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SUKILIMAS IRAKE
Suimta daug vyriausybes ir partijos vadų

-^CIA analizė sako, kad So
Bagdadas. — Šeštadienį Irake imta 50 karininkų, 70 batistų
vietų Sąjungoje mažėja
naftos įvyko vyriausybės sukrėtimas ir partijos aukštų pareigūnų ir 22
produkcija ir apie 1982 metus ir net patys arabai nesutaria, kas profsąjungų veikėjų. Suimti Bag
karstą ir vėl užmūrija
sovietai bus priversti naftą im jį išsaukė. Prieš dvi savaites pre dado universiteto rektorius, Ira
Biržai. Kan. Adolfas Sabaliaus
1966 metais Biržų kraštotyros
portuoti.
zidentu tapęs Saddam Hussein ko žinių agentūros direktorius,
kas, žinomas rašytojas (slapyv. muziejaus direktorė žadėjusi pa
— Clevelande įvyko jaunimo išaiškinęs sąmokslą jį nuversti. informacijos ministerijos gen.
Žalia Rūta), didelis tautosakos, dirbdinti memorialinę lentą ir pri
„Rock" muzikos koncertas, daly Suimti penki vyriausios revoliu sekretorius. Laukiama daugiau su
liaudies meno ir muzikos instru kalti prie koplytėlės, net ir ro
vavo 80,000 klausytojų. Vienas cinės tarybos nariai: buvęs vice ėmimų.
mentu rinkėjas, netoli savo tė dyklę prie kelio ketinusi pastaty
jaunuolis nušautas, 24 sužeisti, premjeras Adnan Hussein, švie
viškės, Biržų rajone Mielaišių ti. Tačiau praėjo septyneri me
apylinkėse padaryta daug žalos. timo ministras Mahjoub, buvęs
Kinijos partija
tarybos sekretorius Abdul Hu
kapinėse yra pastatydinęs gražią tai, ir nieko nebuvo daryta.
—
Spauda
skelbia,
kad
Kuwaissein ir du nariai.
lietuviško stiliaus koplytėlę ir
1973. VIII. 19. velionies drau
pripažino klaidą
tas nutarė sumažinti naftos ga
esąs prašęs savo giminių, jį patį gų iniciatyva buvo padaryta mar Viduržemio jūroje neseniai įvyko NATO valstybių karo laivų manevrai. Nuo
Šeštadienį prasidėjęs valymas
mybą. Oficialaus paskelbimo dar
Pekinas. — Pekino universite
ten palaidoti.
mūrinė pamintklinė lenta ir pri traukoj iš viršaus: JAV "Brumby", Italijos "Carabiniere", pagalbinis britų
palies
daugiau asmenų. Jau su
nebuvo.
to
rektorius Ma Yinchu 1958 me
laivas
"Tidespring",
britų
"Charybdis"
ir
Turkijos
"Tinaztepe".
NATO
šalių
Apylinkės žmonės koplytėle nau kalta toje vietoje, kur yra palai
šaudyti 34 sąmokslininkai, 250
fregatos
ir
naikintuvai
sudaro
specialią,
visada
pasiruošusią
jėgą,
vadinamą
—Knob
Noster
karo
aviacijos
tais
buvo pažemintas ir pasmerk
dojasi: j.oje pašarvodavo mirusius dotas velionis. Bet, deja, nepraėjo
suimta, kiti dar gaudomi. Revo
NAVOCFORMED (Navai On-Cali Force Mediterranean)
bazėje 74 kareiviai tardomi apie liucinė taryba ir Irako žinių agen tas už tvirtinimus, kad Mao Tse
ir per naktį budėdavo, o kitą die nė metai, kažkokių barbaru ini
narkotikų naudojimą. Jiems atim tūra skelbia, kad sąmokslo vadai Tungo propaguojamas Kinijos gy
ną, kunigui atlaikius pamaldas, ciatyva memorialinė lenta buvo
ta teisė dirbti tarpžemyminių ra buvo susirišę su užsienio valsty ventojų didinimas, jo premijos
tose kapinaitėse mirusį palaido sudaužyta, sutrupinta, neliko nė
ketų bazėje.
be, kuri bandė pastūmėti Iraką daugiavaikėms motinoms ilgaidavo. Bet vėliau, jau prie sovietu žymės.
—'Kalifornijoje, prie Valencia Amerikos link. Kuvvaito laikraš niui pakenks Kinijos pažangai,
valdžios, Geidžiūnų
apylinkės
Taip biržiečiai "pagerbė" sa
pramogų parko, susimušė dvi * ' j f a f t f c , M » t t f n r i į « i ttr technologijos mokslo reikalams.
pirmininkas, atėmęs koplytėlės vo įžymųjį kultūros darbininką
jaunuolių
gaujos. Vienas žuvo, 6 čiadienį buvo pradėti sukilimo Dabar profesorius Mu, sulaukęs
raktus, uždraudė žmonėms kop jo 100 metu gimimo jubiliejaus
ligoninėse, policija suėmė 42. dalyvių suėmimai. Sukilimą pla 98 metų, buvo partijos reabili
lytėlėje melstis. Pasak vietos žmo proga.
Daug sužeistųjų vengė ligoninių, navę Egipto šalininkai Iraketuotas. Partija parašė jam, kad
nių, pirmininkas ketinęs -koply
bijodami
pakliūti
policijon.
Nu
tėlę paversti grūdu sandėliu.
Lietuvi, nepamiršk!
Beiruto spauda irgi riša suki faktai įrodė jo teorijų teisingumą.
Somozos
generolai
ruošiasi
kariauti
kentėjusių
pavardės
daugiausia
P. Pliumpa, N. Sadūnaitė, S.
1950 metais, mirus kan. A. Sa
limą su Egiptu, tačiau diploma Partija pritaria šeimų planavi
ispaniškos.
Managva. — Šeštadienį Niką- Į įsigalės visiška anarchija,
tiniai arabų sluoksniai spėlioja mo teorijai, gimimų mažinimui.
baliauskui, jo draugai, pildydami Kovaliovas, V. Lapienis, B. Ga
Naujai vyriausybei reikia nau-. — Izraelyje lankėsi Egipto gy- Bagdade, kad sukilimą sukėlė
velionies valią, nuvežė jo palai jauskas, V. Petkus ir kiti neša ragvon sugrįžo JAV ambasadoArmijos bazei
kus į tą koplytėlę, bet neradę nelaisvės pančius, kad tu galėtum rius Lawrence Pezzullo, kartu at- j u ginklų dar ir todėl, kad suki-i nybos ministras tartis dėfpraktiš ginčai, kaip toli Irakas turi ženg
veždamas naujai vyriausybei 25 Į lėlių ginklai, be mažų išimčių, ko taikos sutarties vykdymo deta ti planuojamoje unijoje su Sirija.
rakto, iš lauko pusės iškalė sieno laisvai gyventi ir tikėti!
pasiūlė mečetę
Dar kiti tvirtina, kad prezidentas
tonas vaistų ir maisto produktų, j buvo senoki. New Yorko kongres- lių.
(Pabaiga)
je skylę po altoriumi, įdėjo ten
Fort Leavenvoorth. — JAV ka
Jis pasakė, jog VVashingtonas pa- manas John Murphy atidengė,
— Indianoje po smarkaus lie Husseinas sukėlė daug nepasiten rininkų ir generalinio štabo ko
geidauja palaikyti su nauja Niką-į kad, žvalgybos žiniomis, sandi- taus devynios apskritys paskelb kinimo batistų partijoje savo ryragvos vyriausybe artimiausius j nistų sukilėlių ginklai gauti iš tos pavojaus sritimi. Padaryta j šiais su Vakarais. Neseniai Ira legiją baigęs Saudi Arabijos prin
kas pasirašė prekybos sutartis su cas Khaled Bin Sultan, 30 m .
ryšius. Jį pasitikęs vidaus reikalų j Kubos. Tą susekti buvo visai leng- daug nuo-tolių.
Japonija, Vakarų Vokietija ir Bri- amžiaus, pasiūlė pastatyti Fort
ministras ir karinis sukilėlių gru va. Dar 1956 metais tuometinis
r
—DainirJ >kės Joan Baez kon ! tanija, o praėjusią savaitę užbai- Leavenworth armijos bazėje me
pės vadas Tomas Borge įspėjo am Kubos diktatorius F ugencio Ba
certą
Seattle protestavo apie 50 • ge derybas su Prancūzija. Sako- četę. Bazės apylinkėse gyvena
basadorių, kad naujoji sandinis- tistą užsakė Belgijoje 5,000 auto
komunistuojančių,
nes ji drįso ! ma, kad suimti batistai vyriausy apie 100 arabų šeimų, kurioms
tų vyriausybė nepakęs jokio kiši matinių FN-14 šautuvų. Belgi
pasmerkti
Vietnamo
vyriausybę bėje ir kariuomenėje buvo nepa mečetė būtų naudinga.
Patys
mosi į Nikaragvos vidaus reika jos Fabrique National šią šautu
už
pabėgėlių
kančias.
Demonst
amerikiečiai,
kurie
domisi
Kora
Nevyksta sudaryti vyriausybes
tenkinti dėl Irako komunistų per
lus. Jis pareSkė
pageidavimą, vų seriją atžymėjo specialiais Ku
racijas rengė Vietnamo rėmėjų sekiojimo ir dėl blogėjančių san nu ir musulmonų tikyba, turėtų
kad
Amerika
duotų
naujai
vy
bos ženklais. Kada Kuboje valdžią komitetas, dalinęs plakatus „CIA
New Delhi. — Didžiausia pa liečiamųjų" vadu. Jis išėjo iš ka
naudos. Princas n e tik žada savo
tykių su Sovietų Sąjunga.
riausybei
ginklų,
nes
samozi-1 perėmė Fidelis Castro, jis gavo ir myli Joaną Baez".
saulio demokratinė valstybė yra bineto ir susijungė su Desai par
Ilgainiui paaiškės, kas buvo lėšomis pastatyti mečetę, bet ža
tuos šautuvus- Jie visi iškilo į pa
Indija su 635 mil. gyventojų, ta tija, kuri pasivadino Janata par ninkai" dar ruošiasi kariauti.
—Aukščiausias teismas įsakė sąmokslo inspiratoriai ir jo vyk da parūpinti ir dvasiškį.
Sukilėlių karinės vadovybės na viršių Nikaragvos civiliniame ka
čiau demokratija čia dar jauna ir tija, kuri 1977 m. kovo 20 d. lai
Neseniai arabų princai siūlė
Columbus
miestui .Ohio ,be ati dytojai. Dabar vieni kaltina Ame
pergyvena krizę. Šeštadienį prie mėjo Indijos parlamento rinki rys Roberto Ortera pasakė spau re. Beveik visi eiliniai sukilėliai
dėliojimų pradėti mokinių vežio rikos CIA, Izraelio agentus, Egip įsteigti Kalifornijos universitete
saiką davė penktasis Indijos mus. Desai tapo ketvirtuoju Indi dai, kad vienas buvęs Som,ozos ge buvo ginkluoti tais FN šautuvais.
jimą intergracijos tikslais. Teks to šalininkus, kiti — komunistus, musulmonų studijų centrą, siū
premjeras Charan Singh, 76 m. jos premjeru, pradėjo persekioti nerolas gyrėsi Miami mieste jau Kokiais keliais jie pateko iš Ku
lė stipendijas ir kitas lėšas, ta
parūpinti autobusus 37,000 vai Sirijos priešus ir Maskvą.
advokatas, tačiau iš 14 jo kabine buvusią premjerę Gandhi, jos sū turįs apie 7,000 ginkluotų vyrų, bos į Nikaragvą galima tik spė
kų.
Beiruto prok >munistinis laik čiau universiteto vadovybė, vie
to ministrų, tik 8 atvyko duoti nų. Atskilusi kongreso partija jie pradės puolimą prieš nauja lioti, tačiau, žvalgybos žiniomis,
— Birminghame, Alabamoje raštis As-Safir rašo, kad suimtų tinių žydų spaudžiama, atsisakė
priesaikos, kiti 6 ceremonijas boi dar suskilo kai naują srovę įstei Nikaragvos vyriausybę. Somozos sovietų gamybos Iljušinai skraidė
tos paramos.
į Tocumen aero demonstravo apie 120 Ku Klux jų revoliucinės tarybos narių tar
kotavo. Jie tuoj premjero buvo at gė buvęs Gandhi užsienio reika sūnus, pats armijos generolas, ieš iš Havanos
ko užsieniuose karininkų, kurie dromą Panamoje, o iš čia — į Klano narių, policija jų žygį sau pe buvo artimų prezidento drau
leisti S dar nepradėtų eiti parei lų ministras Chavanas.
Sunki automobilių
sutiktų vadovauti naujam sukili Liberią, Costa Ricos aerodromą gojo nuo susirinkusių juodųjų gų. Po sąmokslo išaiškinimo sugų. Tarp prisaikdintų yra bu
Tačiau '1978 m. prasidėjo ir Ja- mui. Sakoma ,kad daug kariškių,
vos 20 mylių nuo Nikaragvos sie puolimo.
vęs užsienio reikalų ministras
pramones padėtis
natos partijos skilinėjimas. Pasi pabėgę iš Nikaragvos, prisiglau
nos. Sukilėlių iš Nikaragvos po
Chavan, įtakingas politikas, ku
Nukrito lenkų
traukė sveikatos ministras Narain dė Hondūre.
Detroitas. -^Didžiosios JAV
litinis ir karinis apmokymas vyko
ris dabar eis vidaus reikalų mi
Kurdai
vel
sukilo
ir vidaus reikalų — Singh. Paga Nikaragvos nauja vyriausybė tu
automobilių
bendrovės paskelbė,
pramones gamyba
institute, 20 mylių nuo Havanos,
nistro pareigas. Tarp parlamento
liau 1979 liepos 12 iš Janatos ko ri daug sunkumų, jų tarpe jau
kad
ateinančių
metų naujų mode
šiaurės Irane
Kuboje. Čia paruošti sukilimo va
partijų šia vyriausybę pažadėjo
Maskva. —Sovietų Sąjungos lių atidengimas dviem savaitėm
alicijos pasitraukė apie 80 atsto vykta tylios varžytinės tarp demo
dus trukdavo apie 2 met. Institu
remti ir 7 Indijos komunistų par
Teheranas. —Irane vėl sulieps prezidentas Brežnevas ir premje atidedamas iki spalio 11 d. Vie
vų. Parlamentas pareiškė premje kratinių, nuosaikių sukilimo va
tą baigė didelis skaičius panamie- nojo šiaurės vakarų provincijoje ras Kosyginas pasirašė Lenkijai
tijos atstovai.
na šio suvėlinimo priežastis, —
rui Desai nepasitikėjimą ir jam dų ir griežtų komunistų. Nuo-. čių, pasakė kongresmanas Mur
•Demokratinis Indijos skaidy teko pasitraukti. Politinių vadų monių skirtumai pirmiausia pa- phy. Jis pridėjo, kad didžiausi; gyvenančių kurdų sukilimas. Vy pasiųstą sveikinimą Liaudies Res dar daug šių metų modelių sto
austa riausybė pasiuntė daugiau ka publikos 35 metinių proga. Jie vi neparduoti automobilių par
masis prasidėjo 1964 m., kada mi manevravimas vyksta toliau, ta sireiškia, kaip tvarkyti suparaly
rašo apie tikrą nacionalinį atgi duotuvėse. Rugsėjo 14 d. pasibai
rė pirmasis premjeras Javvahar- čiau tie visi nesutarimai ir skili žuotą pramonę, prekybą. Radika Sovietų Sąjungos ambasada Pie riuomenės malšinti neramumų.
mimą, lenkų laimėjimus- Lenki gia automobilių darbininkų su
Irano
valstyvinės
dujų
bendro
lai Nehru, valdęs Indiją nuo ne nėjimai meta šešėlį visai Indijos lai siūlo kuo greičiau nacionali tų Amerikoje yra Costa Ricoje,
vės direktorius Morshed paskel ja tapusi viena iš labiausiai išsi tartis, laukiama ilgesnio streiko.
kur dirba 130 sovietų agentų.
priklausomybės pradžios 1947 m. demokratinei sistemaizuoti, tačiau sukilėlių valdinin
industrinių pasaulio Ekonominė padėtis
Managvos arkivyskupas Bravo, bė, jog nutarta nestatyti antros vysčiusių
sustiprina
o įpėdiniu tapo Bahadur Shastri,
kai, ekonomistai, biznieriai pa
šalių.
vamzdžių
linijos
iš
Irano
gamti
Nikaragvoje, ganytojiniu laišku
darbdavių
ranką.
Unijai
sunku
ilgametis Nehru kongreso partijos
taria palikti privačią iniciatyvą,
nių
dujų
laukų
į
Sovietų
Sąjungą.
Sekmadienį
Lenkijos
vyriau
paragino
visus
šio
krašto
pilie
bus
streikuoti,
kada
darbo
ir
taip
veikėjas. Ši partija, mirus Shastri, Manevrai "Nemunas" kad būtų galima gauti užsienio
Iranas
reikalaus,
kad
sovietai
dau
sybės
statistika
apie
pirmuosios
čius tarpusavio santarvės dvasio
nėra. Liepos 27 d. General Mo
parinko premjere Nehru dukterį
valstybių paramos. Daugiausia
giau mokėtų už dabar tiekiamas šių metų 6 mėnesius rodo, kad tors paskelbė atleidžianti iš dar
je
atkurti
taiką.
Tarka
yra
galin
Indirą Gandhi. Kongreso partijos
Maskva — Sovietų kariuome šalininkų turi maišytos ekono
vadams 1966 m. atrodė, kad jie nės pratybos Panevėžio, Tauragės minės sistemos propaguotojai. Jie giausia žmogui duota priemonė dujas. Numatyta statyti linija bū pramonės gamyba, kuri turėjo pa bo 12,600 darbininkų. Per liepos
sugebės primesti jai savo valią, ir Alytaus rajone sutraukė 25,000 sako, kad viską staiga suvalstybi iš pelenų ir griuvėsių sugrįsti į tų kainavusi 2.5 bil .dol. Dau augti 4.9 nuoš., iš tiesų paaugo mėn. iš darbų paleista neribotam
tačiau taip neįvyko. Neseniai pa karių. Manevrams vadovavo Pa nus, kapitalistiniai kraštai ne tik naują gyvenimą, pažymi arkivys giašalis šacho vyriausybės susi 0.6 nuoš. Vartotojų prekių ga laikui 44,100 automobilių darbi
tarimas siųsti sovietams dujas, myba nepakilo visai. Galvijų skai ninkų.
sitraukęs premjeras Mararji De baltijo karinės apygardos •kariuo neduos paramos, bet šalies ūkyje kupas. Nikaragvos Bažnyčios ir
naujosios valdžios d a b T laukia kartu rišo V. Vokietiją, Austriją, čius nukrito 0.6 nuoš., kiaulių nu
sai partijos vardu pradėjo premje menės vadas, armijos generolas
*
labai svarbus uždavinys — Čekoslovakiją ir Italiją, kurios bū krito 2.3% ir avių — 0.7 nuoš.
rei įsakinėti, tačiau ji 1969 m. Aleksandras Majorovas. Manev
—-indi anoje mirė Clarence E.
tų gavusios dujas iš Sovietų Są Kaltinama sunki žiema ir daug
ne
tiktai
užgydyti
ilgo
civi
įsteigė kongreso partijos atplaišą, rų vardas — "Nemunas", juose
Manion, 83 m., žinomos radijo
Kirba Nikaragvai
sniego.
linio karo padarytąsias žaizdas, jungos.
išmetė Desai iš vicepremjero ir įvyko mūšiai tarp priešininkų pu
programos kūrėjas. Jo konserva
duos "mokytoja" bet taip pat atkurti naują žmoŠvietimo ministro pareigų ir at sių "šiaurinių" ir "pietinių".
tyvią, "Dievui, Tėvynei k Konsti
gvsipalaidavo nuo partijos, kuri ją Manevrai pademonstravę, skelbia
tucijai*'
dedikuotą
programą
Havana. — Kubos diktatorius
padarė premjere. Senieji kongreso Tass agentūra, geriausias tarybi
transliuodavo
viri
100
stočių.
Jis
Castro tautinės šventės proga pa
partijos vadai tada įsteigė naują nio kario savybes, pasiaukojimą
buvo
laikomas
lietuvių
ir
Lietu
Lenino ordinas
sakytoje kalboje pažadėjo naujai
—senąją kongreso partiją.
socialinei tėvynei, puikų tech
vos bylos rėmėju.
Nikaragvos vyriausybei atsiųsti
Angelai
Davis
Prasidėjus politinėms kovoms, nikos'.:ginklų valdymą.
tuoj pat 40 gydytojų ir mokyto
1975 m. Allahabado teismas pri
jų, o jei reikės, nors Kuba nėra
Maskva. — Liepos 20 d. Krem
KALENDORIUS
pažino premjerę Gandhi kaltą
turtinga šalis, ji nusiųs pagal liaus Sverdlovo salėje įvyko iškil
Baskų teroras
laužius rinkimines taisykles, pra
bon 500 gydytojų ir mokytojų. mingas
susirinkimas, kuriame
Liepos 31 d.: Ignacas Loj.,
sidėjo neramumai, riaušės, kurias
Madridas. — Ispanijos baskai Castro barė tuos, kurie nemato "šauniai amerikiečių tautos duk
Gracija, Vainibutas, Lėtutė.
premjerė sustabdė suspenduoda susprogdino
bombas Madrido skirtumo tarp Kubos ir Nikarag rai" Angelai Davis buvo įteikta
Rugpiūčio 1 d.: Alfonsas, Vilma konstituciją, įvesdama pavo aerodromo pastate ir Chamartino v.os revoliucijų. Jis pasmerkė Va Tarptautinė Lenino premija, —
tė, Sudavis, Gaudą.
jaus stovį ir pasodindama seno ir Atochos traukinių stotyse. Žu karų propagandą, kuri ieško pa diplomas ir aukso medalis.
Saulė teka 5:42, leidžiasi
sios kongreso partijos veikėjus i vo 4 keleiviai, jų tarpe Danijos našumų, jų tikslas esąs pateisin
8:14.
kalėjimą. Atrodė, kad premjerė In turistė, sunkiau sužeistų 113. Spro ti kišimąsi į Nikaragvos vidaus
—Indijoje, važinėjančio kino
ORAS
dira laimės politinę kovą, tačiau girnai įvyko sekmadienį, kai daug reikalus. Castro kalbos klausėsi teatro palapinė prie Tuticorin
1977 m. ji susipyko su savo mi žmonių pradeda ar baigi* atos ir du naujos Nikaragvos valdžios miesto užsidegė, žuvo 92 asme
Saulėta, mažiau drėgmės, tem
Sovie<y Sąjunff* motery* dž»*u#a* "sočiaiistirnai* laimėjimais" valandų
nistru Jagjivan Ram, Indijos "ne togas.
atstovai.
valandas prastovėdamos eilėse prie parduotuvių
peratūra dieną 83 1., naktį 65 L
nys, sužeistų keli šimtai.

