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Londonas — Žinią apie Britani
jos parlamento rinkimus su pasi
tenkinimu sutiko biznieriai. Pra
Ragina išmesti iraniečius
monės federacijos
pirmininkas
Sir John Methven pareiškė, kad
Washingtonas. — Valstybės! šiame krašte. Būtų įdomu pamabizniui kenkė mažumos val
tyti, kaip tie studentai priimtų
dymas, nauja vyriausybė įkvėp prokuroras Griffin Bell paskelbė
islamo bendruomenės pusiau vie
sianti pasitikėjimą. Londono ak suvaržymus užsieniečiams, kurie
nuolišką gyvenimą, kur jie ne
cijų biržoje tuoj pakilo akcijų kai atvyksta Amerikon studijuoti, ta
gautų Vakaruose naudotų nerū'
nos. Viešosios opinijos tyrinėto čiau nestudijuoja. Teisingumo
pestingų išdaigų.
ti pamažu mirti ramia tylia mir
(Tęsinys)
jai skelbia, kad konservatoriai ve departamentas paskelbė, jog
Daug Irano studentų bijo grįžti
šiuo metu Amerikos universite
timi. Vietoje viešų persekiojimų,
da 13 nuoš. prieš darbiečius.
Kaip Tarybų Sąjungos ateistai kalėjimų, trėmimų ir lagerių pra
namo
ir prašo politinės globos
tuose
ir
kolegijose
įrašyti
Darbo partija ir konservatoatsiliepė į šį kvietimą? Jie neat sidėjo tylus, bet nuoseklus tikė
• r Tišstatė
T V r ir parlamentą
T l U r rpo^ t>Jo|
l 244,000
tau
Amerikoje.
Autorius rašo Tie
nai
._.' studentu.
.
;v "Didžiausia
„ |I __
T
JA ,. ;
: ^ „ ^ „ ^ i ; * , ; r,
sisako aplankyti popiežių, atsiųsti jimo dusinimas.
nedėkingi smarkuoliai praleido
kandidatus, liberalai —500 kan tinė grupė yra iš Irano, — apie
užuojautos ir sveikinimo telegra
"Senais,
gerais
laikais"
Ugandos
prezidentas
Idi
Amin,
apsuktas
savo
mi
50,000 studentų. Teisingumo de didžiausią savo mokslo dienų lai
Ateistinių valstybių diplomatai
nistrų ir generolų, ploja parade žygiuojantiems Ugandos karuomenės dali didatų, nacionalinis frontas —
mas, gal net norėtų užmegsti dip
ką žygiuodami Washingtono, At
pradėjo lankytis Vatikane, Apaš niams. Šalia sėdi jo sūnus ir naujausia žmona.
300, Škotijos nacionalistai —71 partamentas įspėjo visus univer- j
lomatinius santykius, bet kartu
lantos, Chicagos, Beverly Hills
talų Sosto atstovai — vyskupai
kandidatą. Paskutiniuose parla sitetus "Negaudyti studentų", j
siekia, kad Apaštalų Sostas jiems
gatvėmis, paslėpę kaukėmis savo
ir kardinolai — Tarybų Sąjungo
mento rinkimuose dalyvavo 70 siekiant gauti federalinės pašai- į
nekliudytų naikinti krikščionybę
bailumą.
Jie pasinaudojo Ame
pas, bet priimti tik tikrus, studi- j
je. Jie buvo maloniai priimami,
nuoš. turinčių balsavimo teisę.
ir tylėtų, kada jie persekioja ti
rikos
konstitucinėmis
laisvos kal
juoti atvykstančius. Šiuo metu a-i
bet nuo to nepagerėjo tikinčiųjų
kinčiuosius, juos sodina į kalėji
pie 42,000 jaunų užsieniečių, at Į bos ir susirinkimų laisvėmis. Jie
būklė, — net pasunkėjo, nes ate
"Amnesty" laiškas
mą ir žudo.
vykę studijuoti, niekur nėra įre savo naminius ginčus atnešė
istai pasiekė to, kad tikėjimas
Buvo laikas, kada Katalikų Baž imta griauti net kai kurių kata
į prieangius žmonių, kurie su tais
soviete vadui
gistruoti.
nyčia viešai protestavo, visaip likų hierarchų
Teisingumo departamento dė ginčais neturi nieko bendro. Jie
rankomis, vyk
Tarptautinės "Amnesty" orga
rėmė persekiojamus katalikus. dant ateistų instrukcijas ir nero
neturėjo drąsos grįžti į Iraną ir
nizacijos skyrius Šveicarijoje pa mesys į užsieniečių studentų el
Marksistinis ateizmas buvo pa dant jiem reikalingo pasiprieši
Prezidentas Aminas Arua mieste
kovoti prieš šachą. Vietoj to, jie
siuntė laišką sovietų komunistų gesį Amerikoje buvo atkreiptas
smerktas net specialia enciklika j nimo.
sausio 2 d-, kada gauja Irano laužė Amerikos svetingumą, lau
partijos
sekretoriui
Brežnevui,
Nairobi.
—
Ugandos
sostinę
|
ten
dar
daug
civilių.
Xorima
duo
"Divini Redemptoris". Už tai Šv.
žė Amerikos įstatymus, daryda
Mūsų manymu, tokia Apašta oriešas gali užimti bet kurį m o ti laiko jiems pabėgt'. Normaliai prašant išlaisvinti 23-is baptistų, studentų puolė Beverly Hills
Tėvas Pijus XI buvo Kremliaus
mieste Irano šacho motinos ir se mi nuostolius amerikiečiams.
ateistų už akių nuteistas mirties lų Sosto taktika panaudota no mentą, nes ne tik "fieldmarša- Kampaloje gyvena C)0,000 žmo adventistų ir pentekostalų — sers vilą.
Kaip ilgai mes toleruosime šią
bausme. Tačiau Romos popie rint apsaugoti Tarybų Sąjungos lo" Amino kareiviai paliko mies nių, šiuo metu mieste liko apie sekmininkų religinių bendruokliką,
kuri dabar kiša į kišenes
Irano studentai, kurie Ameri
Naktimis uždrausta i menių narius, kurie religiniais
žiaus autoritetas buvo aukštai tikinčiuosius nuo fizinio jų su tą, bet ir civiliai gyventojai, su 100,000.
maisto
kuponus ar užima darbus,
kon atvyko su šacho stipendijo
pakilęs Rusijos tikinčiųjų, ypač naikinimo, tačiau rezultatai gavo sidėję daiktus į stumiamus veži vaikščioti gatvėmis, todėl mies-Į motyvais yra sovietų kalinami. mis, šiuo metu kenčia įvairius kuriuos galėtų dirbti Amerikos
katalikų ir pravoslavų akyse. Ei si liūdni. Katalikų Bažnyčia Ta mėlius, traukia tolyn į šiaurę. tas naktį atrodo miręs, švie "Amnesty" organizacijos šveica sunkumus. Nežinia, ką su jais da-1 piliečiai? Kaip ilgai užtruks, kol
rų skyrius nurodo, jog protes
liniai tikintieji, kaip pasakoja ra rybų Sąjungos gyventojų akyse Niekas nežino, kur išbėgo prezi sų nėra.
neteko
žavumo
ir
krito
Šv.
Tėvo
dentas Aminas, bet spėjama, kad
Sakoma, kad pra.rusią savaitę tantai tikintieji Sovietų Sąjungo rys nauja islamo respublikos vy-1 ši nesubrendėlių gauja ims jaksšytojas
Rudžinskas,
kalbėjo:
riausybė. Iraniečių elgesvs Ame- j tyti po gatves, šaukdama "Mir"Tikrasis mūsų tėvas yra popie autoritetas. Į Apaštalų Sosto veik fis stiprinasi prie Arua miesto, Ugandon vėl atsiųsta 500 Libi je dažnais atvejais yra persekio rikoie sukėlė prieš juos 'nepaian | tis prezidentui". Tų klaunų revožius, nes jis tik vienas atjaučia lą imta žiūrėti kaip į pasaulie savo gimtosios genties žemėse, jos kareivių. Jiems gali pavykti jami, baudžiami piniginėmis bau kią reakciją. Dar ir praėjusią sa-! liucinė retorika gali pagauti amūsų skausmus, jis už mus mel tinės veiklos instituciją. Sektan netoli Zaires sienos. Čia lėktu- pratęsti karo eigą, ačiau neabe domis ir net įkalinami už vadi vaitę, kai prie Baltųjų Rūmų ara I merikiečius, nors jie nėra lojalus
tai ėmė skelbti, kad Katalikų tuvais gabenami Libijos siunčia jojama, kad Tanzanija su ugan namą neteisėtą pamaldų rengi
džiasi ir mus užtaria".
bai demonstravo prieš Egipto su Į niekam, tik savo susimaišiusiom
Bažnyčia susidėjo su šėtonu.
mą ir dalyvavimą pamaldose.
Šv. Tėvas Pijus XII tęsė Pijaus! Daugelis Tarybų Sąjungos gyven mi ginklai ir amunicija. Tanza-j diečiais sukilėliais karą laimės
tartį su Izraeliu, minioje buvo ir į galvom, baigia autorius.
XI pradėtą liniją ir suteikė įvai-! tojų susižavėjo įvairiomis sekto nijos kareivių pozicijas bombo
iraniečių grupių.
rių privilegijų persekiojamiems Į mis, drąsiai bekovojančiomis su mis puolė sovietų gamybos Libi
Amerikiečių nuotaikas
prieš j
jos bombonešis.
Popiežius melsis
vyskupams, kunigams ir tikintie karinguoju ateizmu.
triukšmaujančius
svetimšalius
j
Kovoms priartėjus prie Ugan
siems.
Auschwitzo lagery
Bendros frazės, kad yra kraš dos sostinės, j kaimyninę Keniją
gražiai išreiškė Bob Wiedrich į
Pradėjus valdyti gerajam Šv. tų, kur persekiojami tikintieji,
gaies
gauti
i
kovo
4
d.
"Chicago
Tribūne".
Jo
|
—
Harrisburgo
atominės
jėgaiĮ
—
Kuba
netrukus
galės
g
Roma —Po keturių dienų vi
Tėvui Jonui XXIII, pradėta kita kad Bažnyčia ryžtingai smerkia išvyko užsienio diplomatai ir 50
nės
nelaimingas
atsitikimas,
sako|
Amerikoje
gamintų
vaistų.
Vyį
straipsnis
pavadintas:
Iranian
zito iš Varšuvos į Vatikaną su
linija, vadinama Rytų diplomą- i persekiotojus, Maskvos ateistų ne Jungtinių Tautų pareigūnų, ku
ma,
kilęs
dėl
vieno
tarnautojo
I
riausias
JAV
gydytojas
(surgeon
students:
Let's
toss
'em
out".
į
grįžo
kardinolas Agos*ino Casaro
rie
apsistojo
Malabos
mieste,
ne
tija. Šiuo metu atskirais atvejais Į jaudino. Jie pripažįsta tik stiprią
žmogiškos
klaidos"
vis
dar
skleij
general)
lankėsi
Kuboje
ir
tarėsi
Autorius
negali
suprasti,
kaip
tie)
Ii,
kuris
su Lenkijos vyriausybe
toli
sienosVienas
diplomatas
buvo rodoma užuojauta Tarybų moralinę ir fizinę jėgą, masinius
su
diktatorium
Castro
ir
su
svei
studentai
vieną
dieną
šaukia
j
džia
pavojingą
radiaciją.
Nėsaptarė
popiežiaus
Jono Pauliaus
Sąjungos tikintiesiems, bet tikin protestus, demonstracijas ir pan. pripažino, kad dabar jau niekas !
katos
ministru.
"Mirtis
šachui",
o
kitą
dieną
pra
į II-jo vizito smulkmenas. Paskelbtieji negavo naujų konkrečių pa Jie žino Katalikų Bažnyčios jė Amino neišgelbės. Jo kruvinas čioms moterims ir mažamečiams
deda
verkšlenti,
prašydami
vaikams,
patarta
išsikraustyti
to—
Ispanijos
premjeras
laimėjo
aštuonerių
metų
viešpatavimas
j
P°"
į ta, kad vizito metu popiežius
skatų skleisti Kristaus mokslą ir gą, bet iki šiol tą jėgą nesuge
liau
n u
Auto
litinės
globos
Amerikoje
parlamente
pasitikėjimo
klausimą
baigiasi. Prie Kampalos traukia |
° jėgainės. Inžinieriai
" i lankysis nacių įsteigtame Aunaujų reikiamų teisinių įgalioji bėta panaudoti.
mos Ugandos pabėgėlių jėgosj s v a r s t o ' ^aiP atvėsinti karščio! 183 - 149 balsais. Premjero par rius neabejojąs, kad šiame de schwitzo koncentracijos lagery,
mų. Tarybų Sąjungos tikintieji
