SUSITIKIMAS Šešplaukis ir pasidaręs redakto
Jonas
Genys
(linkuvietis),
ku
TAUTĄ JUCIŲ ir ALGĮ PENKAUSKA su šeimomis nuo
rium.
ris dar ir nūdien prisimenąs liep
širdžia užjaučiame ir kartu liūdime.
Ryšium sų Pasaulio Lietuvių
Medžiagą renkant ir ją reda tą Linkuvoje. Keletą žodžių tarė
Palmira ir Balys Graužiniai
dienomis ir Linkuvos monografi guojant daug patarimų ir pagal ir dr. Povilaitis, vienas iš Linku
jos (gimnazijos šešiasdešimtmetį bos teikęs dr. Vincas Maciūnas. Is- vos gimnazijos pirmosios laidos!
minint) atspausdinimu, Kanado rinktojon komisijon įėję agr. Ig abiturientų.
je gyveną ir iš kitur atvykusieji nas Andrašiūnas, agr. Aleksandra
Knyga labai gražiai ir rūpes
linkuviečiai liep. 3 d., pirmadienį, Indrėlytė-Eivienė ir dr. Ona Vaš- tingai
išspausdinta
Morkūno
A, f A. A N T A N U I KIUDULUI mirus,
buvo susirinkę Toronto Lietuvių kevičiūtė. Šios k-jos tikslas — rū spaustuvėje, Chicagoj. Joje yra
Pensininkų klube tarpusavy pa-' pintis finansiniais šios knygos iš 151 nuotrauka ir septyni žemėla
žmonai Bronei, sūnums Gyčiui ir Algiui,
simafytį susitikti ir įsigyti dar leidimo reikalais. Buvę gana daug piai. Aprašyta 15 Linkuvos kaimyspaustuvės dažais tebekvepian nuoširdžių patarėjų ir pagalbi-: ninių valsčių ir vietovių. Knygiminėms ir artimiesiems gilią užuojautą
čia dailiai atrodančią knygą ninku knygą išleidžiant. Dar kal gos gale pridėta angliška santreiškiu.
"Linkuva
— Siaurės Lietuvos bėjo pušalotiškis Šimoliūnas, Lin rauką.
švietimo židinys". Susirinkusių kuvos kaimynas. Kalbėjo dr. •
P. Aiženas
jų ^Knkuviečių buvo geras puska
Jonas Tijūnas
pis ir dar keletas svečių.
Monografijos redaktorius prof.
Prokurorui
A. Šešplaukis, įteikdamas jiems po
egzempliorių Linkuvos monogra
fijos, dar pridėjo ir savo ranka ra
šytas dedikacijas bei savo auto
jo žmonai EMMAI ir sūnui ALGIUI su ŠEIMA
grafą.
reiškiame gilią užuojautą.
Tą linkuviečių subuvimą ati
darė dr. J. Kaškelis, pakviesda
mas teis. A. Peleckį trumpai pri
Ona Matusevifcienė
•
statyti buvusias Linkuvos gimna
Birute ir Alfa Juodikiai
zijos auklėtinius. Tada dar buvo
Ona ir Vacys Rociūnai
paprašytas prof. Alf. Šešplaukis
smulkiau papasakoti dalyviams
apie šios monografijos išleidimo
minties gimimą ir vargus ją ruo
šiant ir ją išleidžiant.
Mūsų mielam prieteliui
Brangiam vyrui
Redaktoriaus A. Šešplaukio tei-^
gimu, tokios knygos parašymas
iškilęs bene prieš gerą dvidešimt
New Yorke įnirus, jo mylimuosius: žmoną ONĄ,
metį, kada jis apie Linkuvą ir
mirus, mielą jo žmoną JANINĄ nuoširdžiai už
Linkuvos gimnaziją buvęs para
dukras AUŠRĄ ir BIRUTC su šeimomis bei kitus
jaučiame ir kartu liūdime.
šęs rašinį ir atidavęs vienam da
gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir
bartinių "Draugo" redaktorių
drauge liūdime.
Birute, Eleuterijus ir Leda Žilinskai
Br. Kvikliui atspausdinti jo tuo
Veronika
ir
Jurgis
ianušaičiai
su
seimą
met ruošiamam didžiuliam vei
kale
Mūsų-Lietuva. Laikui bė

