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Slapti susitarimai
Jeruzalė. — Izraelio laikraštis
"Davar' paskelbė savo korespon
dento iš Anglijos žinią, kad pre
zidentas Carteris Camp David
derybose su Izraelio premjeru
pažadėjęs Egiptui nemažesnę eko
nominę paramą, kaip Izraeliui
— tarp 2 ir 3 bil. dol. per me
tus. Prez. Carteris sutikęs parū
pinti prezidentui Sadatui asme
ninę apsaugą, kurią planuos CIA
valdininkai. Esą ir slaptų susita
rimų apie Egipto, Izraelio ir Ame
rikos karinį bendradarbiavimą.
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Popiežius Jonas Paulius I I
pakeitė iškilmių valandą

Lenkijoje valdžios įstaiga reli
Vatikanas. — Naujasis popie
giniams
reikalams paskelbė, kad
žius
Jonas
Paulius
II,
atsisveikin
(Teanya)
popiežius
Jonas Paulius II-sis ga
damas
su
kardinolais,
padėkojo
(1978 m.)
Briuselio advokatas van der
lės,
kada
panorės,
lankyti Lenkiją.
jiems už parodytą išskirtiną pa
Lietuvos Tarybų Socialistinės
Bošas laišku kreipėsi į tarybinę
Tai
nauja
ateistinės
valdžios li
sitikėjimą, išrenkant jį pirmu ne
Respublikos vardu 1978 m. IV
ambasadą Briuselyje
italu popiežiumi. Jis prašė kardi nija, nes popiežius Paulius VI-sis
mėn. 14 d. Vilniaus mieste
1978 kovo 15
nolų perduoti visiems tikintie kuris dar prieš karą buvo Len
Lietuvos TSR Aukščiausiojo
Jo Ekscelencijai Tarybų So
siems jo apaštališką palaimini kijoje Vatikano diplomatu, 1966
teismo
teisminė
baudžiamųjų
by
cialistinių Respublikų Sąjun
mą. Popiežius priminė šv. Joną m. buvo pareiškęs norą aplanky
lų
kolegija,
susidedanti
iš
pirmi
gos Ambasadoriui Briuselyje
Washingtone valstybės depar Fisherį, anglą kardinolą, kuriam ti Lenkiją, tačiau valdžia nesutiko
ninkaujančio teismo nario S. RaPone Ambasadoriau,
tamentas paskelbė, kad Camp buvo nukirsta galva 1535 m. už jį priimti.
kaip advokatas imuosi gin ziūno, liaudies tarėjų: A. BurokaiDavid susitarta tik tiek, kiek su jo ištikimybę savo Bažnyčiai.
Londone Canterburio arkivys
rašyta pasauliui gerai žinoma "Aš drįstu pasakyti, kad ir mū
ti poną Balį Gajauską, Lietuvos tės ir F. Stanionio, sekretoriau
kupas,
anglikonų bažnyčios gal
me komunikate.
sų laikais netrūksta tokių, kurie
respublikos pilietį, kuris buvo jant G. Jablonskaitei, dalyvau
va, dr. Donald Coggan paskel
patiria kalinimus, kančias ir pa
suimtas Kaune 1977 balandžio jant prokurorui J. Bakučioniui ir
bė, kad jis ruošiasi skristi į Ro
Nežiūrint valst. departamento
gynėjui
G
.
Gavronskiui
teisiama
niekinimą už ištikimybę Kristui",
20 ir, jei ne klaida, laikomą vie
mą dalyvauti naujojo popiežiaus
paneigimų, yra žinoma, kad gy
jame posėdyje išnagrinėjo bau
pasakė popiežius.
name KCB priklausančiame ka
vainikavimo
iškilmėse.
nybos
sekretorius
Harold
Brown
džiamąją bylą, kurioje Gajaus
lėjime: Vilnius, Lenino 40, Lie
Popiežius
jau
spėjo
padaryti
sausio mėn. planuoja vykti į
kas Balys, Jono s., gimęs 1926
tuva, TSRS.
Egiptą. Ta pačia proga jis lanky labai gerą įspūdį Italijos sporto
m. II mėn. 24 d. Lietuvos TSR
Man garbė prašyti Jūsų malo Vilkaviškio raj., Vygrelių km.,
sis Izraelyje ir, gal būt, kitose mėgėjams. Jis įsakė atkelti savo
naus dėmesio, pasiremiant rū TSRS pilietis, lietuvis, nepartinis,
Viduriniųjų Rytų šalyse. Egipte vainikavimo iškilmes sekmadienį
pesčiu, kurį liudija Tarybų Są vidurinio išsilavinimo, nevedęs,
bus svarstomi Egipto "taikos me į ankstyvesnes ryto valandas, kad
junga, kaip ir kitos Helsinkio su teistas 1948 m. rugsėjo 18 d., pa
to" ginklai. Egiptas, Pentagono jos leistų televizijos stotims trans
sitarimus pasirašiusios valstybės gal LTSR teritorijoje veikusio
žiniomis, yra jau prašęs didelio liuoti Italijoje labai populiarias
— Izraelis, Amerikos kongreso
kiekio šarvuočių. Aiškinama, futbolo (kojinio) rungtynes.
žmogaus teisių ir pagrindinių lais RTFSR BK 58-1 "a", 58-8, 58nariams
spaudžiant, sutiko iš
Sporto mėgėjai prisiminė, kad
kad nauji ginklai Egiptui bus tie
vių gerbimo atžvilgiu, pranešti -10 str. 1 d. ir 58-11 str. laisvės
leisti
iš
kalėjimo
ir deportuoti
kiami "Afrikos kontenento" rei jis ir Lenkijoje kartą prašė at
man, kiek tai leidžia tarybinės atėmimu 25 metams ir paleistas
jauną amerikietį studentą, kuris
teisės ribos, apie pobūdi faktų, 1973 m. gegužės 3 d. bausmę at Nauju Brazilijos prezidentu išrinktas generolas Joao Baptistą Figue- kalams, ne karui prieš Izraelį. kelti jo garbei ruoštus pietus,
buvo prisijungęs prie palestinie
nes
pietums
skirtą
valandą
Ar
nurodė,
kuriais kaltinamas ponas Balys likus, dirbo Kauno elektros mon redo (antroje eilėje, uniformoje). Prieky — ligšiolinis prezidentas Gei- Amerikos vyriausybė
kad dabar, kada vos prasidėjo gentinoje vyko Brazilijos-Lenki- čių teroristų grupės.
Gajauskas pagal Lietuvos Bau tavimo darbų valdyboje Nr. 5 sel.
— Prezidentas Carteris jau
taikos derybos, Egiptas neturėtų jos futbolo rungtynės.
džiamojo Kodekso 68 str. ir kada elektros monteriu, gyveno Kauno
Popiežiaus vainikavimo cere baigė savo kovos prieš infliaciją
kalbėti apie naujus ginklus. Pa
bus pradėtas jo bylos nagrinėji m., Spynų 3-8, kaltinamas nusi
keliui į Egiptą šiuo metu yra monijos bus transliuojamos ir planą. Bendrovės, kurios kels
kaltimu,
numatytu
Lietuvos
mas.
nauji naikintuvai —"Northrop" Amerikos televizijos stočių. CBS kainas aukščiau, negu plane lei
Su pagarba atkreipiu Jūsų dė TSR BK 68 str. 2 d. ir nustatė:
F-5, kurių Egiptas gaus apie 50, pradės transliaciją 8 vai. ryto, o džiama, neteks federalinės val
mes} į faktą, kad man, kaip ad
B. Gajauskas, turėdamas teis
ir 20 "Hercules" C-130 transpor NBC — 9 vai. ryto Chicagos lai džios užsakymų.
vokatui, nepriklauso kitaip ver tumą už itin pavojingus valsty
— Common Cause organiza
ku. Tuo būdu ir amerikiečių spor
to lėktuvų.
tinti pono Gajausko veiksmus binius nusikaltimus, 1974-1977
to programos nebus paliestos Va cija, kuri gina vartotojų intere
kaip griežtai įstatymų ir jo gy metais, siekdamas pakirsti ir su
Izraelis, kuris yra išvystęs ne tikano iškilmių.
sus, pasiūlė parūpinti federali
nimo organizavimo nustatytų rė silpninti Tarybų valdžią, skleidė
mažą
ginklų
pramonę,
prašo
Maskva. — Sovietų Sąjungo-i tras partijos kongresas padarys
Paskelbus, kad išrinktas nau nės lėšas politikų rinkimų kam
mų.
Amerikos
aukštos
technikos
gink
jas popiežius, Amerikos televizi panijai apmokėti. Dabar, sako
antitarybinę agitaciją ir propa je liepos 8 d. mažai pastebėtas sprendimą, kad nei Bucharinas
lų:
F-15
ir
F-16
naikintuvu,
di
Ar aš galiu, pagaliau, jei taip gandą. Platinimo tikslu įsigijo ir valdžios dekreto paskelbimas gali nei Rykovas, buvęs Lenino įpėdi
jos stotys planavo transliuoti iš ma organizacijos raporte, specia
reikia, Jus paklausti, kokios pro laikė
antitarybinę
literatūrą turėti svarbių pasekmių. Liepos nis ir komisarų tarybos pirminin delių nuotolių "Pershing" rake anksto paruoštus filmus. Jie bu lių interesų grupės aukoja politi
cedūros reikia laikytis, kad ga Šmeižiančią Tarybinę valstybę ir 8 d. viduriniuose "Pravdos" pus kas, nebuvo nei šnipai nei tero tų ir sudėtingų elektroninių da vo paruošti 17-kai kardinolų, kams pinigus ir vėliau reikalau
apie kuriuos spėliotojai
buvo ja lengvatų ir privilegijų. T u o
lėčiau susitikti su ponu Gajaus visuomeninę santvarką.
Savo lapiuose buvo išspausdintas de ristai. Po šio atsakymo įsikišo lių savo karo įmonėms.
būdu daug įstatymų, kurie būtų
daugiausia
kalbėję
prieš
rinki
ku ir tuo tikslu gauii vizą at bendraminčių pagalba daugino kretas, kuris trumpai pranešė, KGB vadovybė, sustabdė reabili
Raketų
Izraelis
prašė jau
vykti j Lietuvą tam laikui, kuris ir platino ją. Platinimo tikslu ver kad KGB nuo šiol nebebus vie- taciją, pašalino Chruščiovą, ir anksčiau, tačiau buvusios JAVmus. Kardinolo Wojtylos filmas vartotojams naudingi, nepraeina
tė į lietuvių kalbą A. Solženicy |nas iš daugelio valstybinių ko viskas liko, kaip buvę. Bucharino vyriausybės jų nesutiko parduoti. nebuvo paruoštas, nes niekas ne per kongresą, nes atstovai, bijo
numatomas bylos nagrinėjimui.
aukų, balsuoja
Laukdamas iš Jūsų palankaus no knygas "Gulago salynas" I mitetų, prijungtų prie ministrų sūnus neseniai gavo oficialų pra
Iš Beiruto skelbiama, kad da minėjo jo pavardės tarp spėja dami netekti
tarybos.
Nuo
dabar
jis
bus
žino
mųjų
laimėtojų.
Antrojo
kanalo
nešimą,
kuris
sako,
kad
dokumen
tomą.
Šį
nusikaltimą
jis
padarė
prieš
juos.
lis Sirijos kareivių bus išvežti, o
atsakymo, būsiu dėkingas, Pone
mas,
kaip
"Sovietų
Sąjungos
vals
tų
apie
1937
metų
teismą,
tyri
šiomis
aplinkybėmis:
— Kanados parlamentas parei
jų
vietą jau pradėjo užimti Sau- Chicagoje direktoriui Bruce DuAmbasadoriau, už mano aukštos
tybės
saugumo
komitetas".
Mont
atėjo
gera
mintis,
paskam
nėjimas
dar
nėra
baigtas.
Bucha
kalavo, kad paštininkai baigtų
di Arabijos, Sudano ir Jordano
pagarbos priėmimą.
(Bus daugiau j
binti
lenkui
vyskupui
Alfredui
rino
apkaltinimai
nėra
atšaukti
streiką ir grįžtų į darbą, tačiau
Paul Wohl, rašydamas "The
kareiviai. Bus atitraukta '10,000
Abramowicz
ir
paklausti,
ar
jis
ir
sprendimas
apie
Bucharino
pri
unija streiko neatšaukė. Ameri
Christian Science Monitor" apie
sirų kareivių, pranešė dešinių
neturi kardinolo Wojtylos foto kos paštas sustabdė visas siuntas
šį mažai dėmesio sukėlusį dekre klausymą partijai dar nepadary jų falangistų radijas.
Egipto — Izraelio derybose tą, aiškina, kad KGB vėl atgavo tas.
grafijų. Vyskupas pasigyrė turįs į Kanadą.
Japonija laukia
sunkumus sukelia egiptiečių ban savo prie Stalino turėtas galias ir
ne tik fotografijų, bet susukęs
Autorius Paul Wohl konsta
—Valstybės sekretorius Gyrus
Kinijos vadų
dymas surišti svarstomus klausi pozicijas. Nikitos Chruščiovo lai
"naminį filmą" apie kard. Woj- Vance baigė derybas su Pietų Af
tuoja, kad KGB galios šiandien
Neatsisako
mus su kitų arabų žemių, Izra
tylos vizitą Chicagoje. Vyskupas rikos vyriausybe. Su juo derybose
Tokijo. — Japonijos parlamen elio okupuotų, klausimais. Izra kais saugumo komiteto sparnai yra panašios, kaip buvo Stalino
mielai sutiko savo filmus pasko dalyvavo dar V. Vokietijos, Bri
neutrono bombos
tas ratifikavo rugpiūčio 12 d. su elitai tvirtina, kad pirma reikia buvo šiek tiek apkarpyti, komite laikais. Su galios padidėjimu lau
Washingtonas. — Prezidentas linti stočiai ir taip Chicaga grei tanijos, Kanados ir Prancūzijos
Kinija pasirašytą nepuolimo su susitarti dėl Sinajaus, o kiti klau tas buvo priskirtas vyriausybės kiama ir jos veiklumo aktyvėjipriežiūrai. Šito pažeminimo KGB mo. KGB veikla jau matomai gy Carteris įsakė energijos departa čiau susipažino su naujuoju po diplomatai. Derybų
rezultatus
tartį. Nors Kinija ir Japonija dip simai bus svarstomi vėliau.
piežiumi.
karininkai
Chruščiovui
niekad
vesnė
ne
tik
Sovietų
Sąjungoje,
palikta
paskelbti
Pietų
Afrikos
vy
mentui
paskirti
lėšų
naujai
neu
lomatinius ryšius užmezgė jau
nedovanojo.
bet
ir
satelitinėse
valstybėse.
troninei bombai, kad ją būtų ga
riausybei.
1972 m., taikos sutartis nebuvo
Įtempta padėtis
lima pritaikyti senesnėms "Lan— Kalifornijoje, laukuose, ne
pasirašyta. Japonijai nenorint už
KGB pozicijų stiprėjimas prasi
— Kolumbijos vyriausybė, ko
ce"
raketoms
ir
8
colių
artileri
gauti Sovietų Sąjungos. Kinija
dėjo
1973
m.,
kada
Brežnevas
į
toli
aerodromo sudužo karinis
vodama prieš narkotikų šmuge
Hong Kongas. — Vietnamas ap
Neranda
laiko
jos
sviediniams.
Neutrono
bom
vis reikalavo įrašyti į sutartį opo kaltino Kiniją traukiant kariuo politbiurą pakėlė savo draugą ir
lį, įsakė karo aviacijai numušti bombonešis B-52. 2uvo 6 avia
ba
atneša
didesnę
radiaciją,
už
ziciją hegemonijai Azijoje. Sovie menę ir statant bunkerius Viet kaimyną, KGB viršininką Juri
lėktuvus, kurie pasirodys ore cijos kariai, vienas sužeistas.
ligoninėms
muša daugiau priešo kareivių, o tarp 5 vai. vak. ir 7 vai. ryto.
tai prieš šį sakinį protestavo. namo pasienyje. Tai esąs bandy Andropovą. Tas sugrįžimas į
— Prezidentas Carteris vakar
Washingtonas. — Baltųjų Rū mažesnė sprogstamoji galia ap Apie 70 nuoš. į Ameriką atve vėl turėjo įsikišti į Egipto-IzraŠiais metais japonai nutarė sovie mas sustiprinti Kambodijos mo Stalino laikais turėtas pozicijas
mų sluoksniai atidengė, kad pre saugo pastatus. Prezidento žings žamo kokaino ir 50 nuoš. ma- elio taikos derybas. Washingtotų paisyti.
ralę. Hanojaus radijas skelbia, užbaigtas šiais metais.
KGB įtakos sustiprėjimas pa zidentas Carteris nusivylęs, kad nis į tolimesnį naujo ginklo iš rijuanos atkeliauja iš Kolumbi ne sakoma, kad Izraelis, už pa
Japonijos parlamente abiejuose kad Kambodija sutraukė į Viet
rūmuose tik penki atstovai balsa namo pasienį 10 divizijų karei stebėtas ir vadinamų "reabilita 95-tasis kongresas nebandė spręs vystymą vėl gali sukelti didelį jos. Naujasis Kolumbijos prezi sitraukimą iš Sinajaus, reikalau
cijos" bylų klausime. Stalino lai ti JAV ligoninių kainų klausi triukšmą Maskvoje, nes ji tokios dentas paskelbė narkotikų pre ja Amerikos finansinės paramos.
vo prieš sutartį su Kinija. Jie lai vių su kinais patarėjais.
mo. Prezidentas buvo pasiuntęs bombos neturi.
kybai karą.
komi kietų dešiniųjų
grupių
— šį savaitgalį prezidentas Car
Kambodija paskelbė, kad perkais nuteisti žymūs komunistai, kainų kontrolės projektą, tačiau
kaip
Bucharinas,
politbiuro
na
atstovais, Taivano draugais.
teris
turi važiuoti į Wichitą, Kanpirmąją spalio mėn. pusę jos ka
kongresas nerado laiko jam svars
rys,
kominterno
narys,
Zinovjesas. Spėjama, kad čia jis paskelbs
Šį sekmadienį Japonijon at reiviai nušovė 400 vietnamie
tyti.
vas,
Rykovas
ir
kiti.
Daug
jų
bu
savo
planus kovai su infliacija.
vyksta Kinijos delegacija, vado čių įsibrovėlių.
Manoma, kad būsimame kon
vo
partijos
reabilituoti,
paskelb
—
Ipsilante, Mkh. įvyko po
vaujama vicepremjero ir užsienio
grese ligoninių kainų klausimas
ta,
kad
jie
nuteisti
neteisingai.
licijos
susišaudymas su piktada
reikalų ministro. Bus pasikeista
bus gan anksti įtrauktas į darbo
Bucharino
sūnus
reikalavo,
kad
Daug
moterų
riu. Žuvo piktadario motina ir
ratifikavimo dokumentais ir ap
tvarkę. Šio plano priešininkai nu
ir
jo
tėvas
būtų
išteisintas,
nors
dar
vienas asmuo.
tarti glaudesnio bendradarbiavi
švedų
valdžioje
rodo, kad nereikėtų išskirti spe
ir
po
mirties.
Sūnus
Juri
Larin
—
Alabamoje ir kitose pietry
mo planai.
Stokholmas. — Švedijos nau (pasivadinęs savo motinos pavar cialiam projektui tik vieną pra
čių valstijose trūksta vagonų per
jasis ministrų pirmininkas Ola de) parašė skundus net užsienio monės šaką — ligonines. Būtų
vežti sojos pupeles ir kitą der
Apie Jeruzalę
Ullsten sudarė 19 asmenų kabi komunistų vadams, kaip Italijos netikslu kontroliuoti tik kainas,
lių. Ūkininkai turi nuostolių.
partijos pirmininkui Enrico Ber- kurias ligoninės ima, nekontro
netą,
kuriame
yra
ir
šešios
mo
nebus kalbų
KALENDORIUS
terys: švietimo, imigracijos, svei lingueriui. Atsakydamas į sūnaus liuojant kainų, kurias ligoninės
sumoka
viską
pirkdamos.
raštus,
tuometinis
Markso
En
VVashmgtonas. — Izraelio am katos, namų ir butų, ryšių ir
Spalio 20 d.: Artemas, Saulė,
basadorius Washingtone Simcha kadrų administracijos ministrės. gelso ir Lenino instituto direkto
Gedainis.
Dinitz gavo garbės doktoratą iš
Šalia šešių moterų Švedijos rius Piotr Pospelov, politbiuro na
— Keturios amerikietės alpi
Saplio 21 d.: Hilarijonas, Ur
Georgetown universiteto. Ta pro kabinete, Norvegija turi keturias, rys kandidatas, atsakė, kad 22-nistės nugalėjo sunkų Annapuma
šulė, Rikantas, Gilanda.
ga pasakytoje kalboje ambasado Prancūzija, Austrija ir Danija po
kalną Nepalyje. Tai ne tik pir
Saulė teka 7:07, leidžiasi 6:04.
rius, kuris baigia savo tarnybą tris. Amerikoje ministrės rangą priklausomumą nuo importuotos mos moterys, bet ir pirmieji al
Washingtone, pabrėžė, kad Jeru turi dvi moterys.
ORAS
naftos. Pamažu bus atsargiai ple pinistai iš Amerikos to kalno
zalės Izraelis neatsisakys ir apie
Premjeras Ullsten ragino šve čiamas atominių jėgainių tink viršūnėje. Kopimas
Saulėta, šilčiau, temperatūra
prasidėjo Brazilijos prezidentas Ernesto Geisel paskutinį kartą praeina brazilų
jos ateitį nesiderės.
dus mažiau naudoti ir mažinti las.
kariuomenės garbės sargybą. Jis pasitraukia į pensiją.
rugpiūčio 14 d.
70 1.
Baudž. byla Nr. 87
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Sustiprintos KGB
galios
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DRAUGAS, penktadienis, 1978 m. spalio mėn. 20 d.