NIKARAGVA PRAŠO
AMERIKOS GINKLŲ
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nuogių per dieną. Net vėžys esti ar su jais bendradarbiaujant at
jomis pagydomas. L taip liaup liekami. Vynuogių dieta savo
Pašto iilaidat mažinant pakvitavimai u2 gautas prenume
CINKO SULFATAS
ĮVAIRŪS KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
ratas nesiunciami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
sinimas tų vynuogių užima visą maistingų dalių nepakankamu
PROSTATAI PADĖJO
reso, gavus ii jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
mu ir valgymo įpročių darkymu
„Moters" puslapį.
gerinamas — ilginamas gyveni
Būki malonus, Mielas Daktare, yra sveikatai pavojinga. Tai pirk
DRAUGO prenumerata mokama i i anksto
Klausimas. Mielas Daktare,
mas. Gulėdamas be reikalo žmo
lių
pasipelnymui
iš
lengvatikių
perskaityti
šį
rašinį
ir
pareikšti
metams 6 mėn. 3 mėn.
gus nyksta, trumpina savo gyve praeitais metais gavau iš Tams nuomonę, ar čia y-ra tikras daly tokie mediciniški niekai platina
NAUDINGĄ PATARIMĄ
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$15.00
nimą. Bet ši tiesa tik jausmais tos cinko sulfato (Zinc sulfate) kas, ar koks nesusipratimas, ap mi. Tas pats ir su minėta bib
Kitur
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..."
35.00
18.00
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ĮGYVENDINK —
(asmenybe) sveikam žmogui su 180 kapsulių ružavos spalvos. gaulė?
Kanadoje
U.S-A. 37.00
19.00
15.00
liomanija
bei
kitomis
manijomis.
prantama ir priimtina — vykdy Ačiū, bet jas jau sunaudojau se
Užsienyje
37.00
20.00
15.00
SVEIKESNIS BOSI
Sustok,
„Moterie"
—
toliau
šia
Atsakymas. Tai mediciniškas
nai. Jos man gerai padėjo: leng
Savaitinis
25.00
15.00
9X»
tina savo gyvenime.
užteršimas „Moters" žurnalo to- me reikale nė per milimetrą, vi
viau
darėsi
vaikščioti
ir
su
pros-,
Tamstos žmona yra lengvatisų pirma sekančiame numeryje
•^Administracija dirba kas 'A • Redakcija straipsnius taiso saGULĖDAMA ILGINA
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- t vo nuožiūra. Nesunaudotu, straipskė: kas pirmiau ką pakalba — tata geriau pasidarė. Jas geriant kia nesveikata. Dietomanija ta perspėjus, kad nė viena lietuvė
vadinasi. Neleistinai jos
GYVENIMĄ
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
$ rių nesaugo. Juos gražina tik iŠ
tuo ji tiki. Bet dalykai su ja nė vanduo gerai eina. Mano ligos Hga
apimtieji
veržiasi i lietuvišką nesinaudotų atspausdintais minė
•
Redakcija
dirba
kasdien
y
anksto susitarus. Redakcija už
nusiskundimai
buvo
„Draugo"
Klausimas. Gerbiamas Dak ra blogi: ji sužinojusi tiesą, sakė 49 Nr. 1978 m. Kelias į Sveikatą spaudą. Tuojau atšauktina se tu reikalu svaisčiojimais. Kiek
8:30 — 4:00, šeštadieniais V skelbimų turinį neatsako. Skel8:30 — 12:00.
7. bimų kainos prisiunčiamos gavus
tarė, iš desperacijos kreipiuosi į si keisianti savo pažiūras. Tad, aprašyti. Atrodo, kad prostata kančiame „Moters" numeryje ši vienam pasitaiko suklysti. Visas
A prašymą.
Jus,'nes kitos išeities nebežinau. I ^ m ė s tamstomsabiems: per pa' daugiau nebeauga, bet varpoje pavojinga sveikatai klaida. Dau reikalas yra dabartinės klaidos
Jau daugiau kaip 60 metų išgy gal jėgas darbavimąsi toliau tęs kas tai yra, kad takas susiaurė giau pasisakysime kitą kartą tuo atitaisyme. To iš „Moters" lauvenome su žmona gražaus gyve ti laimingą šeimyninį gyvenimą. jo. Vanduo dunkiai eina, ypač reikalu. Dabar tik trumpai. Šiuo | kiama
nimo. Viską kartu darydavome. Pradėjus abiems kartu vėl dar naktį. Vietinėse klinikose kas 3-4
žius apie keturiolika milijonų siškoj tamsumoj negali augti
Kartu pasivaikščioti eidavome. buitis, duktė pajėgs vėl savo nor mėn. ir su kateteriu taką pra
metų,
nes tos diatomėjos gyve diatomėjos, kurios auga atviro
maliai besielgiantiems tėvams
Rodos, nieko netrūko — tik gy talkinti. Sunkesniais tokio moters plečia, bet juo toliau —juo ma
je jūroje. Galbūt tuos gyvūnus
no fioceno periode.
venk ir džiaukis gyvenimu.
žiau
veikia.
atnešė
poledinės srovės, o vėliau
sunegalavimo atvejais, reikia
Nustatyta ir tikslus naujo
Dabar mano moteris susirado kreiptis į gydytoją. Moteriškieji
Jau ir baigiu 77 savo amžiaus
jie
prisitaikė
gyventi tokiomis
sios juros gylis — ten, kur bu
tokią draugę, kuri jai pripasakojo harmonai bei kova su skleroze metus, daug vaikščioti negaliu
vo atlikta gręžinys, jis siekia neįprastomis sąlygomis.
visokių nieku. Sako, jei nori il čia irgi gali neblogai patalkinti- —dviračiu važiuoju. Nerūkau.
201 metrą. Viršutinis naujo
gai gyventi, tai turi nieko ne
Į savaitę gal bonką alaus išge
sios jūros sluoksnis apie 50 Vis dėl to mokslininkai daro
dirbti — tik pavalgyti ir gulėti.
riu. Jei ant širdies negerai — iš
CINKO VAISTAS PRIEŠ
metrų, gana šiltas — beveik du išvadą, kad poledinėje jūroje
Tai manoji taip ir daro. Aš jau
aptiktos diatomėjų liekanos pri
geriu stikliuką degtinės, bet tai
KOJŲ SKLEROZĘ
laipsniai šilumos.
skirtinos
mioceno pabaigai, va
atsitinka per 1 ar 2 mėnesius
Mokslininkus labai domina, iš dinasi, pačio ledyno prieš pen
Klausimas. Mielas gerbiamas kartą. Visą gyvenimą buvau blai
kur
juroje atsirado gyvų orga kis milijonus metų nebūva
vus.
Per
manos
organizacijos
šven
Daktare, seniai ruošiausi Jums
nizmų, kuo jie minta, nes viJm.
padėkoti už Jūsų bendrus žmo tę ir dar būnant piemenuku bu
vau
nugirdytas
šiaurės
Lietuvos
nėms patarimus, kuriais ir aš esu
alumi. Kas toliau man daryti?!
pasinaudojęs.
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
DR. K. G. BALUKAS
Prieš apie 15 metų mano drau Linkiu Tamstai ir visai Lietuvio
DR. P. KISIELIUS
Akušerija ir moterų ligos
gas (tada apie 65 metų amžiaus) Sodybai geros sėkmės.
G Y D Y T O I A S IR CHIRURGAS
G i n e k o l o g i n ė Chirurgija
Atsakymas.
Alus
ir
svaigalai
jautė skausmus kojų ir rankų są
1443 So. 50th Ave., Cicero
6449 S o . Pulaski Road (Cravvford
nariuose ir kitur. Ant kojų ir yra prostatai peilis. Tęsk toliau
Kasdien 1-3 v.il. ir 6-8 vai vak. išskyrus
Medical Burlding). Tel. LU 5 - 6 4 4 6
treč. Sešt 12 iki 4 vai. popiet
rankų pirštų buvo pradėję dary taip besigydydamas savo gražaus
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
amžiaus
dienas,
visai
be
svaiga
tis guzai Jis tada skaitė „Drau
Priima ligonius pagal susitarimą
Tel. REliance 5-1811
ge" Jūsų patarimus ir pats pra lu,
DR. WALTER J. KIRSTUK
dėjo naudoti rinke sulfatą (zinc
DR. VL. BLA2YS
MA2U03
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Lietuvis gydytojas
PLAUČIU
IR
VIDAUS
LIGOS
sulfate). Po 3-4 mėnesių iicykc
RECEPTAS
3925 VVest 59th Street
M
a
r
q
u
e
t
t
e
Medical
Center
kieti guzai ant pirštų ir nustojo
Vai.: pirm., antr , ketv. ir penkt. nuo 12-4
6 1 3 2 So. Kedzie Avenue
Tokius pašto Secfcius išleido JAV palto valdyba
skaudėti sąnarius. Jis vėl pasida
vai popiet ir 6-8 vai v.ik Treč." ir sešt.
Vai : pirm., antr ir ketv 6 iki 7:30 v. v. Sešt
Tiek daug htSkų gauta pra
uždarvta.
rė darbingas, nes pirmiau negalė
1 iki 3 vai Pagal susitarimą.
jo ir neturėjo nore bet ką dirbti, šant prisiųsti receptus sveikų —
Ofiso telef. VVA 5-2670
DR. IRENA KURAS
skanių valgių, Sa paskelbtų pe
Rezid. tel. VVAIbrook 5-3048
ATRASTA
NAUJA
JŪRA
GYDYTOJA
IR CHIRURGĖ
Tada ir man
pr ėJ
*r*5 savo b u t o ^ a ^ i e r u ^ ^ j s t l r i a j , a u s t i o r°o ****?
^ ° reitą karta.j kad reikia čia vieną
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bos kieme, džiaugiasi aplinkos jauku- Į P
i
atmainas. Paty- jų pateikti.
Atsitinka, kad ir šiais lai-! čių metų. žinoma, taip tvirtina
SPECIALISTĖ
mu
\uotr M, Nagio j ręs nuo draugo Jūsų vaistų geras
MEDICAL
BULDING
DR.
PETER
T.
BRAZIS
Naudojami Ceresota kvietiniai kais atrandamos kalnų viršū- į mokslininkai. Jiems reikia ti
Į pasekmes, pradėjau ir aš naudo
3200 VV. 81 st Street
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS
nes, netgi kalnynai, nors žino-; keti.
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto
2 4 3 4 VVest 71 st Street
jai šneku kiek galiu, kad reikia ti Zinc sulfate. Po kelių mėn. są miltai, „unbleached" (su piemeiki 1 vai popiet
nuko
atvaizdu).
Pienas
2
proc
Į
ma,
šitai
įvyksta
vis
rečiau
ir
ir
nepaisant
to,
šioje
jūroje
Vai.,
pirm.,
antr.,
ketv.
irpenkt.
1:00
5
0
0
judėti, vaikščioti, dirbti ką gali, nariai pasidarė normalūs ir nesiOfs. tel. 737-1168, rez. 239-2919
vai popiet, treč ir šešt. tik susitarus
tai ir gyvenimas bus sveikesnis. kartojo juose skausmai. Nuo ta Miltu dedama iki tokio tirštumo, Į rečiau. Ir, suprantama, tie kai-, esama gyvybės. Į gręžinį nuOfs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801
Duktė taip pat tą patį sako. da pagal Jūsų patarimą visą lai* kad įdėjus keptuvėn šaukštą teš-! nai aptinkami ne sausumoje,I leista gaudykle buvo sugauta Dr. A n t . Rudoko kabinetą perėmė
DR. J. MEŠKAUSKAS
Tai manoji ir ant jos pyksta. Ji hį su vieno — dviejų mėnesių los, nereikėtų jos lyginti: ji pati bet jūroje. Dabar kai žmonija nariuotakojų. Televizijos ekraDR. EDMUND E. CIARA
G Y D Y T O I A S IR CHIRURGAS
nai nori, kad duktė atėjusi vis* pertraukomis naudoju cinko sul- pasiskleistu. Kepama ant alyvos, apsirūpino kosmine technika, ne mokslininkai išvydo ir kitų
OPTOMETRISTAS
Specialybė vidaus ligos
kuri ypač gerai taikina geolo-' smulkių gyvūnų, taip pat vežiaką sutvarkytų ir valgyti išvirtų, fatą. čia Toronte, negalima gau> į ^Fnos ugnies.
2 7 0 9 VVest Slst Street
2454 VVest 71st Street
Kam to reikia, kad mes patys ti vaistinėse Jūsų receptu vaistų. Mielės su rudu cukrumi sumai- gama ir geodezininkams, žemės gyvių, Kol kas dar nepavyko
Tel. — GR 6-2400
<7I-mos ir Campbell Ave. kampas)
dar įstengiame viską pasidaryti, Aš pats nusiperku cinko sulfate iomos ir vandenyje atskiedžia- paviršiuje, tikriausiai, neliko nė '• išmesti tinklo, jis įstrigo gre- V ai. pagal susitarimą: pirmad ir ketv. 1-4 ir Vai.: pirmad .antrad., ketvirtad. įrpenktad
Užtat pavyko iš 7-0: antrad ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai. 3 iki 7 v p. p Tik susitarus
Taip buvo, kol manoji nesugal draskos ir Gelatine kapsules No, mos Po to supilamos j minėtą vienos pėdos, kuri nebūtų pažy- žinyje,
mėtą žemėlapyje. Pagaliau ar t traukti
iškastinių
viencelių
vojo gulėdama lovoje ilginti gy* 4 (kaip Jūs patarėte). Pilna kap
O f i s . tel. 735-4477; Rez. 246-2839
Telef.
282-4422
venimą. Jau duktė ir apskalbia sulė sveria nedaugiau 200 mg*,
ne laikas žmor^ėms geriau pa- į (vieniąsčių) augalų diatomėjų.
DR. E. DECKYS
Dr. ROMAS PETKUS
ir taip sunkesnius darbus atlieka, o tuščia apie 40 mg., tai gryno
žinti savo žemę. O štai, vande- i Jos leidžia spėti, kad jūros amG
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AKIU LIGOS - CHIRURGIIA
ir butą duoda. Cia jos nama: : tai vaisto yra apie 160 mg. Jūs ieinynai vis dar ima ir atranda į
Specialybė — Nervų ir
Ofisai:
mums leidžia gyvenu, neimdama džiate naudoti kapsules cinko
Emocines ligos.
žmonėms kažką nauio ir svar- >
111 NO. VVABASH AVE.
nuomos.
sulfato 220 mg. Visa tai man
4200 NO. CENTRAL AVE.
CRAVVFORD MEDICAL BLDG.
baus.
Valandos pagal susitarimą.
kaštuoja tik apie vieną dešimta
6 4 4 9 So. Pulaski Road
Manoji ris daugiau ir daugiau dali kainos, kiek vaistininkas ima
B pradžių šiuo nsaju ataidiJ UetllVOS dfsilTlinilTIdi
ėda dukterį; kad toji nei ateiti uz pagaminimą. Dėkingas esu
mu net sunku buvo patikėti — Lnauja
^ ^ New
Valanda
Jau „ m9Xa9 Ur .
DR. FRANK PLECKAS
Jcr
DR. A. B. GLEVECKAS
nebenori — ji atsiunčia vaikus Jums ui gerą patarimą,
jūra už 300 kilometru nuo Pietų I
*«y' *"» Tor * •» c° n 'Kalb.i lietuviškai)
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS
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skaitinius surinkti Man taip jos
OPTOMETRISTAS
'
ašigalio! Tačiau gręžiniai pa Kas šeštadieni nuo 4 iki 6 vai. po
Tel. — BE 3-5893
Tikrina
akis.
Pritaiko
akinius
ir
piet
15
WEVD
Stoties
N
e
w
York*
gaiia — ji tokia gera duktėTiesa, mano amžius 65 metai
tvirtino, kad tai nėra klaida. 1330 kil., AM Ir nuo 7 Iki J T_I
Specialybė Akiu ligos
"Contact
lenses"
Kraujospūdis 130-70, Svoris 175
Po Antarktikoa ledynais iš tie rak. 97.9 me_. m
3 9 0 7 VVest 103rd Street
Gerbiamas Daktare, prašau sv. Nerūkau ir negirtauju. jau
2618 VV. 71st St. - Tel. 7 3 7 - 5 1 4 9
Direkt Dr. Jokūbas J. Stoka*
sų tyvuliuoja didelė jūra. Jos
Vai pagal susitarimą U/darvta treč.
1467 Force Drlre
Valandos pagal susitarimą
gelbėkite, jei kokia pagalba yra. čiuosi pakankamai sveikai, nors
Mountainside, y. J. 070SS
tamsus vanduo, kurio pavyko
O gai jos ta draugė ir teisybę pirmiau tuomi negalėjau pasigir
Tel
O f i s o tel. — PR 8-2220
_--.l,-l,v:-T,,
<,
- 232-5565 (oode) SOt
DR. LEONAS SEIBUTIS
sako. §akcs kad ta draugė yra ti.
mokslininkams tyrinėtojams iš-1 Kviečiame
taip pat klausytu uetu- DR. JANINA JAKSEVlClUS
k
INKSTŲ, PŪSLES IR
'
a i u r b t i b e v e i k i š kefci7-iu &Tr.t« ! ^ ^
«l*«rtnių valandų an«lų kalba
mokyta.
M U * u u McveiK 18 K e t ū n ų SUECU Į i š s^ton Hali Universiteto radijo ttoJ
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Aš tai visada Jurų straipsnius Klausimas, Mane drauge žmo
metrų gylio nebuvo apšviestas
I "«J <£«w i*1"?6?*^8??' 8,9S ?*•
2656 VV. 63rd Street
VAIKU LIGOS
r
Vai antr 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak.
Į FM) Pirrr.ad. 7 : 3 0 - 8 : 3 0 vai. vakaro.
2 6 5 6 VVest 63rd Street
skaitau ir stengiuosi vykdyti pa na (apie 65 metų amžiaus) jau
Pirm., antr . ketv ir penkt. nuo 12 iki 2 vai Ofiso tel. 776-2880, rezid. 4 4 8 - 5 5 4 5
saulės mažiaasiai 120 tūkstan- J
(vadovauja pro*. 4. stoka*)
tarimus- Dabar jau abu esame čia smarkoką raumata ir turi
Mokytojas
Kazimieras
Taliunevi&us
iiiiiiiiimiiimiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ir nuo 5 iki 8 vai vak Sešt nuo 1 iki 4 vai
per 80 metų ir dar neblogos svei aukšta kraujospūdi. J; norėtų I Lietuvio sodybos pažmonyje atidžiai £ IIIIIHIIIIIIHMIIt!MIIIIIMllllllMIIIIMIIh:>3IIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIMMIIIIIIIIIIIIIII|||||||lt^
DR. J. J. SIMONAITIS
Ofs. P O 7-6000, Rez. GA 3 - 7 2 7 8
katos iki šiol buvome. Kartais nė naudoti cinko _uifatą. bet neži
Nuotr, M, Nagio s
programą
runa
DOVANA
ŠVENČIŲ
IR
KITOMIS
PROGOMIS
gripo per žiema neturėdavome.
Tel. — GR 6-0617
no, ar ji galėtų naudoti, kada
DR. A. JENKINS
Gerbiamas Daktare, a! jai sa* jos gydytojas jai pataria kasdien parengtą tešlą ir mažiausiai vie
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS
6958 S. Talman Ave.
3 8 4 4 VVest 63rd Street
kau, kad ir jūs patarėte daugiau naudoti Oiazide ir Betalcg nuo nai valandai šiltai laikoma, kas
Valandos p-igal susitarimą
judėti, o ne gulėti Tai jinai man jos aukšto kraujospūdžio. Tas 15 minučių gerai išplakant be
A N T R A
L A I D A
Ofiso tel HF 4-2123, namu GI 8-6195
prižadėjo, jeigu ras jūsų taip pa* gydytojas, kaip ir daugelis kitų, kylančią tešlą, Todėl reikia įmai*
- I l l s l d o 1002 N. VVestern Ave., C h i c a g o
DR. V. TUMAS0NIS
rašyta, tai darys taip. kaip Jūs nieko nežino apie Zinc sulfate ir syti tešlą didesniame inde.
Tel. 480-4441
M c c a i a t a s — PreL Juozas KaraHut
C H I R U R G A S
Į dviejų galionų tešlos __ekį
sakysite. Melsiuos už Jus iki sa neskaito ji vaistu.
2454
VVest 71st Street
DR.
K.
A.
JUČAS
Naujasis Testamentą* jrra pratUko formato, irištas kietais v i r t a .
vo amžiaus gale. Su pagarba.
įdedama gerai išplaktus tuzino
ai pirm . antrad . ketv ir penktad 2-5 ir
viano draugo žmona prašė J'ū>
liais. Vertinas padarytas gražia lietuvių kalba. Mecenato dėka laid*
O D O S L I G O S - CHIRURGIJA
Atsakymas, Ačiū GS bran
-7 — i; ank>to susitarus
kiaušinių baltymus. Truputis
parduodama prieiaama kaina.
7110 VV. 127 St., Palos HeiRhts
*
giausią dovaną — maldas, ypač sų paklausu ar n galėtų naudo^ ^ ^ R u < b ^
Tel. 361-0730
Ofs. tel. 586-3166; namu 3 8 1 - 3 7 7 2
T
nenaudoM.mf
G t u n a m t "DRAUGO" knygym,
nuo taip kultūringo ir žmoniš u Cinko sulfatą kai * naudoja
Valandos p.igal susitarimą
D ~ * L ^ . ~ * UU~J
- , ^--/j,%DR. PETRAS 2LI0BA
ko asmens gaunamas- Visų ver minėtus vaistus. Ji negena ir neKaina— $8.00
į s t a i g o s ir buto tel. 652-1381
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
a-.
.
L
•
>
••
z
PaneKiami
blynai
su
ocuouų
tingiausia žmogui dovana iš Tvė*
; Illinois gyventojai pralomi pridėti 50 centų mokesčiams ir persiuntimui.
J
6745
VVest
63rd S t i e e t
giau Det j/ono tun truputį aau- -batą.
- Galima
•. . į tešlą įtarkuoti
rėjo gaunama yra pilnutinė svei ruico.
DR. FERD. VYT. KAUNAS
(Kitur gyrenantieji pridėkite 25 centus).
Vai pirm . antr . ketv ir penkt
K
už _j-^i»
jūsų gerus
BENDROJI MEDICINA
•
» Z Apatanm- • morkų
°se5 arbeibeįdėti
JOS kriaušių
— su vaisių
arkata: kūno. proto ir asmenybės dėkingas
ar obuo
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą
1407 S o . 49th Court, Cicero, III.
G a n proga visiems įsigyti NaująjJ Testamentą. Siųskit* uiaakymase
(jausmų; nusiteikimų) t/arka. mui negu reiKetų, Nuoširdžiai -lių košės. Tai pasilpusiems asme
Kasdien 10-12 ir 4-7 Kskvrus trec". ir įest
Tamstos žmonos draugė, nors ir Atsakymas. Tik apžiūrėjęs li nims daugiau stiprinantis, svei
Apsimoka skelbtis dien DRAUGE, nes
DRAUGAS
^mokyta", bet jausmais pasiipu- gonį gydytojas gaii sėkmingai kas patiekalasDR. IRENA KYRAS
jis plačiausiai skaitomas lietuvių dien
D A N T Ų GYDYTOJA
si, todėl ir kalbėjo žmonai nie tvarkyti ligonio sveikatingumą.
4545 Wist 63rd Strttt
DIETOMANIJA
2659 VV. 59 St.. Chicago - 4 7 6 - 2 1 1 2 raštis, gi skelbimų kainos yra vi*iems
kus gulint ilginti gyvenimą. To Minėti vaistai nuo kraujo spau
Chictfo,
Illinois
60629
Vai p.»gal suMt.inma Pirm . treč ,
kio dalyko nėra aoje žemėje. Tik dimo neprieštarauja kartu ėmi
prieinamos
Klausimas. Al Vaisiūnienė
krtx a iki 6 vai Sestad <» iki I vai
per judesį — pagal jėgas darbą mui Zinc sulfate. Ačiū už piidy- ,#Moters" Žurnale, šių metų 2 ar.
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DRAUGAS, antradienis, 1979 m. liepos mdn- 31 d.