jėgainės reaktoriaus bran- tija parlamente daugumos neturi, šimtmetyje tie studentai yra "di kur pasimels už tūkstančius ten
pasijuto palikti likimo valiai, skir
nes Tanzanijos karo vadai turi dapimtą
(Bus daugiau)
uo
prezidento Nyerere įsakymą ne-1 H , kuris gali sutirpti ir pavirs-1 laikosi mažesnių partijų parama. džiausios intelektualinės, filoso nukankintų kalinių. Popiežius
' žygiuoti į Kampalą, tą uždavinį t j i I a b a i
pavojingą
radio— Šiaurės ir Pietų Jemeno de finės ir politinės prostitutės." melsis Maximiliano Kolbes, pran
aktvv
u n es
paliekant patiems ugandiečiams.
^ ^\
kamuolį. Šis įvy- rybose nutarta įsteigti komisiją, "Mums jų nereikia, rašo Wied įciškonų kunigo, garbei pastatyto
rich, nes jie išnaudoja mūsų sve je koplyčioje. Jis mirė lageryje ir
, ,kareiviai,
. . . sus- -kis• labai
Kai ,kur TT
Ugandos
. „>pakenks
„ i „ „ atominių
, m r visame
„ ; „ „ ajėgai, kuri pamos abiejų valstybių tingumą, jie sutepa mūsų aukš
npa°„.
.
'
i
nių
statybos
planams
1971 m. popiežiaus Pauliaus VI
konstitucijos projektą. Po šešių
kur Ugandos kareiviai, sus
,.
mėnesių įvyks parlamento rinki tųjų mokyklų intelektualines lais -jo buvo paskelbtas palaimintuo
tabdę pravaziuojancms automo- j
brlius, juos konfiskuoja, apsiren | ^ Airiu Respublikonų slaptos mai ir bus pravesta abiejų Jeme ves su savo revoliucine retorika. ju.
gia civiliais
civiliais drabužiais
drabužiais ir
ir —'—
patys ',
Jų riaušės ir demonstracijos mū
o $ d . tfl b o m b a n u ž u d ė b r f
nu unija.
važiuoja toliau nuo fronto, uzi tų parlamento narį, artimą kon
sų gatvėse kainuoja mokesčių mo
Prašo įsteigti
—Libijos bombonešiai bom
miršę Amino įsakymą kovoti "lig servatorių vadės Margaret Thatkėtojams milijonus dolerių. Rei
Komunistai vilioja siaurini prezidentą
bardavo Tanzanijos miestą Mwpaskutinio vyro".
"Kingo dien*"
cher patarėją Airey Neave- Bom anzą, tačiau nuostolių nepadary kėtų juos nusiųsti atgal į naują is
Ugandos sukilėlių karo vadas
lamo
respubliką,
kurią
jie
padėjo
Kuwaitas. — Šiaurės Jemenas lėktuvais, tankais ir ypač stip
Washingtonas. — Amerikos
ba sprogo jo automobilyje. Prieš ta, nes bombos nukrito toli už
ir Pietų Jemenas planuoja susi ria artilerija, abiems Jemenams pareiškė nepulsiąs Kampalos, kol britų rinkimus policija laukia
sukurti,
mėtydami
akmenis
prieš!
juodųjų
grupių ir dr. Martin Lumiesto.
jungti į vieną valstybę. Komu savo ginklus sujungus, iš tiesų, ka
Šachą,
nors
tuo
metu
jie
buvo
aį
ther
King
našlės reikalavimas,
daugiau airių atentatų.
—Senatas 66-27 balsais nuta
nistų valdomas Pietinis Jemenas ringieji Jemeno arabai taptų ge
svečiai. į kad jo garbei Amerikoje būtų į— Virgin saloje, St. Thomas rė pasiųsti į Rodeziją stebėtojus, kademiniai Amerikos
Drąsus mokslo
sutikęs, kad pirmuoju valstybės rai ginkluoti.
uoste sudegė italų turistinis lai kurie žiūrėtų kaip eina parla Reikėtų jiems sudaryti progą vesta nedarbo diena, susilaukė se
prezidentu būtų dabartinis Šiau
vas, 700 pėdų ilgio "Angelina mento rinkimai. Numatoma pa- džiaugtis žmogaus teisėmis to re nate opozicijos. Nors Kingo die
akademijos žygis
Šiuo metu Šiaurės Jemene yra
rės Jemeno prezidentas Ali Abžimo, kurį jie padėjo įsteigti, j ną rėmė sen. Edward Kennedy
Lauro", statytas prieš 40 metų. Jis
keturi amerikiečiai technikai ir
Maskva. — Užsienio korespon plaukiojo Karibų jūroje. Gaisro j siųsti apie 50 žmonių, tačiau dar nors atrodo, kad tas režimas ne-1 ir kiti senatoriai, kiti įrodinėjo,
dullah Saleh.
ambasadoje marinų grupė. Vi dentai praneša, kad sovietų
| nežinia, ar atstovai skirs tam rei
Abiejų Jemenu sujungimas jau siems Amerikos kariams vado Mokslų Akademija dar kartą pa metu keleiviai ir daugumas įgu I kai ui lėšų. Kritikai teigia, kad I mažiau tas teises laužys, kaip ir kad Amerika ir taip jau turi ne
studentų kaltinamas šachas.
mažai nedarbo dienų, kurios vals
buvo planuojamas 1972 m. lapk vauja karinis atašė pulk. Mark demonstravo savo nepriklauso los buvo mieste.
stebėtojų siuntimas bus lyg pri
Wiedrich
klausia,
gal
Khomeitybei daug kainuoja. Ateinanti
ričio 28 d. Tada buvo tuo reika | Broman. Atvyko dar 20 tiekimo mumą. Slaptai balsuodami, aka
— Irano šachas su šeima atsi pažinimas, kad Amerika pritaria
nis
sutiks
juos
išskėstomis
ranko
antradienį minime dr. Kingo
lu pasirašyta sutartis, tačiau ji specialistų, kurie parodo, kaip iš demijos nariai atmetė Sergejaus sveikino su Maroko karaliumi ir Rodezijos planui.
mis, nes jie gavo mokslą būdami mirties sukaktis. Kai kurie mies
liko neįgyvendinta, nes abi Je krauti iš laivų ginklus, kaip juos Trapežnikovo prašymą priimti atskrido į Bahamų salas. Iš Nassau
tai ir valstijos tą dieną švenčia.
meno dalis skiria dideli ideologi naudoti. Nedidelės Amerikos ka jį akademijon pilnuoju nariu. Jis aerodromo helikopteriai svečius
Jis
žuvo 1968 m.
niai skirtumai, ne kartą pasireiš rinės grupės tarp 25 ir 30 karei nariu korespondentu vra nuo
nuvežė į "Rojaus salą", kur ša
kę karo veiksmais. Pietų Jemeno vių laikomos Jemene tarp dviejų 1976 m.
chas apsistojo milijonieriaus Ja
— Amerikon grįžo ilgai Viet
aukštas pareigūnas Kuwaite pa savaičių ir dviejų mėnesių, po to
mes Crosby viloje. Neskelbiama,
name gyvenęs marinas Robert
reiškė, kad nauja, sujungta vals jos keičiamos kitais 'pecialistais.
Trapežnikovas pagarsėjo savo kaip ilgai šachas čia viešės.
Ganvood. Jis gali būti kaitnatybė būtų stipresnė už kitas vals
pataikavimu komunistų partijai.
—
Venecueloje
mirė
86
m.
žy
mas dezertyravimu ir bendravi
Užsienio diplomatai mano, Jis laikomas partijos "vanagu",
tybes šioje pasaulio dalyje. Dip
mus politikas Jose Velasco Ibarra,
mu su priešu- Išlipęs iš lėktuvo
lomatiniai stebėtojai mano, kad kad Jemene nebus tvarkos ir ra žemės ūkio sukolchozinimo spe penkis kart išrinktas valstybės
Ganvood
pareiškė mylįs Ameri
iš susijungimo plano nieko neiš mybės. Jemenas buvo viena vals cialistu.
prezidentu ir keturis kart nuvers
ką, tačiau marinų korpusas gali
eis, nes komunistai sieks ir toliau tybe tik '18 šimtmety, kada pie
surengti jam teismą.
Mokslų Akademijos pilnu na tas karinių perversmų.
tinę dalį užėmė Britanija, įsteigu
prisijungti šiaurinį Jemeną.
—
Šeši
Maskvos
disidentai
dai
si čia modernų Adeno uostą. So riu tebėra disidentas mokslinin
KALENDORIUS
Prasidėjus paskutiniam karui, vietų Sąjunga pradžioje rėmė kas Andrejus Sacharovas. Jį paša lininkai užsidarė viename bute,
protestuodami
prieš
miesto
val
linti
iš
Mokslų
akademijos
Saudi Arabija atsiuntė Šiaurės šiaurinį Jemeną, tačiau britams iš
Balandžio 2 d.: Pranciškus, TeJemenui 32 tankus ir 30 šarvuo važiavus, tuoj perėmė Pietų Jeme partija galėtų tik atėmusi jo džios leidimo atšaukimą suruošti
odozija, Ankodas, Vardą.
tų automobilių. Iš Amerikos jau no kontrolę, suradusi komunis sovietų pilietybę. Jis irgi balsavo| 120 dailininkų parodą. Dailinin
Balandžio 3 d.: Pankracijus, Fapriėmimą, kai užsibarikadavo keliuose kam
atplaukia laivai su 32 tankais, tuojančių arabų. Iš Adeno gali pneš Trapežnikovo
ra, Vytenis, Rimtaute.
net pasakė prieš jį kalbą. Tra bariuose, neklauso policijos įsaky
Saulė teka 5:34, leidžiasi 6:17.
70 šarvuočių ir 12 karo lėktuvų, ma kontroliuoti svarbų sąsiaurį
pežnikovas yra komunistų parti mo išeiti.
už kuriuos sumoka Saudi Arabi Babei Mandebą, kuris veda į jos centro komiteto narys, to ko
ORAS
— Ugandos gynybos ministras j
ja. Žinant, kad Pietų Jemenas y- Raudonąją jūrą. įvykius Jemene miteto mokslo ir švietimo komi
gen. Amelio Mondo perbėgo pas I p^
Debesuota, gali lyti, temperato Izraelio premjeras Beginąs atsisveikina su
•••-v; -:M-t1es oasr
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Tel.
m
4441
v-bos vadovybės pareigūnai.
Open F r i d a y evenings, 5 P . M. t o 8 P . M.
Moresca. Būdami tarybos nariai,
12:15 v. p.p. įvyks akademinis lietuviškiems reikalams jie galės
S 0 P H I E BA R C U S
Ik. K. A. JUČAS
Ofs. tel. 586-3166; naimj 381-3772
Instead
of
T
h
u
r
s
d
a
y
eveoingg
minėjimas šv. Kazimiero didžio dar geriau padėti.
ODOS
UGOS - CHIRURGIJA
RADIO 8ETMOS VALANDOS
DR. PETRAS ŽLI0BA
7110 W. 127 St, Palos Heijįhts
joje salėje. Paskaita skaitys V.D.
J. Kojelis
Visos programos 18 WOPA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
TeL M1-073O
Šaulių rinktinės pirm. Vladas Iš
6745 West 6Srd Street • - Į IJ»ttivtt} kalba: kasdien nuo pirValandos
pagal susitarimą
ganą itis.
i madienio iki penktadienio 3:00 —
Vai.: pirm, antr. ketv. Tr penlrt.
'""
'
" • ' ' - - - - - - i 3 : 3o vai. popiet — šeštadienį ir
Meninę dali atliks pianistė Rai
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą.
įstaigos Ir boto tel. 652-1381
ZAPARACKAS sekmad. nuo 8:30 iki 930 v. ryto.
monda Apeikytė. solistė Janina DR. Ž I B U T I
Teto<. — 3S7-1285
Telef. 434-2413
Cekanauskienė ir vyrų kvartetas:
DR. FERD. VYT. KAUNAS • Apsimoka skelbtis diea. DRAUGE,
AKIŲ
UGOS
CHIRURGIJA
A. Polikaitis, R. Dabšys,B. Seliu1490 A. M.
BENDROJI MEDICINA
j nes Ji* plačiausiai skaitomas lie
Oflams.
kas ir E. Jarašūnas. Visi kviečia
7159 S. MAFLEWOOD AVE.
1407 8o.49tli Oonrt, Cicero, ni.
700 Nortfe IfieMgM. Saito 400
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai
mi gausiai dalyvauti. Įėjimas lais
CHICAGO, ILL. 60629
Kasdien 10-12 ir 4-7
Valandos pagal susitarimą
nos yra visiems prieinamos.
va*.
Kuopos vaidyba
liakyrua t r * b- ieatod
:HIIUIII
DRAUGAS, pirmadienis, 1979 m. balandžio mėn. 2 d.