] B kitų

nutarimų

svarbesni

yra šie:
Pasaulio jaunių pirmenybės
THE UTHUANIAN WORLD-\VIDE DAILY
įvyks 1979 metais Brazilijoje;
Secood class pastoge paid at Chicago, m. Published daily
Pasaulio vyrų pįrmenybės įexcept Sundays. Legal Holidays, days after Cbristmas
and Easter by the Lithuanian Catholic Press Society.
vyks 1982 m. Kolumbijoje, Cali mieste;
Subscription Ratea $33.00 — Chicago, Cook Couaty
Olinois and Canada. Elsewhere in the USA. $31.00. Foreign
Pasaulio moterų pirmenybės j
countries $34.00.
Red. Vytautas Grybauskas, 4144 Sa Maplewood, GMeago, IL 60632 vyks 1983 m, Paragvajuje.
847-1729, darbe 269*7557
Telefc
Asuncion miestą;
Palto išlaidas mažinant, pakvitavimai ui gautas prenume
ratas
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tant tas rungtynes, kurios bu-1
Viena ii pirmųjų Šiaulių futbolo komandų su laimėta trofeja.
•
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ongiesas prieš okupantą ir

PARTIZANIŠKA KOVA IŠEIVIJOJE

INFORMACINIS SUSIRINKIMAS
Sujungti jėgas bendram pabaltiečių. darbui

?rieš kiek laiko amerikiečių nes jiems pragyvenimo sąlygos
GRAŽINA KRIVICKIENfc
^raštininkė Dorothy Thom- nėra sudaromos. Jie reikalingi
Baltiečių informacinis foru*
mokančių gerai kalbą, kuri turė
i dienrašty "Chicago Daily visų talkos.
mas, suorganizuotas Estų pasau
tų organizacijų sąrašus ir pa
ws~ išspausdino straipsnį, kuDabartinėse sąlygose, kai mū- linės tarybos, Laisvųjų latvių gius, padarytus žmogaus teisių ir ruoštų informacinių
bendrinių
me aprašė, kaip vienų šeimy- sų tauta kenčia sunkiausią prie- pasaulinės federacijos ir Lietuvos tautų apsisprendimo klausimais tekstų, tuoj duotų pageidauja
lių pietų metu Baltuosiuose spaudą savo ilgų šimtmečių is- Vyr. išlaisvinimo komiteto (VL1- ryšium su Helsinkio ir Belgrado mų informacijų. Lėšų tokiam
nuose teko jai sėdėti prie pre- torijoje, kiekvienas lietuvis turi Ko) įvyko š, m. spalio 7 ir 8 die konferencijomis apie sovietų prie reikalui turėtų atsirasti. Laikui
ento Roosevelto ir su juo iš- jaustis veiksnys — kiek sąlygos ir nomis Latvių namuose, Wa- mones nukreiptas prieš religijos bėgant, sudarius pastovius kon
aekėti apie Teherano ir Jaltos jėgos leidžia turi vesti partiza shingtono priemiestyje. Šio foru laisvę, keliamas bylas ir kalina taktus, agentūra galėtų išsivers
iferencijas. Be kitų dalyku, nišką kovą prieš okupantą. Tam mo — suvažiavimo tikslas buvo mus latvius. Jis painformavo apie ti pati. Jeigu kas reikšmingo at
oseveltas papasakojo, kad vie- yra įvairių būdų. Kai iškyla rei- pasikeisti nuomonėmis, informa Eltos biuletenio leidimą, teikiantį sitinka, tuoj reikia skambinti te
> konferencijos metu buvo ke- kalas, reikia siųsti laiškus, teleg- cijomis ir apsvarstyti naujus prak informacijas 6 kalbomis ir VLIKo lefonu tos apylinkės laikraščiui
mi tostai. Staiga Stalinas at- ramas valdžios žmonėms, laik- tiškus planus, pagyvinti bendra radijo stočių veiklą. Kalbėdamas ar radijo stočiai, nesiekti būtinai
»jo ir pasakė, kad iki šiol mes raščių redakcijoms. Kelti Lietu- darbiavimą tarp estų, latvių, lie apie lietuvius disidentus, nuro didžiosios spaudos.
f nediskutavome, ką darysime vos žmonių skriaudas privačiuo- tuvių kovoje dėl nepriklausomy dė aktyvią Tomo Venclovos veik
Pabaltiečių informacijos susirinkime Washingtone. Iš kairės: dr. Kęs
vokiečiais. Su liaudimi vargo se pasikalbėjimuose, amerikiečių bės atstatymo.
tutis J. Valiūnas. VLIKo pirmininkas, dr. Ilgvan Spiloer, Pabaltiečių
Mironienės pranešimas
lą ir jam amerikiečių paskirtą
santalkos pirmininkas, llmar Pleer, Pas. Estų tarybos pirmininkas.
bus —ji tvarkoje, bet mes tu- draugijose, kurioms priklausome,
Taikos atžymėjimą. Pasigėrėjo,
Šis
trijų
tautybių
organizuotas
Rima
Mironienė,
kuri
yra
iš
Nuotr. Jurio Bilmanio
le išsilaisvinti
iš karinin- Reikale rašyti protesto laiškus ir
susirinkimas praėjo sklandžiai, kad prezidentas Carteris spaudos vertusi į anglų kalbą Simo Ku
klasės. Ir jis pasiūlė, kad po Sovietų ambasdai, net pačiam gerai organizuotai. Vien tik atvy konferencijoje paminėjo sunkia dirkos knygą ir parašiusi jo fil
ro 50,000 vokiečių karininkų Brežnevui, kad būtų primenama,
Pasibaigus diskusijoms buvo veiksmo planui apsvarstyti ir su
kus į gražų, latvių rankomis ir bausme nuteistą ir kalinamą Vik mui skriptą, prisiminė jaunų lie
tų sušaudyta. Ir tada jis pake- jog lietuvių skriaudos yra sekatorą
Petkų.
Yra
siekiama
turėti
tuvių vestuvinę nuotrauką ir ap buvo rodomas pusės valandos fil daryti. Diskusijose aktyviai daly
pinigais pastatytą centrą, pajun
stiklą.
mos užsienyje, ir kad organizuovavo dr. K. Valiūnas, dr. D. Kri
ti tarp šimto susirinkusiųjų as garbės konsulus, kur tik yra dides rašymą, patekusį į Amerikos spau mas, pagamintas Izraelyje. Jis bu
vickas ir A. Gureckas.
Churchilliui tai buvo nema- jama viešoji nuomonė prieš tą
menų bendrų siekimų nuotai nės lietuvių kolonijos, kaip Aus dą. Tuo būdu ten atsirado infor vo sukamas slaptai "iš po skver
Po šių darbingų sesijų atėjo
ii staigmena ir jis suurzgė: priespaudą,
tralijoje,
Kanadoje
ir
kitur.
Jis
macija ir apie Lietuvą. Ją skaitė no", drebančia ranka ir širdim
ką. Gausu buvo visų trijų tau
atvanga,
laikas pasikalbėti, pasi
lūsų didenybės vyriausybė kaAtskirų miestų lietuviai turi
tybių leidinių ir nuotraukų, prisiminė taip pat, kiek daug ryž tūkstančiai žmonių. Dalis jų su apie Sovietų Sąjungos kalinius,
dalinti
įspūdžiais,
susitikti su se
belaisvių nešaudo". Stalino galimybių susižinoti su savo
tvarkingai išstatytų ant stalų ir to ir nenuilstamo darbo atlieka I žinojo apie Lietuvą ir jos okupa daugiausia žydus, kalėjimus, kon
niau matytais prieteliais, pasivai
idas patamsėjo, ir Rooseveltas, miestų laikraščiais, radijo ir tesienų. Ypač daug informacinės Lietuvių Moterų federacija dėl | ciją netiesiogiai. Ji parodė keletą centracijos stovyklas. Kai kurie iŠ šinti latvių Šeimininkių paga
rėdamas nuotaiką pataisyti ir levizijų stotimis, su savo kongmedžiagos atgabeno kun. Kazi Lietuvos vardo ir jos keliamų į žurnalus patekusių reklamų, kalinių pasiekė laisvę ir atgabe mintais skaniais maisto patieka
ką nuleisti juokais, pasakęs: resmanais ir senatoriais, su miesproblemų bei žmogaus teisių kurios netiesiogiai gali paveikti no šiurpą keliantį,
mirgantį,
š manau, kad 50,000 yra per- tų merais, su savo valstijos par- mieras Pugevičius.
pasižadėjimo laužymo. Tame po žmones. Svarbu atkreipti dėmesį, neaiškų filmą, rodantį pasibaisė lais, užgerti vyneliu.
Vakarienės metu pagrindinis
ug, mes galėtume nusileisti iki lamento žmonėmis. Reikia viTautų atstovų pranešimai
sėdyje buvusi estė moterų orga pvz. reklama Fordo automobi tinas kalinių sąlygas, KGB agen
kalbėtojas
buvo dvejus su puse
,000". Stalinas patenkintas šiems, visur ir visada vesti tokias
padėkojo už lių: Fordo automobiliai paga tus ir kt. Vienoje nuotraukoje bu
Rytinėje šeštadienio sesijoje po nizacijų veikėja
metų
Maskvoje
buvęs "The Wa)kėsi ir net priėjęs apkabino kovas prieš okupantą ir tai bus
įvertinimą
moterų
pastangų, minti Sovietų Sąjungoje yra pi vo keli kaliniai iš Pabaltijo vals
shington Post" korespondentas
oseveltą,
reikšmingas papildymas tam, ką suvažiavimo atidarymo sveikini kurių nenori pastebėti ir įvertin gesni, nes juos gamina vergai pri tybių.
mų buvo estų, latvių ir lietu
Peter Osnos. Įdomu buvo sužino
*
daro veiksniai. Mūsų skaičius nėverčiamo darbo stovyklose Sovie
vių organizacijų
atstovų pra ti kitų organizacijų vadovai.
Kaip eiti prie vyriausybės
ti, kad esantieji Maskvoje kores
B Stalino, kurio įsakymu su- ra gausus, užtat dezertyrų laistų Sąjungoje. Reikia tik įtikinti
nešimai apie atliktus darbus ir
Atskiros
sesijos
idyta tūkstančiai lenkų kari- vės kovose neturėtų būti. KiekApie priemones įtaigoti parla pondentai nori pakeliauti į Pabal
žmones, perduoti savo idėją, o
ateityje numatytą veiklą.
ikų, kurio potvarkiais buvo vienas turi jausti pareigą įnešti,
Popietinė sesija buvo suskirsty amerikiečiai yra jautrūs nelaimėn ,mentarus ir vyriausybes kalbėjo tijo kraštus. Jis ten nuvyko 1974
Estų
pasaulinės
tarybos
pir
metais. Pabaltijo kraštai jam pa
naikinta tiek daug iš Lietuvos ką tiktai gali.
BuV
ta į atskiras grupes.
patekusiems. Gerai, jei pasiseks J į * ^
.° d f u t u < f m a likę neišdildomą įspūdį. Tai visiš
mininkas llmar Pleer pavaizda
ežtų karininkų, visko buvo
*
! k
Pasikeitimas
informacijomis
*'P l a b l a u P a v e i k t l A m e r l k o s l r kai skirtinga visuomenė, ir vaka
įima tikėtis, ypač žinant, kad
Galime pasidžiaugti, kad lais- vo estų būklę komunistų oku tarp pabaltiečių — pasikalbėji bent vieną amerikietį informuoti, Kanados
vyriausybes, kad jos
sunaikino ne tik milijonus vasis pasaulis mus supranta. Ats puotoje Estijoje ir laisvame pa- mą pravedė Uldis Blukis, neda- kad Lietuva, laisvas kraštas, tu kreiptų daugiau dėnesio į Pabal rietis jaučiasi kaip namie. Ypač
rįs savo kultūrą ir kalbą, buvo So
t u Europos žmonių, bet ir mi- tovų rūmuose spalio 10 d. kong- šaulyje. Sakičiais pateikė, kiek
tijo valstybių ir jų žmonių pa daug jis pasakojo apie Vilnių.
vietų
neteisėtai
jėga
okupuotas.
•
i:
-„
u->;,™c;„
lvvaujant
spaudai,
Dnus ukrainiečių ir rusų, nesi- resmano Zablockio buvo pasiūdėtį, Helsinkio susitarimų vykdy Esą, lietuviai turi visiškai savitą
J
Pvz.,
jei
lietuvaitės,
tautiniais
dra
muziką,
\
f
jusių ar reiškusių opoziciją.
lyta vadinamoji 1372 rezoliucija, estų jaunuolių yra baigusių \
mą, jų tarpe palengvinti perskir charakterį, literatūrą,
žavimą
Vakaruose
pasikalbėji
bužiais
pasipuošusios,
prie
Lais
papročius.
Tamsiausioji
jų
gyve
leidinius
kt Jo praneši
aukštąsias
ir kitasir mokyklas,
ruo-' Apie žinių teikimą ir organi
Nelaimei ta genocidiška dva- kurioje Atstovų rūmai skatina šiamus
tų šeimų susijungimą. Šios gru
mą
pravedė
Daiva
Kezienė,
eilę
vės
statulos
pakviestų
fotografus
. Kremliuje nėra išnykusi nė 1978 m. Nobelio taikos premiją mą papildė Laas Leivat, Pabaltie metų dirbusi Simo Kudirkos gel
pės pasikalbėjimuose aktyviai da nimo dalis —baimė ir persekioji
jas
nufotografuoti
drauge
pridė
čių
federacijos
pirmininkas
Ka
paskutiniųjų dienų. Kad ir skirti disidentų grupėms, būdin
lyvavo Gunars Meierovics, papa mai. Visuose Pabaltijo kraštuose
bėjimui,
vėliau
jo
populiarinimui,
damos
žinių
apie
Lietuvą.
gesnių mastu, areštai dar čioms dėl Helsinky priimtų žmo- nadoje, nurodęs ypač gerus jų
sakojęs patirtus įspūdžius iš Bel varoma rusifikacija, nuolat vis at
darydama žygius jam pakliūti tesiunčiami iš Rusijos darbininkai,
Daiva Kezienė papasakojo apie
ksta ir skaudūs disidentų teis- gaus teisių vykdymo. Atstovų rū- santykius su Kanados parlamen
levizijon, susukant filmą. Buvo priemones ir sąlygas, kaip buvo grado konferencijos, ir dr. Jonas kurie ten ir pasilieka.
li kartojasi. Turimos 105 da- mų daugumos pirmininkas pa- tarais.
iškelta daug klausimų, ieškant gaminamas filmas apie Simą Ku Genys iš Helsinkio konferencijos.
Jis mano, kad santykiams tarp
r kalinamų Lietuvos žmonių žymėjo, kad tokia rezoliuciją pa
Laisvųjų Latvių
pasaulinės
būdų, kas reikia daryti, kad Pa dirką, kuris buvo rodomas 22 mies Dr. Genys parodė nemažai įdo Sovietų Sąjungos ir Amerikos ge
vardės. Aišku, tai labai nepil- rems Kanados, D. Britanijos, federacijos pirinininkas Igerts
mių skaidrių, padarytų Helsin
s sąrašas. Liūdniausia, kad vi- Norvegijos, Belgijos ir eilės kitų Pavlovskis trumpai pavaizdavo baltijo kraštų problemos patek tuose ir mokyklose. Mokiniai bu kyje. Nežiūrint kai kurių ne rėjant, gal padėtis ir ten kiek kei