KELIAS Į SVEIKATĄ

SV. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO
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Zmogaui teises —

Carų valstybes vairuotojo vaidmuo

KAIP 20R) Į JAS PAVERGTIEJI

Rusijos lūžiai 1904 - 05 m.

Ateities istorikai, žvelgdami i lams, bet dėl to, kad sutartis pa"Draugo" nuolatinis bendradarbis
GEDIMINAS GALVA
užsivilkau ir išėjau pasivaikščio
liuo metu nuolat pabrėžiamas sirašyta Sovietu Rusijai palana. a. Gediminas Galva dar pereitų
ti. Irklavau. Balkone gėriau ar
žmogaus teises, sunkiai galės iš- kiausia prasme — jai duodamos metų rudenį paraSė seriją straips
batą.
Pietavau. Jodinėjau, o vė
spręsti klausimą, kaip iš tikrųjų galimybės
nekontroliuojamai nių apie senosios Rusijos gyvenimą
Rusijos 1905 m. lūžis
liau skaičiau". Jokios minties ir
už tas teises buvo kovojama ir ginkluotis, mėginti naujus gink
k* kelią i revoliuciją, kurią po ne
Nenoromis
reikia
aptarti
ano
net
mažiausio susirūpinimo ne
pavykusių
sukHimų
padarė
komunis
kaip i .tą kovą žiurėjo milijonai lus be kitų priežiūros. Tuo tarpu
tai
1917
m.
Siųsdamas
Sią
straips
meto
valstybės
vairuotoją.
Alek
matyti.
Priimdamas kurį genero
pavergtųjų, kurie iokių teisių ne- Amerika ir jos sąjungininkai Eunių
seriją,
Velionis
rašė
redakcijai:
tttri. Visuotinės žmogaus teisių ropoję turės prisitaikyti prie ru- "Ateinančią vasarą, kai bus lais sandro III sūnus 1896 m. buvo lą ar ministerį, žodelį tardavo,
deklarac'jos paskelbimo 30 metų sų padiktuotos sutarties punktų, vesnės vietos, prisimindami spau karūnuotas Mikalojaus II vardu, j raštą pasirašydavo, o dienoraštysukaktyje prez. J. Carteris pareis- šios visos sutartys, pradedant Ri dos atgavimą (1904 m.) ir 1905 m. Naujasis visos Rusijos caras bu- J je pažymėdavo buvo įtempta,
kė, kad žmogaus teisės yra „mū- bbentropo-Molotovo
sutarimu] revoliuciją, pasinaudokit šia studi- vo dailus vyras, bet visai skyrėsi | daibinga diena. O tokių "įtempSŲ užsienio politikos siela". Pre- sugriauti Europos valstybes ir jele". Redakcija, paskirsčiusi į ke nuo tėvo, didelės priespaudos tų dienų" nedaug.
dalis, tuos straipsnius dabar vykdytojo ir tvirtos valios valdo
Jo bendradarbis grafas S. I. Wit
ridentas tai pabrėžia dažnose sa- baigiant Helsinkiu, Belgradu iri turias
ir skelbia. — Red.
vo.
Mikalojus
II
buvo
silpnavalis.
te
savo valdovą aptarė šiais žo
vo kalbose, o veiksmais tą kovą ^abar Viena, yra tik nauji nusiJis pasižymėjo gera atmintimi ir džiais: "Silpnas jis buvo. Jo šū
išpleč'a prieš visas diktatūras — kaitimai prieš žmogaus teises,
Gamtos dėsniai tvarko jos ap-m a n d a g U m U
kairiųjų ir dešiniųjų diktatorių prieš tautų laisvę, prieš teisę pa-! ra įJįZ*7r UM5,T ^ T ^ v i T v ^ '
' ^ ^
P35™*0™1 kis — aš noriu, ir turi būti pada
pritarė
nemokėl
tarti
žodelio
ryta — nuvedė į mažesnį ar di
valdymą Afrikoje ar Pietų Ameri- cio-s tautoms apspręsti savo Ii- tirZ!L"
™lr£Lkrni. 7 , ! i ™ " '
'
*°
ne
apsiSuk?S d a r ė
J desnį nekalto kraujo praliejimą
koįe. Tačiau istorikui bus sunku Vmą.
į %*£** T ^ T L ^ Z ^ I " " ' * *
""* °
sup-asti, kaip rašo Blahoslav Minėtas autorius B l a h o s l a v ' ^ I L S ? ™ " ^ ^ ^ • Bstookdinlmas lcarinfa, bet gal- visai be reikalo".
Trokštant pasaulyje alyvos, Meksikos vyriausybė stato naujas alyvos rafioeKaip aiškinti caro įnoringu rijas ir žada parūpinti didžiulius alyvos kiekius
Hrubv („Religion in Commu- Hrobv, kalbėdamas apie ateities M ^ T 2 S ^ S 2 L S S JlZ VOn i k a l t O S " d i e v i § k o s i o s k a r a "
nist Dominated Areas"), kodėl istoriku sunkumus, kai jie t u i ė s l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ į l i a u s teisės" kraštui valdyti. Pa- mą? Galvon įkalta "dieviškoji
skirtingu saiku mahioiamos ma- žvelgti į kartojamą ir nevvkdomą s u i r u s turi vi<Mi «frtin«n « Aė* v e * ^ t ą PrksP* 11 ^ *&* ° s 8 ^ valdovo teisė" skatino valdyti,
ieškoti "švento" žmogaus, kuris lingos. Už jų slėpėsi skurdūs kaižų valstybių ir didžiųiu, ypač ko- žmogaus teisių gvnimą, primena, | • T " J - E I ^ S S U . p T l a i k ė ^ m s u i r ™ enpa^ų tau- nors jis pats nežinojo, kaip tai
< VO
Palik
S k i n ę ir
daryti. Vos perėmęs sostą, kai-* pagydytų sūnų. 1905 m. lapkri- Į mai ir vargana darbininkija,
munistu valdomu kras^Tdikta- kad ne tik rusu, bet ir v e S r g g * ^ - ^ ^ ^ ^ ^ J *
^ "
° » *
saBtva,ką
tūros.
čių vienu mostu buvo nurašyti T £ S S ^ S i ^ T ^
' ^ ^
" s a u * a m ą ' miečiu atstovams pareiškė: kvai čio mėn. caras pažymėjo dieno
Skurdas krašte
raštyje:
"Mes
susipažinome
su
&
e
las
įsivaizdavimas
jums
įkvėpė
Kovotojai už žmoeaus tn-'ses la- vergiios Dadėtin 17 milijonu Tai- „ , r ^ t ! S •
^ . ^ ? ^ i policiją, ypatineą karinę apsau1903 m. buvo daugiau kaip
bai drąsūs. - ir tai ne tik poli- vano kinų ir du miliionai tibe- G i S J S S ^ t o S S S i
• P" 1 *"*?* k a l ė > i m u s ir **" norą dalyvauti vyriausybėje. Aiš- Dievo siųstuoju žmogumi: - Gre100 milijonų kaimiečių, kurių chi
kiau tarus, jis norėjo pasakyti: aš gorijum iš Tobolsko srities
tikai, bet ir spaudos atstovai, — tiečių. atiduodant iuos komunis.-_.•___:
• i - J y m a m i m u s i Sibirą
yra savaimingas, nepasikartojan
trečdaliai neturėjo pakankamai
kai liečiami kok'os Čilės, Nicara- tmės Kiniios nemalonei tik iėeų tis.
Nauiasis "tėvas" buvo nerū valdau ir sudarau tokią vyriau
Tamsuolio įtaka
žemės pragyventi. Žemės ūkis
guos, Rodez'ios ar Pietų Afrikos T>usiau<wai ir prekybos plėtisybę, kokia man patinka.
pestingas,
nesumanus
ir
nedarbšKas jis toks? Ogi arklių vagis, buvo atsilikęs, blogai įdirbtas ir
ręspublikos diktatoriai, bet virs- mui išlaikyti. Žmogaus teisės Taip šviesuomenė matė cari- 115 1S
] d neda
Baimės
genamas
L ? j
neišgydomas girtuoklis, sveti menkai patręšta dirva nešė ma
"ta./tiik avinėliai*, kai reikia pasi- *iuo atveiu tėra tik netikros no- nes santvarkos silpnybes, visuo-i*mas' * 2 ° ?
menini, ūkinį, politinį ir kultūri-, - ™«&°°*mzs, žvejodamas,
Antroji jo įnoringumo priežas mautojas ir tinginys. Pametęs sa žą derlių, gyvulių ūkis apleistas.
sakvti prieš didžiąją vcsų vals- litikos priedanga,
ly
"ni atsilikimą, santvarkai nepalan-1 ° ? * ? * ?
* " V ? ^ **-!* tis — baimė. Jo senelis Aleksand- vo žmoną ir tris vaikus, daužėsi, Spartus gyventojų prieauglis didi
tybę, užgrobusią daue^li valstv*
!pat,ke,
10
ties s b r t i e m s a t z a
no skurdą. Bankai ir kiti pinigų
ras
• nužudytas, prieš tėvą ruoš siautėjo, dėjosi "šventu" bei skel
jįjų ir tautu, kaio Sovietu Rusi- Rugpiūčio 23 d. sueis keturias- ikių jėgų augimą, bet 1904 m.a r c v !.°a m s **K.K. Pobiedonosce-1
tJ k e l i
pasikėsinimai. Baimė grei bė visiems suprantamą mintį:! mskolintojai tuo naudojosi ir perėia ar komunistinėj Kmiia. Juk ten dešimt metu, kai Ribbentropo- pradžioje sunku buvo p p ^ ^ vui," V. K. Plehvei ir kitiems pa.
^ jo tariamą
, „ .. .pirmiausia reikia didelėmis nuo-| ė dalį įskolintos žemės. Ne ge• • t
• i^* kuria linkme rieda vežimas. v
...
. . .
a
tai nustelbė
liberališdiktaturos vra j , „ „ v;«»~-„~ \, i
i daug kietesnes, -Molotovo sutartimi buvo pasi- rv>„«*i;e „«ie*,,VA.
„•,*• i - . našaus sukirpimo mimstenams. kurr^ ir £ t m o griežtai e i * * s- dėmėmis save sukrėsti, o vėliau resnė buvo ir dvaruose dirbanskurdas didesnis ir žmogaus tei- dalinta vadinamomis „itakos sfe- £ E Ž Į ? ^ ^ f T S S 5 71
vi Z 1 u.
čiųjų padėtas. Teliko vienitele iš
kiekvienu įtariamuoju, nes ir šis , atgailauti
sės įžūliau laužomos, pritaikmt romV', kurios greitai baigėsi r u - į į į " * " " ! ? X J^
™ t 'I
gali būti žudikas.
Sibiro padauža Gregorijus pa- eitis: iš vargano kaimo spraustis
nežmoniškas priemones milijo- sų komunistų okupacija, Lenkiios! i ^ ™ „ ^ T J I. • £ . t a u y a V Jo vidiniame pasaulyje vyravo
Trečioji priežastis - a s m e n i . į sizymejo nepaprasta jėga, greitai I į miestus, ieškoti darbo pramonams žmonių.
padalinimu. Suomijos užpuoli- " J T^Z
kad kai kunos ]au j k l a ; k i ^ ^
_
Dienora5tis
Hip- ( ^ ^ ^ j
henm
kaimieTo klausimo nekelia net Jung- m u i r iš jos Karelijos atplėšimu. j P " e 1Ų ^ ^
'patikimiausias liudvtoias jai S- nis menkavertiškumas. Mikalo- =n o^ tPI ^z ut o žmones galėjoa hjuos
a
S
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Net
r Suo metu W t u
jus
negalėjo
pakęsti
didesnių
už
^
*
*
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*
*
^
J
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tapo
darbininkais,
Imonės
tinių Tautu asamblėios. Jei kada Svarbiausia ta sutartis lėmė ant-'
. *
sunkiai ryškinti. Net didžiosios drums
jį
gabumų
ar
pranašesnio
išsilai
^
^
^
^
'
j
i
e
s
n
s
j
n
^
^
tai ir iškelia, tai tartum rusiš- rąii karą. Nors vėliau į karą bu-, suvokiamas 1905 m. bruzdėjimas ties metu, kai imperijos rūmas ėkas kolonializmas ir to kolonia- vo įjungtas beveik visas civilizuo-! Lietuvoje, jei nekreiptume dė-' mė braškėti, raštininko kruopš- vmimo asmenų. Gabius ir sa- >'
^ „<-;„• „A^,,. •• „„,„; ir verte dirbti ilgas valandas. Darlizmo plėtimas būtu tik kasdie- tas pasauks, bet laimėjai neta- m e s i o i e ! l e esminių priežasčių ir,tumu 1905.IV. 14 dienorastvie jis i vo »«,rtr*,^«/» +,,^«x«,c «,;«?c*fl_ klausiu, dvasiniu vadovu ir caro . . . . .
.?. . ~Z .
^ nuomonę turinčius mmiste,. . .'
.. ..
,
bininkai
11 31 ne«aleio kurti saiunaru.
jiybė.tr tik tu valstvbių „vidaus p© laimėtojais, o pralaimėtoiai ^ sąveiką Rusijoje
atžymėjo: "Plonus marškinius į .„•„«
« „«,;•„; ^ ^ i ; ^ nsA^u politiniu patarėju.
Jis netrukus į f '"į * , negaiejo Kum sąiungu,
J
* • „se gretoj paiaimo. Didelis ;|~. . J T
. '
^^
. kurios gintų ų reikalus. Moterys
reikalas". Tai jau nėra kova už kam tik laimėio savo nežmoniš>
i
r
c Vis ka
nisterius
skirti
ir
atleisti.
. .vaikai
. buvo dar
, .labiau išnauįtaringumas
buvo
susietas
ne
•
»
>
W
^
*
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J
^
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žmogaus teises, o už teisę domi- ku žiaurumu. Viena pabaisa bu-, d a i n o s j v e n t c > k a d pajustumėme, ri yra turtinga dainoms ir tau- klasta, ypač jis pataikavo tiems
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doiami. Darbininkai lenkti nega-
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** ^ne- !pabaisa
\ ^ n a ^iki
, ! ^šiol
_ dar
? labiau
" ? \tebei t a ! prie
^ ^ ' PBaltijos
. a r t u jūros
- M
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l tipais
šokiais dvasines
ir kuri yra
davu- ministeriams,
kuriuos^
jau ar
buvo
^ ^kol/ jis
^ gyvensiąs,
S / ^ ^ sūnus
Į l ene-,
J a Jiems . teliko. laužti, kaip juos
turėti ramybę,
krantų uždai-i
si žmonijai
' vertybes.
numatęs iš pareigų
atleisti
net ' kad,
sirgsiąs. Taip atsirado nevainikuo I m o k e socialistai.
paisant, kad po to butų ir tva- giaso pasaulio taikai ir žmonijos n u o t i l a i s v ė s d a i n a i r paskelbti' Mes galime didžiuotis, kad ori sunaikinti.
lfl
nes.
- .m