KANADOS ŽINIOS

Agnei Jucevičienei-Penkauskienei mirus,

A. t A. JUOZUI KRYGERIUI mirus,

A. t A. KAZIMIERUI BARAUSKUI

A. t A. GEDIMINUI RUKŠĖNUI

A. f A . KATHERINE RILEY
KARPUTĖ
Gyveno 1517 S. 48 Court, Cicero, Illinois.
Mirt liepos 9 d., 1978, 8 vai. vak., sulaukus 98 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Suvalkijoje, Kikliškės miest.
Amerikoje išgyveno 81 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Joseph, anūkai Bill Desmond,
Edmund su žmona Maxine, Phyllis-Jo Baloun su vyru Robert ir
Ellen Burton su vyru Bud, 20 proanūkų, sesuo Mary Mikulis ir kiti
giminės, draugai ir pažįstami.
Kūnas bus pašarvotas treč., 3 vai. popiet Petkaus koplyčioje,
1410 S. 50 Ave., Cicero.
Laidotuvės įvyks ketv., liepos 13 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus
atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos
pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazi
miero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę Sūnus, anūkai ir proanūkaL
Laid. direkL Donald A. Petkus — Tel. 476-2345

EUDEIKIS
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI
D O V Y D A S P . G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D
TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S
4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH VVESTERN AVE.
Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
2 5 3 3 W e s t 71 S t . , C h i c a g o
1 4 1 0 So. 50th Av., C i c e r o

Tel.

476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 SO. LITUANICA AVE.

Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SONOS
2314 W. 23rd PLACE
2424 W. 6Pth STREET
11029 Southwest Highvvay, Palos Hills, III.

Tel. Vlrginia 7-6672
Tel. REpublic 7-1213
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUANICA AVE.

Tel. YArds 7-1138-3«

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1440 SO. 50th Ave., CICERO. ILL.

Tel. OLympic 2-1003
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CHICAGOS ŽINIOS

X Simas Kudirka ir G. Mironienė, lydimi P. Adomėno, pir
madienį, aplankė "Draugo" re
dakciją ir pasikalbėjo apie fil
mo, dabar išleistos knygos ir
pasigalbėjimu su radijų ir telei vizijos vadovaujančiais žmonėįtaką viešajai opinijai.
Vakar
X A- a, ses. Marylee (Leoni- S. Kudirka ir G. Mironienė išla Supreme), ilgametė Marijos į skrido į Houston, Tex., kur tuaukšt. mokyklos lotynų kalBo* j rės ilgesnį pasikalbėjimą
su
ir geografijos mokytoja, grįž-! radijo stotimis.
dama iš geografų ekspedicijos,
x E. Indriūnienei, architekto
kurią rengė ir globojo De Paul Jono Indriūno žmonai, buvo
universitetas, liepos 9 d. stai padarytos Nortbwest Commugiai mirė New Yorke. Ištikus nity ligoninėje dvi ausies ope
Širdies atakai aerodrome, buvo racijos. Operacija šį kartą ge
nuvežta į Jamaica ligoinnę, bet rai pavyko ir ligonė jau grįžo
gyvybės išgelbėti jau nepavyko. namo. Ji yra dėkinga visiems
Laidoti bus parvežta į Chicagą. ją lankiusiems ar prisiuntusiems

IJPINUKAI
AUTOMOBILIAMS
Chicagos meras Bilandic pra
tęsė terminą įsigyti miesto lipinukus automobiliams iki liepos
22 d. Po to gali būti dedamos
pabaudos jų neturintiems.

greit važiavusį vairuotoją. Po
licijos automobiliu važiavęs J.
Grigas, 34 m., ir susidūrė su
staiga prieš jį 86-je Ave va
žiavusiu su penkiais jaunuoliais
automobiliu. Du sunkiai sužeis
ti, trys mirė.