tų į laisvojo pasaulio spaudą, ra vo klausiami, dėl ko Kudirka šo
eilė lietuvių buvo ir dabar te- Helsinkio susitarimo narių rezo- veikiančias latvių
organizaci
sklandumų, pabaltiečiams pavy sis, bet visvien pasiliks diktatūra.
diją,
kaip
užmegzti
ryšius
su
ži
ko iš Sovietų laivo. Apie Lietuvą ko užmegsti kontaktus su kai ku
ra uždaryti į psichiatrines Ii- liucijas. Specialiai suminėjo ir jas laisvame pasaulyje. Jis dau
Paklaustas, dėl ko reporteriai
nines, kaip Petras Cidzikas, lietuvių disidentų grupę, budin- giausia kalbėjo apie vykdomą ru nių agentūromis ir spaudos at tuo būdu gavo informacijų mi rių Europos tautų delegacijų na plačiai aprašė Ščaranskio ir Gins»d. stud. Arvydas Čechanavi- čią dėl Helsinkio susitarimuose sifikaciją Latvijoje, kokiomis prie stovais, paskirtais į Sovietų Są lijonai vaikų. CBS gavo 6000 riais ir padalinti paruoštų memo burgo nuteisimą, bet nutylėjo
is, Vilniaus univ. studentas nubrėžtų žmogaus teisių įgyven- monėmis ir kaip su tuo kovoti jungą, kokios rūšies ir kaip turė laiškų, liečiančių Kudirką, Lie randumų.
apie sunkiau nubaustą disiden
wnas Frigas, Vytautas Grigas, dinimo. JAV senatas tokią rezo- esantiems laisvame pasaulyje, siū tų būti teikiamos informacijos.
tuvą, laisvę.
tą Petkų, jis atsakė, kad Ščarans
Tarptautinis bendravimas
Buvo pastebėta, kad kartais di
>ldemaras Karaliūnas, Algis liuciją jau priėmė 1978 m. liepos lė, kad būtų sekami ir registruo
kio
kaltinimai lietė CIA ir Ameri
Informacija apie Sovietus
atkevičius (gimęs 1937 m . ) , 13 d. net 90 balsų dauguma prieš jami Helsinkio aktu nustatytų džiųjų spaudos agentų žmonės
Apie tarptautinių formų sau kos žurnalistai tapo tarsi dramos
įbavičius. Ir šis sąrašas lietu- vieną.
Daug įdomių žinių papasako gumo ir bendradarbiavimo Euro aktoriai, be to, teismas vyko Masžmogaus teisių
pasižadėjimų ieško telefono knygoje lietuviš
kų organizacijų apie Lietuvą jo latvių kilmės UPI korespon poje konferenciją, Jungtinės Tau-" kvoje. Petkus buvo teisiamas
4, kuriuos okupantai įgrūdo į
Pažymėtina, kad diskusijose laužymai.
ichiatrines ligonines dėl jų di- Atstovų rūmuose kongresmanas VLKo pirmininkas dr. J. K. ar kitus Pabaltijo kraštus liečian dentas Emil Sveilis. Jis porą metų tos ir kt. pasikalbėjimus pravedė i o k u p Lfca^gį Vilniuje, neturė
lentinės veiklos, yra toli gražu Bingham specialiai
išvardijo Valiūnas painformavo apie žy- čiomis problemomis vienu ar ki buvo korespondentu Leningrade Vilija Siksna. Šioje sesijoje pasi- ;Q t o k i o <jėmesio.
tu klausimu, tačiau nepasiruošę ir papasakojo ten patirtų įdomių keista informacijomis apie padapilnas.
Viktorą Petkų tarp dvidešimties
Jis matąs tam tutarųskirtumų
asmenys negali jų greitai ir tin pergyvenimų. Jis patarė, kad rei rytus zygms tarptautinėse orga*
Helsinkio komitetų narių, kurie
t a r p O k up uotos Lietuvos ir Latvi
Galima suprasti, ką tie idealis- buvo teisti ir nubausti kai kurie venimą, drauge iškreipdama kamai suteikti. Žinios, gaunamos kia susipažinti nors ir su mažo nizacijose ir prieita išvada, kad | ^ 5™™,, „vv^nmin. in n,mn>n
t kenčia uždaryti tarp bepro- net iki 15 m. kalėjimo. Balsuo objektyvią informaciją. Vysku iš tų tautų spaudos, jau būna laikraščio korespondentu, kuris reikia iš anksto ruoštis Madrido jos žmonių gyvenimo, jo nuomo
si, nuodijami chemikalais ir ki- jant du trečdaliai Atstovo} rūmų pai reikalauja, kad visiem kraš pasenusios, nesuteikiamos laiku domėtųsi jūsų norimu pateikti konferencijai. Tačiau reikia pa ne, tai daugiausia dėl religinio
užtikrinta atitinkamai, taip praeina neiš- reikalu, su juo stengtis pabendrau naudoti progas ir Jungtinių Tau skirtumo.
tp kankinami. Jų kančios ir ki- narių pasisakė už rezoliuciją ir ji to piliečiam būtų
Užklaustas kokie gali būti pa
> okupanto skriaudos verčia buvo priimta. Tai ir Lietuvos lai- teisė be baimės išreikšti savo' naudota proga. Reikėtų įsteigti ti, išsikalbėti progai pasitaikius. tų žmogaus teisių komisijos ir
sikeitimai
žmogaus teisių įgyvadovaujamą j Kun. K. Pugevičius padarė eilę pakomisės forumus. Sutarta suda
us visus parodyti daugiau su- mėjimas, kurį pasiekė V. Petkus įsitikinimus ir teisė nevaržomai I žinių agentūrą,
ūpinimo ir aktyvumo. Kai oku- ir kiti kovotojai dėl žmogaus pažinti tiesą.
' profesiškai paruoštų
asmenų, j vertingų pastabų ir sugestijų.
(NukeJta į 5 psL)
ryti ekspertų komisiją bendro
ntas taip atkakliai skriaudžia laisvių ir teisių. Jų pavojinga koSsŲ tautą, nepakanka tik visą va ir kruvina kančia turi rasti
Praslinkus kuriam laikui, agentūros keliu buvo buvęs kurį laiką namuose, pavogęs iš namų arba iš kaiciją palikti veiksniams, o ki- reikiamą atgarsį mumyse, išjusužinota,
kad vienas pilietis, kurio pavardė, kiek pri- mynų duonos ir lašinių vėl pabėgdavo į mišką, kuriatms pasilikti tik stebėtojų ir kri- dindama visus- mus į partizanišsimenu,
buvo
Kokanauza, gyvenąs Kauno priemiesty- me išgyvendavo ilgesnį laiką.
:uotojų padėty. Tie veiksniai ką kovą, keliant kitataučiuoje,
Vilijampolėje,
kuris už vagystes jau buvo teismo Į
Už tas vagystes tėvas jį dažnai, numovęs kelnes,
a tie patys žmonės, kurie sau se mūsų laisvės reikalą ir junbaustas, dažnai su garlaiviu važinėdavo į Jurbarką• nuplakdavo rykštėmis arba agrastų šakomis, kurios
savo šeimai duoną uždir- giantis į mūsų diplomatinių insBuv. Lietuvos kriminalinės poBcijos
ir iš ten parsiveždavo įvairių rūbų. Kauno Kriminalinės į turi dyglius, bet tai nieko nepadėjo. Sulaukęs apie 20
kasdieniu darbu, o laisvalai- titucijų ir veiksnių pastangas,
valdininko atsiminimai
policijos valdininkams padarius jo bute kratą, buvo metų amžiaus, pradėjo daryti stambesnes vagystes, o
skiria mūsų tautos reikalams,
J. Pr.
rasta labai daug įvairių vogtų rūbų ir du pistoletai, iš- vėliau, įsigijęs ginklą, plėšimus ir žmogžudystes.
STASYS TRINKA
kurių vienas buvo 9 kalibro "Parabelum", o antras
Už padarytus nusikaltimus jis buvo policijos su
LENKIJOS KATALIKŲ
čiai, taigi, ir tikintieji turi tei 17
7.65 kalibro.
imtas ir patalpintas į Šiaulių kalėjimą ir siaubų Apy
Pašto viršininkas pridūrė, kad vagystę pastebė
REIKALAVIMAI
sę pasinaudoti socialinės komu
Kvočiamas jis save kaltu apvogime Skirsnemunės' gardos teimo nubaustas 12
metų kalėjimo. Keletą
jęs tik ryto metu, kai pamatė, jog miegamojo kam pašto įstaigos ir kitose vagystėse prisipažino. Už pa metų jis buvo laikomas Šiaulių kalėjime, o vėliau per
nikacijos
priemonėmis,
kurios
Lenkijos katalikų vyskupai
bario langas atidarytas ir kad iš jo išpiautas stik
ndrame ganytojiniame laiške dabar jiem yra paneigtos. Len lo kampas. Jis buvo labai nustebintas, kad nei jis, nei darytus nusikaltimus jis buvo suimtas ir perduotas keltas į Kretingos kalėjimą, kuriame dirbo prie akmenų
tašymo ir antkapiams paminklų dirbimo darbų. Šį
reikalavo, kad Bažnyčiai ir kų vyskupai primena jog val jo žmona nieko negirdėję, kai piktadarys vaikščiojęs teismui, prašant nubausti.
darbą jis greit išmoko ir buvo skaitomas vienas iš ge
dntiesiems būtų suteikta teisė stybė neleidžia katalikam at po jo kambarį. Jei būtų girdėjęs, tai, būdamas šaulių
Nuotykiai gaudant plėšikus Balsį ir Kazlauską
riausių darbininkų. Kadangi kaliniai už atliktus dar
spausdinti
pakankamą
skaičių
varžomai pasinaudoti visobūrio
vadu,
būtų
vagį
sutvarkęs,
nes
prie
lovos
turėjo
bus
gaudavo tam tikrą nuošimtį, tai iki pabėgimo die
Lietuvos
nepriklausomybės
laikais
buvo
pagarsė
s socialinėmis komunikacijos religinių knygų ir laikraščių, pasidėjęs karišką šautuvą, o po pagalve pistoletą.
nos
kalėjimo kasoje, jo einamoje sąskaitoje buvo apie
ję
plėšikai
Balsys
su
Kazlausku,
kurių
gaudyme
ir
man
iemonėmis. Vyskupai
taip katalikam draudžiama turėti
Apžiūrėjęs langą, per kurį piktadarys įlipo į pašto teko dalyvauti. Cia noriu papasakoti apie jų gaudymo 1.000 litų, kuriuos jis būtų gavęs po atlikimo bausmės
t griežtai pasisakė prieš savas radijo ir televizijos tran v-ko miegamąjį kambarį, ant lango stiklo radau palik
eigą, kurios pasekmėje Kazlauskas buvo nušautas Dar išeidamas iš kalėjimo.
ldžios įvestą ir palaikomą sliacijas. Tuo būdu yra skau tus piktadario aiškius pirštų nuospaudus, kuriuos su
bėnų
miestely, Kretingos apskrityje, o Balsys dingo be
Kazlauskas buvo kilęs iš Šiaulių miesto. Jo tėvas
ažūrą. Lenkijos vyskupų ga- džiai pažeidžiamos tikinčiųjų daktiloskopijos įrankių pagalba paėmiau prie kvotos.
gyveno savo namuose prie pat R.-Katalikų kapų ir buvo
žinios.
tojinis laiškas buvo skaito- teisės. Žmogus gali pilnai iš Pašto skyriuje, ant metalinės dėžutės, kurioje buvo
tų kapų sargu. Be to, jo tėvas savo namuose dirbdavo
Juozas
Balsys
buvo
kilęs
iš
Juodė
jų
kaimo,
Tryškių
is visose krašto bažnyčiose vystyti savo kūrybines galias laikomi smulkūs pinigai, taip pat radau pirštų nuo valse., Šiaulių apskrities, kuriame jo tėvas turėjo apie iš akmenų ir cemento antkapiams paminklus. Jo sūaėjusį sekmadienį, minint so tik laisvės sąlygose.
spaudus, kuriuos paėmiau prie kvotos ištyrimui, ar jie 15 hektarų žemės. Jis buvo rimtas ir dievobaimingas J nus gyvendamas pas tėvą irgi išmoko dirbti tą patį
dinės komunikacijos dieną,
Todėl valstybė neteisingai el priklauso pašto viršininkui ir laiškininkui, kurie dirbo žmogus. Kas sekmadienį eidavo į bažnyčią ir buvo iš- j amatą. Vėliau jis įstojo tarnauti j Kretingos kalėjimą
ilstybė yra užvaldžiusi mūsų giasi, drausdama piliečiam lai pašte, ar pašaliniam asmeniui.
rinktas bažnyčios maršalka. O jo sūnus Juozas, kaip kalinių prižiūrėtoju. Kadangi jis mokėjo iš akmenų pa
ašte, rašo vyskupai, radiją, svai išreikšti savo socialinius
Kadangi pašte dirbo tik pašto viršininkas Mikalke- yra sakoma, buvo palaidūnas ir jokios tėvo bausmės! daryti paminklus, tai buvo paskirtas paminklų dirbtuoviziją ir spaudą, panaudoda- ir politinius įsitikinimus, nesu vičius ir laiškininkas Bučinskas, tai iš jų paėmęs pirštų jo nepataisė.
(vės prižiūrėtoju. Toje dirbtuvėje be kitų kalinių dirbo
1 visas tas socialinės komuni- tampančius su valstybės skel nuospaudas, garlaiviu nuvažiavau į Kauną, kriminali
Man teko asmeniškai pasikalbėti su Juozo Balsio I ir kalinvs Balsys, su kuriuo jis susidraugavo,
cijos priemones skelbti sava- biama ideologija. Valstybinė nės policijos Identifikacijos skyrių, kad patikrintų. tėvu, kuris man papasakojo, kad jo sūnus Juozas iš!
1934 metais kalėjimo viršininkas Akstinas sužii ideologijai, kurios tikslas cenzūra, pažymi lenkų vysku ar paliktos nusikaltimo vietoj pirštų nuospaudos yra mažens turėjęs palinkimą daryti nusikaltimus. Būda- į nojo. kad prižiūrėtojas Kazlauskas slaptai iš kalėjimo
a — sukurti žmogų be Dievo. pai, visada buvo ir tebėra to pašto v-ko, laiškininko, ar svetimo žmogaus. Patikri mas apie 10 metų amžiaus, bandą ganydamas, pavog- į išneša kalinių laiškus. Už šį prasižengimą jam kalėjiTokios padėties akivaizdoje talitariniam režimam būdingas nus paaiškėjo, kad pirštų nuospaudos yra svetimo davo iš namų kepalą duonos ir. palikęs gyvulius lau- j mo viršininkas pranešė, kad nuo sekančio mėnesio 1
įžnyčia negali tylėti. Ne tik įrankis. Cenzūra paralyžuoja žmogaus. Iš to buvo aišku, kad čia buvo ne simuliacija, kuose, pabėgadvo į mišką, kuriame išgyvendavo po sa-, dienos jis bus atleistas iš tarnyboa.
latybė, bet viii krašto pilie tautos kultūrinį ir religinį gy- bet vagystė.
vaite laiko. Pritrūkęs maisto, sugrįždavo į namus. Pa(Bus daugiau)