laivei vien dėl to, kad demokra- %niiį l a t v i ų t a u t a i i r ^ ^ ^ teu. klausome tautai, kuri nelinki ki Jo vedybos buvo politinės, jas tas Rusijos valdovas, kuris trikdė j Angljos, Vokietijos, yp&c^
jau bepūvančią diduomenę. Ca-; Prancūzijos ii Belgijos, kapitaKovos už žmogaus teises prie- tiniai kraštai nekreipė dėmesio i t o m , p r i e Baltijos jūnos krantų, toms tautoms blogo ir nenori bū lėmė užsienio valdovai.
ras, ypač carienė, juo tikėjo ir į j las taip pat siekė pasipelnyti skur
monių ne vienodas taikymas ir sutartis, kurios gėdingai sunaiki-ij^^tvijosiaTsvįs^iaj^os a t e i s ti kitų tautų užkariautoju ir pa
Žmonos įtaka
jį viltis dėjo. Tuo pat metu sau- j džioje Rusijoje. Užsienio kapitakelia įtarimus visiems, ypač pa- no daugelį tautu, net laisvąsias ar! j ^ a t e j s greitu istoriniu įvykių vergėju. Bet latviai niekad nevergtiesiems. Jų viltys yra lais- laisvę gavusias tautas pastatyda plūsme. Tada žlugs galybė, kuri susitaikis su pavergimu. Latvių
Žmona Aleksandra buvo tvir- gumas apie Gregorijų praneši- i lui terūpėjo bet kuriomis priemovuose kraštuose ir laisvų tautu mos nuolatiniam pavojui laisvę atnešė prievarta, grasinimus ir tauta atgaus laisvę, nes ji nori tesnio būdo ir darė įtakos caro muose pažymėdavo: įgėręs, gir nėmis gauti kuo didesnį pelną.
Šio tikslo siekiant, stengtasi mo
pastangose jiems leisti apsispręsti, prarasti.
pasibaisėjimą visoms tautoms prie būti laisva. Visos tautos, drau- politiniams sprendimams. Priėmu tas, girtutėlis.
Bet pavergtųjų viltys sudūžta, kai Ribbentropo«MoIotovo sutar- Baltijos jūros.
gai ir bešaliai, užkariautojai ir si pravoslaviją, ji tapo tikybine Puikiai išplanuotas Petrapilis kėti mažiausią atlyginimą už il
jie mato trk nuolaidas ir baimę tis iki šiol dar nepanaikinta. Bet Per Pasaulio laisvųjų latvių dai pavergėjai — tai įsidėmėkite!
darė įspūdį. Žiemos rūmai, Ermi gas darbo valandas, pamiršti bet
fanatike
pilna prasme pasipriešinti žmo- apie ją nekalbama nei Jungtinė- nos šventę Visbyje mes skelbia Dieve, palaimink Latviją, kad Keturių dukterų sulaukusi, darė tažas, aukštosios mokyklos, bib kurį dirbančiųjų draudimą. Vals
gaus teisių laužymui
se Tautose, nei didžiųjų valsty- me žinią latvių tautai tėvynėje, latvių tauta galėtų vėl būti lais- si prietaringa. Ji vis tikėjosi sū liotekos, teatrai, ministerijos, tybinėse pramonės įmonėse bu
*
bių viešojoje politikoje, net kal- kad esame dalis tos tautos dva va. Tegu tauta tėvynėje su žiem- j naus, kuris, remiantis veikiančiu šventyklų bokštai, visa tai liudi vo mažai kuo geresnė darbinin
Jau sueina keturiasdešimt me- bant apie žmogaus teises ir tau sios ir kūno, ir kad mes sugrįži kenčiu ištverme pergyvena sveti-j įstatymu, galėtų paveldėti sostą, jo imperijos tvirtybe. Deja, tai te kų padėtis.
tų nuo gėdingos komunistų-nacių tų apsisprendimo reikalą. Tai me. Sugrįšime, kai bus atliktas mą jungą ir augina naujas kar-' Caro dvare priviso astrologų, spi- buvo milžiniškos dekoracijos Caras ir jos vyriausybė nesirū
vadinamos Ribbentropo-Moloto- žaizda, kuri dar neužgijo, kuri darbas laisvei atgauti.
tas stiprias dvasia ir valia. Tau-! ritistų, kerėtojų, kurie turėjo lem skurdžioje valstybėje. Priemies pino kaimiečiais ir darbininkais,
vo sutarties, kuri padalino Euro- net nuolat slepiama, kad jos nePasaulio laisvųjų latvių dainų ta, kuri svetur yra išsklaidyta, j ti sūnaus gimimą. 1904 m. gimė čiuose rūko įmonių kaminai ir jų buities pagerinimu. Jų maldapos rytus ir įgalino pradėti ant- matytų tie, kurie jos užkrėtomis dienos yra nutiesiusios tiltą per tegu niekad neužmiršta Latvijos, Aleksiejus, iš motinos giminės smelkėsi skurdas. Petrapilio ir ki- vimai liko neišgirsti. Teliko lauk
rąji karą. Tai nebuvo tik dviejų nuolat sargdinami — kančiose plačias jūras, kad sujungtų lat tegu dirba laisvei ir, sugrįžusi paveldėjęs hemofiliją — kraujo tų didmiesčių dekoracijoms tiko ti palankesnių sąlygų, politinio
kraštutinių žmogaus teisių lau- gyveną, vergijos pančius nešą, vius iš visu pasaulio šalių ir pa- namo, tegu įsijungia į latvių vie- krešėjimo sutrikimą. Gydytofai i pramoninkai, stambieji pirkliai, j smūgio Rusihi, kad nereiktų aial
žymo politinių ir ideologinių sis- apie laisvę neturi teisės kalbėti, imdytų naują tautos jėgą. Latviai, rungą šeimą ir kuria geresnį gy pareiškė nuomonę, kad sūnus | dvarininkai, žymieji biurokratai I dauti, bet reikalauti Tokioje ap
temų sąmokslas, bet tai buvo ir Už pavergtuosius
pakalbama mes galime būti tvirti įsisąmoni- venimą visiems Latvijoje".
gyvensiąs tik 18 metų. Aleksand-' ir išskirtiniai įvairių sričių veikė- j linkoje ir kilo pirmasis sukrėtinaujas posūkis i platesnę vergi- laisvuose kraštuose, bet ir tei daž- mui, kad priklausome tautai, kuA.T. ros prietaringumas didėjo. Ji ėmė i jai Šios dekoracijos buvo apgau-lmas — revoliucija.
ją. Ji apėmė ne tik milijonus nai telieka tik šūkiais, pagąsdinan
žmonių, bet ir dešimtis tautų ir čiais mažesniuosius ir silpnesniuovalstybių. Net vadinamas Nuem- sius. Tikrieji taikos ardytojai, kanarsumas ir drąsa, ginant savo garbę, tėvynės laisvę meistrai, o didesnieji darbai buvo pavedami |
bergo teisinas tos sutarties nusi- ro nusikaltėliai ir Žmonių grobiir gerovę.
rangovams paprastai varžytynių tvarka.
kaltimo nekėli, nes vienas Jot kai viešojoje politikoje dažniau"Valgio" r>vė turėjo keletą stambesnių valgyklų
partnerių buvo teisėjų srola
šiai apeinami patylomis.
Kaune ir jo priemiesčiuose, be to, ir kituose
miestuose: Alytuj, Birštone, Ukmergėj ir kt. Jomis
Nusikaltimai žmogaus teisėms Tai nereiškia, kad reikia pra
VOKIEČIŲ OKUPACIJOJ
JONAS MATONIS
taip
pat teko rūpintis, kaip priklausomomis b-vės
ėjo ne tik nuo Rftbentropo-Mo- rasti viltis. Pavergtieji
kartais
centrui. B-vės centre buvo dar ūkio skyrius su
lotovo sutarties pasirašymo, kai slaptoje spaudoje
8sirefflda:
buhalterija. — su šiuo skyriumi tekdavo
Atsipalaidavęs
nuo
rusų
bolševikų
jungo,
buvo pasidalinta svetimomis Se- reikia gyventi viltimis prieš visas
aplankęs tėviškėje savo šeimą, kuri prieš pat bendradarbiauti atskaitomybės srityje.
mėmis ir laisvais žmonėmis. Jie viltis. Bet taip pat nereiškia, kad
vokiečių puolimą buvo nusikėlusi į kaimą pas mano
tesėsi Jaltoje, Potsdame, Helsin- kas nors Ha politika galėtų Ša
Su "Valgio" įmonėmis buvo nemažai darbo ir
71
tėvą ir sesutes, nuvykau į Vilnių aplankyti savo visokių rūpesčių, ypač daug vargo būdavo išgaunant
ky, Belgrade. Reikai pridėti, kad vetis ir Jai pritarti. Kai kokia kobuvusių bendradarbių ir išlikusių draugų, o iš ten įvairias medžiagas trobesių ir kitų įrengimų
jie buvo tęsiami ir Vienoje, ku- misifa per Jungtinį Baltų komiteDabar
dvasia
yra
gavi.
ir
tik
trokšta
progos
bent
grįžęs parsivežiau savo šeimą į Kauną ir pradėjau remontams vykdyti, nes dėl vykstančio karo
rioje nuolaidos ginkluotės suma- ta, Bendruomene ar Altą vis siuntėvynėje
pasireikšti.
Jei
Lietuva
nubudo
iš
anų
laikų
dairytis
naujo darbo. Sutiktas mano geras vokiečiai viską graibstė karo reikalams. Bendrai
Hnimui naudojamos apginti ra- Čia paklausimus apie {kalintus
letarginio
miego,
tai
dabar
ji
trokšta
tik
pasireikšti.
pažįstamas
iš seniau pik. ltn. Andrius Balsys (1975 tekdavo stengtis, kad visos b-vės įmonės visuomet
mybę, taiką, patogumus, Sduo- ar negalmfius susijungti su savo
Susidarius
mažiausiai
galimybei
stos
tūkstančiai
m. miręs Chicagoj) pasisakė, kad jis esąs akcinės veiktų, kad būtų pelningos b-vei ir kad sudarytų
dant milijonus pavergtųjų ir re- šeimomis, tai tėra tik tušti klauginti
savo
tėvynę
ir
apgins
jos
nepriklausomybę.
O
bendrovės "Valgio" direktorius ir ieškąs bendrovei miestų gyventojams patogumų maitintis. Trejų metų
miant naują rusų kolonializmą, simai, nes i juos jau tukstanfiai
ta
proga
neišvengiama.
Komunizmas
yra
nenatūrali
inžinieriaus, — pasiūlė tą darbą man. Ilgai laikotarpyje dirbant "Valgio" b-vėj man buvo tikras
Cia prisidėta prie nusikaltimo yra atsakinėję. Dabar reikia tik
visuomeninė
santvarka,
—
jis
jau
braška.
Jis
jau
ir
negalvodamas, pasiūlymą priėmiau ir tuojau poilsis po tų visokių darbų kariuomenėj
žmogaus teisėms ne dėl to, kad kietai atsakyti prieš kiekvieną
patiems
rusams
įkyrėjo
iki
gryno
kaulo,
nebekalbant
pradėjau dirbti. Įvairiems smulkesniems darbams, o nepriklausomybės laikais ir ypač bplševikų
pasaulis norėtų didžiąją dali sa- žmogaus teisių laužymą ir kiek*
apie
jų
pavergtas
tautas.
Kaip
tik
dar
daugiau
taip pat retkarčiais mane pavaduoti pasamdė man okupacijos metu. Buvo beveik normalus darbas,
vo darbo ir uždarbio skirti gink* vieną naują išdavimą.
PS.
masėms įkyrės ir, atsipalaidavus teroro vadžioms, padėjėją — labai simpatišką ir darbštų, totorių nežiūrint, kad karo sąlygcse ir buvo tam tikrų
komunizmas grius
su didžiausiu
triukšmu. kilmės žmogų — Rajecką.
, sunkumų.
Apgavikai, melagiai ir tautų žudytojai susilauks
Spaadofr Ir gyrtnlm*
"Valgio" b-vės centro valdžią sudarė, be •
užtarnauto atpildo. Jau jie ir dabar bijo antrojo
Kartą lankydamas įmones gavau nuo
Niurnenbergo, kuris turės būti griežtesnis, negu direktoriaus Balsio, dar lietuvis Kazimieras Kleiva pogrindyje veikiančio bendradarbio geroką pluoštą
pasmerkęs nacizmą ar fašizmą. Ant komunizmo "Valgio" b-vės valdytojas, ir vokiečių okupacinės atsišaukimų, kuriuos buvo riškiama vokiečių
griuvėsių suplevėsuos pavergtų tautų laisvės valdžios paskirtas vokietis komisaras. Vykdant savo okupacinei valdžiai daug nepalankumo ir patarimų
pareigas j tekdavo turėti reikalų su visais trimis. bei nurodymų, ypač ūkininkams, kaip tuo ar kitu
Birželio 19 d. Gotlando saloje, | baltųjų pakraščiu, vėtaos neštos, vėliavos.
Mano
atsakomybėje buvo trobesių priežiūra ir atveju jie turėtų elgtis ir veikti, slepiant nuo vokiečių
Visbyje, atidarant Pasaulio laisvų- atskrenda Žuvėdros. Latviji yra ar
Šiandien sunku pasakyti, kokia bus Europos remontai, jų šildymas, apšvietimas, virtuvių gyvulius ir kitas gėrybes. Atsišaukimus turėjau
jv latvių dainos švente, ir. Kg- tima mūsų mintyse — netoli S
santvarka,
komunizmui žuvus, bet yra tikra, kad įrengimai, baldų gamyba, remontai ir kt. Įvairiems perduoti provincijon per apsilankančius patikimus
vars Splinters, Pasaulio laisvųjų Itos vfctos, tačiau tolima ir u£»
Lietuva
atgaus
savo prideramą vietą ir paskirtį remontams vykdyti turėjau dirbtuvę iš keliolikos žmones.
latvių sąjungos pirmininkas peša- drausta — svetimos prievartos
laisvos Europos tautų šeimoje. Būkime tikri, kad vėl darbininkų — meistrų, kurie ir vykdė įvairius
kė kalbą: „Latviai! Antroje Jūros atimta ir nelaisvėje laikoma.
suskambės laisvoje Lietuvoje mūsų karių žavioji smulkius pataisymus ir trobesių mažesnius
pusėje yra mūsų žemė, mūšy Sė Mes suvažiavome i Gotlando daina ir pasireikš nuo amžių lietuvio paveldėtas remontus. Stambesniems darbams buvo samdomi
(Bus daugiau)
mė Latvija. Ji taip arti* kad S Jos