LIETUVIAI CALIFORNIJOJ

D U REPORTAŽAI APIE
L I E T U V I U RADIJO
VALANDĖLĘ

J

i

{/ Drive-in Tellers
Open 6 days a week

I

MARQUETTE NATIONAL BANK

I

64th and So. Western Avenue

1 Mtii iMk — 6316 South Wtsfm — 6R 6-5100
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Buitinių ijpiKų naita

pinnininkn iki neseniai išrinktų sės nėra automatiškai garantuo
jų parlamento atstovų, yra gi tos, bet kad už jas visi turi turėti
liai suinteresuoti žmogaus teisė drąsos kovoti dabar ir ateityje,
mis, jo pagrindinėmis laisvėmis, kaip kiti tai darė praeityje ir pa
kaip minties, sąžinės, religijos ir siekė savo tikslus.
Vėliau pristatė latvį disidentą
įsitikinimų. Šiandien realus re
Kai seki okupantų Lietuvoje miške. Ir taip yra kieviename
zultatai pasiekiami tik kietu dar G. Rodė, kuris trumpai pakalbė
leidžiamą bei Jų griežtai kontro- žingsnyje."
bu, pasiryžimu ir neatlaidumu jo angliškai Trumpai dar kalbė
liuojamą spaudą, Jei nežinotum
tikslo siekiant, rinkamu progų iš jo Baltų federacijos pirmininkas
tikrovės, atrodytų, kad gyvenimas
naudojimu bei žinojimu, kaip tar L. Leivat, pasveikino Kanados
ten laisvas, sotus ir smagus. Vi"Su tavimi turėčiau daug kaltis su gudriu ir atkakliu oponen Latvių Bendruomenės pirm. T.
sur tiktai kyla gamyba (produk- bėti, bet mudu laiškais kalbaR Kronbergs ir padėkos žodį tarė
tu.
cija) įmonės lenktyniauja, ga- m ė s lyg per storą stiklą ir nežiestų
bendruomenės
Garbės svečiai senato pirmi Kanados
mindamos milžiniškus kiekius n 0 me, ar vienas kitą girdime",
pirm.
U.
Petersoo.
ninkė
sen.
Renaude
Lapointe
ir
prekių su "kokybes" ženklais, Nors aš nežinau, ar skaitysi šį
parlamento pirmininkas James
Koncertas
Lietuva lenktyniauja su Gudija m a n o laišką, ar ne, aš bandysiu
Jerome
taip
pat
pasakė
trumpas
ir kitais kraštais. Dažnai rašo- atsakyti i tavo klausimą apie reKoncertas buvo iš trijų dalių.
kalbas. Sen. Lapointe pasisakė,
ma apie naujas kolchozininkų li g i n į gyvenimą Lietuvoja T u
Pirmąją dalį atliko estas Avo Kikad nėra praleidusi nė vieno balbei sovchozininkų
gyvenvietes, nemanyk, kad mes, nors ir neitasik, baritonas, dainuojantis Ka
tiečių vakaro nuo to laiko, kai
naujus butus miestuose Spausdi- g < a m e Dievo buvimą, nesilaikonados operoje. Įspūdingai padai
prieš penkerius metus buvo pa
nami besišypsančių valstiečių ir m e j 0 įstatymų. Štai Viešpats
navo tris kūrinius, vieną iš jų
skirta senato pirmininke, nes
darbininkų atvaizdai, jų viena- Dievas kartą išsitaręs, kad be jo
estų kompozitoriaus, taip pat ir
bučių
ar daugiabučių namų žinios nė vienas plaukas nuo IS Vll-to Baltiečių vakaro parlamento rimuose Ottawoje, Kanadoje 1979. n. 21. Iš kairės dr. J. Suagaila, A. Sun- vertina kilnius tikslus, rimtai sie ariją iš Sevilijos Kirpėjo.
nuotraukos. Žodžiu, gera ir gra- žmogaus galvos nenukris. Taip gailienė, sod. Gina Capkauskienė, pronuncijus arkivysk. Angelo Palmas. popiežiaus atstovas Kanadai, J. R. Sima kiamus, ir nuoširdžią aplinką su
Latvių kanklių ansamblis, va
Nuotr. Lado Giriūno tautiniu charakteriu. Prisiminda dovaujamas Arianos Liepina, pa
žu. Tokį "rojų" suteikusi Lėni- yra įr m ūsų sistemoje, su skir- navičius, KLB pirmininkas, H. J. 2muidzinienė ir lietu vos konsulas dr. J. žmindzinas.
ma solisto dainuotą dainą "Ne
no partija, "Lietuvių tautos pa- tumu, kad galva dažnai nukrenskambino 4 latvių liaudies dai
įmanomas sapnas", linkėjo balsirinktas socializmo kelias", "be- t a kartu su visais plaukais... Ponas. Jos buvo palydėtos dainavi
tiečiams nenustoti vilties pasiek
galiniai socializmo sistemos lai- n o Dievo funkcijas pas mus eina
mu.
ti savo tikslų išsipildymo.
mėjimai ir 1 1
Maskva, kuri, kaip Dievas, viską
Trečioje dalyje moterų dainų
Kanados LB pirmininkas J. R.
ž i n o i r ma t0 k a s v f a t a
vienetas
"Volungės" iš Toronto
Visi žino, kad tokie dalykai tik, >
y
LietuvoSimanavičius pasakė pagrindinę
, .
,
,.. „~
T
e K
Otawoje
parodyta
pagarba
Laisvei
ir
pasisakyta
prieš
vergiją
tai vizija, pasiekiama aukštiems * Maskvos mes gauname vikalbą bahiečių
t-m~
u„n;^u. vardu.
« ~Po ikaro
„ n ! padainavo Lietus lynoja , T u
komunistų partijos pareigūnams, s u s palaiminimus, tačiau iš ten
Lietuva,
Latvija
ir
Estija
buvo
giružė" (V. Kairiūkštis), "SkamSeptintasis "Baltiečių vaka
Daug parlamento narių
nių grupės, nors buvo parblokš
ba, skamba kanklės" (J. Govėda)
okupantų valdininkams, kolonis ateina ir visi prakeikimai. Bet ir
okupuotos
Sovietų
Rusijos,
kuri
ras" Ottawoje federalinio parla
ir
senatorių
tos
ir
sutryptos,
vistik
atsikėlė
ir
į
maskviškiai
turi
daug
rūpesčių,
ir "Pienė" (S. Saulynas, muz. Mtams, kitais žodžiais, sovietiniam
tuoj pradėjo tų tautų genocidą. Vaitkevičiaus) ir skudučiais pa
mento iškilmių salėje "Confedenugalėjo
užkariautojus
kol
suplanuoja,
ką
kiekvienas
ša
elitui, jų diduomenei, valdančia
Šimet dalyvavo daugiau kaip
. . .„
_
lies gyventojas turi veikti, ką ration Room" įvyko 1979 vasario 20 senatorių ir apie 50 parlamen Konservatorių partijos v a d o ^ 1 1 3 ^ v"* 13 i § P i r m i « u P r i ė ". grojo "Untytę". <cVolungių"
atjai klasei, sovietinei bajorijai.
kievienas valgys, kuo apsidengs, 21 d. Keletui parlamentarų re to narių, dalis jų su žmonomis. ! pavaduotojas parlamento narys mė pabėgėlius. Jų terpe ir 100,000 j ^ ^
b u y o k b a J g e r a $ fr d a r .
baltiečių.
Kai
1960
m.
Chruš
miant,
pirmąjį
tokį
vakarą
Ka
kur pasidės. Taigi visur tik pla
į nus. Publika entuziastingais ploTarp jų buvo senato pirmininkė ;Walter Baker sveikino opozicijų
nai, planai, planavimas. Ir var nados lietuvių, latvių ir estų senatorė Renaude Lapointe, par i partijų vardu. Šitame parlamen čiovas- Jungtinių Tautų genera- j jimais iššaukė pakartojimui, ir
Nūdien jau geležinė uždanga gas tau, Jeruzale, jeigu aukščiau bendroumenės, jau anksčiau susi
^ ^ ^
«Nemu.
te ir Kanadoje, sakė jis, visi turi linėje sesijoje kalbėjo apie koloni-,, . ^ngks„
zavimo
nebėra geležinė tikrąja to žodžio siasis Maskvoje tavo plano nepa- jungusios į Baltų federaciją Ka lamento pirmininkas James .Jeror ? " | teisę nesutikti ir išreikšti skirpanaikinimą, tuometinis j { Nemunėli"
Dirieavo iu
prasme, ir Vakarų žmonės gerai tvirtina""
daugiakultunnių
reikalų | tingą
^
.nuomonę,
_ _
Kanados
l ^ ^ muz.
l ^ iDalia
L , Viskontienė
^ 5 ^ . A V?
w
htmmšm
nadoje, surengė pirmą kartą 1973 me,
bet TLietuvoje,
Kanados pirmininkas
pirminiu*** John
r ^ EHe-1
^ 1C " |^vadovė
ir
žino tikrovišką Sovietų vaizdą.
m. paminėti Lietuvos, Latvijos ir ministeris Norman Cafik, sen. R.
Žinios iš anapus atkeliauja įvai"Bet tau, rodosi, vis dar neaiš- Estijos
valstybių
atstatymą
...... Estiją ir Latviją? O kaip j ne.
riais budais ir jos viena patvirti- ku, kaip ten iš tiesų yra su mūsų 1918 m. ir parlamentarus pain senate ir mmistenu kabineto na-: „ . ,. .
IUV
T iviesai kalbėti maldą ir laisve vi-, 3>
na kitą.
valdžios funkcijomis, apie kurias formuoti apie dabartinę okupuo- rys, u„ „,^,v--; w,;^,,-c^-;«Tautinės parodos
mimstenai
sen.
J.
••
T
T
~*-.
.
«„,•„
loicvp
mvlinčiiK;
ukrainie
.
mes dar buržuaziniais laikais pas *ą padėtį. Taip pat buvo prista Guay,buvusiep
sen.
Jau treti metai baltiečių vaka
H . U . M.
\i\-fLam-1
v . J i i s i e m s M viešai išklausyti, bet to-l aNeturi
P i e laisvę
mynncius
uxraime
Pastaruoju metu atvykusieji iš s a v 0 profesorius mokėmės. Atsa- tyta estų rašytojo A. Viirlaid Sharp, W. G.C Dinsdale,
būti rytų
dvigubo
veidmainin
l
tuose.
ro
metu priėmimų salėje daroma
"
'
'laą
laisvių
nėra
Pabaltijo
kraš-lčius
ir
kitas
Europos
tautas?
Sovietų Sąjungos pasakoja ar pa- k y s i u palyginimu. Viskas yra knyga "Graves without Crosses", bert, konservatorių parlamenta- j
bei į gumo standarto tarptautinėje po nedidelės parodos parodyti dalį
Baltiečių
vakarą
globoja
tys gyventojai laiškuose, kurie t a r p > k a i p seoose l y g o s e a prašy- aprašanti mums pažįstamas oku rinis vadas Waiter Baker, Ottalitikoje".
1 111
pabaltiečių Kanadoje
tautinės
^ I e | d i m u s , parlamentinis
prasiverzia pro cenzūros žirkles, t a > ^d cherubinai ir Serafinai pacijas ir trėmimus į Sibirą. Bu wos miesto burmistre Marion D e - i ^
Vėliau
kitas
Kanados
ministe
kūrybos. Šį kartą lietuviai išstatė
j globos komitetas, kuriame dabar
rašo kitaip, kaip sovietinė pro- g i e d a i r g a r b i n a Visagalį, bet vęs Kanados ministeris pirminin \var ir kiti.
ris
pirmininkas
Lester
Pearson
keliolika lietuviškų audinių —
lyra 20 senatorių ir parlamento
paganda teigia. Ypač daug rašo- v a idym e jie nedalyvauja. Taip y- kas John G. Diefenbaker parašy
pareiškė: "Negali būti pastovios kilimų austų lietuviškais liau
Iš
diplomatų
buvo
matyti
j
narių.
Sen.
Paul
Yuzyk,
vienas
ma apie ekonominius sunkumus, r a i r s u m u s ų ^ ^
Leonidu- tame knygai įvade rašė: "Kny
maisto ir kitų dalykų stoką, butų l i a u d 5 s jį g a r b m a , gieda jam goje paprastai sklandžiai ir dra Didž. Britanijos ambasadorius; iš komiteto pirmininkų, atida-;ir kūrybingos taikos, jei žmonės dies motyvais. Audinių raštingu
trukumus, be galo didelę kyši- h i m n u S j p a d a r o p l a u k ą , ku- matiškai aprašoma iškentėjimai Sir John Ford su žmona, JAV įga-1 rymo kalboje pasveikino garbės ! nėra laisvi. Asmeniškas ir tautos mas ir spalvingumas patiko susi
nmkystę, juodąją prekybą. Taigi rios m e t u u ž g pa b a rsuoja ir vėl vienos grupės, kuri ir tikrųjų re liotas ministeris Robert Duem- j konsulus dr. J. Žmuidziną, dr. E. į laisvės noro instinktas negali bū- rinkusiems ir daugelis jų asme
ling, ambasados patarėjas John. Upenieks ir L Hensoo, nes jie at-jti sunaikintas. Despotinės vyriau- niškai pareiškė rengėjams pasi
pasiskaitykime.
t r a u k i a "hosanna!" O mūsų se- prezentuoja milijonus dar tebegy
Kerr,
Vatikano delegatas pronun- j stovauja laisvoms demokratinėms j sybės galų gale padaro ne tik gėrėjimą. Audinių kūrėjos buvo
"Man teko būti tarnybos rei- n u k a * ^ r t a r laiko- EHjoSaus ve- venančių komunistinės diktatū- cijus arkv. Angelo Palmas, jo pa-j respublikoms, kurios 1940 m. bu- tarptautinius sunkumus, bet veda A. Tamošaitienė (Kingston), G.
kalais Maskvoje. Tai buvo rinki- žimą traukiančių arklių vadeles tūros junge".
tarėjas Dante Pasųuinelli, mūsų'vo okupuotos Sovietų Rusijos, ir į tarptautinius konfliktus".
Montvilienė, D. Staskevičienė, Kr.
minės kampanijos dienos. Sven- k i o k i « perrinkimų nelaukia. TaiMetams einant baltiečių va konsulai dr. J. Šmuidzinas — Lie- j Jie yra jų valstybių laisvės sim- Taip priespauda neįstengė su- Bendžiūtė, A. Veselkineė ir G.
tinė nuotaika. Tarnautojai ven- gi tebūnie žemėje taip, kaip yra karų pagrindinis tikslas liko tas tuvos, dr. E. Upenieks — Latvi boliai. Kanada, JAV ir kelios ki naikinti laisvės siekimo, neįsten Bendžiūtė (visos iš Montrealio).
gė dirbti ir beveik visi darbuoto- danguje..."
tos valstybės niekad nepripažino gė užgniaužti disidentinio judė