KOVA SU NUSIKALTĖLIAIS

•v-.•*•'"

DRAUGAS, penktadienis, 1978 m. spalio mėn. 20 d.

SMssMiefiIi

gis širvaitis, direktorius klubo iri
algyklos operacijoms, Romas Bub-j
lys, direktorius namų ir klubo fi
nansinei atskaitomybei, Raimun
das Kudukis, direktorius informa
cijai ir kultūrinei premijai. Bro
nius Bernotas, direktorius ir pro
tokolų sekretorius, Vladas Pleč
kaitis, direktorius ir renginių va
dovas, Juozapas Duleba, direkto
rius pastato priežiūrai. Rytas Ba
bickas, direktorius ir programų
vadovas, Ramūnas Švarcas, direk
torius jaunimo reikalams, Vytau
tas Sniečkus namų turto ir inven
toriaus priežiūrai. Visi nariai nau
josios emigracijos lietuviai. Senes
nioji karta, kuri pastatė Lietuvių J
salę, įsteigė Piliečių klubą 1921 m., Į
pasitraukė poilsin ar iškeliavo!
amžinybėn. Šios dvi senųjų emi
grantų institucijos ir sudarė pa
grindą steigti šią naują bendro
vę, kuri 1961 m. įregistruota kaip
Lithuanian Village, Inc. Tai
didelis įnašas ir palikimas mūsų
senosios imigracijos, kuri prasky
nė pirmuosius takus lietuvių re
liginei, viuomeninei, kultūrinei
ir socialinei veiklai. Pagarba ir
padėka mūsų pirmtakam!

CLASSIFIED
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DURYS - LANGAI

Kostas Butkus
Telef. 778-2781

A. f A.

SOFIJAI KYBARTIENEI mirus,

A. f A.

Emilijai Masiliūn-sitel-Paliokienei

SPORTĄ S

A. t A. EMILIJAI PALIOKIENE!

Nuo
1 9 1 4 Metu

A. t A. EUGENIA BLADIKAS
Pagal tėvus Lesniewicz
Gyveno Chicago. niinois.
Mirė spalio 18 d., 1978. 8:10 vai. vak.
Gimė Chicago, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras John. 2 seserys: Estelle
Lesniewicz ir Helen su vyru Johrt Kellis. švogerka Stella Bladikas, dėdė Adam w c i s l o . D.D.S.. giminaitė Sylvia Walker ir
kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Velionė buvo duktė a. a. Victor ir Pelagia ir marti a. a.
Charles ir Nella Bladikų.
Kūnas pašarvotas Kozera koplyčioje. 1718 W. 48th Street.
Laidotuvės j vyks šeštad.. spalio 21 d. iš koplyčios 9:30 vai.
ryto bus atlydėta j St. Joseph parapijos bažnyčią, kurioje įvyks
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Vyras, seserys ' ' kiti gimines.
Laid. direkt. Frank A. Kozera, tel. 927-3388.

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų
paskolų reikalais visas
mūsų apylinkes.
Dėkojame Jums už mu
mis
parodytą pasitikė
jimą. Mes norėtume būti
Jums naudingi ir ateity
je.
Sąskaitos apdraustos
0d $40,tOO.OO

|

10% — 20% — SO% pigiau mottaite
už apdrauda nuo ugnies ir automo
2 apartments near Lithuanka Plaza bilio pa* mus.