GRUMTYNES SU LEMTIMI

LATVIŲ 20DIS IS GOTLANDO

(

DRAUGAS, antradienis, 1979 m. liepos mėn. 3 1 d. muose kalbėjo apie vyriausybės
norą karingiau užbaigti Vietna
mo karą, bombarduojant priešo
centrus. Dėl to kilo priešingų
nuomonių, protestų. 5io prezi
dento žmona irgi įnešė kai kurių
naujovių. Jos iniciatyva buvo
leista akliesiems lankytis Baltuo
siuose rūmuose, liesti kai kuriuo*
daiktus rankomis. Daugiau pra
dėta rūpintis seneliais. Iš gatvių
surinktiems vaikams buvo įruoš
tos vasaros stovyklos su praktiš
komis programomis. įdomių pri
siminimų G. Krivickienei paliko
Baltųjų rūmų tuo laiku ruošti
koncertai, priėmimai, spektakliai
svetimų kraštu karalių, prezi
dentų ir kitų įžymybių atvyki
mo progomis.

PRIEMIMAI VATIKANE

CLASSIFIED

Popiežius Jonas Paulius II
atskirose privačiose audiencijo
se priėmė, tarp kitų, is Vengri
B E A L
E S T A T E
jos atvykusi Eger arkivyskupą
Laszlo Kadaj, ukrainietį vysku
pą Chimy, iš Kanados, ir iš Ki
2 butai — medinis su skiepu ir ganijos ištremtą vyskupą Velas- ražu. Svarus, gerai prižiūrėtas. 63 —
co, kuris dabar gyvena Filipi ir Troy.
nuose, rūpindamasis čia įsikū
2 botai — marinis, {rengtas skie
rusių kinų sielovada.
pas. 2 auto garažas. Avers ir 26.