410 MTL. DOL. FONDAS
ŽUVO 3 JAUNUOLIAI
Chicagos miesto taryba pri
Trys jaunuoliai 14—19 metų
ėmė mero Bilandic planą par
žuvo, kai jų automobilis susi
duoti bonų už 410 mil. doL ir
dūrė su policijos automobiliu,
sudaryti fondą papigintoms pas
kuris 123 gatvėje vijosi perkoloms norintiems mieste įsigy
ti namus. Numatoma tuo būdu
miesto
gyventojų
mui. Choro dirigentė energin padidinti
skaičių,
tuo
pačiu
ir
miesto
pa
ga moteris, puiki muzikė, savo
darbą atliko be didesnių prie jamas.
kaištų.
75,000 KONCERTE
Reikia dar pridėti, kad "Dai
Jaunimo
modernios muzikos
x Antanas Radis, Lietuvių Į gėlių. E. ir J. Indriūnai gyveną
nos" choras j Chicagą atvyko
koncerte
Soldier
Field stadione,
Katalikų spaudos draugijos pir \Vheaton, DI.
autobusu iš Clevelando tik po
Chicagoje,
šeštadienio vakare
mininkas, vakar išskrido į Ei
x FJta-Press, leidžiamas ita
rą valandų prieš koncertą (Clebuvo
75,000
dalyvių.
Kai kurie
Salvador valstybę, Pietų Ame- liškai ir redaguojamas prel. V. Kryžiaus šventinimas Kultūros židiny New Yorke
Vyt. Maželio velande jo klausėsi apie 500 lie
Ni
net iš vakaro atvyko gauti ge
rikoje, dalyvauti Frank Dėvi- Į Mincevičiaus biuletenis, pasiekė
tuvių), taigi choristai buvo ge
resnes vietas. Praėjo gana ra
ne, JAV ambasadoriaus, gimi-j "Draugo" redakciją. Biuletenyrokai kelionės išvarginti.
Vis
miai,
bet vienas žmogus mirė, o
mo dienos iškilmėse. Ten susi je yra daug tinkamos medžia
dėlto lietuviškas patvarumas
103 areštuoti — daugiausia už
tiks su dr. Vytautu Dambrava, gos apie rezistenciją ok. Lietubuvo labai
didelis ir kelionės
bilietų pardavinėjimą virš kai
vyriausiu
JAV
informacijų į voje. žinias gerai gali panaudonuovargis kaip ir nesijautė.
nos. Mirė D. M. La Follette, 27
nimas
rusams,
jo
vargai
bolše-i
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centro vedėju. Antanas Rudis j ti italų spauda,
Įdomios buvo įvairios jtarpos
m , Michigan City gyventojas,
vikų kalėjimuose bei stovyklo
KNYGOS SUTIKIMAS
SAMBŪRIO KONCERTAS
seniai
pažįsta
ambasadorių į x patikslinimas. Janina Šal(deklamacijos,
pasakojimai), j ^ ^ Z
nuo pervažos.
se,
pagaliau,
1974
m.
sugrįžiDevme, turėdamas s u i n i e n ė y r a a p s i e m u s i
sudaryti
— "Važiavome į Kanadą ir įterptos tarp atskirų dainų.
The Dial Press leidykla New
ŽUVO VAIKAS
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^
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m
n s t o r y of ^
four
bet kad atstovautumėm Austra jektavo dail. Ad. Vaičaitis. De- i hua Borgus prie savo namų,
lijos lietuvius Dainų šventėje, klamacijas atliko: D. Beržans-14238 W. Wrightwood, Chicagoi dytojų pagelbinio vieneto pirmi- tojo, parašytą naują v e i k a l ą i Y e a r J o u r n e y t o Freedom'
kad galėtumėm drauge padai- kaitė, V. Lazauskas, P. Morkū-' je, iššoko iš tarpo dviejų autoat Sea"
>: Lietuvos KataHkų Bažny- > ninkė. Šiuo metu pirmininkė "For Those StiU
S o s kronikos Nr. 17 ir 18 nu- j yra Joana Valaitienė, o Janina (Tiems, kurie dar yra jūroje) Į Naujos knygos autorius, ly- nuoti kartu su broliais — sesė- nas, E. šeikienė, B. Szemtinrey,! mobilių į gatvę ir buvo suvameriai išversti į anglų kalbą — ! Šalnienė yra tik išrinkta pirmi- 226 pusi., iliustruota nuotrau-' d™* 8