I 4 butu mūrinis. Gani šildymas. Ga In good condition. With garage.
FRANK
ZAP0LIS
ražas. Numažinta kaina — $54,900.
(TJM)
SSOSH
W
«
t
t5U> 8 B M
1S metų mūrinis. 5Vi kamb. (3
RE/MAX
Cbloaso,
Illinola
oiieg ). Gazu-oru šildymas. Arti St. south, mc.
—
3611800
Telef. GA 4-S0S4
Louis ir 77 St. Padarykite pasiū
lymą
Savininkas parduoda tvarkingą ir llllllllllllilllllllliiiilllllllillllllllinilflli!
BUTU NUOMAVIMAS
PACKAGE K 1 P R K S AGE.\CY
erdvų 6 kamb. mūrinį namą, Georgian. 3 mieg. 2 maš. garažas. Apylin
MARMA
NOREKIENE
Nagą pirktas* — PardsTtaftM
kėje 60 ir Campbell. Darbo dienomis
Valdys*
SIUNTINIAI į LIETUVĄ
skambinti po 5 vai. vak., savaitgalyje
Labai pageidaujamo* gerom rnitw
Draudimai — Ine ŪSU Tas
prekės. Maistas Iš Europos aaadėUu.
visą dieną, telef. 776*785
Notsristss — Vertinai
2608

B E L L REALTY

M O V I N G

VALOM E

M. A.

ŠIMKUS

NOTARY

rvcoM t: T A X S E R V I C E
425t So. Maplewood, tel. 254-7456

4243 W. 63rd Street

Taip pat daromi VERTIMAI.
GIMINTŲ iškvietimai, pildomi
PILIETTBfeS PRAŠYMAI lr
kitokie blankai

EI
'VSURfO

AB account* coradafly Savfngi

TELEVIZIJOS

.Varnas — Sradone: 3 butai. 4 r o nioa cantraiinia
Saldymas, atomine
sltptuvt, 3 auto gaxažaa.
2 balko
nai. Patio, Manjuette Parko centre.

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

Mūr. bungalow. t miegami.
2iai užlaikyta*.
334.000.

Gra-

iTMitnh
ta*exaoa
Ir
$8t,ooe.
MIGLINAS
TV
Mūr.
Dtd«U taverna, salt
2346 W 69th S t , telef. 776-1486 apie 200 avečiu. 3 butai po 6 kamb.

miiiiiimiiiiimmiiiiimuiiiitiiiiiiiiuiiiii
I* airiu prekių pasirinkimas nebran
giai iš mušu sandelio.
OOSMOS PARCETS EXPRESS

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
S333 S. Halsted St.. Cbicago, 10. SOSOS
2501 W. Sttb St., Chicago. Hl S062*
Telel.: 025-2737 — 254-3320

Vytaatas Valantinas
iiiiiiiiimiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiit.iiiiiiii

KODĖL EIKVOTI PINIGUS
APŠILDYMUI?
Ką išleidžiate namų apšildymui,
tas išeina laukan per stogą ir sienas.
Mes dabar turime tokį gaminį izo
liacijai, kuris gali visą tai sulaikyti,
Su pilna izoliacija galima kuro su
naudojimą sumažinu iki 5 0 ^ .
Ar negalvojate, kad jau laikas tei
giamai veikti?
Del nemokamo apskaičiavimo
skambinkite

EXPANSION SYSTEMS

2637 W. 63rd St., Chicago
Tel. 436-3606

tiiiiMimiimiiiiiiniiiiiiimimmnniiiiiii

NAMŲ APSITVARKYME
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti.
atnaujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums
su patyrimu, u2 prieinamą kainą pa
dės, skambinant po 6-tos v vakaro
TELEFONU M M

N O R I

P I R K T I

Pirksiu vieno, dviejų ar trijų gaba
lų sofą ir lempos staliuką geram
stovy. 776-1938

liiinia.

IIIIIIIIIIHilIlIlIlIlIHimillllllllIHUIIIIIIIH *85.^oo.

imiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimimiiimmiiiii

I

IŠNUOM. 5 kamb. (2 mieg.) apšild. butas. Jokių gyvuliukų. 68-os
ir Artesian apyl. 776-4345.

Tel. — 767-0600

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiimiiiiiiin
IIIIIIIHHIIIIIIUIIIIIIIiillIlIlIlIIHinillItlIlI

IŠNUOM. Marąuette Pke., 2-me
aukšte, 5 kamb. butas. Tik suau
gusiems. Jokių gyvuliukų.
434-6875

Budraitis Realty Co.

PTJBIilC

Tel. 376-1882 arba 376-5996

M29 S. Harlem Avenue
Bridgeview, I1L 60455
TeL5tfr4MM

\Y. 69 St., Chicago. D i OOtSt.

XElx •*- WA 5-27S7
Marąuette Parke. Savininkas parduo
da gerai užlaikytą mūr. namą apie 28 iiHiiiiiiiiiiiiiiimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHini
metų senumo. 70 ir Campbell apyl. IiIIIIIiiIIiIiIIiillIlIlIlIlIlIilIlIlIlIlIilIlIlIilH
J.
B A C E V I Č I U S
2 butai — 5 kamb. ir 4 kamb. 2 maš.
•> »•*>.) >. Kedzie A \ e . — 77S-2233
garažas. Skambinti po 5 vai. vak.,
sekm. ir Sėst. visą dieną tel. 778-8039. ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
ISEiffl&iililIL.
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
•4-ta k* TahnsflL Labai gerai išlai dimai ir pilna apdrauda.
kytas 5 kamb. mūr. bungalow. Pilnas
Tel. — WA 5-806S
valgomasis, 2 miegami, taip pat įreng iiiiniiniumiiiiimniHiiiiiiiiimninnHii.
MISCELLANBOlJb
— — — — — i — — m • i •• •
tas miegamasis pastogėje. Gazo šilu
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimihiiiiiiii
ma. Garažas. $35.000.00.
88-ta fa- Tuflsy (5200 į vakarus).
VIZITINIŲ KORTELIŲ
Liuksusini 3-jų miegamų rezidencija.
KILIMUS IR BALDUS
1*4 vonios, įrengtas rūsys, 2 maš. ga
REIKALU
Plauname ir vaškuojame
ražas, uždengtu patio. Šoninis įvažia
visų rūšių grindi*.
Vizitinių kortelių naudojimas yra vimas. $71,500.00.
J.
BUBNYS
— TeL R E 7-5168
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
40-ta ir Artąsias. 2-jų butų medi iiiiiinniHinniiimiHiiiiiiiiHiiiniiuuum
čiai naudoja. Bet tinVą ir visų luo nis. Reikia savininko. Tik $22,000.00.
mų atstovams turėti gražias vizi
40 ir RoekweU 214 aukšto medinis.
IŠNUOMOJAMA — FOR RENI
tines korteles.
Gerai išlaikytas. Pilnas rūsys. Centr.
Kreipkitės į "Draugo" adminis gazu šildymas. $30,900.00.
IŠNUOM. 3-jų kamb. butas vyres
traciją Tisais panašiais reikalais.
nio amž. porai arba vienam asm.
30-ta
ir
AJbany.
Geras
2-jų
butų
Būsite patenkinti mūsų j tarnavi
po 4 kamb. mūrinis, ir 3-jų kamb. bu
Skambint 776-3727
mu.
telis rūsy. $54,000.00.
Išnuom. 6 kamb. butas. 2-ras aukš
66-ta ir Washtenaw. Geram stovy tas. Be gyvuliukų. Skambint bet
8 butų mūras. 6 butai po 4 kamb.,
iiimiiiiimiiimiiiimimtiii
imuniniu 2 butai po 3 kamb. $17,280.00 me kuriuo laiku tel. 778-8623
tinių
pajamų.
Savininkas
prašo Išnuom. 6 kamb. butas 1-me aukš
SIUNTINIAI Į L TUVfi
$100,000.00.
te, Brighton Pke. Jokių gyvuliukų.
ir kitus kraštus
Skambint 445-3485 arba 927-9298
NEDZINSKAS, 4065 Archer A ve. Jei galvojate
Išnuom. Marąuette Pke. 6 kamb.
Chicago, m . 60632, telef. 9?7-5980
PARDUOT, NUOMOT AR
butas. 2-me aukštas. Be gyvuliukų.
IIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIII
APDRAUST
Skambint bet kuriuo laiku tel —
'uimiiMiiiiftiiiiiiiiiiiiiriiiimmmmiin
778-8623
Jūsų nuosavybę, prašome kreiptu į

Apdraustas perkraustymas
Įvairių atstumų

* LOAN ASSOCIATION
4t4t Archer Avenue
Chicago, m. 60632
Pbone: 254-4478

D £ M E S I O

E S T A T E

$29.900.00

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

SAVINGS

M57 W. Mm Street
Chicago, m. 60421
Pbone 125-7400

paid quarterly
4 Year Savtogs
Certtflcates
Minimum |MM

•

iiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiimi

FRANK ZOGAS,
President

5* %

B E A L

_ . .

MAKUIKTTE PAKK

inos N.P. salėje numeruotos, toĮ dėl prašoma bilietus įsigyti kaip
galima skubiau pas Jurgį Malskį,
Lietuvių dienų proga spalio
apylinkės pirm., tel. 486-9165,
28 d. Clevelande
koncertuoja Romą
Tatarūnienę,tel.531-5924
buvęs Vilniaus operos solistas- ir Vladą Bacevičių tel. 481-1016.
baritonas Ričardas Daunoras.
Lietuvių dienas ir koncertą ruo
Jau 1977 m. R. Daunoras kon
šia
LB Clevelando apylinkė.
certavo JAV ir Kanadoje. Visi
Po koncerto vaišės — pasi
18 rūsiu — 12 spalvų
koncertai praėjo su dideliu pasi
linksminimas.
Groja
R.
Strimai
sekimu. Pasaulio lietuvių jauni
mo sąjunga ji pakvietė koncer čio orkestras. Norintieji dalyvau
tuoti šiame kontinente ir solis ti bendrose vaišėse, prašomi pra
tas sutiko
visą koncertų pelną nešti bilietų platintojams iki spa
skirti ketvirtajam Pasaulio lietu lio 24 d. Koncerto pradžia 7 vai.
vių kongresui, kuris įvyks atei vak.
nančių metų vasarą.
KULTŪRINĖ POPIETĖ
Sis jaunas ir iškilus solistas,
Dievo Motinos N. P. prapijos
gimęs 1944 m. Žagarėje, ten bai
Tam minėjimui buvo labai pla
popietė
rengiama spalio 22 d. ningai ir kruopščiai rengiamasi. illlllilllllllliiiiiiiiiillliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu
gė gimnaziją, o 1972 m. baigė
SOPHIE BARČUS
Vilniaus valstybinę konservatori sekmadienį 4 vai. p.p. didžiojo Lithuanian Village bendrovės di
je
salėje,
kur
bus
įdomus
filmų
RAJDIO ŠEIMOS VALANDOS
ją ir tais metais laimėjo pirmą
rektorių taryba sudarė talkos ko
Visos programos iš WOPA
festivalis
—
kun.
Algimanto
Kevietą IV tarprespublikiniame jau
mitetą, kuriam pirmininkavo dr. Lietuvių kaiba: kasdien nuo pir
nųjų solistų konkurse Vilniuje zio, ST, gaminti filmai: Penktoji Danielius Degesys ir nariai: G. madienio ik: penktadienio 3:00 —
1973 m. priimtas į Vilniaus ope- į tautinių šokių švente, Simas ™" | K u d u k i e n ė j R . Tatarūnienė, H
3:30 vai. popiet. — Šeštadienį ir
ros teatrą kaip solistas. Dainavo dirka Chicagoje, Pennsylvanijos,
b s & S a n k a l a i t ė v . Roeiū
sekrnad. ano 8:30 iki 9:30 v. ryte
Carmen, Faust, Aida, Tosca, La!lietuvių angliakasių liaudies dai- nas, P. Maže'is, Wm. Jakubs, V.
Telef. 434-2413
1490 A. M.
Boheme, Traviata, Don Carlos ir,nos:J'Ten, kur anglių kalnai Vinclovas, A. Laikūnas, D. Oranst T1
7159 & MAPLEWOOD A V E .
lietuviu operose, o perkėlus i ^ •
. , taitė, S. Astrauskas, R. Butkus, R.
CHICAGO, DLL. 60629
Kauno muzikinį teatrą, atliko: Foto darbų paroda: kun. Al(Nukelta
i
5
pusL)
lilllllllllllllllilllilllllllllllllllllllllllllllllli
vaidmenis Kornevilio varpuose, gimanto Kezio, SJ, fotografuos
Svajonių tilte, Seviliios kirpėju-1 menas. Menininką pristato prot.
j e ir ^
! Aldona Augustinavičiene. leumo
1977 m. gastroliavęs su Vii- j auka 2 dol.
niaus universiteto liaudies dai-į
BALFO VAJUS
nų ir šokk} ansambliu Prancūzi-i
joje, pasiprašė politinio egzilioi Clevelando Balio skyrius j r a ir į pavergtą Lietuvą nebegrįžo. j dėjo metinį vajų. Visi kviečiami
Tada Ričardas koncertavo Suo-! Įsijungti į šį vajų ir aukomis pafcs VYRUI, dukroms JADVYGAI ir LIDIJAI ir jų šei
mijoje, Daniioie, Austrijoje, Bei-į remti mūsų nelaimingųjų brolių
moms reiškiame gilią užuojautą.
išblaškytų po
gijoj, Vokietijoj ir Jugoslavijoje, ir seserų lietuvių,
1977 m. pradėjo studijas tęsti visą pasaulį, pagalbos šauksmą.
Liudas ir Emilija Andrijauskai
Stuttgarto aukštojoje
muzikos j Aukos renkamos abiejose parapiMiami Beach, Fla.
mokykloje operos klasėje ir dir-įjose, arba galima įteikti bent ku
bo Briuselio operoje.
riam Balfo skyriaus valdybos, naSolisto gastrolės JAV jau ant- riui: Vaclovui
Steponavičiui,
rą kartą. Šiemet jis koncertuos I pirm.; Broniui Gražuliui, AntaBostone, New Yorke, Philadephi- j ninai Puškoriūtei, Vytautm Jo
joje, Rochestery, St. Petersburge kubaičiui,
Juozui
Kubiliūnui
ir Clevelande. Po šių mcl-slo me- Juozui Cyvui ar Antanui Styrai
tų Ričardas Daunoras taps pro- j arba pasiųsti iždininkui Vytaufesonaliu dainininku, tai ši pro-j tui Jokūbaičiui
mirus, reiškiu gilią užuojautą jos vyrui dr. BALIUI
V.R.
ga ir klevelandiečiams gali bū-1
PALIOKUI, dukterims INDREI ir RUSTEI su šeimo
•ti paskutinė jį išgirsti.
LIETUVIU NAMŲ ŠVENTĖ
mis ir kartu liūdžiu.
Clevelando koncerte girdėsime
Spalio 6, 7 ir 8 dienomis klevelietuvių kompozitorių, klasikinių
Kazys Pabedinskas
landiečiai
atšventė
Lietuvių
na
dainų ir operų arijų.
metų
sukaktį.
Akompanuos Rita Cyvaitė-Klio- mų penkerių
Penkeri metai — neilgas laiko tar
rienė. Bilietų kainos nuo 2 iki
pas, bet Lithuanian Village ben
6 dol. Visos vietos Dievo Motidrovei, kuri juos pastatė, jis labai
reikšmingas. Pirmieji penkeri me
tai buvo tartum bandomasis pe
riodas, kuris akcininkams ir visuo
mirus, j-os vyrą dr. BALĮ PflUOKJį, dukteris INDRĘ
menei
turėjo
įrodyti,
kad
ši
nuo
(Atkelta iš 2 psU
ir AUSTI SU šeimomis nuoširdžiai užjaučiame.
sava pastogė reikalinga lietuviš
Sąjunga Erivane nugalėjo Grai kam judėjimui, kad ji išgyveno
J. Sakas
kiją 2:0.
— Prie staigmenų kritiškąjį bandomąjį laikotarpį ir
A. Viliušis
galima priskaityti Belgijos vos kad ateityje finansinė padėtis ir
M. ir i. Guobužiai
ištemptas lygiąsias Briuselyje visuomenės pasitikėjimas stiprės.
N. ir S, Rauckmai
prieš Norvegiją. To vieno taško
Minėjimas
belgams gali vėliau labai trūk
ti. Belgams tik prieš rungtynių
Lithuanian Village bendrovės
galą pavyko išlyginti. Taigi,, direktorių ir Lietuvių Amerikos
Europos futbolo
pirmenybėse piliečiu klubo patikėtinių tary
dar visko gali būti. Apie tikrus bą Šiuo metu sudaro:
Juozas
favoritus dar labai anksti kal Stempužis, pirmininkas, Zenonas
bėti.
O. Gešventas Dučmanas, egzekutyvinis vicepirm., namų ir klubo vedėjas, A'.SOLISTAS
RIČARDAS
DAUNORAS
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GUIDE