Kl. A L E S T A T E

GUIDE
IŠNUOMOJAMA — FOK BENT

ISNUOM. Ciceroje - Parkholme 5
Į MftRQUETTE PARKO APYL kamb. naujai dekoruotas butas suau
Į Savininkas parduoda 3-]ų miegamų gusiems 200 dol. Pageidaujant išnuora.
namą su dviem uždarais porčiais 12 x ir gar. Tel 6564599
20 p. Namas 2-jų aukštų ant 50 p.
sklypo. "Cyclone" tvora. 2 maš. gara
—.
_nr
žas ir "carport". Name visur kilimai.
> >••
PIRKTI
B
I
NO
Užuolaidos.
Skambint
po
S
vai.
vak.
Medinis namas su geležies prekių
Susitikime su Aleksandrijos
—
hardware krautuve. Nebrangus.
—•
koptų - ortodoksų
patriarchato
Tel. — 636-8265
PIRKSIU
SENAS
IR
NAUJAS
delegacija, Šventasis Tėvas pa
ŠIMAITIS REALTY
žymėjo, jog visų krikščionių vie
AUKSO BRANGENYBES.
Insurance — Income Tax
nybės atstatymas yra vienas
Notary Republic
D«imantus,
brinf&kmeaiu*.
aukMniua Iciieniniua lxiarodilUw ir "jad«"
svarbiausių jo pontifikato tiks
Palikimas. Modernus, apie 20 metų, •ioa kainos.
2951 W. 63rdSt. # 436-7878 ' 2-jų
butų mūro namas ir mūro gara
lų. Į Kristų tikinčiųjų susiskal
Skambint 23MS36 arba 891-3334
iiiiiiiiiiiiiiiiiiimuiuiiiiiiiiiiiiimiiiitiiiii žas. Įrengtas beismentas. Prašau tei
dymas kelia papiktinimą, kuris
rautis ir paduoti savo telef. apžiūrėji
mui
iš anksto. VHiuojanti kaina.
Amerikos prezidentu tapus G. nėra toleruotinas. Bendras tikė
M I S C E L L A N
E O U S
Ieškau pirkt senus mediniu* baidu*
Fordui, pradžioje jo santykiai su jimas į Kristų, pažymėjo popie
Tuščias
sklypas.
Tinka
naujai
statybai
gamintus
prieš 1930 m.: Komo*
korespondentais buvę kiek šaltoki, žius, skatina mus siekti paties
Marąuette Parke.
das,
stalus,
kedro skrynias, kė
bet vėliau viskas pagerėjo. Prie Išganytojo trokštamos vieny
SIUNTINIAI
Į
LIETUVA
des
ir
"Oriental"
kilimą u i priei
Labai švarus 2-jų butų namas ir ga
prezidento Fordo daugiau reikš bės.
namas
kainas.
Tel.
312-891-333*
ražas. Elektrines durys. Atskiri gazo
ir kitus kraštus
M5ildymaL Bri ht0
Parke
mės ir dėmesio įgavo etninės
E t o j e audiencijoje priimda NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave, i
8 °
- $37.000.00.
grupės, ypač kai etninių grupių mas Kambonijonų vienuolijos O * » g o , I1L 60632, telef. 927-5080 | 2-ju aukštų maro namas ir 2 aureikalams buvo paskirtas ukrainie
HELP WANTED - VYRAI
' to garažas. Apie $6000.00 pajamų,
G. KrrvickienS, jos anūkė Daina Penkiūnaltė, buv. prezidento žmona P. Nixo- tis. Prezidentas duodavo special- generalinę kapitulą, Jonas P a u Naujas
stogas
ir
gazu
šildymas.
Ap
įlius II-sis ypač dėkingai prisi- IIIIHIMIIIIIIIIIIIIIM1IIIU1MIIIIIIIIIII1IIIIIII
nieoė ir Algis Penttūnas Balusiuose rūmuose
sauga nuo potvynio. Alum. langai.
M A CHI N I S T
rus pasikalbėjimus mažoms korės-1 ^
^
^ ^
kongregacijos
Galite pirkti už $41,800.00.
Able to set-up own runs on lathes &
pondentų grupėms G. Krivicke-, a š t a l a v i m o v e i k ^ „ ^ k r a š .
mills from prints. Fully Paid hospitalinei irgi teko su penkiais btais.ko^
kartaifl n
zarJoa Good starting rates. Apply in
respondentais dalyvauti preziden-1 ^
"*
Mjsijonieriai Kamboniperson or phone.
to kabinete specialiame interviu.
perkraus tymas
GEAREX, INC.
jonai dabar turi apie keturis Apdraustas
2625 West 71 si Street
B. Fordienė gana sėkmingai plė7100
N.
Lehlgh St, 70S-8200
įvairių atstumu
šimtus savo centrų daugiau.
tė moterų lygių teisių reikalą.
Tel. 737-7200 ar 737-8534
Tel. 376-1882 arba 376-5996
*«*k Warehouse Persotinti
IStraukos ii pasikalbėjimo su G. Krivickienė
Skirtingiausias iš visų G. KriviH niniliililliiiitiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
High
school graduate for shipping.
tiiiiiiiiimiitimiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiutiiiiii!
L BANAITIENĖ
kienės pažintų Amerikos prezi- DAUGYB£ LIETUVOS MIESTE
reoiįving, order pulling. Mušt speak
English. Apply
dentų tai iš Georgios Plains at- j LIU aprašom» dr. J. Vaišnoros. Mir
1979 m. birželio mėn, suėjo 15 didelis liaudies muzikos mėgėP A C R A G E E X P R E S S AGENCY
vykęs Jimmy Carter ir jo šeima. į knygoje:
NOON HOUR FOOD PRODUCTS
metų, kai Gražina Gustaitytė —'jas, nurašiusi
kelių lietuviškų
MARIJA
>OREXKJEX£
Jis
pradžioje
bandė
prezidentau
660 W. Randolph
Krivickienė kaip korespondentė' liaudies dainų melodijas kr dai"MARIJOS GARBINIMAS
SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ
ti,
vilkėdamas
ūkininko
drabu
70 ir Mapiewood. 2 aukštų 3-jų buBaltuosiuose rūmuose Washing- nų žodžius išvertusi į anglų kai
I « b a l pageidaujamos geros rūšies
LIETUVOJE"
žiais.
Panaikino
kai
kurias
prezi
pr«ke*.
Maistas
Ii
Europos
santlėlh}.
\
tų
mur. pajamų namas. Taip pat ga- PBODUCmON MACHINE OFERS
bą, pasiuntė jam kaip dovaną. Už
ton, D. C.
2608 W. 6 9 St.. Chicago, 111. 60629. 1 limos pajamos rūsy. 2 maš. garažasdentūroje
buvusias
tradicijas,
bū
Rayga
yra
tik
teologinė,
j)
dėl
Juo
TEL,. — W A 5-2787
Pilną ar dalinį laiką antrai pamairju
tai jis buvo labai dėkingas ir taip
Nebrangus.
Korespondentės profesiją
ji
mių vietovių aprašymo ir dėl jo*
reikalingas
patyręs mašinistas arba iš
prasidėjo jųdviejų draugiški san tent atmetė iškilmėse maršo gro
i*, JC .viozart. Liuksusinis 2-jų butų
gaustos istorinės medžiagos tinka pa
pradėjo nepriklausomoj Lietuvo
jimą
Amerikos
prezidentui.
Šios
mokysime
dirbti
ant NC-Chuckers, tur-.
tykiai, kurie tęsiasi iki Šiol.
Į po 2 miegamus mūro namas. Irengnaujovės daugelio buvo sutiktos į***** kiekvienam lietuviui, b e * I0<% — 9 0 % — S»<*c pifctMi naokesUt- , tas rūsys. Pamatykite šiandien.
je 1931 m., būdama ekonominio
ret
lathe,
drills.
įvairios darbo valan
1
.ipa. uiiuj* nuo nguie- ir a u tomobiuletenio "Les Inf ormations EcoTrejus metus išbuvusi kores kritiškai, tačiau ilgainiui viskas iš domtečiam Lietuvos istorija ar vte «i«
43 Ir Wasbteoaw. 2-jų butų mūr. dos. Priedai. Moderniški įrengimai. Ar-,
jovėmis Knyga didelio formato, 44C ' iit<> paa mus.
• po 2 miegamus. 3-jų kamb. butas ti greitkelio. Midland Mfg. Corp., 7733
nomiąues de LituaruV technišką pondente Valstybės departamen silygino Rosalyn Carter bene veik pel. — kaina $3.00 Galima ją įsigyti
FRANK
Z A P O L I S skiepe. $49.500.
ja korespondente.
Gros* Point Rd, Skotde, DL Atvykite'
te G. Krivickienė nusprendė kaip liausią iš minėtų prezidentienių: "Drauge".
iiiiiiiiiuiiiiiiiiHinmiimiiintiniiiiiiHH'
S208H K M 95th Stre**
Bridgeporte — puikus investavimas. dėl interview, neskambinkite.
Po antrojo pasaulinio ka korespondentė persikelti į Bal gerai orientuojasi įvairiose situa
7 butų mūro namas. Pilnas rūsys.
Chlcaco. nilnoin
ro Krivickų šeima iš Vak. Eu tuosius Rūmus, kur turėtų dau cijose, gera kalbėtoja, puiki savo Imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitmiiiiiiiiiiiiiiiii;
Nuomininkai patys apsišildo. $17,500
Telef. CiA 4-8654
TOOL R00M REPAIRMEN
VLADAS ŠLAITAS
ropos prancūzų zonos atvyko į giau progų susitikti su įtakin vyro talkininkė. Su dideliu atsi
metinių pajamų. Kaina $54,000.
FrankllnPark Locatkm K . . ,
59 ir Mozart. B naujesnių 8 butų
Ameriką ir pastaruoju metu gy giausiais asmenimis ir jiems vis davimu ji rūpinasi psichiškai ser
tmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiimiiiiiiiiiii gerai prižiūrėtas mūras. Pirkėjui 3
vena Washingtone.
Į priminti apie pavergtos Lietuvos gančiųjų rėmimu ir pagalba.
miegamų butas. Dėl informacijos Large Plastics Injection Molding ComM. A. Š I M K U S
parry seeks Tool & Die Repairmen! At
1961 m. dr. A. Trimakas, Vyr.. nepakenčiamą būkle ir lietuvių
N'OTARY
PCBL.1C
skambinkit mums.
G. Krivickienei esant Baltų Suskirstyta: Rudenio saulės rau
IJiCOME TAX
SERVICE
least
7 years or more experience w?
tautos
pastangas
išsilaisvinti
is
67 ir Pulaski. Naujas 3-jų miegamų
Lietuvos Išlaisvinimo komiteto
jų rūmų korespondente, teko ar donas ratas, Lietuviški debesys,
« • So. Maplevood, tel. 254-7450
quired.
Good starting salary and benebungalow.
Skiepas,
garažas.
Pamaty
pirm. ją užkalbino dirbti Eltai, Sovietų priespaudos. Tačiau ke- čiau pažinti net keturis Amerikos Vandens žolė, Esu pozityvus ir
Taip pat daromi VERTIMAI
frts.
Contact
kite
šiandien.
lias į Baltuosius rūmus nebuvo
praktiškas svajotojas. 110 pusi.
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
būtent rinkti žinias iš JAV Vals
Oak Lawn, i vakarus nuo Cicero
toks paprastas. Reikėjo turėti Vals prezidentus ir jų šeimas. Istori Kieti viršeliai. Išleido ATEITIS
PILIETYBES PRAŠYMAI »r
LINDA EDYBURN tybės departamento apie pasauli
Liuksusinis
3 miegamų. "tri-level".
1978.
Aplankas
Vilijos
Eivaitės.
I
niu
atžvilgiu
būtų
labai
įdomu
kitokie
blankai
tybės departamento ir Amerikos
nius įvykius. Jam sudarius sąly
Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina Į llimiimillimilllllllllimilliuillinuilllin Pamatykite šiandien.
kongreso Press Gallery rekomen ir reikšminga sužinoti plačiau api
gas, G. Krivickienė pasimatė su
su
persiuntimu S5.73.
Miiiiiiiitiiiiiiimniiiitmiiiiriniiiiiiniiiii
/TELP WANTE3) ^ MOTERIS
dacijas. Jai daug gelbėjo Valsty lietuvės korespondentės patyri
Valstybės dep-to spaudos skyriaus
mus
Baltuosiuose
rūmuose
Apie
Dl. gyv. prideda 5% valstijos
bės dep-to spaudos skyriaus vice
vicedirektorium Reap. G. Krivic
LARGE SALES OFFICE • - n
tai
pati
G.
Krivickienė
ra?,o
mokesčių.
Užsakymus siųsti —
Licensed, bonded, insured.
direktorius Reap, su kuriuo išsi*
kienė jam pareiškė norinti bū
DRAUGO
adresu.
IN SCHAUMBURG ••-- -••
4243 W. 63rd Street
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
vystė draugiški santykiai, dar jai atsiminimų ir susitikimų su
ti būti korespondente Valstybės
ir
vonios
kabinetai.
Keramikos
ir
kt.
tai
pati
G.
Krivickienė
rašo
savo
Looking
for experienced
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
būnant Valstybės dep-te. Jis G..
deparatamente. Reap išdėstė pa
plytelės
Glass blocks.
Sunkos
Tel.
—
767-0600
Krivickienę pristatė JAV kongreso į Amerikos prezidentais bei jų šei- iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiMiimiiiiimimiiiiit vamzdžiai išvalomi elektra. Gagrindines sąlygas: reikia būti bai
Mes turime kompiuterį ir esame
Press Gallery viršininkui ir po ! m o m i s a t s k i r a - knvg*iite kreiptis nuo 7 iki H vai. ryTf>
gūsiam žurnalistiką, pragyveni
M.
RADZEVIČIŪTE
nariu
M.L.S., kas palengvina parda
For interview call: 576-7174
arba po 5 vai. vakaro
m o sąlygos turi būti iš žurnalis įvairių formalumų 1964 m. bir Bendrai tarus, G. Krivickienė la
vimą bei pirkimą.
SERAPINAS — 636-2960
MOTOROLA SEM1CONDUCTOR
tikos profesijos ir t t G. Krivic želio 12 d. G. Krivickienė buvo bai laiminga savo profesija. Daug
.vTaverna ir 4 kamb. mūrinis. \ rytus
pakviesta
į
Baltuosius
Rūmus
pa
iiiiiiiiiiiiinmninimiiiiiiiimiiiiiiiiiniM
straipsnių,
pranešimų
ji
yra
pa
kienė parodžiusi savo įvairius ge
FRODUCTS
nuo
Califomia
Ave
ir
71-os
g-vės.
Nu
talpinusi lietuvių spaudoje, dien
Apysaka
rus pažymėjimus buvo priimta į daryti pirštų nuospaudas, duoti
žeminta kaina. $45,000.00.
savo
fotografiją.
raščiuose ir žurnaluose. Ji apgai
NAMŲ
APSITVARKYME
Valstybės dep-to korespondentų
SEWING MACHINE
1 Va aukšto mūrinis. 6 kamb., 37 p.
Išleido Akademinės Skautijos
lestauja, kad, jai būnant Baltųjų
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, sklypas. Arti 69 ir Fairfield. Tik
sąjungą. Ji turėjo atstovauti ku
Gavusi Baltųjų rūmų kores
Leidykla Chicagoje 1978 m.
-OPERATOR
atnaujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko $34,900.00.
rūmų korespondente, daugiau
riam nors laikraščiui. Ji kreipė pondentės kortelę, G. Krivickie
Ut
•amo. Rūpinatės? Visuomet Cia Jsms
5 butų mūrinis. 19 metų senumo Escperienced in industrial sewing,
Kaina su persiuntimu $4.73
si į "Draugą", kuris prisiuntė jai nė buvo laiminga pasiekusi savo lietuvaičių korespondenčių ten
su
patyrimu,
už
prieinamą
kainą
paGaražas.
Savininkas
išvyksta
iš
mies
to 8ew leather seat covers. Vicini-1
reikalingus kredencialus ir tokiu tikslą. Tai įvyko, kai Amerikos nebuvo. Kai kuriomis progomis į
UlinojauB gyventojai prideda j dės, skambinant po 6-tos v. vakaro to. Arti 72-os ir Califomia. Duokit ty Dundee and 83.
būdu G. Krivickienė tapo Valsty prezidentu buvo Lyndon B. John Baltuosius rūmus ateina Jūratė
TELEFONU 476-3050
pasiūlymą.
Kazickaitė ir Jūra Končiūtė, abi 20 et. taksų. Užsakymus siųsti
bės d-to korespondente.
NU-TREND CORPORATION
son. Tuo laiku didžiausia aktua
BUTŲ NUOMAVIMAS
išgarsėjusios "The Washington DRAUGO adresu.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitniiiHiiii
444 Mercantile C5ourt
Jos atmintyje užsiliko ta diena, lija buvo Vietnamo karas. Prezi- Post" ir kitų Amerikos žymių llllIlIlIlHlllllllllllllUlllllimiHIIIHlllllH"
Namų pirkimas — Pardavimas
VVTieeling. nUnois 459-1444 kai Reap pirmą kartą ją pristatė, dentas dažnai duodavo praneši žurnalų korespondentės.
Valdymas
oooooooooooooooooooooooooo
BINDERY HELP
SCKENAS perkrausto baldus ir Į
korespondentų grupei, kai pran mus apie Amerikos politiką Viet
Draudimai — Income Tax
(2nd
A
3rd Shift Openings)
kitus
daiktus.
Ir
iš
toli
miesto
!eij
namo
karo
atžvilgiu,
apie
įvairias
cūzų korespondentas ją užklausė,
Gražina ir dr. Domas Krivickai
We are a growing computer service
iunai ir pilna apdrauda.
Notariataa
—
Vertimai
kokiai Lietuvai ji atstovaujanti. Į krašto problemas. Prezidento žmo- išaugino dvi puikias dukras —
co. '•& need exp'd. bindery help —
PA - H A .?-8U(>3
'Laisvai ir nepriklausomai Lie ' nos spaudos skyriaus viršininkė Ireną ir Rūtą, kurios gražiai reiš
supervisors, operators. feeders A
lllilIlilllllllllHIUIIIIIIIIIIIIIIIIiniUIHMIll !
Parašė ir iliustravo
tuvai atstovauju", jam etsai'ė G. porą kartų per mėnesį duodavo kiasi lietuvių kultūriniame gyve
catehers. Good pay & benefits. Steady
| J.
B A C E V I Č I U S
work Hillside location.
Krivickienė, o prancūzas oab-ėžė: moterims korespondentėms prane nime, lietuviškoje dvasioje augi
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllll
MIRGA GIRNIUVTENS
Call Chuck Jackson 449-2800
šimus
apie
prezidento
žmonos
WSS
S.
Kedxie
Av.
—
T78-2288
Įvaiiig prekių pnstriiU<lma.s n?bran<
"Nepriklausomos Lietuvos nėra,
na savo prieauglį. Krivickai turi
iriai Ii mu.sy .«ani<]ello.
10
pasakojimų
jaunimuL
150
tai tik simbolinis krrJtes". Pora Lady Bird Johnson veiklą. Kri 5 anūkus, labai lietuviškai nusi
.
COSMOS PARCELS EXPRESS
VYRAI IR MOTERYS
šimtu akių smalsiai sužiuro į ją vickienei teko arčiau pažinti pre- teikusius. Vienas jų, Algis Pen- pusi. Išleido JAV L B švietimo
For nortnside Rectory
"Kraštui laisvė yra gražiausias j zidento žmoną, kurios asmenybė kiūnas, yra tikras "ambasadorius" Taryba 1978 m. su L F pinigine 2501 W. 69 St., Oiicago, 111. 60629
parama.
Kaina
su
persiuntimu
B A K E R Y C A S H I E R
SIUNTINIAI Į LIETUVA
Live in available.
simbolis, ir tai sakyti aš išmokau I paliko gilų įspūdį. Ji mokėjo gra- Jei jo mokyklos draugai kitatau
English
reųuired,
age
no
barner.
w
ut
$4.73.
Dunojaus
gyv.
prideda
FuU benefits.
.
Prancūzijoje", drąsiai atkirto G. žiai pabendrauti su koresponden čiai žino, kad Vilnius yra LietuTelef. — 925-2737
train. Apply in person after 2:00 p.m.
20 et. mokesčių. Užsakymus
tėmis, suruošdavo^ joms vaišes, j v o s sostinė, kad Lietuva yra Sov
Tel. — 588-6484
Krivickienė.
Vytautas Valantinas Mon. — Fri. See Miss Linda.
siųsti "Draugo" adresu.
iiimimiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiuMiiiiiimiiiiiii
STANLEY»S RESTAURANT
Valstybės dep-te G. Krivickie- kurių m e t u papasakodavo apie
tų pavergta, tai tik Algio dėka
Wanted CLEANING WOMAN
Standard OU Bulldlng
nei dažnai tekdavo dalyvauti įvai-; savo veiklos planus. Lady Bird j
>ooooooooooooooooooooooooo< iiimiiiiiimmiimiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiit
5 days a week in Reverly
209 E. Randolph Dr.
riose apžvalginėse spaudos kon- Johnson dėka Amerikoje atsirado
Plaza Level, Chlcago, DL
CaTJ 445-7307
ferencijose, turėti interviu su Ame daugiau parkų, gėlynų. Kai pre
Spalvotos ir Paprastos. Radijai,
rikos vyriausybės pasekretoriais, zidento duktė Lucy tekėjo už lieStereo ir Oro Vėsintuvai
įvtmais
visuomeninių reikalų' tuviškos kilmės Nugent, Krivic- \
H E L P W A N T E D — V Y R A I
Pardavimas ir Taisymas
aukltais pareigūnais. Ji siuntė ko- į kienei teko dalyvauti jų vestuvėSUSTI n*
MIGLINAS
TV
respondencijas "Eltai", "Drau-įse. Gimus Nugentams sūnui, G.
"Biografinė apybraiža, pirmoji tokios apimtie*... Autorius
2346 VV 69th S t , telef. 776-H86
gui" ir kitiem lietuvių laikraš-' Krivickienė buvo pakviesta l jų
skaitytojams pamatam**, nes jis savo raitais pririša skaitytoją.
iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
čiams. Jos korespondencija apie i privatų butą. Ta proga G. Kriver&a mąstyti, gyvai ir vaizdsisJ charakterizuoja asmenis...
Leading Chicago Auto Parts Wholesaler — Needs Warehousemen to
IIIIIIIIIIIIIIIIU1IIIIIIIIIIU1IIIIIIIII1III1III11II
Rytų Europos reikalų konferen- j vickienė įteiTė naujagimio motiSTOCK INVENTORY, PICK ORDERS, and MAKE LOCAL DELTVERIES.
Šioje knygoje autorius susikaupia ties vienu asmeniu — ark.
ciją buvo gerai įvertinta tos kon- '• nai Čiurlionio ansamblio plokšteJurgiu Matulaičiu ir £ ryškina įvykiais, pokalbiais, dienraščių ir
GOOD BENEFTT PACKAGE INCLUDES RAIŠE AFTER 30 DAYS.
ferencijos direktoriaus ir rengėjo lėje įdainuota lopšinę.
lsiikų ištraukomis, buvusių mokinių Ir bendradarbių liudijimais"
Employee Discount on Auto Parts, Profit Sharing, and Insurance.
KILIMUS
IK
BALDUS
— VsJdemana Obkuraa.
VVedeler.
Plauname ir vaškuojame
Apply in Person aftei 9 a.m. ftsk for ROT
Amerikos preridentu išrinkus
G. Krivickienė visada išnaudo
vfeu riMlu grindis.
TBsMn Ir spaudė Nek. l t Pr. Seserys, 370 pusi, 19T7 m.
davo progas pagarsinti Lietuvos I Richard Nitoną daug kas pasikei
*
Kt'BNYS — Tel. RE 7-5161
Kaina su pentantlHra $7 41 Uisskymua siųsti:
M0TIVE PI3TS C0MPAMY 0 F AMERICA, INC.
HIIIIIIIUIHIIIIIIIIIIIIIIUIIIIII1UU1IIIIIIUIII
bylą, lietuvių kultūrą. Kai proto- tė. Buvo praplėstos k atremonDRATJOAS, 4MA W. 6Srd St, Ckkmgo, m. t 0 « »
duokite
Perskaitė "Draugą"
2419 Indiana Avenue
Chicago, Illinois
kolų šefu buvo Sknington, G. tuotos korespondentams patalpos.
i
jį
kitiems
pasiskaityti.
Krivickienė,žinodama, kad jis yra Nauja* prezidentas savo praneši-