pats, bet įvesta supažindinimas jos, I. Hensoo — Estijos ir kiti.
Latviai išstatė sidabro ir auk
jai buvo užgulę telefonus, teirau
•
baltų kraštų okupacijos ir jų jimo. Prieš ketverius metus šito so meniškus papuošalus, o estai
su baltiečių kultūriniais ir kitais
Sveikinimai ir kalbos
dafifieSi; kur galima gauti kurių
0 ^^^
l a i š k a s iš okup< L i e .
konsulai turi de jure teises. Mi- kiame vakare, toje pačioje salėje iliustracinius grafikos pavyzdžius.
pasiekimais Kanadoje, todėl va
nors prekių. Cia tau turiu pasaky- tavos a t e j o s u t o k i a u ž s k l a n d a : karo programa yra labai įvairi;
Vakaras pradėtas
Kanados I nint 61 metų sukaktį nuo jų ne- dalyvavo lietuvis disidentas Si
Baltiečių rėmėjų pagerbimas
ti, kad nors pas mus viskas gerai, « T u man^
Vad
mes ^ ^
l a . svečių priėmimas, tautinės paro himnu ir malda, kurią sukalbėjo j priklausomybės,
atstatymo, tęsė mas Kudirka, šiandien čia yra
Pabaltiečių vakaro proga įtei
visko yra, bet kai kurių produktų b a i n u s i m i n ę i r beviltiški, kad dos, banketas, sveikinimai, prakal popiežiaus delegatas
Kanadai I senatorius, mes parlamentarai latvis disidentas Gunars Rodė,
kiami
Kanados Baltų federacijos
vis dėlto trūksta. Tai viešai pa- j ū s ų y f a , va ldovai ir kitos Va- bos ir koncertas.
į perduodame savo linkėjimus, gi kuriam teko keliolika metų pra
arkv. Angelo Palmas.
garbės nario pažymėjimai Kana
reiškė ir musų šalies vyriausias k a r ų felys n e r o d o m u m i s s u s i r u .
BaHečių vakaro proga Lietu
Programos pranešėja buvo Ire lią simpatiją jų reikaluose ir nuo leisti kalėjimuose ir stovyklose.
vadovas ir numatė priežastis šiai p i n i m a j u k n e j u s u ^ ^ ^
0 vos, Latvijos ir Estijos
konsulai na Meiklejohn, kuri sklandžiai širdžiai tikime, kad laisvė bus at
Mes gyvename laikus, kada dos visuomenės veikėjams, daug
federacijai
negerovei pašalinti. Tiesą pasą- Maskva darosi pasaulinio prole- susitinka su užsienių reikalų mi pravedė visą programą. Vyriausy statyta artimoje ateityje.
laisvė ir nepriklausomybė pla padėjusiems Baltų
kius, jis tai daro nebe pirmą sykį. ^ ^ ^ k e l r o di»ė žvaigždė. Taigi nisterijos atstovais, o Baltų fede bės vardu sveikino sen. R. Per- Parlamento narys Charles Cae- čiai skelbiama, bet Lietuva, Lat Šįmet toks pažymėjimas buvo įteik
Bet kas bus, kai visi žmonės iš- nereikia perdaug stebėtis, nes racijos atstovai atsilanko užsie rault, vyriausybės partijos lydė-Į cia, antrasis komiteto pirminin vija ir Estija yra nelaisvos. Nega tas parlamento nariui iš Toron
bėgs iš darboviečių ir sustos i ei- p ^ j kapitalistai gera valia ne-, nių reikalų ministerijos įstaigo- ris senate. Kiekvienas, kuris ban-jkas, nurodė, kad senato ir parla- lima sutikti su vis dar tebetęsia- to Charles Caccia, kuris jau treti
les pne krautuvių! užtvindys gat- D u t ų atidavę mūsiškiams pietry- i se. Šie susitikimai, nors tomis pa do sunaikinti žmogaus praeitį, ga-1 mento pirmininkų dalyvavimas mu dvigubu veidmainingu stan metai yra vienas iš parlamenta
ves. Pagaliau ir parduotuvėse č i u ^ j o s kraštų. Bet vis dėlto Ičiomis dienomis, vyksta atskirai lutinoje pasekmėje grius. Iš isto-1 liudija, kad visi Kanados parla- dartu. Baltiečiai žino ir nori vi rinio globos komiteto pirminin(Nukelta 1 5 ptiaL)
nuo to prekių, ypač mėsos kiekis m u s stebina kai kurie kurijozai. nuo paties pabaltiečių vakaro,
rijos žinome, kad tautos ar žmo- j mentarai, pradedant ministeriu siems priminti, kad laisvės ir teinepadidės. Tokius apsiperkan- Sakysime, 75,000 gyventojų turičius darbo metu pas mus laiko t i teritorija Afrikoje yra jau Susavo ilgą ir vargingą kelionę iš Tifliso. kur jie po
1946 m. liepos 14 mes grįžome į Rygą. Mus pasitiko
pravaikštininkais
ir
baudžia, vienytų nacijų narys, nors ten
kapituliacijos pasidavė. Daugelis jų ten mirė nuo valdžios vaikų namų atstovai ir pirmiausia nuvežė j
Mat, kai susidaro paklausų dau- t i k \Q p ^ gyventojų raštingų,
malarijos.
pirtį, o po to į karantiną.
gfau, kaip yra pasiūlų, atsiranda 0 paskelbta jiems demokratija
Tuos likučius, kurie sugrįžo į Latviją, tegalėjom
tarpininku sluoksnis, kuris ima bei nepriklausomybė ir dantų
Šiuos žodžius rašau 1950 m. spalio 13 d., tą dieną, kai
laikyti
tik žiauriai iškankintais mūsų tautiečiais. Tuo
ar duoda kyšius, vadinamus do- skausmo nesuramina. Tuo tarpu
VĖL LATVIJOJE
mane
norėjo vėl areštuoti ir išsiųsti atgal į Sibirą. Aš
tarpu
mums
vakare
įsakė
iš
gyvulinių
vagonų
vanomis ar pridėtinėmis išlaido- ^ u ^ turinčios labai seną pranorėčiau
būti laiminga ir pasilikti Latvijoje, aš
Po
pietų
mes
jau
buvome
Latvijos
žemėje.
Traukinys
persikelti
j
keleivinius
Maskvos-Rygos
traukinyje.
Tai
mis. Sakysime, viešoje prekyboje e i t į > t ^ frmgti •„ toliau n e š t i
normalių Atlanto silkių ir su žva- pino&to j ^ g ą (taip perkelta važiavo per Zilupę. Kaip brangi mums buvo toji šalis aiškiai atrodė, kad daroma propagandos sumetimais. norėčiau sulaukti tos dienos, kai grius komunistinė
ke nerasi, o juodoje rinkoje, mo- prasme laiško autorius vadina su laukais ir miškais, su pievomis ir miestais! Mes Kad žmonės matytų, jog mes iš Sibiro nevažiavome sistema. Bet ar galėsiu kada nors pamiršti, kad
kėdamas aukštą kainą, gali ne- bolševikų vergiją), kankintis la- grūdomės prie traukinio langų ir net atidarėme gyvuliniuose vagonuose. Pasiėmusios savo daiktus, komunistai yra atsakingi už daugelį nekaltų gyvybių,
sunkiai gauti. Žmonės perka vis- g e r i u o s e \ laukti'geresnio gyve- vagono duris, kad niekas pro šalį neprabėgtų mūsų perėjom į kitą traukinį. į mums našlaičiams skirtą kurių gyvenimas tragiškai baigėsi Sibiro taigose? Už
ką, nežiūrėdami kainų, reikia ar Tlimo ^ m i r t i e s j u k 1 ^ *
^ n e p a m a t y t a . Mes vaizdavomės tėvynę kaip prarastą specialų vagoną. Pasijutom tikrai laim ingos. Kaip mirt j mano motinos ir senelės, už nelaimes mano
šalį, ir d a b a r staiga pamatėm ją. Ar tikrai mes esame būtų gera, jei mes tik vienos visą kelią taip sesučių ir už sugadintą mūsų jaunystę?
nereikia/
užmirš to laikotarpio abiejų dik čia, šalyje mums paliktoje mūsų protėvių, j kurią važiuotumėm. Bet dabar kitaip: būrys rusų karininkų
Kartais aš pati drebu iš pykčio ir noriu keršyti.
tatorių pasiraitos deklaracijos m u m s leidus vėl sugrįžti, jaustumėmės tarsi
visą naktį grojo armonika ir dainavo.
Bet jei aš būsiu dar kartą išplėšta iš tėvynės, lieka tik
Mes žinome, kokio likimo susi pakeleiviai?
Iš Rezeknės išvažiavom ankstų rytą. Pakeliui į Rygą viena viltis — tikėjimas, kad kada nors mano
Kitame laiške skaitome: "Mū- laukė vienas jų pasaulio tvarkdaP a v a k a r y traukinys sustojo Rezeknėje Senoji beveik visos buvusios gražios Latvijos stotys riogsojo išgyvenimus, tos jaunos mergaitės atsiminimus iš
sų sistemoj prekių trukumas kiek rys grandinis — Adolfas. Tik ky- geležinkelio stotis buvo iki pamatų sudegusi, ir vietoje griuvėsiuose. Karo palikimas visur buvo matomas. Sibiro, paskaitys daugelis žmonių.
kitaip aiškinamas, kaip pas Jus. U klausimas, ar mūsų Juozas 8- jos dabar naudojami kiti pastatai. Pirmiausia Dar kartą Latvija nukentėjo nuo žiauraus karo,
Jeigu aš negaunu ko nors pirktis, moko iš Adolfo, o gal buvo at* susiradom pirtį ir nusivalėm ilgos kelionės iš Sibiro pagauta dviejų ilgalaikių priešų. Žiauru buvo žiūrėti į
tai reiškia, kad tas daiktas man virkščiai. Būtų ne pro šąli pa- purvą.
PO J O S MIRTIES
nuniokytą kraštą, į mielą tėvynę, kurios namatėm per
nereikalingas, o gal net kenks- rinkti kandidatą ir šių dienų korMes pasiekėm Latviją saugiai. Nei vieno iš mūsų penkis metus.
(Rašo jau kiti)
mingas. Aš esu nusistatęs prieš tų kaladėje Dar vis koneveikiami neužpuolė ligos, išskyrus kelias užsikrėtusias niežais.
Plavino stotyje sutikom kitą deportuojamų tautiečių
kyšius, bet esu tylus liudininkas, Neronas, Atila, Adolfas, kiti mu- Gavusios leidimą išeiti, nuėjome j netolimą turgų. ešeloną, belaukiantį garvežio. Vis daugiau ir daugiau
Kas atsitiko Rūtai ir jo seserims. 1946 m. liepos 14 d.
kad prie geresnio gydytojo be pa- siškiai keilda karo meto politikus, Turguje
pardavinėjo
duoną,
šiokius
tokius žmogiškųjų
būtybių
barbariškos
sistemos sugrįžus iš Sibiro?
pildomų išlaidų neprieisi, šiame kurie taip kvailai sutvarkė pa saldumynus ir minkštuosius gėrimus. Kioske gavome pasmerkiama kentėti baisiose Sibiro platumose. Ar
Sugrįžus seserys buvo išskirtos. Dzidra išsiųsta į
reikale yra įsigalėję ne tiktai tam šaulį ir nurašė senas valstybes. latviškų laikraščių.
niekad
nepasibaigs
tas
pastovus
žmonių sanatoriją, Maya paleista ir ją pasiėmė globoti
tikri papročiai, bet ir tvirtos tak- Tikėkime, kad tai yra ne paskuPrie stoties griuvėsių esančiam mažam parke persekiojimas ir naikinimas? Mes ką tik baigėme liuteronų pastorius ir jo žmona, mokytojavusi džiova
sos. Vakar mudu su Jone aplan- tmiai keikiamieji.**
p a m a t ė m būrį vyrų. Jie atrodė kaip skeletai. Ant jų kentėti už nusikaltimą, kurio nežinome. Bet štai ir kiti sergančių našlaičių mokykloje. Rūta nuvyko į Cesio
kerne mūsų Ufone, Ji papasakommAHmm t . j ___.! t , , vf«bt pečių, kaip maišai, kabėjo išlikusios buvusios vokiečių tremiami, ir jie turės pereiti tą patį kryžiaus kelią, kurį apylinkes ir apsigyveno pas savo tėvo giminaitį, tik ką
uniformos. Jų veidai buvo ištinę ir apžėlę barzdomis, mes patyrėme. Daug jų nebegrįš atgalios.
grįžusį iš priverstinių darbų anglių kasyklose. Rūtos
Kai kurių kūnai buvo taip žiauriai ištinę, kad jie
Šie akivaizdūs mano pastebėti ženklai kelionėje iš tėvas, išsigelbėjęs nuo ištrėmimo 1941 m. birželio 14 d.,
su širdgėla ją Bklauseme, nerai- • , /vi--_ „_ ci—._\ v,,-i. vargiai galėjo judėti. Vienas iš jų su pūliuojančiomis Sibiro į Latviją sugrąžino iš svajoto pasaulio atgal į
buvo išsiųstas į Madvergorsko stovyklą Karelijoje. Jis
kojomis gulėjo a n t žemės ir dejavo. Kari kurie latviai kasdienybę.
buvo išsiųstas padėti perstatyti seną ientpiūvę ir
vadinamo 'nemokamo gydymo", ZJZ ™ •»., V ^ I ^ I ^ I M ^ U keleiviai, išlipę iš stovinčio traukinio, davė jiems
pažadėjo jį paleisti, kai darbas bus baigtas. Spalio
maisto, nes juk tai buvo latviai kareiviai, grįžę iš rusų
Daugelis mūsų našlaičių grįžome namo su vaikišku pabaigoje jis grįžo atgal į Latviją ir susitiko savo
nelaisvės. Aš ir sesutės nieko nebeturėjom, išskyrus
tikėjimu, kad gyvenimas Latvijoje su mažais
dukrą Rūtą, kurios nebuvo matės per penkis su viršum
reikia 'tepti*. Kol til darai, tiva " ^ J " " 1 mma - ~ « ^ « » n ~ «
kelius gabalėlius cukraus. Išbadėję vyrai cukrų priėmė
pasikeitimais bus toks pat, kokį jį palikome prieš
metų.
dar mato, slaugo, gydo, bet kai •**•
su dideliu dėkingumu. Vyrai papasakojo mums apie penkis metus ir vieną mėnesį.
•
Bus daugiau — ^ » ^ — _ _ _ _ _
sustoji — lieki vienui vienas kaip
I. ko.