ŠIMAITIS

REALTY

Insurance — income Tmx

P A R D A V I M U I
Parduodamas vaiko vežimėlis, ma
šinos lovyte, lovos priedai.
Skambint 737-6505

2951 W.63rdSt.. 436-78781

DABAR, NE RYTOJ!

H E L P WANTED — MOTERYS

SECRETARY

With good typing and bookkeeping;
good phone manner. Polish and EngNaujas 6 kamb. namas į vakarus, - lish speaking. NW side. Good salary.
kur grynas oras ir arti Chicaga. Pi Pleasant working conditions.
Good
gus — $53,500.00.
benefits. Ask for Debbie 263-2668.
2-jų aukštų muro namas ir 2 au-;
to garažas. Apie $6000.00 pajamų., W a n t e d babysitter f o r 2-year
Naujas stogas ir gazu šildymas. Ap-1 <M c h i H > 2 d a y s a week —
sauga nuo potvynio. Alum. langai.
Tues. & Thurs. Light house
Galite pirkti už $41,800.00.
Modernus 15 metų mūro namas. work. Call — 667-5634
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui
patalpos. Daug priedų. Marąuette
HELP WANTED VYRAI
Parke. Aukšta kokybė. $50,000.00.
Gražus platus sklypas ir garažas
WAREnFIOrSE SHIPPTNG
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui.
AND RECETVTNG MES
We need warehouse man, fork lift
dirvers. packers and assemblers.
2625 West 71 si Street
PEER BEARTNG CO.
870-3311 Ask for Mr. Berry
Tel. 737-7200 ar 737-8534

Valdis Real Estate 1

~MACHINIST~
PERKATE AR PARDUODATE
NAMĄ?
Kreipkitės į

Phipps & Funkey, Inc.

R e a lt o r s
PORTAGE, INDIANA
Skambint 219—762-7735
arba 762-7557
Klauskite
LORETTA PLESIO (PLJESRYS)
Mano specialybė — "Sandūna"
nuosavybės.

OPERATOR
for

ZERANB DIE CLTTER

TWO COLOR FLEXO
EKPERIENCE
On this Press Mandatory
TEL. —229-2205

CORRUGATED SHEET PLANT
DAYS or NIGHTS
Prie Marąuette pko. — 71-os ir
Min. 2 yrs. supervisory exp. Mušt
Troy g-vės — savininkas parduoda 5
kamb.°rezidencinį namą apie 25 — . Į * * * proven work record with ma
tų senumo. Naujas apSild. ir centr. j c h , n € r y n o n »ally used in considering
apšaldymas. Ant plaUus sklypo. Ga-' operations. Excell. salary and fringes.
ražas. Gražioje apyl. Galima tuoj už-, F o r «nterview call Angelo Minotis.
imti. Skambinti po 5 v. v., šešt. ir
(312) 9434040)
sekm visą d. tel 776-4752.
DRUTH PACKAGING CORP.
Chicago, niinois

mmiiiiitiiiiiimmiiiiiiiiiiitiiiimiiininu
Remkrt tuos biznierių* kurie

akeiUMi "Dnage".

Perskaitę "Draugą", duokite kitiems pasiskaityt
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Išraiškos judesių choreografė Birutė Nagienė

TORONTO " V O L U N G E S " KONCERTAS

Akompaniatorė Silvija Freimanienė

Spalio 29 cL, sekmadienį, 3 vaL popiet — Jaunimo Centre, 5620 South Oaremont Avenue

Vieneto vadovė muz. Dalia VTskontienė

Bilietai gaunami —
GIFTS INTERNATIONAL
2501 West 71st Street
Teief. — 471-1424

^

f

PAGROBĖ 380,000 DOL.
mobilio tarnautojus Hammond
d. (treč.) 12 vai.
mios parodos: Lietuvių namų sta
Sueiga
prie
laužo
—
su
charakte
tybos paroda, pavadinta "I anti Trys kaukėmis prisidengę mieste ir pagrobė 380,000 dol.,
ringa skautiška programa Lietu
Tąjį šimtmetį įžengiant" ir Čiur
kai automobilis buvo sustojęs
vių klubo salėje, lapkričio 8 d. 'banditai surakino Brink's šar
lionio ansamblio paroda "Dainuo
(treč.) 18 vai. Skautiška paro vuoto pinigams pervežti auto prie lauko teatro.
jame sau ir tėvynės laisvei". Ypa
dėlė — lietuvių klubo salėje.
tingai
turtinga
buvo čiurSt.
Petersburg,
Fla.
Minėjime kviečiami dalyvauti
lioniečių
istorijos paroda. Čia
esą ir buvę skautai-ės, skautų bi
Onos Mikulskienės didelis nuo
SKAUTAI SUJUDO
čiuliai, rėmėjai ir visi lietuviai, ku
pelnas, sukaupiant, išsaugojant
rie domisi Lietuvių skautijos dar
tiek įdomios, jau istorinės vertės
Lietuvių
skautija
šiemet
šven
bais. Laukiama svečių ir iš kitų
turinčios medžiagos. Be jos —
jos vyrui proi. dr. BALIUI PALIOKUI, dukterims
rašantieji mūsų generacijos isto čia 60 metų sukaktį, kurią ruo Floridos vietovių: Miami, Ft.
šiasi paminėti ir floridiškiai esą ir Meyers, Juno Beach, Daytona
INDREI ir dr. AUSTEI su šeimomis reiškiame gilią
riją vargiai galės išsiversti.
buvę Lietuvių skautijos nariai. Šv. Beach, Ormond Beach ir k t
užuojautą.
Mišios už Lietuvių skautijos atei
Norinčiuosius dalyvauti bend
Lddinys
tį ir žuvusius bei mirusius josios ruose pietuose iš anksto regist
AteitininkLi šalpos Fondo Valdyba
Šios sukakties proga buvo iš narius Holy Name bažnyčioje,
ruoja: V. Palčiauskienė, Tel.
leistas 32 puslapių (plūs 4 pusi. Guifporte, lapkričio m. 5 d. 13 vai.
(813) 360 — 4113 ir sekmadie
virš) leidinys. Jame duodama is Bendri pietūs — The Happy Dolniais Lietuvių klube pietų me
torinių duomenų apie Clevelando phin Inn restorane, 4900 Gulf
tu.
lietuvius, jų pastangas organizuo Blvd., St. Pete Bch., lapkričio 8
Kor.
tis, steigti namus, Lietuvių salę ir
Rugsėjo mėn. Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijos bažnyčioje
buvo pakrikštytas Aldonos ir Mykolo Krivickų sūnus Dainius Antanas. naujuosius Lietuvių namus. Įdė
B kairės: parapijos klebonas kun. G. Kijauskas, krikšto tėvas dr. A. tas Lithuanian Village steigimo
aktas, kun. K. Žemaičio žodis
Pliodžinskas, naujagimio tėvai ir krikšto motina dr. J. Kavaliūnaitė.
Nuotr. J. Garlos šventinant Lietuvių namus, pil
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI
nas namų statyto j ų-akcininkų są
jos
vyrą
dr.
BALL
dukrą
INDRĘ
ir
jos
vyrą
DONATJį
rašas, amerikiečių spaudos atsi
D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D
TIJŪNĖLI, mūsų mokyklos Tėvų komiteto pirm., ir
liepimai, išvardinti leidinio rė
mėjai ir atspausdinta 18 nuot
visus kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia
TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S
raukų.
(Atkelta i i 4 pusL)
pamoksle pabrėžė, kad neužten
Čikagos Aukštesnioji
4330-34 So. California Avenue
ka statyti mūrus, reikia stengtis
Leidinio istorinę dalį parašė
Bridžius, J. Malskis, A Jonaitis,
Lituanistikos
Mokykla
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
išugdyti dvasią ir tautinę sąmo Vacys Rociūnas, kuris kartu su
Pr. Neimanas ir E. Stepas.
Juozu Stempužiu yra ir šio lei
nę, kad išliktumėm ateičiai.
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e Avenue
Jau penktadienį vakarieniavo
Po pamaldų žmonės vėl rin dinio redaktorius. Viršelį prieše
Telefonas — YArds 7-1741-2
bendrovės akcininkai, Lietuvių kosi į Lietuvių namus bufeto sti dail. Teresė Beržinskienė.
klubo ir Gintaro valgyklos sve liaus pietums, kur grojo orkest
V.R.
čiai. Juos pasveikino bendrovės ras. Į pietus atsilankė
nemaža
pirm. J. Stempužis. Romo Strimai amerikiečių, kurie kandidatuoja
čio orkestras, grojęs iki 11 vai. į įvairius postus lapkričio rinki
— Leo Tolstojus, rusų rašy
vak., prisidėjo prie pakilios nuo muose
tojas, gimė 1828 m. rugpiūčio
taikos.
Apatinėse salėse vyko dvi įdo- 28 d.
Pamaldos, parodos

LIETUVIAI

FLORIDOJE

A. t A. EMILIJAI PALIOKIENEI mirus,

A. f k EMILIJAI PALIOKIENEI mirus,

EUDEIKIS

CLEYELANDO ŽINIOS

Mieliems draugams

AUSTEI IR M I N D A U G U I

Sekmadienį abiejose katalikų
bažnyčiose buvo aukojamos šv.
Mišios už mirusius ir gyvus Lie
tuvių salės ir Lithuanian Village
bendrovės akcininkus ir darbuo
tojus. Dievo Motinos N.P. šven
tovėje giedojo Čiurlionio ansamb
lis, vadovaujamas Alfonso Mi
kulskio, o šv. Jurgio parapijos
choras, vad. Ryto Babicko.
Kleb. kun. G. Kijauskas, S],
INFORMACINIS
SUSIRINKIMAS
(Atkelta Ii 3 pusi.)
vendinimo atžvilgiu, atsakė, ne
manąs, kad būtų didelių pasikei
timų. Tačiau jo nuomone, jei
amerikiečiai tuo klausimu būtų
laikęsi ramiai ir tvirtai, tai gal
būtų daugiau pasiekta. Mūsų pro
blemomis daugiau sudominti vissuomenę jis pataria veikti ypač
mažesnėse vietovėse, per vietinę
spaudą ir radiją.
Žodį tarti buvo pakviestas Si
mas Kudirka. Jis tarė keletą pa
drąsinančių žodjių, kaip atkreip
ti visuomenės dėmesį į paba kie
čių reikalus.
Sekmadienio rytą, rugsėjo 8 d.,
po pusryčių įvyko pamaldos. Mal
das skaitė kun. Tomas Žiūraitis
ir latvių kunigas A. Veinbergas.
Darbinga nuotaika nesibaigė, po
sėdžiai buvo tęsiami. UPI Lenin
grado korespondentas Emil Sveilis papasakojo įdomių savo per
gyvenimų ir bendrai apie sun
kias užsienio korespondentų są
lygas Sovietų Sąjungoje, ypač kon
taktų su vietos žmonėmis požiū
riu. Jo nuomone, jei dabar Pabal
tijo kraštuose būtų laisvi rin
kimai, žmonės pasisakytų už sa
vo kraštų nepriklausomybę. Tai
ypač jaučiama Lietuvoje.
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Pasikalbėjimus apie kultūrinius
pasikeitimus su Pabaltijo kraštais
ir kultūrinį bendradarbiavimą tar
pe pabaltiečių laisvame pasauly
je pravedė Ints Rupners. Tuo rei
kalu žodį tarė dr. R. Staprans, Liivi Joe, Gildą Karu
Tarp svarbiausių susirinkimo
išvadų nutarta sudaryti komisi
ją Madrido konferencijai pasiruoš
ti, įsteigti informacijos biurą, stip
rinti ryšius su spauda, įtraukti
į darbą jaunimą.
Apie 25 lietuviai su dėmesiu se
kė Pabaltijo forumo eigą ir akty
viai dalyvavo diskusijose.

Liūdna Vienerių Metų Mirties Sukaktis

SU Š E I M A ,

Laidotuvių Direktoriai
8845 SOUTH VYESTERN AVE.