DAR NE V Ė L U

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

Baltųjų Rūmų korespondentės

'•

y

Yaldis Real Estate

15 metų sukaktis

Namai Chicagoje ir
priemiesčiuose

Nesu Vėjo Malonėje

Budraitis Realty Co

PLU M BlNG

Switchbo3Td Operator

BAISUSIS SENELIS

M O V I N G

SENOJO BOKŠTO
PASLAPTIS

BELL REALTY

COOK

TELEVIZIJOS

JURGIS MATULAITIS

f

VVAREHOUSEMEN NEEDED

V A L O M E

l

I

•

DRAUGAS, antradienis, 1979 m. liepė* mėn. 31 d.

LIETUVOS KAIMAS LIAUDIES MUZIEJUJE
V. ŽBNTUKAS
(Ifcdnyi)
| kiai skiriasi nuo aukštaitiškų ir
neturi
žemaičiai mėgsta savo klum žemaitiškų kluonų, nes
jaujų
ir
plačių
pastogių.
Žemės
pes, tad ir dabar jas drožia.
ūkio mašinos pirmiausia paplito
Tai tiek trumpai apie Žemai Sūduvoje ir Žemaitijoje XIX a.
tiją pagal muziejaus leidinį. Tie
antroje pusėje.
sa, pabaigoje sakoma, kad bus
Tvartas — dvi didelės patal
galutinai atkurta baudžiauninko
pos
ir tarputvartė, stogas šiaudų,
sodyba.
dvišlaitis. Leidinyje tvarto nuo
Pastaba. Žemaitijos praktiškai traukos nėra. Sodyba iš visų pu
kaip ir nepažinojau, tad ir savo sių aptverta — plautiniais stati
nuomonės apie šį sektorių netu niais ir gulstine tvora.
tik Sūduvoje
Tai kurgi tie buožės, kuriuos į Patys autoriai sako: „Sūduvos!
riu. Tačiau pasigendu eksponat
Sūduvoje
derlinga
žemė
ir
pa
a
u
t
o r i a i tik Sūduvoje surado? A r ! regijono s t a m b ū s buožiniai ū k i a i
iš vidutinių ūkių 25—40 ha, ku
Sodybos baigiamos naikinti,
protys
ūkių
neskaldyti,
tad
ir
so
U
ž
b
a l i ų ir Paluobių „ t u r t u o l i a i " turėjo didelius gražius pastatus
rių Žemaitijoje buvo nemažai.
liks tik muziejuje
(psl. 23)".
yra tie buožės?
(Bus daugiau)
Darbėnai — 66 ha ūkis yra dybos didesnės ir turtingesnės, ne
gu
kitose
Lietuvos
vietose.
Už
tad
Šiame
rašinyje
pamatai
kiek
daug stambesnis negu vidutinis
Sūduvoje turtinė bei klasinė di vieno regijono būdingesnius skir
žemaičių ūkis.
ferenciacija taip pat buvo ryškes tumus aprašytus minėtame leidi
Sūduva
(Suvalkija)
nė negu kitur Lietuvoje Stam nyje Iš -to skaitytojas galės su
Sūduvos praeitis skiriasi nuo būs (buožiniai" ūkiai turėjo dide vokti, kiek tiksliai ir pilnai mu
GEDVATNYTE
visos Lietuvos istorijos. Jau XVIH lius, gražius pastatus, žemės ūkio ziejus reprezentuoja jo pažįsta
Gyveno 8525 S Komensky Ave., Chicago, 111.
a. Sūduva buvo panašiai apgy mašinas, samdė bernus ir mer mą kraštą (regijoną).
Mirė liepos 28 d.. 1979, sulaukus 61 m. amžiaus.
gas.
Iš
pamiškių
„stubelninkų"
į
venta kaip ir kitos Lietuvos vie
Aš pats ilgesnį laiką esu gyve
Gimė Gary, Indiana.
tos. Padalijus Lietuvą—Lenkiją buožių" ūkius ateidavo jauni, stip nęs Sūduvoje, Dzūkijoje ir trum
Pasiliko
dideliame nuliūdime vyras Edward, duktė Janice. sesuo
rūs vyrai, žvalios merginos, pie
ji pateko ne į Rusijos, kaip visa
piau
Aukštaitijoje
(Žemaitijos
Emily
Tomson,
brolis Daniel Gedvainis, sūnėnas Thomas Tomson,
menėliai ir už sutartą atlygini
Lietuva, bet į Prūsijos sudėtį. Sū
dukterėčia Darlene Vanko su vyru John ir kiti giminės, draugai bei
nepažįstu),
tad
kaimą
pažinau.
mą visiems metams parduodavo
pažįstami.
duvoje anksčiau buvo panaikin
savo jaunystę. Praeidavo pava Iš leidinio nuotraukų ir pastatų
Velionė buvo motina a. a. Diane.
ta baudžiava, o taip pat čia vei
sariai ir vasaros, vis svetimus lau aprašymo matyti, kad muzie
kė kitas teisynas — Napoleono
Kūnas bus pašarvotas antradienį, 4 vai. popiet Mažeikos-Evans
kus dirbant, svetimus gyvulius jaus eksponatai yra tendencingai
kodeksas. Dėlto Sūduvoje forma liuobiant, svetimą valgį valgant. parinkti, nežiūrint autorių tvirti
koplyčioje, 6845 S. Western Ave.
vosi saviti šio krašto bruožai įga O kaip dabar? Ar tie žemės ūkio nimo, kad muziejuje bus kuo
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugp. 2 d. Iš koplyčios 9 vaL ryto
linantieji laikyti jį atskira etno darbininkai savo laukus dirba, tiksliausiai pavaizduota tam tikro
bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje
grafine sritimi. Sūduvos krašto savo gyvulius šeria? Ne! Jie da laikotarpio, bei tam tikros socia
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydė
avo
ta į šv. Kazimiero lietuvių kapines.
žemės - Kapsuko (Marijampo-, f
*?"*£". " J " ' 5 C
2 linės padėties valstiečių buitis
bar vaIst bin
dvan
laukus dlr
lės), Vilkaviškio ir Sakių rajonų I
y ^
*
(psl. 3 pabaiga). Matosi, kad mu
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
lygumose derlingi
juodžemiai. ba ir tų dvarų gyvulius šeria ziejaus kūrėjų tikslas buvo kai
Todėl net vidutiniokų ūkiai čia (liuobia). Tik su tuo skirtumu, mo buitį pavaizduoti kuo skur
Nuliūdę: Vy.-M ir duktė.
kad „buožės" savo darbininkus
gražesni ir stambesni, negu kito
desnę. Kad muziejaus „architek
gerai maitino, davė darbo dra
Laid. dirrekt. Jonas Evans Jr. ir Stasys Evans. Tel. 937-8600
se Lietuvos vietose. Erdvus kie
bužius ir atlyginimą pagal susi tai" to siekė matyti iš leidinio
mas ir gausūs visą sodybą gau
tarimą. O dabar valgo savo duo — paskutinio puslapio „Pabai
bia- želdiniai šį įspūdį dar labiau ną, dėvi savo drabužius, o atly ga" paskutinio sakinio (psl. 42):
sustiprino.
ginimą gauna, kiek nustato dva „Lankytojai, tarp kurių daugiau
sia jaunimo, pamato skirtumą
Užbalių sodyba. Tai Sūduvos ro prievaizda.
Mylimai Motinai
tarp seno ir naujo, gali palygin
Paluobių sodyba (Šakių rajo
vidutinioko sodyba — 14 ha ūkis.
ti praeitį su dabartimi, akivaizErdvus keturkampis kiemas, kurį nas). Neturtingo bežemio, kaimo
di ais
supa taisyklingai, pagal griežtą proletaro sodybėlė (psl. 23, 2 4 ) 1 ^ ****
f
*****
josdukrą JULIJJį VALDIENC ir sūnų GEDIMINE su
planą išsidėstę trobesiai. XLX a. Sūduvos sektoriuje įrengta, nuo- santvarkos, socializmo pranašumais".
Žinoma,
kai
nepriklauso
jų šeimomis ir artimaisiais nuoširdžiai užjaučiame
pradžioje Užnemunės valstie latinio miškų darbininko — „samos
Lietuvos
ūkininkų
sodybos
ir kartu liūdime.
čiai (atseit Sūduvos kaimai Aut) kuotnugario" sodybėlė.
Jauno
pradėjo keltis į vienkiemius. Bu pušynėlio pakraštyje prigludę du jau sunaikintos, o kurios dar likę
Elena ir Antanas Rukšėnai
ir apleistos, tai su tokiais muziejaus
vo keliamasi planingai. Visos so nedideli pastatėliai: stubelė
Nijolė ir Algis Rukšėnai
dybos išsirikiuoja į vieną tiesią tvartelis su daržine Stubelė eksponatais nesunku jaunimą ir
eilę...(Nebūtinai. Aut). Toliau I viengalė, mažučiais
langeliais, užsienio ekskursantus įtikinti,
rašoma, kad muziejuje atkurta dengta lentelėmis. Panaši į du „tarybinės santvarkos socializmo
sodyba yra tiksli Sūduvos vidų- minę pirkią, tik čia dūmų nebū pranašumais".
tinioko ūkio kopija ir visai pana- na, nes duonkepės krosnies pa
Tendencinga reprezentacija
Švėkšniškių Draugijos nariui, buvusiam Švėkš
ši į. tą sodybą, kuri ir dabar sto- j kurą iš priemenės, kur dūmai išnos gimnazijos mokytojui
Ar Sūduvos sekcijos ekspona
vi Kapsuko rajone, Užbalių kai eina. Priemenėje įrengtas seno
me. Tai buvęs Juozo Bartuškos viškas ugniakuras — „kudmen tai tiksliai ir teisingai reprezen-j
ūkis, kurio kieme memorialinė tas" — atviras židinys su akme- j tuoja to krašto ūkininkų buitį?
JO
užbaliu
l4 ha vra žmonai JANINAI RŪGYTEI - RAČKAUSKIENEI, duk
lentą primena, kad čia 1918 m. nine sienele

Mūsų mielas

DOMĄ ir JANINA KAUNAITES,
jų mylimai Mamytei iškeliavus amžinybėn, nuo
širdžiai užjaučiame.
Stefa ir jonas Juikalclal
Elena ir Petras Snlegaičlai

A . f A, ALVINA BARTKUS

A. t A. PETRONĖLEI BLIŪDZIUVIENEI mirus,

EUDEIKIS
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI
D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. DAIMID
TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
4330-34 S o . California Avertue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 S o u t h Hermitage A v e n u e
Telefoną* — YArds 7-1741-2

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai
6 8 4 5 SOUTH VVESTERN AVE.

Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

A. t A. JONUI RAČKAUSKUI mirus,

.,
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rugsėjo 15 d. įvyko pirmoji Lie-fkabo
katilas. XIX a. tokie_ ™ " Į vienintelis eksponatas reprezen-į
tuvos komunistų partijos konfe mentai buvo vidutiniokų ir net tuojąs (Marijampolės apskr.).
stambių ūkių stubose Tarp tvar Dar geriau reprezentuojamas Sa
rencija.
Jei kelių bernų suėjimą pakar telio ir daržinės kažkas panašu į kių apskritis. Čia muziejuje „pui
toti ir pasikalbėti kaip pakenkti svirną. Bežemio „laukai" mažu kuojasi" — Paluobių sodyba. Tai
mažažemio — miško darbininko
savo seimininkui skaityti konfe tis darželis svogūnams, tabakui.
Vėjo
malūnai.
Sūduvos
sekto
pora kuklių pastatėlių. Tai ir vis
rencija, tai tokia galėjo būti. Taip
pat reikia abejoti, kad 1918 m. riuje du malūnai — „ožmis"ir kas iš Sūduvos krašto. Vilkaviškio
rajone muziejaus
šeimininkai
nesant tinkamo susisiekimo, į to „olandiškas".
kį užkampį kaip Užbalių kaimas,
Aliejaus spaudykla. Toks tech nesurado nei vieno tinkamo eks
būtų rinkęsi delegatai iš visos Lie nikos įrengimas buvo žinomas ponato.
tuvos. Pagaliau autoriai net ne
sutaria dėl konferencijos patal
pų. 1977 m. leidinyje sakoma,
kad konferencija įvyko
svirne
(nuotrauka Nr. 52), gi ankstes
nėj 2973 m. spalvotoj nuotrau
jo žmoną JANINĄ, dukterui JANINĄ ir IRENĄ ir sūm\
koj, net keturiomis kalbomis at
JONĄ su šeimom ir ALICIJĄ RŪGYTĘ giliai užjaučia ir
spausdinta toks užrašas: „Namas
skausmu dnUnsiri
Užbalių kaime, kuriame 1918 m.
fusirinko L.K.P. pirmoji konfe
Kun. Juozas Juozevičius
rencija". Be to muziejuje ekspo
Aldona ir Jonas Juozevičiai
nuojamas gyv. namas (nuotrau
ka Nr. 50) yra skirtingos staty
bos ir skirtingų išmierų, negu ori
ginalus Užbalių sodybos namas.
Tariamai, 14-ka ha/ūkio namas
yra žymiai per didelis — geriau
Mylimai MOTINAI mirus, skausmo va
tiktų 40—50 ha ūkiui. Leidinyje
landoje
apie eksponuojamą Užbalių so
dybą toliau rašoma: Stuba dvigalė, terpių stogas, du kaminai.
H kiemo pusės atvira -veranda.
ir jo ŠEIMJį nuoširdžiai užjaučiame.
Pati erdviausia patalpa — šeišuopiiĮ šeima
mynstubė. Visi kūrenimo įrengi
mai už sienos — virtuvėj, tad
seimynstubėj šilta, švaru, nei dū
mų, nei suodžių. Visos patalpos
su grindim. Apart seklyčios yra
dar du kambariai — vienas tė
vukams.

A. t A. JONUI RAČKAUSKUI mirus,

Z I G M Ą 21 U P S N Į

1 t A. ALFONSUI BRINKAI mirus,

Kluonas ir prie jo šbpa maniežiui. Kluono sienos tašytų rąs- \
tų suręstos į sąsparas, korpusas il
gas, (tačiau labai siauras. Aut),
stogas šiaudų dvišalis. Kadangi
pastatas siauras, o stogas žemas,
tad tariamas kluonas panašes
nis i tvartą. Sūduvos kluonai ryš-

nuoširdžią užuojautą reiškiu velionies žmonai LEOKADI
JAI, sūnums ANDRIUI ir RAIMUNDUI su šeima bei ki
tiems artimiesiems ir jų giliu skausmu dalinuosi.
Leonas

Barnius

terims JANINAI ir IRENAI, sūnui DU. JONUI, mar
čiai, žentams ir anūkams, ALICIJAI RŪGYTEI ir ki
tiems giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą ir
drauge liūdime.
švėkšniškiu Draugijos Valdyba ir nariai

Lietuvių kultūros poseletojui

A. t A. Prof. ADOMUI JUOZUI VARNUI mirus,
jo mylima žmoną MARIJA VARNIENĘ-KURAITYTĘ
gilaus liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame
ir drauge su ja liūdime.
LIUDGARDA ir KAZYS ALMINAI
S ū n ū s : KAZYS ir H E N R I K A S ALMINAI
s u ŠEIMOMIS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PHILLIPS - LABANAUSKAS
Brangiai mamytei

A.fA.