Simo vertėjos Rimos į mis lietuvių dainininkų tūkstan- Pijus Vaičaitis, J. Žalkauskienė. žinėtas. Automobilį vairavo R.
"Cronicle of
the
Catholic i ninke ir pareigas perims atei- komis iš Simo gyvenimo. Tai Mironienės, pereitą savaitgalį | tinėje minoje". Šitaip vienas iŠ Choro valdybą sudaro: K. Lyni- Covarrubias, 35 m.
Church in Lithuania", po 48 i r , nantį rudenį.
jau kelinta knyga apie Simą. i b u v o atvykęs į Chicagą. Jo Melbourno "Dainos" sambūrio kas (pirm.), K. Mieldažys, E.
OPEROS PER RADIJĄ
40 puslapių, atspausdinti ir pa- \ X Arch. Jonas Kriaučiūnas Gražiai aprašomas Simo gyveni-! knygos sutikimas įvyko sek-j vadovų apibūdino choro kelio- Šeikienė, J. Kvietelaitis, EI. Bal
Sekmadieniais,
liepos ir rugsiekė "Draugą". Išleido l i e t u - nuolatos gyvenantis Švedijoje, m a s > mėginimas pabėgti iš So- madienį, Jaunimo centro di- j nės tikslą Jaunimo centre, kon- čiūnienė ir Algis Šimkus '
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vių kunigų vienybė, 351 High-; yra atvykęs į Chicagą ir apsi- v i e t u l a i v ° . prievartinis graži- džiojoje salėje, prieš pradedant certo menu. Melbourniškių dai- vykos vadovas).
— "Damos sambūrio tikslas
land Blvd., Brooklyn, N . Y. ; stojęs pas savo brolį inž. Kazį
melbourniečių choro koncertą, navimo klausėsi čikagiškiai lie
MT radijo stotis (98.7 FM ir
11207. Spaudos darbus atliko Kriaučiūną, Clarendon Hills,
Į Sutikimą pradėjo "Margučio" tuviai, kurių buvo pilnutėlė sa yra ištiesti ranką užjūrio bro- 1450 AM) transliuos ankstyvąx
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- ^bardi
Pranciškonų spaustuvė.
DL, tel. 971-2007.
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I Due Foscari, Giovanklausėsi dainavimo
stovėdami i bendrame
kultūriniame darbe na d'Arco, Attila, I Masudieri.
visuomenės
darbuotojas, nuo- ro, UI., atnaujindamas prenu- * v a i r i u ietuviškų knygų už di- l o r e įkšmę ir pakviesdamas patį
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metu kartu su savo žmona ke- savo dienraščiui stiprinti. Nuo- P
ų
knygos leidimo dėkojo jo kvietėjams, gausiai
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dainą ir jų mišrus choras, mo- Ilietuviškos kultūros židinius ir
darbą.
liauja po JAV-bes. Kurį laiką širdžiai dėkojame.
susirinkusiems svečiams ir ypaMARQUETTE
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buvo sustojęs Chicagoje, aplanX Petronėlė Leitienė, Philax Stasys Skurvydas, Harris tingai daug taikiusiai leidKant
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kompoatonų St. Sodei- lionę jie ruošiasi su įsitikinimu. Marąuette Parke praėjo be ditrum
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1
kad tik per glaudų pasaulio lie-! dėsnių sąmyšių. Žygiavo pora
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K
tą sekmadienį dalyvavo
Mel- lerių auką. Labai ačiū
Lietuvos vaizdą ir atmetė lietu-1 *&*>s, St. Šimkaus, A. Bra- tuvių bend!radarbiavimą galima' dešimčių nacių, buvo susirinkę
ir atsiuntė auką. Ačiū
bourno
"Dainos"
sambūrio
viams daromus priekaištus, r y - l ž m s k o - Z Venckaus, N. Novic- užtikrinti, jog mūsų visų tiks-1 apie 2000 kor.trademonstrantų,