A. + A, Juozas Malir^skas
1977 m. spalio 25 dieną negailestinga mirtis pasiėmė
mano mvylimą vyrą Juozą. Likau aš viena. Praėjo vieneri
liūdni metai; namai liko tūžti.
Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos Šv. Andriejaus
bažnyčioje PMladelphijoje spalio 21 d.; ir Šv, Antano baž
nyčioje Camden, N. J., spalio 25 d., 8:30 valandą. Po pa
maldų bus pusryčiai namuose.
Taip pat šv. Mišias su egzekvijomis užprašė Stasė Ir
Albinas Bendžiai Šv. Andriejaus bažnyčioje spalio 21 d.; ir
dvejas šv. Mišias užprašė Petrutė ir Jonas Adomavičiai iš
Brooklync spalio 18 d. ir 20 d.
Visi giminės ir pažįstami prašomi prisiminti a. a. Juozą
savo maldose.

Mažeika & Evans
Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta

Emilijai Paliokienei minis,
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liū
dime.

Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

MJtA ir VYTAS PUTRIAI
VIDA ir ANTANAS GILVYDŽIAI
KETURIOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS

VIOLETA ir HARRY W00DWARD
DALIA ir ANTANAS BARTKUI

ANTANAS

RIPSKIS

Jau suėjo keturiolika metų, kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą. kurio netekome
1964 m. spalio mėn. 24 dieną.
Nors laikas greitai bėga, bet mes jo niekados negalėsi
me užmiršti Tegu' gailestingas Dievas suteikia jam amžiną
ramybę.
Už jo sielą užprašytos šv. Mišios spalio mėn. 23 ir 24
dienomis 8:30 vai. iš ryto šv. Kazimiero parapijos bažnyčio
je, Chicago Heights, Illinois.
Maloniai prašome visus — gimines, draugus ir pažįsta
mus prisiminti velionį savo maldose,
Prnliūdę: žmona ir sunūs

A.f A.
ALMA MARTINKAT
Mūsų mielai motinai ir senelei mirus, nuoširdžiai dėkoja
me visiems už maldas, gėles, aukas, išreikštą užuojautą laiškais,
žodžiu bei spaudoje, pagerbimą koplyčioje bei bažnyčioje ir
palydėjimą į amžino poilsio vietą.
Nuoširdi padėka kun. A, Trakiui už maldas koplyčioje,
bažnyčioje ir palydėjimą į kapus, Aldonai Buntinaitei ui gies
mes bažnyčioje ir visiems grabnešiams.
Ypač dėkingos dr. E. Stanaičiui ir jo seimai už rūpestingą
ligonės lankyymą namuose bei ligoninėje ir visiems pagedbėjušiems mums šioje liūdesio valandoje.
Ačiū laidotuvių direktoriui S. C. Lack už rūpestingą patar
navimą
Duktė ir anūkė

A. t A. EMILIJAI PALIOKIENEI mirus,

Perskaitę "Draugą", duokite kitiems pasiskaityt.

Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 SO. LITUAN1CA AVE.

Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SŪNŪS
2314 VV. 23rd PLACE
2424 VV. 69th STREET
11029 Southvvest Highvvay, Palos Mills, III.

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

PETRAS BIELlONAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN

jos vyrui dr. BALIUI PALIOKUI, dukterims INDREI
ir AUSTEI su šeimomis reiškiame gilią užuojautą.
Antanas ir Ona čerikai
Vita ir Viktoras Memenai
Raimundas ir Aldona norikai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

3319 SO. LITUANICA AVE

A. t A. Sofijai Kybartienei-Stroputei
iškeliavus amžinybėn, jos vyrai KOSTUI, dukte
rims JADVYGAI ir LIDIJAI, žentams ir anūkams
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.
Zelbu šeima
Ukrinų Seimą

Tel. YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
144* So. SOth Av«.. CICERO. ILL.

Tel. OLympic 2-10O3
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IŠ AR Ti IR TOLI