SLEGIA OKUPUOTĄJĮ

Baltiečiai Kanados parlamento rūmuose

DIEVE, AŠ NORĖJAU
GYVENTI
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DRAUGAS, pirmadienis, 1979 m. balandžio mėn. 2 d.

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
(Atkelta iš 2 psL).

dus ir kiršinimus. Tam padeda
čia leidžiama spauda: žurnalas
Bajalis 6, J. Mitkus 6, L. Žilevi ir laikraštėlis, skleidžias insinu
čiūtė 4. S. Pautienienė 1. Rekor- acijas. Buvo apskaldyti antausiai,
davimą net 27 vai. atliko VI. ne kartą išdaužyti redakcijos lan
Gilys. Dėl iždo reikia kai ką pa gai (mat ir kita pusė kartais ne
žymėti. Susikaupusi didesnė su besiskaito su priemonėm), bet
ma kai kam neduoda ramiai mielangai vieni užmūryti, kitiem ge^
Bet v^ldjboi^ p e ^ r u o ; t - Į 1 ^ g r o t Q s u ž d e t Q S ., d a r f ) a s
statai reikalauja, kad lėšos būtų vyksta" toliau. Ne keli, bet net
naudoiamos tik radijo reikalams, \. Y.*
^'.
,,/..,.,., . . .
, . ; keliolika šioj spaudoj apšmeižtų
o klubui likviduojantis, jas gali-1 buvo pradėję kelti teisme bylas,
ma perleisti tik kitai "non pro-1 betgi žinoma kaip su tais teis
fit" org-jai. Lig šiol kitos tokios: mais: jie tęstųsi metų metus, kaš
čia nebuvo. Tai vieša paslaptis, tuotų nervų ir išlaidų, tai numo
kad dabar tokia "non profit" org-' jama ranka. Atsiranda, kurie tai
-ja yra sudaryta. Bet reikia pirma; spaudai pataikauja, mat ji kar
radijo klubą privesti prie suiru-; tais gali tavo paveikslėlį įdėti, kitės ar kitaip nusilpninti ir įsis; tiems kitaip pasireklamuoti, o kiti
trpnnti
valdyboj. .Tada įau gali-!, . . . .- v . • , , ,
r
,_ .
„
,° .„ i lenkiasi iš baimes, kad tavęs nema butų ir sumas patvarkyti .
.„
-r ; •
-i • _
NTik "planuotojai" turėtų žinoti, '. apšmeižtų. Taip ir veikiama. NeAngelėj gal tik ant pirškad tokiems ir panašiems pro-.• būtų Los
, .
_*. . %•
...
..
« . • tų suskaitomos grupeles tokių vei
jektams ir priešingos jėgos atsi-' . . . k . , , .. "TT ,„.
..
i. _ » o J • ••
J
i kejų,
tai kolonija galėtų džiaugtis
J
bustų . Radijo megejų, dau.' .
.
*. °
. . ,
j - ' . j i • -i ramiu ir gražiu gyvenimu. Sis ra, , ,°
. . ,.
.» v,.
6gumojJ rpensininkų, sudėti doleriai! ,..
.
. .,',..
, ,. i dijo klubo susirinkimas, įsryskitun tarnauti tik radijo valande- ; nęs šios grupelės jėgas ir meto
lės tobulinimui, kuris labai reika
dus, turėtų žmonėm atverti akis.
lingas.
Nepartinis
Toliau ėjo rinkimai, o balsų
skaitymo metu svarstyti klubo rei į
kalai. Išstudijavęs klubo įstatus,
vienas dalyvių išėjo su pasiūly
mu įvesti į juos kai kurių pataisų.
Bet nespėjus jam nei pradėti tas
pataisas aiškinti, toji pat grupe
lė vėl ėmė trypti, baubti, švilpti,
lyg salė plyšta. Pasirodo, tas as
muo jiem nepriimtinas, tai jis ne
turi čia nei kalbėti. Pirmininkau
jantis, matomai, tam pritarda
mas, baubimo nestabdė, o kalbė
tojui atėmė balsą.
Vėliau buvo perskaityti baisa- |
vimo rezultatai, kurie visus labai
nustebino. Balsavo 88. Į valdybą
išrinkti: VI. Bakūnas 78 balsais,
D. Kaškelienė 76, H. Bajalis 74,
J. Mitkus 64, VI. Gilys 59,0. Macėnienė 52, Pr. Gustas 49; kan
didatais liko J. Gedmintas 45, K.
Prišmantas 35 ir S. Kvečas 31.
Rezultatai visai netikėti dėl to,
kad du paskutiniaisiais kandida
tais likę asmenys yra triukšmą
kėlusios Antano Skiriaus diriguo
jamos grupės vyriausi talkinin
kai. Ši grupė tam sus-mui labai
ruošėsi ir sutraukė kiek galėjo vi
sas savo turimas jėgas. Kiubo pir
mininkas pats važinėjo po butus
ir pagal grupės sudarytą sąrašą
verbavo kandidatus pakeisti val
dybai. Surinko 7. Bet vėliau kai
kurie iš jų suprato, kad čia ne
viskas kaip reikia, kad planai gali
ir nepavykti, tai iš vakaro pir
mininkui pranešė ir į sus-ą nebeatvyko. Tikrumoje, norint ra
dijo valandėlei dirbti, yra labai
daug darbo ir rūpesčio. Progra
mos turi būti paruošiamos laik
rodžio tikslumu kiekvienai savai
tei, o dirbančiųjų ir medžiagos
visada labai trūksta. Tai dėl dar
bo konkurencijos negali būti. Ver
žimasis vadovauti parodo, kad
turima kitų tikslų. Ir j šį sus-mą|
buvo atvesti ir nebuvę nariais.
Įstatai leidžia, atėjus į sus-mą susimokėti 5 dol. ir tapti nariu su
teise balsuoti. Ir taip pav., "nau
joji narė,,, garsi "piketuotoja"
Paškauskienė daug padėjo triukš
mautojams Ypač aktyvūs pasi
ruošime buvo R Balceris, Kazys
Karuia. Tikrai, sėdint salėje, jų
keliamas triukšmas atrodė, kad
jų labai daug. Dėl to po tokio
pasiruošimo balsavimo rezulta
tai visus labai nustebino.

ŽMOGUS PASAULI APKELIAVĘS 12 KARTU
gyvenimo būdą ir savo sunkiu
darbu, sugebėjimais prasimušė
į motelius, o vėliau ir į kelionių
biuro biznius.

CLASSIFIED
M I S C E L L A N E O L S

r

GUIDE

B E A L E S T A T B

Walter Rask-Rasčiauskas įdo l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i RRICK BUNGAUOW,
WANHZ> — YOCNG MAN
mi asmenybė. Jis turi didelį
SIUNTINIAI i LIETUVA H. S. 3 bedrooms, dinžng room. 2 to k m printing on metei
talentą atpasakoti išgyvenimus,
car garage. Close to schoola and
ir kitus kraštus
Age 21 c r over. Appiy —
turi puikią atmintį, didelio pa i N bDZINSKAS, 4 0 6 5 Archer A ve. transportation. Estate «ale —
BUTAOO CORPORATION
stabumo ž m o g u j Jo būdo sa- C h l c a g o m W6S2
^ f . »»7-5©80 $37,900,
5000 S. BaJsted Street
vybės
nuoširdus atvirumas, | .HIIIUHIIIIUUIIIIHIIIIHIHIIIHIHIIIIIIHHI,
TEL. — 545-2645
lengvai mezga pažintis, nieką- j l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l i l i u i l l l i i l l l l l l
Savininke
parduoda 6 kambarių
da nepyksta, labai paslaugus ir!
i (3 mieg.) murini bungalow, taip pat
TOOL AND DIE MAKER
mielai padeda kitiems. Šie pri- į
i yra 1 kambarys pastogėje. Pilnas beisSpalvotos ir Paprastos. Radijai,
AND DIE REPAIRMAN
; mantas. Gazo šiluma, karštu oru, garavalumai ji iškėlė ir kelionių j
Stereo ir Oro Vėsintuvai
'
žas,
platus
sklypas,
arti
miesto
susiSteady, 5 daya (50 bour week)
tvarkymo biznyje.
Pardavimas ir Taisymas
!
Laisvojo pasaulio lietuvių tar
siekimo. Prašo apie 45 tūkst. RanNe paslaptis, kad dabartinis
Good pay. Excellent frmge
pe t u r i m e tikrai ne eilinį ke
MIGLINAS
T V Įdasi Ciceroie, 1929 So. 49th Ct. Ap- benefits.
Apply —
jo ir Alekso Lauraičio vadovau 2346 \V 69tb St., telef. 776-1486 : ž l ū r & J i m u i skambinti savininkei Mrs.
liautoją, per savo amžių apke
jamas biznis American Travel IIIIiiIIIIIiilitllUliiliilillIllIllllillllIllIlIlK Maitinėk TO 3-3678, kalbėti angliškai.
liavusį visą pasaulį net dvyli
HUB STAMPINC AND MFG.
Service Bureau turi ypatingai
Į Savininkas parduoda 2-jų aukštų
k a kartų. Tas žmogus — WalC0MPANY
gerą pasisekimą, žmonių pilną io% — 20% — 30% pt«i»u n»okėsite ! naujesnį mūrinį namą Marąuette
t e r R a s k - Rasčiauskas, dvi
pasitikėjimą ir sparčiai auga. už ap<lrauUą nuo ugnies ir automo Parke.
1212 N. Central Park Ave.
dešimtį metų vadovavęs kelio
biliu pas mus.
Teirautis tel. — 476-3803
Ši įstaiga metų laikotarpyje
nių biurams, o dabar drauge su
FRANK
Z A P O L I S liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiimi Chkago, m. Call 252-1373
suorganizuoja apie 25 ekskursi
dalininku Aleksu Lauraičiu va
S208*6 ffM »5th Street
jas į įvairias pasaulio šalis ir
IMMEDIATE OPENINGS
dovauja American Travel Ser
REGISTRUOKITE SAVO
Cbicago, lilioois
jau yra šios įstaigos sąžiningu
vice Bureau, Chicagoje, kurių
Telef. GA 4-8654
NAMUS,
patarnavimu pasinaudoję de
p a t a r n a v i m u mielai naudojasi ir
4 Openings — At Joumeyman leve!
šimtys tūkstančių keliautojų,
biznius, sklypus pardavimai
labai didelis skaičius keliau
iiiiiiiiiiiimiiiiiHiimiiiiiumiiimiiiiimi
with experience in lathes, set ups.
jų tarpe ir daug lietuvių.
jančių lietuvių.
jau 26-tos metus veikiančioje įstai O.D. and I.D. grinding, etc. Good
I'AIKAUK K.\PULSS AGENCY
Įstaigoje dirba 7 tarnauto
goje, o pirkdami pasiteiraukite.
MARIJA
NOREIKJENE
starting salary. Excellent working
Walter Rask-Rasčiauskas ki- jai, kurie stropiai paruošia keconditions and fringe benefits.
SIUNTINIAI į LIETUVA
ŠIMAITIS REALTY
limo
panevėžietis, nuoširdus, ilonės dokumentus ir keliones
Labai pageidaujamom geros rūšies j
CAUL — 731-9700 or
Maistas iŠ LCuropoe sandelių. .
Insurance — Income T s x
aukštaitis, prieš daugelį metų. sutvarko taip, kad kėliaujantie- prekes.
2008 \V. 69 St., Chicago, 111. 00829.
(219) 398-0838
Notary Republic
1'ILLM — VFA 5-27S7
palikęs gimtąjį kraštą Lietuvą,, ji vėliau neturi jokių sunkumų
& MACHENE
visai j a u n a s vyras atvyko Ame kelionėje.
2951 W. 63rd Si., 436-7878 INDIANA POBGE
iiuiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiii
OOMPANY
rikon gražesnio gyvenimo ieško Balandžio mėn. Walter RaskHiimiiiiniiiiiniiiiiHHiiiiiiniiHiniiimii
3468 Watling Street
d a m a s . Pradžia buvusi sunki. Rasčiauskas mini savo 20 metų •miiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiuuiiiirnniitiiiiiiiij
East
Chicago, Indiana
Kasė tunelius, valė gatvėje pra-; darbo sukaktį tvarkant kelionių
Eqtial Opportunlty Employer M./F.
KILIMUS IR BALDUS
eiviams batus, pramokęs pra- biurus. Jis buvo pirmas lietuPlauname
ir
vaškuojame
dėjo verstis bizniais. Sunkios i vis, pradėjęs kelionių biznį.
SHIPPING AND RECErVTNG
visų rūšių grindis.
ir karčios duonos ragavęs, daug Šios sukakties proga tenka J B U B N Y S — Tel. RE 7-5168
GENERAL FACTORY
k o išmoko, pažino Amerikos pasidžiaugti, kad mūsų tautie- uiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiuiiiiiiuiuiii
Good
Benefits,
Salary. Call in English
55-ta ir Newlaod.
Didelis
mūr.
j čiai — Walter Rask ir Aleksas I •iMiiiiuiimT7iiiiiTirniiiiiiiiiiiitiiitiiiiitiii Georgian namas. 29 metų. Ant plataus
Cas Stolarczyk
ATT INDUSTRIES
35 p. loto. $55,000.00.
' Lauraitis — savo sąžiningu
2020
Hammond
Dr., Schaumburg
Bungalow.
17
metų
senumo.
Labai
patarnavimu rikiuojasi į gar Š E R Ė N A S perkrausto baldus ir
andrija, turėdama 8V2 tš. su
397-1770,
ExL 259
bingų biznierių gretas. Jiems kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei- j geram stovy. 3 mieg. įrengtas rūsys.
i 1 nebaigta. Sekė pasaulio meiApyl.
65 ir Lawndale.
2emiau
dimai ir pilna apdrauda
linkėtina dar daug gražių ir
$60,000.00.
sterė Maija čeburdanidzė —
Tel. - \VA 5-80«3
sėkmingų metų tame biznyje.
60-ta ir Washtenaw. Labai geram
7(1) t š .
iHiiiiiiimiiiiiimiiiiiiimmiimiiujiimii
0 Walteriui, buvojusiam visuostovy 2-jų aukštų mūrinis. 3 butai,
LIGHT ASSEMBLT
- ŠALFASS Rytu apygardos se paasulio kampuose, visuose lllllllllllllllirillllllllllllllllllllllilllllllllll: 2 maš. garažas.
46-ta
ir
Albany.
2-jų
aukštų
me
šachmatų pirmenybės vyksta šį kontinentuose, linkėtina
dar
Įvairių prekių pasirinkimas nebran- dinis. Visiškai tuščias, naujai atre
Full time. Congenial atsavaitgalį (kovo 31 — balan- daug kartų pakelti sparnus to- t^ial iš mūsų samlelio.
montuotas. $40,000.00.
mosphere. Good salary and
COSMOS PARCEI.S EXPRESS
džio 1) Kultūros židiny, Brook- limoms kelionėms, kurias jis
6
butų
mūrinis.
Labai
gerai
išlai
DAILE TURTINGAS
lyne, N . Y. Pagrindimai var- jau gerai pažįsta, yra pamėgęs I
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
kytas. Platus lutas. Šoninis jvaž. benefits. Please contact
PAVASARIS
60629
? 129.900.00. Apyl. 56-tos ir Whipple
zovai, tai New Yorko ir Bosto ir jose daug ko išmokęs.
2501 W. 69 St., Chicago, Dl.
D0MINICK — 439-4030
54-ta ir Winchester. 6 butų mūras.
no
vyrai.
Telef.
—
925-2737
Jurgis Janušaitis
Neseniai buvo dail. Andrašiū
Geras investavimas. Ilk $53,500.00.
V y t a u t a s Valantinas
no dailės paroda, po to dail. Mag- j — Harvard Open turnyras
Taverna ir 2 butai. Mūrinis, Brighdalenos Stankūnienės,
dabar (balandžio 7—8 d.) įvyks Har iniiiiiminiHiiiiiHiiitmtiiiiHiiitM IIM< lllllllllllllllllllllllllllilllllllllllilllllllllill ton Parko rajone. Gerai einantis biz- (Harding Lathe — Turret Lathe)
Experienced in set-up & operate.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiuii, nis.
Tautinė sąjunga kviečia į Mari- vardo universiteto, Lehman Hali
"
3
aukitu
I
II
IUI
H
I Iii f* '< "^
mūras. Biznio patalpa Overtime.
jos Tūbelytės Kuhlmann, gyve- j patalpose.
trijose sekcijose:
CALCX)
MiANTJFAOnjRlNG
CX).
Lm %J W
0
1 l l V i r S butai. Pilnas rūsys. Apyl. 35-os
nančios Taivvane, paroda. Tai Open, Reserve & Booster.
205 Factory Road, Addison, DL
Licensed, bonded, insured.
ir Archer.
tos pačios Marijos, su kuria čia
Tel. — 628-2309
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
63-čia j vakarus nuo Pulaskl. 2-jų
K. >L
neseniai džiaugėmės jos "Dir
Seniausia Lietuvių Radio programa ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. aukštų mūras. 12 metų senumo. Dvi An Eąual Opportunity Employer M/F
Naujoj Anglijoj iš Stoties
WNSR, plytelės.
Glass blocks.
Simcos j b i z n i o patalpos ir 3 butai. Prašoma
vos" novelės konkurso laimė
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo vamzdžiai
išvalomi elektra. G a - 1 k a i n a $145,000.00.
jimu. Dabar Marija Tūbelytė sa
HELP WANTED — MOTERYS
1:00 iki 1:30 vai. po nietų — perduo- j lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto! I
vakarus nuo Midway. Taverna
K a s užėjo, paukštužėliai,
vo pasaulį išsakys linija ir spal
dama vėliausių, pasaulinių žinių san arba po 5 vai. vakaro.
ir 3 butai. Naujai
atremontuota.
CLERICAL ASSISTANT
Taip vėlai giedot,
va. Apie jos tapybą Šeimininkai
trauką ir komentarai, muzika, dainos !
$85,000.00.
FTGURE CLERKS
Kai laukuos rudens vėjeliai ir Magdutčs pasaka. Sią programą ;
SFRAPINAS — 686-2960
kinai sako, kad Marija tapo pa
FuB
Tone
Openings, 37Vi Hr. Week.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHUIIIIIIIIIIIIIII
į
Pradeda siautot?
saulį kupina susižavėjimo gyve
veda Steponas ir Valentina Minkai.
Some job openings require typing,
Biznio reikalais kreiptis į Baltic F!o- HllllllllllllllllllIflIlMIliUniilIlIllIlIIIIIllli i
namuoju momentu, lyg vaikas,
good figure aptitude and desire to
Kas užėjo, brolužėliai,
r'sts — gelių bei dovanų krautuvę, i
staigiai atidaręs kalėdinę dovaną.
work are main reąuisites.
Kas užėjo man
4243 W. 63rd Street
502 E. Broadway, So. Boston, Mass.
Gyvenant Rytuose, naujovę įneš
Group Insurance. Paid Vacations
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat
Imti lyrą, kai plėšikai
and Merchandise dlscounts.
ir orientališko 'gyvenimo nuotru
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra- ;
Tel. — 767-0600
Laužiasi kieman?
Apply In Person 9 a-m. to 3 p jn.
pos. Yra turėjusi šešias sėkmin
site didelj pasirinkimą lietuviškų kny- |
Mes
turime
kompiuterį
ir
esame
SCHULTZ BROS. CO.
gas parodas Japonijoje, Oregone
Apdraustas perkraustymas nariu M.L.S., kas palengvina parda
K. Jakubėnas g i
900 N. Churcfa St^ Lake Zurich
ir tautinėje Kinijoje, Taipei. Tą
lllliniMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIMIt
vimą bei pirkimą.
Įvairių atstumų
jos pasaulį turėsime progos pa
muiimimiiiiiMiiimiimiiiiiimimiiiimi
Tel. 376-1882 arba 376-5996
matyti Tautiniuose namuose ge- i rt*VVRAJ IR MOTERYS
\
BUTC NUOMAVIMAS
gūžės 12 d. 7 vai. vak., iš kur
MimuminitniiiiinniiiiiinHiiinuiuimi
D I E V U I IR T Ė V Y N E I