koncerte ir džiaugėsi, kad šis
šium su "Holocoust" filmo de- k o ' J ' Nanjalto, Br. Jonušo, las Nepriklausoma Lietuva — i b e t policija juos sulaikė apie
parengimas buvo labai įdomus,
monstravimn. Jis nurodė, kad i Paulausko, K. V. Banaičio, Ant. būtų greičiau atsiektas" — ra-! mylią nuo parko, vis dėlto 72
sambūrio
pareiškime, areštavo.
Penki
policininkai
sutraukė daug lietuviu.
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01
Uaudies
dainu
Isskirti
Šis
koncertas
Chicagoje
aiškiai'
buvo
sužeisti
ir
nugabenti
į šv.
x Algis Suvaizdis, ciceriškis,
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įrodė,
kad
kelias
teisingas.
Kryžiaus
ligoninę
pirmajai
paparėmė mūsų spaudos darbus
kaip lietuviai. Tuo tarpu, kai j į
™"ėtinas moterų seksteto
P o koncerto Jaunimo centro galbai. Tvarką palaikė apie 200
10 dolerių auka Labai ačiū.
žydų tautos kančios yra visur darniai sugiedotos dvi įdomios
kavinėje
buvo suruoštos vai-"! pohcinihkų, dėvinčių šalmus, ir
x Anka "Draugui" atsiuntė:
iškeliamos, lietuvių kentėjimai • sutartinės. Iš tarptautinių koma
4 dol. — M. Jarašiunienė; p o '
pasaulio negirdimi. Kai dauge-1 Puritonų kūrinių tebuvo "Karei- šės, kuriose dalyvavo apie 300i Pte 15 policijos raitelių,
Svečius
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du dol. — B. Kriščiūnas, G. Pa
lio disidentų šauksmai randa I ™» m a r š a s " • G o u n o d ° P e r o f čikagiškių ir svečių.
lionis. Dėkojame.
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angliškai
lietuvių susiartinimo dieną —
Algis Šimkus. Prof. J. Žilevi sty užsidegus jų namui. Ugnia
pavaizdavo, kiek daug kenčia s u australišku akcentu),
pikniką Nek. Pr. švč. Marijos
mūsų disidentai Nijolė Sadūnai"Dainos" sambūris Melbour- čiaus vardu sveikino brolis ir, gesiai mano, kad gaisras galėjo
Seserų
vienuolyną Putnam,
ne
tė, Balys Gajauskas. Pastarasusikūrė beveik prieš 3 0 me- sesutė Ldubinskai. Chorui įteik-1 kilti palikus be priežiūros puoConn., liepos 23 d., sekmadienį.
sis yra25 metus kalėjęs Sovie- tų iš čia atsiradusios Lietuvoje' ta daug dovanų. Kalbėjo ir Į dus ant ugnies virtuvėje.
Šia švente pradedamas šios se- i
tų kalėjimuose bei koncentraci- ir Vokietijoje veikusio Ciurlio- PLB pirm. Br Nainys, L B apy
serų kongregacijos 60 metų ,
gardos pirm. K. Laukaitis. Sve •Hii.iiUHMMminiuiMiHiniiirtiHiimi.
gyvavimo jubiliejus. Jūsų lau- 2 2 u o , ° f J ė z a u s s e s e n » vienuolijos vyriausioji vadovė ses. Aimunciata i j o S s t o v y k l o s e > ***** v ė l n u - m o ^^ambho atskalos.
r - čių priėmimu nuoširdžiai rūpi
Pufld dovM» — bet kurte
baustas 10 metų laisvės atėmi- metus sambūriui vadovavo ir jį
§ kai
naujai išrinktoj
nosi
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v a S į "asstente
s £ 2 S l ses.
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^
(Daugminkaitė), dedegatės
mo bausme.
Deja, vakariečių išugdė dirigentas Albertas Celvaldyba.
(pr.). < * * * « * ses. Christine^epon^
^ l ^ ' ^ r ^ S ^ ^ ^ ^ spauda į jų kančias beveik n e - n a - Dabartinė choro vadovė dos valdyba ir jos sudarytas 14
Popular Lithuanian
asmenų komitetas.
šeiminin