DRAUGAS, penktadienis, 1978 m. spalio mėn^20 d^

Savickaite. Abu išvyksta į Te
X Žurn. Vladui Butėnui per
J. A. VALSTYBĖSE
heraną. K. Astravas jau daug
sikeliant gyventi į VVashingtoną,
— Lietuvių katalikių moterų metų dirba pasaulinio masto
jo bendradarbiai Chicago "Sunorganizuotos veiklos 70 metų ir alyvos bendrovėse Kanadoje,
Times" dienraštyje rengia iš
Pasaulio Lietuvių katalikių or JAV-bėse, Afrikoje ir Azijoje.
leistuves. Išdirbęs šiame laik
ganizacijų sąjungos 30 metų
raštyje apie 15 metų, jis turi
sukakties minėjimas ir koncer
AUSTRALIJOJE
labai daug gerų draugų. Jis
i
tas
įvyks
spalio
28
d.,
šešta
čia buvo labai populiarus, ko
—
Melbourno
lietuviai
laukia
dienį, 7 vai. vakaro Kultūros
x Amerikos lietuvio Tary legų ir vyresniųjų pareigūnų
židiny (361 Highland Blv., Vėlinių dienos ir ruošiasi lan
bos suvažiavimas vyksta rytoj, gerbiamas, visų gerai pažįsta
Brooklyn, N. Y.). Akademinėj kyti savo tautiečių, mirusių
spalio 20 d., Liet. Tautiniuose mas.
daly kalbės B. šlepetytė - Vens- Australijoje, kapus.
X Lietuvos grožis mūsų kū
namuose, Chicagoje. Registra
kuvienė, PLKOS atstovė tarp — "Vaidilos" teatras sėkmin
cija prasideda 8:30 vai., posė rėjų poezijoje bus perduoda
Spalio
tautiniams ryšiams, tema "Lie gai veikia Adelaidėje.
Brinkos
džiai — 9 vai. Vakare toje pa mas aktoriaus Alfo
29
d.
jis
gastroliuos
Melbourtuvių katalikių organizacinė
čioje salėje vysta suvažiavimo Lietuvio sodybos pažmonyje, šį
veikla
70 metų bėgyje". Kon ne, kur suvaidins Pr. Pusdešdalyviams ir svečiams banke sekmadienį, nuo 2 valandos po
certo programą atliks sol. Gina rio parašytą religinę trijų veiks
pietų. Bus ir grybų užkandis.
tas.
Čapkauskienė iš Kanados ir pia mų dramą "Šviesa nuo kalno".
X Šv. Kazimiero seserų rė Visi laukiami.
nistas Cibas iš Bostono. Spa — Perto lietuviai gražiai at
x
Jonas
Paštukas,
vienas
mėjų banketas įvyks šį sekma
lio 29 d., sekmadienį, pranciš šventė tautos šventę. Šv. Mi
dienį, spalio 22 d., 4 vai. p. p. Dainavos ansamblio pagrindi Dail. Miko Šileikio meno kūrinių parodos atidaryme. Iš kairės:
D. Adomaitis, dail. E. Marčiulionienė, konų koplyčioje 11 vai. prel. šias aukojo kunigas Tomach.
Nuotr. V. Noreikos J. Balkūnas atlaikys pamaldas Minėjimo metu salėje paskai
Marijos aukšt. mokyklos salėje. nių veikėjų, ilgametis valdybos jubiliatas dail. Mikas Šileikis ir dalis žiūrovų.
narys,
taip
pat
reiškiasi
dailė
Bus pagerbtos 50 m. seimo
už mirusias katalikių veikėjas. tą skaitė prof. Z. Budrikis. Me
proga 78 jubiliatės. Meninę da je. Jis projektuoja nedidelį me
Po Mišių atstovės rinksis ben ninę dalį atliko "Šatrijos" tau
lį atliks Živilė Numgaudaitė ir dinį kryžių, kuris bus pastaty
driems pietums ir PLKOS tary tinių šokių grupė. Po to buvo
Alicija Buivydaitė - Ambrozini. tas ant a. a. dail. Povilo Kaupo
bos posėdžiui Kultūros židiny. suneštinės vaišės.
kapo. Dailininkams paruošus
Visi kviečiami.
Spalio 15 d. saulių salėje vy Lietuvių visuomenė kviečiama
Susirinkusieji pasirašė dvi svei
VOKIETIJOJE
PUTNAMO SESELIŲ
X Marijonų
Bendradarbių projektą, vėliau bus pastatytas
minėjime
ir
pamaldose
daly
ko
Juozo
Laurinaičio,
Sr.,
šei
kinimų
korteles:
vieną
Elenai
RĖMĖJŲ
SUSIRINKIMAS
— A. a. Dominikus Dzerkelis,
Brighton Parko skyrius turės paminklas jo draugų ir artimų
Abelkienei, gyvenančiai Putna- mos šventė atžymėti jo aštuo vauti.
jų
lėšomis.
gimęs 18% m. spalio 25 d. Kalparengimą spalio 22 d. 1 vai.
Spalio 12 d. susirinko valdy me, apie kurią mieli prisimini niasdešimtąjį gimtadienį. Kad
— Smuikininkas Izidorius Vax
Prie
sol.
Danos
Stankai
po pietų pirmininkės N. Skrebos nariai ir ryšininkai — 18 mai vis dar gyvi ir niekad ne Juozas yra jaunai atrodantis ir syliūnas ir pianistas Vytenis I nuočių kaime, PaŠvytinės valšč.,
tytės
plokštelės
išleidimo
su
šim
butienės namuose, 2439 W. 45
Putnamo seselių rėmėjų būrys išbluks Chicagos rėmėjų tarpe, tvirtas, pasako ir tas faktas, Vasyliūnas New England muzi Šiaulių apskr., po sunkios ir
varginančios ligos mirė 1978 m.
PI. Kviečiami nariai ir svečiai tu penkiasdešimt dolerių prisi pasidžiaugti sėkmingai praėju
kitą — buvusiam valdybos na- jog vedė tik prieš metus. Gra kos konservatorijos salėje spadėjo
Joniškio
klubas
ir
su
dvi
atsilankyti. Bus proga laimėti
sia mėgėjų santalkine meno i riui, dabar sveikstančiam An- žiai visus vaišino jo penki sū mm 00. A 5 „„1 ~ ~ «~ :„ — spalio 6 d. Hanau miesto ligodovanų. Rrmininkė paruoš ir dešimt penkiais — P r a n ė Mar paroda Jaunimo centre. Tra
29 d., kuriame
3 vai. p. p.bus
rengia re-| \ . .
„_.,„
. . . .
°.
nūs iš ankstyvesnių vedybų, į 110
gįtalį,
nme e
cinkienė. Plokštelei leisti ren dicinė madų paroda, kuri susi , tanui Motuzai.
vaišes.
rijantas
su
šeima
atvyko
į
Vo
J - 1941 m. jis kaip repatPirmininkė Marija Remienė taip pat marčios ir anūkai. ] Brahmso, Juliaus Gaidelio,atlikti
Grie
giamasi visu stropumu ir tiki laukia Chicagos ir apylinkių
kietiją
ir gyveno Gothos mies
pranešė, kad metinė rėmėjų Viena jo dukra priklauso Put go kūriniai. Muzikos konser
X Gen. konsule i. Daužvar- masi dar platesnio prisidėjimo,
te,
Tiuringijoje.
Paliko liūdin
dienė žada dalyvauti sol. Danos kad plokštelė greičiau galėtų moterų didelio dėmesio, praėjo, ; v a k a r i e n ė į v y k s k o v o 25 d. namo seselių vienuolijai.
vatorija yra 30 Gainsboro S t , čius: žmoną, dvi dukras, du
kaip visada, gerai ir buvo pa- J a u n i m o c e n t r e k a d programai
Stankaitytės rečitalyje. Taip | skambėti
Laurinaičių visa šeima yra Boston, Mass. Lietuviams šiuo
lietuviškuose židianūkus ir kitas gimines. Pa
sidžiaugta bei pasigrožėta dau-, ;bus b a n d o m a k v i e s t i s o l i s t ė g išauklėta lietuviškoje dvasioje.
pat buv. Lietuvos operos so į niuose.
koncertu reiktų domėtis, nes tai laidotas spalio 12 d. Hanau
gelio moterų darbštumu ir isra- Kanados
listė V. Jonuškaitė - LeskaitieGražiai darbuojasi su šauliais, lietuvių kultūros reprezentacija.
X Marija Iešmantienė, Cle- dingumu.
miesto kapinėse.
Parengimas atnešė; j ^ ^ , p a s i m e l s t a ^ a . a. vyčiais ir kitose organizacijose,
nė atvyksta iš Los Angeles į veland, Ohio, kiekvienais me— Išeivių evangelikų liutero
ir pelno Putname vykstančiai! p o v i l ą ^
^ , todėl į šią šeimos šventę susi
KANADOJE
km^
kelis
Chicagą ir pakviesta dalyvauti j t a i s stambesne auka paremia
nų
suvažiavimas 1978 m. įvyko
seselių namų statybai. P e l n a s ^ ^
p u t n a m o rinko gausūs jų draugai ir ger
dovanojęs
— Dail. L. Nakrošienės tapy
tame pačiame rečitalyje.
į "Draugą". Ir dabar, atnaujinapipešiojamas vis didėjančių iš-. r e i k a l a m s ^vo p a v e ikslų įvaibos darbų paroda rengiama spa Bad Segeberge, rugsėjo 11—15
x Vytautas Kamantas, PTJB Į dama prenumeratą, pridėjo 10 laidų. bet madų parodos vieš- riomis p r o g o n i i s . & toj p r L s i . bėjai. Ąžuolo Stelmoko padi lio 21—22 d. Prisikėlimo Paro dienomis. Šiam suvažiavimui
dintas orkestras linksmino gra
valdybos pirmininkas, ir Gabija į dolerių auką. Nuoširdžiai dė- nios yra dosnios pirkdamos pa- ^ ^ ^ ^ &nkslyvesriis
vadovavo kaip ir pastaraisiais
n u _ žiomis melodijomis,
sugiedota dų salėje. Parodą globoja atei
Juozapavičiūtė, PLJS valdybos \ kojame.
metais, jau 19 metų iš eilės, il
pildomai laimėjimų bilietus i r ^ ^ k a s d i e n m e M i s
^ ^ Ilgiausių metų, padainuota, pa tininkai.
x
pirmininkė, spalio 15 d. posėBronė čižikienė, Chicago, paruostą gėrimą.
^
^
„
bant n o r g
(<TCve m ū s ų
— N. Pradėtosios Marijos se gametis Pasaulio Liuteronų są
sišokta. Linkėjimus išreiškė
1
rie
džiavo Toronte ir aptarė kai Jį - P
prenumeratos mokesPutnamo sesehų rėmėjų Chi- p a š a u k i m u inte ncija ir prašant rinktinės pirm. VI. Išganaitis serų vienuolijos 60 metų sukak jungos vokiečių tautinio komičio
teto
kuriuos bendrus jaunimo veikpridėjo 8 dolerių auką. La- cagos skyriaus iždininkas Pet- i š t v e r m ė s pa ša uk tiesiems.
ir Jonas Jasaitis. Taigi tau, tis Toronte bus minime lapkri- a s įgaliotinis, Bažnyčios tarėD&
los reikalus. Jaunimo kongreso
i acriL
ras Pupius pateikė parengimo. S u s i r i n k i n i a s
^
Danutės Juozai, ir žmonai dar sykį — čio 5 d. Prisikėlimo par. salėje I J kunigas . dr. Ernst Efeerx
darbus ir abiejų
pirmininkų
Marija Tomak, Chicago, apyskaitą ir pranešė vėliausiai
specialiu pokyliu — v a k a r i e n e . ' h a r d a Stuttgarto.
Ilgiausių metų.
Augienės namuose.
111
planuojamos kelionės į Europą' siųsdama
prenumeratos statybai aukojusių asmenų pa
Spalio 29 d. yra švenčiama Meninę programą atliks dailiojo iiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiitiiii
Dalyvė
klausimą. Numatyta lapkričio mokestį ir auką, mums rašo: vardes. Po šimtinę aukojo dr.
Vėlinių diena. Vyt. D. šaulių žodžio menininkė Izabelė Žmui- i REIKALINGA PERRAŠYTOJA
ŠAULIŲ VEIKLOJE
gale sukviesti Europos kraštų Siunčiu prenumeratos mokes J. ir Agnė Kižiai ir Liucija
rinktinė, kaip kiekvienais me dzinienė. Įvadinį žodį tars kun
mašininkė)
LB pirmininkų ir Jaunimo kon tį, auką paremti dienraštį ir Paulavičienė. Kadangi Pupiai
Pilnas darbo laikas.
„
_ _ .
Spalio 8 d. Vyt. D. šaulių tais, dalyvaus iškilmingose pa Pr. Gaida.
greso komiteto bendrą pasita mielai laukiu Draugo". Ačiū.
maldose
10
vai.
Nekalto
Pra
—
Inž.
Kostas
Astravas,
dir
Skambinti: 254-1122
x Aukų po 5 dolerius at išvažiuoja 1 Floridą, P. P u p m s ^ p o g ėdy j e buvo išklaurimą Vokietijoje.
sidėjimo
lietuvių
bažnyčioje
bantis
Irano
sostinėje
Tehera
paprašė
jį
atleisti
iš
iždininko;
o
s
painiiininiiiiHniiiiimHiiniiiiiiiiiiiiiimin
namQ administracij
x šiandien jauninto centre siuntė:
Brighton Parke. Visi šauliai ne, susituokė Toronte su Suval
pareigų,
kuriose
jis
išbuvo
as••
^
^
į
y
a
i
r
ū
s
p
r
a
n
e
š
i
m
a
i
a
p
i
e
Juozas Doveinis, Sterling
8 vai. vyksta naujos knygos
tuonerius metus, labai kruopš- k u s i u s p r a e i t ą v a s a r ą r e m 0 n - prašomi dalyvauti, ypač turin kų trikampio lietuvaite Anele
Hts.,
"Lietuvių šeimos tradicijos" pri
tieji uniformas. Po pamaldų
Mečislovas Žeimys, Chicago, čiai ir pavyzdingai vesdamas I t u g Q a l n e U e k g v a r b u ^ ^
statymas. Apie knygą kalbės
vykstama
į kapines. J. Yla
Bus gera vakarienė, veiks bu
iždo knygas. I jo vietą buvoja ^
^
^
buyo ^ ^
Vincas Viltrakis, Chester,
Vytautas Kamantas ir Dalia
Vytautas F. BEUAJUS
pasiūlytas ir priimtas AntanasL^ p r i s i p a ž i n t i > k a d rinktinės SUVALKIEČIŲ DRAUGIJOS fetas. Auka 8 doL asmeniui.
K. Baronas, Hamilton.
Kučėnienė.
Ruošia Amerikos
Pradžia
6
vai.
vak.
Vakarienė
Įvairūs pasakojimai surišti su lie
1 k i š e n ė s ištuštintos iki dugno ir
Visiems maloniai dėkojame. Kareiva.
Lietuvių bibliotekos leidykla.
40 METŲ JUBILIEJUS
7
vai.
vak.
Bilietus
prašoma
tuviškais papročiais. Anglų kalboje.
Ona Gradinskienė paprašė at- į užtraukta skolos. Tokiu tai at
Visuomenė kviečiama
daly
X Lietuviai susidomėkite Dayiš
anksto
užsisakyti
telef.
Autoriaus leidinys, 100 pusi. 1977
Chicagos Lietuvių suvalkiečių
vauti.
tona Beach, Floridoje! Čia pui- leidžiama iš I-sios ricepirminin- j veju, rodos, nebūtų nusikaltim. Kaina su persiuntimu $5.30.
737-2684
ar
476.6174.
Kviečia
draugijos susirinkimas įvyko
Užsakymus siųsti:
X Chicagos Lietuvių GoMo kūs paplūdymiai, malonus nuo- kės pareigų. Į jos vietą susi- į mas, jei rinktinė pakeltų ranmi
visi
rugsėjo pabaigoj Vyčių salėj.
rinkimas
pakvietė
Birutę
Ja-!kas
ir
pasakytų
daugeliui
praklubas ruošia rudens balių spa-, latiniam apsigyvenimui klimaDraugas, 4545 W. 6Srd St.,
Kitas draugijos susirinkimas
Vadovavo pirm. L. Vasilevas.
lio 28 d., šeštadienį. Lietuvių tas, auganti lietuvių kolonija. saitienę. Tokiu būdu du valdy- j Šančių — negalime,
įvyks
lapkričio
17
d.
Vyčių
saChicago, m. 60629
nariai gavo "titulus", nors! g a u l i ų ^ ^
visuomeninio Pranešta, kad mirė du draugi
Tautiniuose namuose, 6422 So. palyginant dar nebrangios nuo- bos
Ona švirmickas
ir netituluoti ligi šiol jiedu dirb- v e i k l ' ' 1 5 ^ , ^ ™ dėka, nors'; jos nariai — Antanas Stukas l ė Je
Kedzie. Šokiams gros Neo-Li- į savybės. Jums sąžiningai ir davo labai sąžiningai ir nuošir- • esantiems skoloje, buvo pasidair Antanas Mankus. Abu bu
tuanų orkestras. Programą at- ; maloniai patarnaus Century 21 džai visus reikalingus darbus.:
l i n t a r y M , "Rudens derliaus" vo pagerbti susikaupimu.
Šei
liks Antras kaimas. Auka 14 į Kellog Real Estate Co. reprei
baliaus
pelnu.
Rinktinės
jaunimoms
išreikšta
užuojauta.
NutDėl rezervacijų zentantas Haris Lapins. Kreip
dol. asmeniui
x Juozas Mačėnas, čikagišskambinti A. Vaitkienei telef. tis: įst. tel. (904) 258-1330, ne kis, savo bute turi nemažą lie- mo tautinių šokių šokėjams rašt. E. Strungys perskaitė
vykstantiems į Detroi- nutarimus ir Balfo laišką, ku
325-6489 arba S. Balta, 532-5940 mokamai šaukiant "Out of State tuviškų knygų, filatelinių ir ki-! ^"Vytis",
» į u t į a u S » gauį^kuopos dvi riam paskirta 25 dol. Suvalkie
(pr.).
Toli free 1-800-874-4464 arba tų dalykų rinkinį. Neseniai; dešimtmečio minėjimą kelionės čių draugija per 40 metų rėmė
x Dr. A R. Pustemikas, dan- j Adolfo Andrulio rez. 7 Talo jis atvyko į "Draugą" ir^ įsigi- i i š l a i d o m s p a s k i r t a 350 doL Šim- lietuviškus reikalus, spaudą, ra
tų gydytojas, atidaro antrą ka- Circie, Port Orange, Fla. 32018, jo naujų lietuviškų knygų u z tinė — Nežinomo šaulio fon dijus, tremtinius. Aukojo dr.
binetą kartu su dr. Catherine telef. (904) 761-3625.
(sk.). j 20 dolerių.
dui.
Po 50 dol. "Draugui", Vinco Kudirkos paminklo staty
Getpke adr.: 6517 S. Kedzie Į
"Naujienoms", Brighton Parko bai, Raudonam kryžiui, vetera
Ave. Tel. 737-6250. Valandos
ir Donelaičio lituanistinėm mo nams. Šelpia ir savo narius.
pagal susitarimą. Pirm., antr.,
VėHnės yra jautri ir gyva proga
kyklom. "Margučiui", "Sophie Sunku viską ir suminėti.
ketv. ir penkt. nuo 9 vai. ryto
Barkus" radijo valandėlėms, po
Draugijos darbšti komisija,
sustoti ties mirusiųjų pasauliu.
iki 5 vai. popiet; šešt. nuo 9 v.
25 dol. "Laisvajai Lietuvai", B. Zemgulis, H. Vilkelis, E.
UENKŲ BYLA
WHTTE
SOX
MENEDŽERIS
r. iki 1 vai. popiet. Treč. užd.
. "Sandarai", žurnalui "Iitua- Strungis, kartu valdyba dirba
Chicagos lenkų Polish - Ame
(sk.).
Nauju White Sox sportininkų I n u s »
Brazdžionytės vedamai kad geriau praeitų 40 metų ju
Vėlinės m dkfflojl rfcnt*es šveott, kurtoje kataSkai organizuota mal
x Dail. Stasio Krasausko rican Guardian draugija ruo- menedžeriu nuo 1979 m. pra-; ra< įijo valandėlei, Balfui ir A. biliejinis draugijos banketas,
da
nukrypsta
| tuos, kurie, « šio pasaulio atsiskyrę, nebegali sau padėti.
grafikos darbų paroda tęsiasi i šiasi iškelti 100 mil. dol. ieški- džios bus paskirtas Don Kes- j Kairio parašytam romanui "Po j kuris įvyks spalio 28 d. šaum
Marijonų koprySoJe (prie "Draugo") pradedaat VėHrtų dieną, per 8
iki spalio 22 d. Jaunimo centro " prieš United Artists, ir Burt singer,
„.•
vienas iš pirmaujančių I Damoklo kardu" vertimui įllių salėj, 2417 W. 43 SL Bus
dienas,
bus atnašaujamos šv. Mštos ir vakarais giedami gedulingi miš
žemutinėje galerijoje. Lankymo Reynolds bendroves už paleidi žaidikų
' anglų kalbą. Tai tiek šiame su-! trumpa programa, trumpos kal- parai už bendradarbius, geradarius ir visus mūsų maktom pavedamus
laikas šiokiadieniais 7—9 v. v. mą filmo "The End", kur pa
KAS PERKA NAMUS
sirinkime išgalėta.
I bos. Gros Ramonio orkestras. mirusfruoJiHB.
Šeštad. ir sekm. 10—9 vai. vak. juokiami lenkai.
Chicagos apylinkėse daugiau
Kvteiteme visus JflUu«g*i 1 šias ypatingas pamaldas. Savo brangių
Rengia Santara - Šviesa, (pr.). CARTERIS PAS BILANDIC sia namus perka turį apie 31 m.
mirusiųjų vartus stųsMMc
x Jei nenorite laukti IV
Marias Fsthere, 0M So. Kflboarn Ave., Chkago, m. NC2t
Kai
prezidentas
Carteris amžiaus ir vedę. Daugiausia
PLJK Vokietijoje, kad pama-.
, .
, __. moka tarp 30 ir 50 tūkstančių
čirn Toronto "Volungės" k < m - ' P n e s ū k i m u s atvyksiąs 1 Cm- dolerių. Apie 78% perkamų
9ie proga prašau pristaini Mq mas brangių m*ru*|jų
certą, atvykite spalio 29 d., sek- cagą paremti į kongresmanus namų anksčiau statyti, bet neI
A. J. Mikvą, senesni kaip 25 m. Perkan
madienį, 3 vai. popiet į Jauni- \ kandidatuojantį
mo centrą. Programoje išgir-Į vieną naktį praleisiąs mero Bi- čiųjų metinės pajamos daugiau
sia tarp 15 ir 25 tūkstančių
site įvairaus žanro dainų, kaip j iandic namuose, Chicagoje.
sutartines, liaudies ir estradi- 1 AREŠTAVO D « L PAVOGTŲ dolerių, tokių namų pirkėjų yra
l Mano vaidas ir pavardė
MILIJONŲ
43,5%.
nes dainas. Vieneto vadovė
I Adresas
muz. Dalia Viskontienė. išraiš- \ Policija areštavo F. Brandi,
RAŠYTOJAS
ŠVIETIMO
gyventoją,
Garbės svečiai Gen. T. Daukanto jūrų Saulių kuopos 15-koa metų su I
kos judesių choreografė Birutė 42 m. Californijos
TARYBOJ
kaktuviniame bankete rugsėjo 25 d. Chicagoje. Iš kairės — liet. KūNagienė, akompaniatorė Silvija kuris bandė padėti bankan kai
I
' I
Chicagos švietimo taryba s a - j ^ ™ »'I» P*™ P1?/ J - ? v e d a s '
^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ S T • Pridedu auka bendr. šv. Mištoms $
Freimanienė. Bilietai gaunami kurias vertybes iš tų 5.5 mil.
__»___^ .
.,
:. , ., Ipelionas kun J. Borevičius, kuopos pirm. E. Vengianskas, sėdi LSbi
_ Gifta International, 2501 W. dolerių, kurie buvo pavogti iš
71 S t , tai. 471-1424. Ruošia First State banko Palos Hills, vo nanu pasikvietė graikų kil- p-m R M i l k o v a i t i 8 uetuvos gen. kongulė J. Daužvardienė, gen. St,
mės rašytoją, romanų ir nove- p l k K Dabulevičius, Z. Juškevičiene ir I*KVS "Ramovė" Chicagos skyr.
P U S Ryšiu centras.
(pr.). Illinois.
lių autorių, Harry M. Petrakį. pirm. kpt. kpt. A. Juškevičius.
Nuotr. P. Malėte*
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