TELEVIZIJOS

MACHINISTS

V A L O M E

Gausus Namu
Pasirinkimas

M O V I N G

ELECTRONIC

MACHINIST

RADIO PROGRAMA

P

Budraitis Realty Co.

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

paroda dar keliaus į Chicagą ir
Clevelandą.
RKV

ŠACHMATAI

Namų pirkimas — Pardavimą*
Valdymas

iimiiiimiuiniimiimiiimiminiHiiitiiii i

Lietuviu Tautinio Meno Ansamblis
ČIURLIONIS

NOTARY
PUBUC
INCOME TAX
SERVICE

Dirigentas komp. Alfonsas Mikulskis

429 So. Maplewood, tel. 254-7450

M. A. š I M K U S

Už kenčiančią Lietuvą: Viešpatie, pasigailėk,
Pagarbinimas,
Tikiu į Dievą, Šventas, Dievo Avinėli. Antroje plokštelės pusėje:
Giesmė į Šiluvos Mariją, Lopšinė Jėzuliui, 0 Dieve, Lietuviais
e s a m e mes gimę ir Lietuvos himnas.

_ Taline įvykusį P. Kereso
atminimo turnyrą laimėjo buv.
Plokštelą su persiuntimu kainuoja $ 8.25 111. gyv. dar prideda
38
ct.
valstijos mokesčių.
pasaulio meisteris T. Petrosianas, surinkęs 12 tš. iš 16. Pas
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 West 63rd Street,
kutiniame rate jis įveikė Ven
Chicago, DlJnoi* 60629.
grijos dm Saksą, pralenkdamas i ^
iki tol pirmavusį šiame turnyre rygietį M. Talį, kuriam teko į ^
pasitenkinti pasidalijus antra |
Giedros Nasvytytes-Gudauskienes
vieta draug su dm Vaganianu ;

Kam toji aritmetika čia dėsto
ma? Pasirodo, kad ji labai reika
linga visiems žinoti. Tai ryškus
h daug pasakantis pavyzdys,
Į
kaip nežymi grupelė, naudoda
x
—
po
ll
/2
taško.
Vaganianas
'
ma bolievikų praktikuojamus
NORfiClAU SKRISTI — Naujos dainos mažiems ir jaumetodus, yra pajėgi įnešti nedar paskutiniame rate nugalėjo jauną
Amerikos
dm
Christianseną,
riai na $2.00
niems.
ną ir ardymą į visą tremtinių gy
venimą. Tas ne tik Los Angelėj, kas padėjo jam prisivyti dm
4 DAINOS
— Sopranui au piano akompanibet ir daugely lietuvių kolonijų, Talį.
mentu
Kaina $3.00
o kai kurios ypatingai daug nuo
— Bukartfto turnyrą, Rūmu
VIEŠPATIES
to kenčia. Sis įvykis gal ir losan- nijoje, laimėjo Leningrado dm
— Žemam balsai
PASAULIS
Kaina 1.00
geliečiams atvers akis, ir pradės su
Taimanovaa, surinkęs 9''2 ta. is
prasti, su kuo jie reikalus turi. Ir
METŲ LAIKAI
— Populiarių dainų ciklas.
15. Puataakiu atsiliko trys ru
čia tarpusavis gyvenimas labai
Kaina $2.00
sujauktas Kolonija čia kompak- Į munai
o , ^ ^V.^ Cokiltė. M. 6ubė ir T.
Užsakymua sfcyti: DBAIGAS, 4545 W. 63rd Str.,
thifc daugiausia ^tltas vyksta ap
link parapiją. Jos kieme, salėje,
Chicago. m. 60629. IHinojaus gyventojai prideda 5% taksų.
— Belgrado moterų turnyre
taJ lengva platinti piktu* gan- pirmauja tbilisietė Nana AJek-1 ^ .

KOMPOZICIJOS

^

Taip pat daromi VERTIMAI
GIMINIŲ iškvietimai, pildom)
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir
kitokie blankai
iiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiutimtiiiii'

PROGOS — OPPORTUNITIES

Draudimai — Income
Notariatas —

Tax

B E L L REALTY

Machine Operations and
Assembly.

J.
B A C E V I Č I U S
6455 S. Kedzie Av. — 778-2233 I
UHiiiiiiHiiimniiiiHUuinumiimiiiminj

MAJ0R ^MATURS C a
1250 W. 591h Street

0 GERIAUSIA CIA
$7,500.00 lengvų pajamų iš gražaus
: mūrinio namo Marąuette Pke. Gazu
' šildymas
Apsauga nuo potvynio.
2549 W. 69 Street
Kaina $56,900.00.
TEL. 476-9382
Labai svarus 2-jų butų namas ir ga! ražas. Elektrinės durys. Atskiri gazo
i šildymai. Brighton Parke. $37,000.00.
Modernus 2-jų aukštų mūro namas.
D Ė M E S I O !
, Apie $18,000.00 pajamų. Geros sąly'• gos nupirkti Marųuette Parke.
mmiiiimiimiiiiiiisniiiiiiiimiiiHimiiii
2-jų aukitų maro narna* ir 2 au'
to
garažas. Apie $6000.00 pajamų.
VIZITINIŲ KORTELIŲ
' Naujas stogas ir gazu šildymas. Ap
sauga auo potvynio.
Alum. langai,
REIKALU
i Galite pirkti už $41,800.00.
Vizitinių kortelių naudojimai yra
Modernus 15 metų maro namas.
gražus paprotys. Biznieriai jas pla 2 butai ir profesionalui liuksus ofisui
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo patalpos. Daug priedų. Marųuatta
mų atstovams turėti graitas vizi j Parke. Aukšta kokyb«. $50,000.00.

LIQUOR STORE

•Ines korteles.

IIHIIIIIIIIMniMIlMinM" ""•"(Ul!'»i:||t"!

For Lite Factory Work.

Vertimai

Parduodama gėrimų krautuvė

Kreipkitės | "Draugo" admiriatraciją visais panafiais reikalais.
Busite patenkinti mūsų patarnavi
mu.

Mature people wanted

I

ĮSIGYKITE

DABAR

********* n i » i mmmmmtmtom
PalygmimŲ ž o d y n a s
M. čapkauskas
Didžiausią iio rinkinio dalj su
daro lietuvų liaudiea r>alyglnimai.
Lietuvių kalboje šia rinkinys yra
vieninteli*. Siame žodyne telpa 689
autorių (lietuvių — 228) ir 67 tau
tų 8.047 ^y^imai-apir^dinimai,
juokai. Didelio formato. 296 pusi.
VirseUs dail. R. Bukausko, Ialeiata
Montrealis 1979. Kaina su persiun
timu $7.91. Illinois gyventojai dar
prideda 35 et. valstijos mokesčio.
•tįsti: DKAUOA0,
4546 W. etrd i t ,

Valdis Real Estete
2625 W . „ Tirt StrHt
^
^
. ^ ^
Tai. 737-7200 ar 7374634 aksibm "Drauc*".