QL l i e t Gydytojo ir Dankreipia dėmesio, kai kitų tau- jauna dirigentė Danutė Jokūkėms vadovavo Izabelė Stontų Gyd. dr-Ja ir Ps^elbinis Mo
tybių disidentams (ypatingai bauskaitė - Levickienė, išaugusi
čienė.
terų vienetas ruošia pikniką pas
žydų) rodo labai didelį dėmesį, j Australijoje.
Chorui akompaJĖZAUS NUKRYŽIUOTOJO
I š viso koncertas buvo labai
p. Karaitį — Gintare, 15860
— "Prakeikti tebūna Vakarai, j uavo pianistė 25ta Prasmutaitė.
įdomus,
priėmimas nuoširdus.
Lake Shore Dr., Union Pier,;
kurie nekreipia dėmesicį mūsų į Keturiasdešimties
asmenų
VIENUOLIJA PO RINKIMŲ
Mich., telef. 616 — 469-3298
kankinamos, tautos kančias!" i choras gražiai ir darniai susi- Svečiai iš tolimosios Australi " * TTK.Hl.INTA IR PAOH A*TN*I A
kuris įvyks liepos 16 d., sekLAIDA
Jėzaus Nukryžiuotojo sesePo pietų buvo naujos t a r y — desperatiškai susuko S. Ku-'giedojęs.
Repertuaras beveik jos atvežė čikagiškiams ne tik
madienį, 10 vai. ryto. Atvykę "» vienuoujos rinkiminė kapitu- bos. kuri turi pagelbėti vyriau- dirka ir ragino lietuvius toliau grynai lietuviškas. Tiesa, cfio- tai gražią lietuvišką dainą, bet
A:*r» dienoto Draugo •p»iu>iu»*
rasite gražią Michigano ežero j * v y k o k e h a s dienas, bet rin- siajai vadovei, rinkimai. Į te- i dar neatlaioSttau kovoti, remti j r ° pasirinktos dainos beveik vi- ir daug lietuviškos šilumos.
lAJeido septintą laidą Hoa puplte
rio* ririmo knygom. J. Daužvmt die
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Ypatingai iiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiimiiniminiiiiiiiiiii
Tai geriauaU dovana oaujom
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DIDŽIOJI ILIUZIJA parašyta
Telef. 434-9650.
DRAUGAS, Knygų Skyrius
fak.)
labai maloniai priimtas. Taip tarimas bepriekaistinis, ko daž- įdomiai, lengvu stiliumi ir duoda
Vienuolijos vyriausiąja vado- gavo pareigas,
'"•""""J"" »J*«»I«»I^J« »««»r gavo pareigas, pirmiausia per.
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vispusišką informaciją.
Kaina
nuv ko
X Kelionei J V1lnh| rugpiūčio ve buvo perrinkta buvusi vy- gvarstydamos ateities planus ir P
y
P* 8 dailmmką Ado- n a i pasigendame
lietuviškoje $15.00. Užsakymus "Book Fnnd"
Chieago. Illinois 60628
22 d. informacijai bei registruo- resnioji ses.
ses. M.
M. Annunciata darbus o paskui išrinkdamoe m ą . V a r n ą "* * n u o S i r d ž i a i P»" Chicagoje. Jeigu melbourniS- vardu siusti: Mra, A . F t a h m , 1284
pveikino Šimto amžiaus sukak- k i a m s įvyktų
atitinkamu laiKaina su persiuntimu $4.75
tis prašome kreiptia į Martų (Mažeikaitė).
Kardinolas ją
vyresniąsias ir kitas pareigu- ties proga. Pirmadienį iš C h i - | l n i c h o r a k i e k a t j a u n i n t l
^ U v e Oait Drive, Amlietm, CA
Kielą, 6557 S. Tahnan Ave,, įvesdino j pareigas, įteikdamas
92805. Knyga taip pat gaunama
Ulinois gyventojai pridekite 20
I cagos išvyko į Huston, Texas. būtų labai naudingas veiksnys pas platintojus.
CbJcago, m . 60629, Mef. (S12) raktą ir vienuolijos antspaudą, n e s t i e j n s darbams vykdyti
centų mokesčiams.
737-1717.
(pr.). kaip jos valdžios ženklus.
tolimesniam lietuvybės iilaflcy- nuimmmmniHKiiiHHiHiiHniimimHii
(Nk).
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