j kostiumai ypatingai įspūdingi sa- Į dybų). Apsigyvenus Clevelande, įamžino save tautinių šokių • DRAUGAS, pirmadienis, 1979 m. balandžio mėn. 2 d.
vo spalvingumu ir raštingumu ir į Ohio, persikėlusi į Virginiją ir švenčių albumuose, kurie pasi'
dabar
dirba
Kennedy
J
r
.
HS!liks
kaip
įdomi
tautinių
švenvisada patraukia dėmesį.
Su kava vaišinta specialiai pa- Randolph Mass, arti Brocktono. | čių grupių enciklopedija.
:
ruoštais lietuviškais
skanumy Dalia talkins vyrui dantų gydy- į Vadovui Stasiui Milašiui, gruj pę organizuojant ir ją išlaikant,
nais: raguoliais, "ežiukais", tor mo kabinete.
Tikimės,
susitvarkę
persikėli
| teko susidurti s u įvairiais suntais, žagarėliais, estišku likieriu.
m
erdvius
aukius namus
ra
Tam tikslui specialiai paruoštas. ^ j
J
. P kūmais. Stokojo šokėjų, muzidėję
dantų
gydymą,
kurio
taip; kantų, jaunuolių
pasididžiavidekoruotas stalas.
laukė Brocktono ir apylinkių m a į s ^ tėvų kaprizais. Dėka
Dalyvavo 220 žmonių (tiek lietuviai, — įsijungs į lietuvišMirė 1979 m. kovo 19 d. Palaidota kovo 21 d. švento
vadovo pasišventimo, grupė eg- •
Kazimiero Lietuvių kapinėse.
salė patogiai talpina), iš jų apie j kasios veiklos" laukus
zistuoja. Būtų malonu, kad
Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir pažįsta
100 baltiečių,
atstovaujančių
Geriausios sėkmės dr. Min-"Bijūnas" sulauktų sidabrinio
miems atsilankiusiems j koplyčią, dalyvavusiems bažnyčioje
baltiečių visuomeniniam ir kul
^ . j d a u g u i ir Daliai Pautieniams. jubiliejaus.
pamaldose ir palydėjusiems j amžino poilsio vietą.
tūriniam veikimui .
Dėkojame už paaukotas šv. Misiąs, už gėles ir paguodos
vo iš Toronto, Hamiltono, Mont- '
"
Rokiene
TRUMPAI
žodžius
artimiesiems.
realio, Peterborough ir Ottawos:
—
Racine
lietuvių
moterų
Dėkojame kleb kun. A. Zakarauskui u i gedulingas pa
konsulas dr. J. Žmuidzinas su Kenosha-Radne, Wis.
klubas
P
L
J
kongresui
paskyrė
maldas
ir pamokslą bažnyčioje, gerb. kan. V. Zakarauskui už
žmona, Pasaulio LB garbės teis
maldas
koplyčioje, palydėjimą j kapines ir maldas kapinėse.
mo pirm. dr. J. Sungaila su žmo GRAŽI BIJŪNO SUKAKTIS 200 dol., Bijūnui 50 dol. ir Va
Iš Vll-to "Baltiečių vakaro" parlamento rūmuose Ottawoje, Kanadoje. Iš
sario 16 gimnazijai 50 doL
Ypatingas ačiū karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui
na, Kanados LB pirm. J. R. Si
Mūsų tautinių šokių grupe
kairės: Walter Pent, Kanados Estų bendruomenės tarybos narys, Juozas
Kenošietis
M.
Rakauskas,
Steponui
C. Lack ir sūnums už malonų ir rūpestingą pa
Danys, Kanados LB tarybcs narys, parlamento narys S. Paproski, konser- manavičius, KLB centro valdy
tarnavimą.
V
S
t
a
n
e
1
7
^
^
"
***?
"*??
•
^
±
1
VasarIol6"gmmadjos""bū7eŪo'
vatorių partijos parlamentarinis pirmininkas, kun. dr. V. Skilandžiūnas, Ot- į bos nariai L. Skripkutė, v. Dtane ; dvidešimt metų sukakų. 1959
Nuliūdę: Sūnūs, duktė, anūkai ir proanūkai.
tawos lietuvių katalikų misijos kapelionas.
Nuotr. Lado Giriūno^ičienė, J. Kuraitė, tarybos n a - ; m e t a i s g t a s y s M i l a š i u s > b ū d a . vadovas, iš rėmėjų surinko ir
pasiuntė
už
1978
m.
102
doL
riai I. Meiklejohn, J. V. Danys, m a s ^
valdvbos nariu
L
Rp . . .
B
profesoriai Romas ir J o a n a V a s - j a u n i m o r e i k a l a m S ( suorganiza-'
"" ^ ^
PABALTTEČIAI KANADOJE
tokai Toronto KLB pirm. A. Ju- y Q
^ ^
zukonis, Ottawos KLB pirm. G.,
?
Bendros pastabos
(Atkelta iš 3 psl.)
Procuta, sol. Gina Capkauskienė, " J "
| — Gatvių sustiprintas ap į
n
dr V
Grupė per tą laiką atliko la-1 švietimas ne" visuose JAV miesVakarams
stengiamasi
suteikti!
^
Skilandžiūnas,
H
Lakų, daug padėjęs išrūpinant leibai gražią
misiją.primindama tuose sumažino nusikaltimus,!
v
g Kuzmas
Kuzmas ir
ir Kiti.
kiti. ~«~
___ 0 r — ^ T . V . - »
tautini koloritą Darodomis k o n - : P a s s u žmona,
b.
««
& *-~«i
dimus vakarą rengt, Kaip ^
J S ? L 3 f * i S 3 S b a l Vakaras praėjo labai sėkmingai, [ kitataučiams Lietuvos vardą, Sumažėjo Kansas City, Mo., ir į
.CL—iKac Wisconsino Washingtone, D. C., bet liko j
:.,.^a.. ...^ £įvairiuose
te»^BeM>h»fc«iS ^ 1 ^ ! * ^ ^ ^ ^
! sudėtinga programa su nemažai, -:šokdama
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
cųoie Sovietų atstovams įteikęs J į ^ g į S ^ H ^ v i Ž T u i kalbėtojų vyko labai sklandžiai, I miestuose. Taip pat buvo labai' toks pat Portland, Ore., ir Harlietuviu paruostą
memnnm^ 1 ^ ^ % ^ % ^ ^ ^
kalbos buvo trumpos. Susi- sėkmingas
* . < — « piršlys
^ - - tautinių
^
~
.
—
~
—
.
,
ve- risburg, Pa., o padidėjo BaltiD O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F . D A I M I D
mą anglų kalboje apie persekio
laukta
dybų
atžvilgiu.
Dalyvaudamas
morėj, Md.
vpač daug - per dvidešimtis, n e s !
pagyrimų » parlamentajimus Lietuvoje,
tautinių šokių šventėse vietos ir I
prisidėjo 12 "Volungės" dainos \ "J l r il diplomatų.
TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S
Dukrelė — paukštelė:
Kartu su garbės pažymėjimu j vieneto dainininkių. Lietuviški i
ivd. kitose lietuvių kolonijose pasirodymuose, atžalynas stipriau pa-; plunksnytės sužėlė, ir purpt nuo
4330-34 So. C a l i f o r n i a A v e n u e
įteikti gintariniai rankogalių seg- į
juto lietuvišką tautinį pulsą.: motinėlės.
tukai ir kaklaraiščio laikiklis, kaip
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
Šokėjai gražiose
nuotraukose 1
Lietuvių patarlė
simbolinės dovanėlės iš Baltų
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e
kraštų. Panašūs segtukai ir lai
Telefonas — YArds 7-1741-2
kiklis buvo įteikti garbės sve
čiui parlamento pirmininkui Ja
buvo skelbiama specialiai lietu
mes Je^ome ir taip pat senate pir-1 Omaha, Nebr.
viams, kad bus pasirodymas
mininkei senatorei Renaude La- Į
Mylimai motinai Lietuvoje mirus, sūnui
lietuvių ansamblio, kaip svarbi)
pointe. Šie meniški papuošalai!
LB SUSIRINKIMAS
festivalio dalis su choru, šokiais
buvo specialiai pagaminti dail.
Balandžio 1 d., tuojau po lie ir liaudies instrumentų orkest- j
Valentinos Balsienės iš Toronte
tuviškų pamaldų, parapijos sa ru. Buvo duota n e t ansamblio!
iš lietuviško gintaro ir sidabro.
bei giminėms reiškiame gilią užuojautą ir kartu
lėj šaukiamas LB Omahos apy "Lietuva" istorinė apžvalga, pa-į
liūdime.
• • - -Vakaro reikšmė
linkės metinis susirinkimas, ku- ruošta vieno puslapio anglų kai j
riame
Laidotuvių Direktoriai
Salia pagrindinio tikslo, - su-i
prašomi visi lietuviai d a ba. Daug k a s iš lietuvių užsi-į
Liuda ir Stasys Paplauskai
sakė
bilietus
į
festivalį,
tikėdaį
pažindinti Kanados valdžios at-Įfr*—ff6845 SOUTH WESTERN AVE.
Artinantis JAV L B tarybos mdesi pamatyti, kaip buvo skel-!
stovus ir parlamentarus su pade
biama.
Bet
vėliau
i
š
laikraščiui
rinkimams,
sudaryta
LB
Oma
timi Baltijos valstybėse, — šie bal
i
paaiškėjo, į
tiečių vakarai yra vertingi įvai hos apylinkės rinkimų komisija, ir kitų informacijų
!
riais atžvilgiais. Baltiečių vaka , kurią įeina V. Arnauskas, I kad tas Lietuvos ansamblis šoks
Trys Moderniškos Koplyčios
rai pasidarė vienu iš svarbiausių pirm., T. Gaidelytė ir J. Nava- i tik klumpakojį. T a i dėl t o nėra
Mašinoms Vieta
: k o stebėtis, nes rusiškieji koKanados baltiečių kontaktų su kas, nariai.
vyriausybe. Be 20 parlamentarų
A. Reškevičius iš LB Omahos \ munistai y r a geri propagandos
Tel. 737-8600
globos komitete jau susidarė dau apylinkės y r a išstatytas kandi-| meistrai, melagiai i r apgavikai,
giau kaip šimtas kitų, kuriems datų i tarybą. Vidurio vakarų j Visi festivalio šokėjai y r a ge
A. f A JONAS BALSYS
Tel. 737-8601
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gerai žinomi baltiečių reikalai ir apygardos sąraše.
rai išlavinti ir atrinkti profemirS 1979 m. kovo 1-mą dieną ir buvo palaidotas kovo 3-čią die
aspiracijos. Ir tai naudinga Lie
Visi. kurie norės balsuoti per sionalai iš pavergtų tautų paroną iš Dievo Apvaizdos bažnyčios ir nulydėtas į Mt. Olivet kapines,
tuvos ir mūsų reikalams. Praei paštą, prašomi iš anksto pra-'dyti laisvam pasauliui, k a d koKaiamazoo, Michigan.
tais metais Belgrado konferenci nešti komisijos pirm. (6041 So. Į munizmas nėra t o k s baisus.
Nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. Viktorui Kriščiūnevičiui ir
joje svarstant Helsinkio paktą 34 Ave., Omaha, Nebr. 68107, j
J. N.
kun. Alfonsui Babonui už iškilmingas šv. Mišias. Kuo. Kriščiūnevi
Kanados parlamentarinėje dėle Tel. 733-7018), kad laiku būtų;
čiui už pasakytą gražų pamokslą, o kun. Babonui už palydėjimą j
Kaiamazoo
kapines ir maldas prie duobes:
gacijoje buvo du senatoriai ir du galima nusiųsti balsavimo kor | B r o c k t O I l , M a S S .
TĖVAS IR SUNŪS
parlamento nariai, kurie yra bal- . ^\^
Padėka varg. Vytui Neverauskui už grojimą ir giesmes bažnytiečių vakaro globos komitete.! Balsavimai Omahos apylinčioje.
MALONI 2INIA
MARQUETTE FUNERAL HOME
Jie nusivežė pakankamai medžią- k ė j - e į v y k g g^u^g 6 i r 1 3 d .
BROKTONIBČIAMS
Dėkojame
visiems
dalyvavusiems
šermenyse,
laidotuvėse,
už
gos apie persekiojimus Lietuvoje ! p a r a p i j o g m o k y k l o s patalpose,
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
šv. Mišių aukas, gėles, aukas Tautos fondui, už užuojautas laiškais,
Dr. Mindaugas Pautienis, dar Į
ir kitose Baltijos valstybėse, pvz. Kiekvienas registruotas lietu
per laikraštį ar telefonu.
2 5 3 3 VVest 71 S t . , C h i c a g o
dokumentuotus atsitikimus, kai vis Omahos apylinkėje, sulau studijų metais, studijuodamas
Dėkojame
Charles
R.
Step,
laidotuvių
1 4 1 0 S o . 5 0 t h Av., C i c e r o
direktoriui už malonų ir
dukteriai nebuvo leidžiama atsi kęs 18 m. amžiaus, turi teisę ir odontologiją, laimėjo stipendi- j
rūpestingą patarnavimą.
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lankyti pas tėvus Kanadoje, ar sū pareigą balsuoti.
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sion Program, Alpha Omega
Nuliūdę: žmona, sūnus, dukterys ir anūkėliai.
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čią motiną našlę.
, . from American Association of
T
Prieš trejus metus tuometinis
Jau daugel metų praėjo, kaip
,
parlamento narys, dabar senato-1 n e buvo Omahoje gavėnios metu E n d o < k m t i s t g
rius, dr. Stanley Haidasz parla- j i^tuviškų rekolekcijų Šv. Anta- j Baigęs odontologiją,
trejus
mente pravedė rezoliuciją, kuria į n o p a r a p į j 0 j e j nes yra sunku į metus dirbo Machlonald Army
Kanada patvirtino, kad nepripa-i ^ ^ rekolekcijų vadovą. Bet į ligoninėje Ft. Eustis, Va. Sutaržįsta Lietuvos, Latvijos ir Estijos | praėjugjaįg metais pasitaikė ge- tą laifcą baigęs darbą, buvo įver
inkorporavimo
Sovietų Sąjun ra proga skautų stovykloje, kur j tintas "Army Commendation"
gą. Tokio pat turinio rezoliuciją T. Gaidelytė sutiko Chicagos j medaliu.
jo dukrą DAU$ ir sūnų VIDMANTE bei jų sei
senate pravedė sen. C. W. Car-Jaunimo centro direktorių kun. Į Praeitų metų rudenį persike
mas nuoširdžiai užjaučiame.
ter. Tokioms rezoliucijoms pra- į A S a u l a i t į i gj k u r i s > i š k i l u s r e U ė netoli "Brocktono (Braintree,
:
vesti reikia gauti visu partijų ir j k o l e k c i ; j ų klausimui, pažadėjo Mass.) i r Bostono universitete
Ona ir Viktoras šamatauskai
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atvykti
Omahą
Training
in Ortholamentarų vienbalsį pritarimą.
vadovauti.
donties" dar gilinosi dantų gyŠiemet Lietuvos, Latvijos ir Es
Omahos akademikėms skau- <*ymo bei technikos srityje.
>liamj, Fla,
tijos konsulai dr. J. Žmuidzinas, t ė m
S T E Upenieksi ir I Hensoo buvo i
« kandidatėms pasitarus ir į Dideliam Brocktono ir apylinpakviesti į diplomatams skirtą lo- j gavus parapijos klebono prita-j kių lietuvių džiaugsmui dr. M.
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sen S. Haidasz pristatė senatui; 10 ir 11 d. Rekolekcijų paįvai-lmą kabinete. 348 N. Pearl S t ,
rinimui dar buvo pakviesta iš Brocktone. Darbo vai. pirmadie
konsulus.
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STASYS BARAS,
tenoras
|
naujinę tie, kurie jomis pasinau, kiekvieną vakarą į namus 848- į
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Kanadoje yra speciali ministe dojo. Už tai tenka padėka reko-; 7506 (Braintree, Mass.)
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|
Dr.
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lams. Ministeris Norman Cafik
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siųsti:
i
sukūrė darnią lietuvišką šeimą Į
Šiemet ir pernai atsilankė į priė
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veiklių tėvų R. ir E. Bielkemimą. Tokie kontaktai su parla
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mentarais ir pareigūnais padeda vo Rusijos septynių respublikų S vičių vyriausiąja
šokių
festivalis,
susidedantis
iš,
lia
Bielkevičiūte,
sėkmingai
baigauti p: arnos kultūriniams pa
rengimams^ kaip ir Pasaulio Lie 90 šokėjų. Jų tarpe dvi poros gusia pedagoginius mokslus. Ke
tuvių dienoms Toronte praeitais lietuvių šoko tik klumpakojį, lerius metus dirbo Brocktono
nors prieš festivalį apgaulingai lituanistinėje mokykloje (iki ve j
metais.
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Įsigykite šią populiarią plokštelę

Perskaitę "Draugą", duokite jį kitiems.

|
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DRAUGAS, pirmadienis, 1979 m. balandžio mėn. 2 d.

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE

X Dzūkų draugijos prsmija
ui geriausią romaną bus įteik-i
ta gegužės 19 d. Tada Dzūkų
draugija minės savo veiklos de
šimtmetį. Premiją laimėjo J.
Gliaudą už romaną "Perlojos
respublika".

MARQUETTE PARKO L. B. Ona Zailskienė ir kiti. Iš pra
nešimų paaiškėjo, kad piniginio
BALSUOS PARAPIJOS
vajaus dalyviai išvystė judrią
SALĖJE
veiklą ir surinko rekordinę su
Į devintąją Lietuvių Bendruo- mą aukų. Tačiau didelę dali
j menės tarybą rinkimai įvyksta aukų suėda infliacija.
j gegužės 5—6 ir 12—13 d. GyĮ 1979 metų valdybą išrink
I ventojų patogumui Chicagoje
ti: Bronius Audriukaitis, GroiI įvairiose lietuvių
kolonijose
X LB Brighton Parko val
vyda Giedraitytė, Kostas J a X Vilniaus universiteto 400 dyba gegužės 13 d. ruošia Mo- i
veiks rinkiminės būstinės.
, nuška, Jonas Jasaitis, Ida Kasmetų sukaktuvinę parodą iškil tinos dienos minėjimą, kuriam
Marąuette Parkas ir apylin-,
Juozas
teMtlfli
mingai atidarė Lietuvos genera
vadovauti sutiko Salomėja Dau-1
į
kės
šiais
metais
balsuos
Marlinė konsule J. Daužvardienė,
Vladas Navickas, Kazys Rolienė.
Įąuette Parko centre — Švč. M.
pasakydama reikšmingą kalbą.
žanskas, Feliksas Sereičikas,
į Marijos Gimimo lietuvių parapiTa pačia proga žodį tarė ir svei
x šakių apskrities klubas j
Valerijonas Šimkus ir Juozas
: jos mokyklos patalpose.
kino PLB pirmininkas Vyt Ka- Chicagoje dažnai paremia lieUrbelis.
Revizijos
komisijon
Patalpų gavimo reikalu ko
mantas, parodos organizatorius tuviškus reikalus. Neseniai jo į
— Juozas Skeivys, Jonas Jovo 21 d. į parapijos kleboną
red. Br. Kviklys ir kun. A. Sau- valdyba, dėkodama "Draugui"
kubka ir Kazys Povilaitis.
į kun. Antaną Zakarauską krei
laitis rengėjų — akademikų nį skelbiamas informacijas iš j
Suvažiavimas baigtas Lietu
pėsi Marąuette Parko LB apy
skautų ir Jaunimo centro vardu, j j ų organizacijos gyvenimo, įtei- j
vos himnu. Pabaigoje vyko
linkės pirmininkas Kostas JušGražiai ir skoningai paruošta k e 2 o dolerių auką. Dėkojame,
vaišės, kurias jau eilė metų
kaitis, rmkiminės komisijos ats
paroda susilaukė nemažo visuo
parūpina Midland Savings and
tovas Liudas Šimaitis ir LB
menės dėmesio. Ji tęsis visą šią ; x Po\ilas Kapiskas, nuošir.
Loan Assc. prezidentas Frank
buvęs susirinkimo prezidiumo
savaitę. Šiokiadieniais galima dus ilgametis "Draugo" skaity-!
Zogas.
Stasys Patlaba
apžiūrėti 7 - 9 vai. vak. Vyksta tojas. atsiuntė ilgesnį laišką Lietuvių spaudos išeivijoje šimto metų sukakties parodos atidaryme Detroito Kultūros centre. Iš kairės: dr. Vy- | pirmininkas Juozas Polikaitis.
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo dienraščio redakcijai, kuriuo šil- tautas Majauskas, Liuda Rugienienė, kun. Viktoras Rimšelis ir laureatas Juozas Kralikauskas.
Klebonas, išklausęs delegacijos
LIETUVIŲ MOTERŲ
centre. Plačiau vėliau.
I tais žodžiais atsiliepė apie
pageidavimus, maloniai sutiko
FEDERACIJŲ KLUBE
ir
minėtomis dienomis rinkimams [
X Juozas Kapočius vra iŠ! "P™*?* 1 "**
^ k ė miKovo 18 d. Tautiniuose na
užleisti mokyklos
patalpose
Bostono į Chicagą atvykęs ir sistebeumą, k a l p galmti redakmuose
įvyko Lietuvių moterų
reikiamą kambarį- Tai bus lasurinkti
dalyvavo Vilniaus universiteto | C1^a k i e k v i e r i { i dieną
ibai patogu kiekvienam geros federacijų klubo Chicagos sky400 metų sukaktuvinės parodos ir pateikti tiek daug žinių iš
J.
A.
VALSTYBĖSE
interno ir rezidento praktiką, I rusios skautės įžodį. Sueigoje v a I i o s ii e t u v iui atvykti į rinki- riaus visuotinas susirinkimas,
atidarymo iškilmėse. Sustojo pasaulio lietuvių gyvenimo. Jis
Kun. Jonas A. Zabelskas, perėjo dirbti į Peter Bent Brig- dalyvavo 75 uniformuoti skau- m i n ę būstinę ir atiduoti savo Dalyvavo apie 40 narių. Mūsų
pas dukrą ir žentą Pabedins taip pat pabrėžė, kad šis dien
kandidatą, tarpe matėsi neseniai iš Lietubalgą už
norimą
kus. Norintieji su juo susitikti, raštis labai padeda išlaikyti lie- v a d i n a m o s La S a lette vienuoli- ham ligoninę Bostone, kaip tai,-ės.
mokslinių
tyrimų
bendradarbis
_
Lietuvių
klubas
Marąuette
Parko
rinkiminė
ko- vos atvykę svečiai. P. VaičeC
a
l
l
b
e
r
r
o
s
j o s n a r y S i buvo išrinktas Ma- k a r t
užsisakyti liet. enciklopedijas ar tuvybę.
dar
r
:-- " ~ v - ;
-'; išsirinko n a u j ą
valdybą, kurią misija pasirūpins, kad kiekvie- kauskas kalbėjo apie savo gyathkti kitus reikalus, prašomi
> Muz. dr. Živilė Modestienė, rijos Karalienės provincijos St. Harvardo medicinos mokykloje.
sudaro:
Algis
Brūzga
(pirm.),:nas lietuvis iš anksto ir laiku venimą Sibire, kurį palygino su
jam paskambinti telefonu 858 nors labai užimta kitais įsipa- Louis. Mo., provincijolu. Jis Medikų spaudoje paskelbė eilę
3837. Chicagoje išbus keletą die- r e i g o j i m a i s < N > P r . seserų r ė . yra gimęs Waterbury, Conn. Į straipsnių iš nefrologijos (inks Ridas Daukus, Jonas Andruška, gautų balsavimo lapelius bei ki- Dantės pragaru, iš kurio maža
Mindaugas Mauragis, Audronė tą informaciją.
beišėjo gyvų.
nų.
mėjų vakaronėje kovo 25 d. vienuolyną įstojo 1951 m., ku tų ligų). Nuo 1978. VTJ. 1 jį
Be to, LB Vidurio Vakarų
Aptarti klubo bėgamieji reiX Rekolekcijos moterims bus akompanavo solistei Onai Pliuš- nigu įšventintas 1956 m. Yra pakvietė Texas univ. South- Kovalskienė, Laima Žilinskienė.
Romas
Miniotas.
apygardos
rinkiminė
komisija
kalai
bei planai: Velykų stalas.
balandžio 5—7 dienomis 7 vai. kcnienei ir savo honorarą skyrė buvęs įvairiose pareigose, kaip Western medicinos mokykla,
| ir L B apygardos valdyba pla- x o r s Atvelykis nepatogus laivak. Jėzuitų koplyčioje. Re- Putr.amo seselių darbams, už asistentu parapijoje, pašauki- D a l l a g a s i g t p r o f e s o r i a u s p a r e į .
URUGVAJUJ
' nuo j a artimiausioje
ateityje kas, bet nuo tradicijų nenorima
kolekcijas ves kun. P. Dau- ką seselės ir jų rėmėjai yra mų direktorium, profesorium ir
goms. Lygiagrečiai jį pakvietė
— Urugvajaus L. Kultūros Jaunimo centre suruošti visuo- atsisakyti ir Velykų stalas bus
gintis. Jos baigiamos Verbų nuoširdžiai dėkingi.
kt. Tai pirmas lietuvis ne lie
vesti nefrologijos skyrių Park- d-ja išrinko Vyt. Dorelį ir Ant. menės ir kandidatų į LB tarybą paruoštas per Atvelykį Tautisekmadienį, balandžio 8 d., 9 j
_ _ _
tuvių vienuolijoje pasiekęs to
M
land ligoninėje (kur mirė prez. Gudyną suorganizuoti draugi- viešą susitikimą ir pokalbį, ku- niuose namuose. Kviečiama šį
vai. šv. Mišiomis. Lietuves ka
x S. \aksehene, cikagiskė, kios aukštos pozicijos.
J. Kennedy), Dalias, Texas. Vi jos veiklos auksinį jubiliejų. rio metu kandidatai atsakinės s t a i ą pamatyti ir pasivaišinti ir
talikes rekolekcijose dalyvauti buvo užsukusi į "Draugą" ir
— Buvusiųjų Nuertingeno si, pažįstą šį jauną daktarą, išė
— Brazilijos jaunimas, vado- į įvairius paklausimus ir pa- plačioji visuomenė. Abiturientų
kviečia vyresniosios giedrinin- pasinaudodama knygų išparda Sehvvaebisch Gmuendo lietuvių
jusiam į medicinos profesūrą, vaujamas kun. J. Šeškevičiaus, žvelgs į LB būsimosios veiklos. baliaus paruosimas vyksta, .pilnu
kės visuomenininkės.
vimu papigintomis sąlygomis, gimnazijos mokytojų ir moki
linki sėkmingai žengti mokslo praleido keletą dienų Urugva- kelius. Apie šį renginį spau- tempu. Beverly Country Club
nusipirko
didesnį
lietuviškų nių suvažiavimas įvyks gegu
pakopomis.
Švč. M. Marijos Gimimo knygų kiekį. Kartu ji paliko
juje ir turėjo du veikalo "Ilge- doje bus pranešta. Tik visuo- patalpos jau užsakytos gegužės 27 d. Chicagoje. Rengėjai
parapijos
mokyklos mokinių 10 dolerių auką savo dienraščiui
sio pasakos" pastatymus — menė jau iš anksto kviečiama žės 20 d. Jei yra dar neužsiišsiuntinėjo informaciją visiems,
BRAZILIJOJE
mokslo paroda ir mokyklos ap stiprinti. Maloniai dėkojame.
vieną
šeštadienį, Kultūros d-jos jį atsilankyti.
registravusių į balių abiturien
kurių adresai buvo žinomi.
— Brazilijos lietuviai turi nu salėje, antrą sekmadienį liet. pa
žiūrėjimas įvyks balandžio 4 d.,
Jurgis
Janulaitis
tų, kviečiama skambinti Jolan
X Elena Mekienė, Cleveland, Pranešimų negavusieji prašome pirkę 290.000 kv. metrų žemės,
trečiadienį, sporto salėje ir mo
rapijos salėje. Į abu parengi
tai Kerelienei, M. Marcinkienei
Ohio. maloniu laiškeliu padėko- tuojau pranešti savo adresus, 85 kil. nuo S. Paulo miesto. mus atsilankė
BALFO VEIKLOJ
kykloje.
daug žmonių.
R E 7-1920 arba bet kuriai val
jo už 'Draugo" kalendorių, pa- Informaciją teikia*. Irena Lo- Vieta pavadinta "Lithuanikos" p ^
—
jie pailsėjo
shangrila
Chicagos apskrities
Balfo dybos narei.
x Juozas Žvynys, dabar gy- linkėjo sėkmės ir atsiuntė auką. zaitytė - Pemkuvienė, 1022 Beau
vardu. Dalis sklypų parduota ] i e t u v l ų ^ . ^ n a m u o s e i r a p _ skyrių atstovų metinis suvažiavenas St. Petersburg Beach, Ačiū
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socialinis
Brummel Dr., Sleepy Hollow,
privatiems
asmenims
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Floridoje, šiuo metu esąs Chi
Dundee, 111. 60118. Telef. (312)
X Gage Parko bibliotekoj,
cagoje, atsilankęs į "Draugą"
426-2120, Vida Augulytė, 17702 yasarvietei įsteigti, kitoj daly j ^ A d e l e i Jaškelevičiūtei. Jie namuose. Suvažiavimą pradėjo ;i a bai aiškus. Šiuo metu sky2825 W. 55 St., balandžio 5 d.,
bus statomi nameliai seneliams. buvo apgyvendinti lietuvių šei- pirm. Valerijonas Šimkus, pa-; ^uje yra Žmogaus teisių^ ko
įteikė Garbės prenumeratoriaus
Crestland Rd., Cleveland, Ohio
ketvirtadienį, 10:30 vai. Pauli
Lituanikoj bus organizuojamos mose. Vaidinimo metu kartu sveikindamas susirinkusius da-j m įtetas, kuris turi rašyti regismokestį. Už paramą maloniai
44119. Tel. (216) 481-0653,
na Vaitaitienė ir Marija Kraujaunimo stovyklos.
pasirodė ir Urugvajaus ansamb- j lyvius ir išreikšdamas nuošir- ] truotus laiškus Sibire esantiems
dėkojame.
Jadvyga Kregždienė. 85-39 90
chunienė demonstruos, kaip rei
— Lietuvių sąjunga savo na liai: vyresnieji ir jaunesnieji džią padėką. Suvažiavimui pir- į m ū S ų tautiečiams.
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a. a. vet. dr. P. Gailiūno sūnus, bą pasakė V. Kuzmickas. Buvo; temis, dovanomis ir nuoširdžiais
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X NAMAMS PIRKTI PA
gyvenęs su tėvais 6 metus į ir meninė dalis, o taip pat spe- pasveikinimais iš arti ir tou.
Spausdino Tėvų Pranciškonų
Tel. _ 776-1225
SKOLOS duodamos mažais mė
Grand Rapids. Mich., ir vėliau j ciali radijo vaalndolė.
• Rašytojas gavo daug laiškų.
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Chicago, Illinois 60629
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