Vandai Butevičiūtei - Domanskienei
Lietuvoje mirus, jos sūnui VANDEUNUI su šeima
bei kitiems giminėms reiškiame gilią užuojauta ir
kartu liūdime.
Jadvyga ir Zigmas Kūprinai

3307 SO l I I I \ N I C A AVI

Tel YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS
2314 V\ 23rd PI ACE
2424 V\ t ^ t h S I R 1 M
1102" Soutrmest Hi*riv\.i\. Palos Hills, III.

Tel. Ylrginia 7-t>t>72
Tel. REpublk 7-1213
Tel. 074-4410

PETRAS BIELIŪNAS
434* SO. t A M F O R M A \ \ l .

Tel. LAfavette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN

A. t A. ALFONSUI BRINKAI

3319 SO I I I L A M C A A \ E .

mirus,
jo žmonai LEOKADIJAI sūnums RAIMUNDUI ir AND
RIUI reiškiame užuojautą.
Birutė Pankienė
Arturas, Tomas ir lAalė

Tel.

YArds 7-1138-3"

POVILAS J. RIDiKAS
335* SO. H Al M f [) s IKI F T

Tel.

YArds 7-ion

VASAITIS - BUTKUS
I44(,

s,, >t>th \ * .

( K I R O , ILL

Tel OI \mpu 2-1003

--

DRAUGAS, antradienis, 1979 m. liepos mėn. 31 d.

.
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x Aktorius Vitalis 2ukaus- i
kas Vilniaus universiteto sukak- •.
tuvėse Chicagoje kalbės apie Jė- ,
zuitų teatrą Vilniaus universitete. Minėjimas įvyks rugpiūčio
3l — rugsėjo 3 dienomis.

x Lietuvos gen. konsulės Juzės Daužvardienės deimantinės
amžiaus sukakties proga pagerbimas ir paminėjimas buvo pereitą sekmadieni Martiniąue restorano salėje. Sveikinimo kaibas pasakė įvairių organizacijų
atstovai, buvo meninė programa
ir vakarienė. Pabaigoje trumpai. bet prasmingai k a ^ j o pa
ti Sukaktuvininkė. Plačiau bus
vėliau.

ėmė Lietuvos sostinę. Vokietį
,
, v v,
' -nacį okupantą tą dieną pa_ Los ^ g e l e s s k a u t a i sto^
^
^
vyklavietės komitetas rugsėjo!
SUVALKŲ TRIKAMPY
15 d. šv. Kazimiero parapijos
salėje rengia bulvių Derliaus
— Seinuose ir Punske vietos
1
šventę — cepelinų balių. Pro lietuviai birželio 30—liepos- 1
gramą atliks vietos jaunimas, dienomis suruošė tris B. Gorlabai gražiai pasirodęs su "Vi- bulskio dainų koncertus. Pro
va Europa", režisuojamas D. gramą išpildė Punsko lietuvių
Barauskaitės. Komiteto sureng kultūros namų vokalinis — inta Joninių iškyla į stovyklą a t
nešė gražių darbo vaisių: talkos i strumentinis ansamblis "Pu-

j . L VALSTYBĖSE

x "Chicagos Sun. Times"
dienraštis pirmadienio laidoje,!
laiškų skyriuje atspausdino Lo- I
r e t 0 s Deveikytės laiškelį ant- ;
r a § t e "Lietuvos dvasia" (Spirit'
o f Lithuania), kuriame ji rašo
esantį lietuvaitė skautė, nesen i a i stovyklavusi Rako stovyk-:
Avietėje, kur turėjusi progos
lietuviškai dainuoti, šokti tau- Lietuvių dienoje Los Angeles, Calif., dainuoja Clevelando

hiiHii
oūdu virtiiVAa
virtuvės

naatatfla
castaias crrsriai
gražiai

ain08
"*<*•
— > J•-• V*<**

^ T ^ f f *
perdažytas, pastatyta vielų tvo-1
- A - ®*»*y ir T. Vai
nienė
- Dalyvavo ir mergaičių
Nerija
Nuotr. A. Gulbinsko rą, kad svetimieji neišlaužytų'
vokalinis
vienetas "Ulbuonėlės",
naujai išlietos sporto aikštelės.
tinius šokių, o liepos 12 d. sto
o taip pat klaipėdiečiai dainivykloje skautai,-ės gražiai pa
ninkai E. Ivanauskas ir N. PalKANADOJE
minėję Vilniaus universiteto 400
— Sudbury, Ont, lietuviai, tinienė. Koncertus vedė Ir ko
metų sukaktį.
mentavo pats dainų autorius
[ATEITININKŲ
SENDRAUGIŲ auklėjimas. Jis sakė, kad lietuviu draugijos valdybai už dovaną, latviai, ukrainiečiai ir slovėnai kompozitorius B. Gorbulskis.
X Redakt. Aloyzas Baronas
rugpiūčio 18, ukrainiečių tau
x Standard Federal taupy
reikalus gerai pažįstąs ir žinąs iš' visiems nariams už dovanas, gėSTOVYKLOJE
išėjo dviem savaitėm poilsio. mo bendrovė gerai patarnau
tinės federacijos vasarvietėje,
AUSTRALIJOJE
„Kronikų" apie pavergtos Lietu- les ir paskambinimus telefonu.
Prie redakcinio darbo grįš rug ja taupytojams. Šiuo metu, kai
Ateitininku sendraugių stovyk- , vos gyvenimą. Lietuvos Bažnyčia
Richard Lake, Sudbury, Ont.,
Dėkojo ir savo sūnui
— Dariaus-Girėno lakūnų 46
^
. yn ^ . ^
rengia bendrą gegužinę (Heripiūčio 6 d.
automobilistams reikia apsirū- loję Dainavoje kasdien ruošia- ^
P. Gudonis taip pat pasvei^ lan.
' L f j i T f T i r n - Į Į ! T.,'""**" iayimo
sukaktis
buvo
mūsų ^
laLXiksmas
rf
teisy. k
fr
d ė k - 0 v^saa
X Didvyriu lakūnų Dariaus- pinti naujais valstybės ženkliu- mos vakarones Pereitą •sestadiegegužinė
bus
keliama
į
rugpiūgražiai
paminėta
Adelaidėje
Sergantiems
* --«--••• _
, - Hip¥ .„ . a m n v , r n r u D elieturf d;de, r e i k š m ę | k
a.
Girėno didvyriškų žygių 46-šių kais 1979-80 metams, Loreta •m, liepos 28 d., buvo neeilinis b fc l a J
Sergantiems linkime i ^ -0 19
o
s
l o
en
vakaras. Rašyt. Aloyzas Baronas •asaulio nuomonės formavime greit
suvalkiečiui"
>
sekmadienį.
Jei
ir
tą
P
*
*
ramovėnų
rupesmetų sukakties minėjime, ku- Kaczmarczk lauks mokesčių ir :
~a\auc.ec.*
,
*,., .
_"»
j ^ gra.
sustiprėti.
ir akt. Julius Balutis, svečiai iš apie pavergtus kraštus. Sovietai, draugija atostogaus tris m e n e - 1 ^ ^ l v t u - v 1 3 0 8 i ^ ^ ė s vyktų ^č i u g v M i g i a s a u k 0 0
ris įvyko liepos 22 d. Mar- per vieną dieną parūpins ženk.hieagos, atliko programą.
Vaka-į^ £ J T M
^ r,„nrr,r>-\S.ftJ.1„,JL.,,;~„
S v a r - I 1 3 0 F o o d R d - ukrainiečių s a - ! ^ pamokslą pasakė kun. Alqu-tte Parke, Chicagos sky- liukus. Nereikės
fcMį^jMMJ^^ĮĮįjįĮgĮ^^
nebua
susirinkimų
a l b e - ! b i a i ; r e i k a l a i s p r a š o m e kreip-"^. Programa: visų tautybių
* - L ^ S - ' S *
riaus ramovėnai ir centrinio vykti į miestą. Reikia tik pri- Baronas" iš savo"kūrybos p a s k a i - 1 ^ Popiežius pirmą kartą,
- .k..
kllmės buvo
«;
„.,^,.u„
K*—
•-i-,™
maisto
ir
kepinių
išpardavimas,
j
tęsiamos Lietuvių
j d a m a s»< ir tmtfcufem*; tikinčiuo::;
tis į valdybą, pirm. telefonas
skyriaus birutininkės prie did- statyti atsiųstus pažymėjimus t ė 1 0 humoristinių eilėraščiu apie
" - -" -'
namuose.
Meninę
programą atmeninė programa, sportas, su- j
vyrių Dariaus-Girėno paminklo ir sumokėti pinigus. Patarnavi- j nūzų šeimas ir visuomeninį'gyve- i fUS' P rab įį> l i e t u v « k a į - J . i s ž ! n o 737-2684.
l i k o
"T^ų choras, vadovaujamas
Po susirinkimo buvo malonios sipažinimas ir kt. pramogos, j
padėjo gyvų gėlių vainiką.
mas bus atliktas be mokesčio, nimą. Kasdieninis lietuviu gyveni-, į-ieUn0S b u l c 5 n J° zoa£ f"13
— ACCESS radijo studijoje! muzikės G. Vasiliauskienės, talvaišės. Visiems linksmų atosto\.
drauge
ė r a su
a k lmūsų
as
k balsais. O Uiebuvo
įrekorduota 1 valandos lie-1 k i n o mergaičių "Eglutės" chePocralis, Kenosha,
«-!!? "
7 ^ a n č i o m s ne- ^ b ū k i t ^
U m S V I S i e myįg^^
S ?
i r fa
gvefld
x Dr. Linas ir Brirt Bieliausx Stasys —
—
™$u y'įį
™ m^„^'^1
tuvių programa, kuri bus per- į ***- Paskaitą apie lakūnus skail teisybėms pasaulyje ir nėra k u r
Ona švirmickas
kai susilaukė sūnaus kuriam iš- Wis., atnaujino prenumeratą, t e n ų v r a a t s i b o d c s , b e t , kai
.
.
. .
duota per Albertos CKUA—FMi t ė Adelaidės ramovėnų pinnirinktas Antano vardas. Jie jau užsisakė lietuviškų knygų ir dar skeliamas su įvairiais kontras-1 cia , s ; ^ a i m € S P"e £ s a u k i a m e s '
radiją, rugsėjo 2, sekmadienį j n i n k a s B a l v s Kryženauskas.
augina vyresnę dukrelę, kuri pridėjo 15 dolerių auką. Jį skel- a i s i r prieštaravimais, ką A Ba- i.. V>rsjcujj? P ™ * ™ « ™ ir gra7:30 v. v. šios programos pa-1
Džiugo tunto skautai Meldziaugiasi broliuku. Prof. dr. b i a m e Garbės prenumeratorium onas visada sugeba gražiai P a - i z i a i s z o d z i a i s * buvome labai
užavetl
vadinimas yra "Cultural Inter'- j bourne sėkmingai veikia. UeVytautas Bieliauskas su s ū n u - > u ž p a r a m ą nuoširdžiai dėko- odyti savo eilėraščiuose, yra l a J ;jam
- P e * metų.
P"*" 5 Kun.
sugiedojom
Ilgiausių
K. Puface".
pos 6 d. buvo sušaukę sueigą. 6
mi Kornelium iš Cincinnati bu jarr.e.
bai
įdomus
ir
menisKai
naujas..'
"
•
.
.,
.
_
.
»_
ls
V1
vo atvykę aplankyti sūnaus ir
prityrusios skautės skaitė savo
VENECUEL0J
i gevicius j-am įteikė lietuvišką kobrolio
šeimos ir pasidžiaugti
paruoštas temas apie tautinius
Taip pat daug nuoširdaus juo- [ plytelę. Juodu yra seni draugai
nauju anūku. Sekmadienį prof.
Šokius, chorus, bibliotekas, is
S U S I D t B £ LAIVAI
ko sukėlė akt Julius Balutis. Jis: iš seminarijos laiku, bet pirmą
V. Bieliauskas vėl išvažiavo na
toriją, Jaunimo sąjungą. 1 0
vaidybos ir deklamavimo būdu; kartą susitikę po 20 metų DaiŠeštadienį Chicagoje buvo
rna
skaučių buvo pervestos į "Aud
perdavė ištrauką iš Pulgio And-: navoje. Po pietų medžiu paunks- aviacijos ir vandens sporto
ros" vyresniųjų skaučių kan
riučio „Sudiev, Kvietkeli". Paskui \ mėje buvo suruoštas darželinio šventė, kurią stebėjo
x
Tarptautinės
tinklinio
apie
didačių būrelį. H "Živilės" drhumoristiškai nupasakojo, kaip! mžiaus vaikų vaidinimą. Vairungtynės įvyks rugpiūčio 2 d.,
280,000 žmonių. Du laivai suvės 8 skautės perėjo į prityru
gydytojai daro operacijas ir ko-1 kus paruošė Rasa Soliūn-aitė, Krisketvirtadienį, 7:30 vai. vak. (ne I
sių skaučių būrelį. Liepos 12 d
kia yra paguoda gyvenime. Pas- j tina Veselkaitė, Darius Polikaitis, \ ^^^^
Keletas fanonių buvo
3:30 vai., kaip buvo vakar die
Lietuvių namuose buvo sušauk
kui inscenizavo pagal C. Grince-, Živilė Idzelytė. Rima Polikaityte,
^ g ^ ^ ^ įspūdingi b u nos 'Drauge" skelbta), Mar
t a s tunto štabo posėdis, kuriam
vičiaus novelę pokalbį ir kelionę par mikrofoną buyo pranešėja., y Q
aviatoriai ^ ot f l ^
ąuette Parko salėje, 6700 So. ;
pirmininkavo
tuntininkas H.
dviejų ubagų, Matauseho ir Juo- Rasa Sohunaite vaidinimui pnta-1
k - r ^ t ^ ^ - T , - J ^ J « „ , fr« «.««
Kedzie Ave. Rungsis Vakarų'
Antanaitis. Sueigoje dalyvavo
zapėlio, kurie keliavo į atlaidus. Irt su akordeonu. Vyskupas ste-, ^ S ^ ^ ^ S r S d k S
Vak. Vokietijos jaunimo meis
ir
tunto dvasios vadovas kun.
Suaugusieji programos atlikę-! bejosi, kad maži vaikai kalba J * V . . .
.
. _. V 4 l t
teris Eichenkreuz Arenshorst ^
1
Jžmonių.
a ie
tmh ono
Pranas Dauknys.
jus
gražiaiVaikai,
plojimais
lietuviškai.
juos * ^ ^ ^ P
P™*
^
ko irlabai
palydėjo.
kuriųsutisa- į gražiai
angliškai
pamatė, Pakalbinęs
kad jie ir ang
ir "Nerias" junjorų komanda.
lėje taip pat buvo nemažai, at- į liskai gražiai kalba. Vyskupas
UŽPUOLIMAS PRIE
— Petras Būtims ir Povus*
rodo, negalėj/) įsijungti į progra- viskuo domėjosi. Nuvestas į D .
x Walter Kalvaitis, Dariaus- 1
KARDINOLO NAMŲ
Martūzas, kunigai, Sydnėjaus
mos turinį. Todėl jie trukdė ir Žilienės suruoštą parodėlę, doGirėno legiono komendantas, j
lietuvių visuomenės darbuoto
Civiliai apsirengęs poucininklausytojams ir programos atlikė- mėjosi kiekvienu eksponatu. Ga- kas šeštadienį ryto apie 3 v a i
perduos savo pareigas Harryį
jai, buvo gražiai pagerbti jų
jams.
Į vome įspūdį, kad Dainava n u o patikrino kard. Cody namų du
Gambara rugpiūčio 11 d. 1979 j
vardadienio
proga lietuvių na
A. a, Kazimieras Juodžbadabar
urės
lobė
muose.
Abudu
susilaukė daug
posto salėje. Instalacijos apei-|
Sekmadienis, liepos 29 d., stoJ
į
«
^ vyskupijoje ris ir langus, a r viskas gerai i fts mirė šių metų sausio 2 d.
pai
nar
Buvo
gose kun. Petras Mikalajūnas, j
Akloje buvo ypatinga diena. | * >™ *uždaryta. Tuo metu privažia- j Maracay miesto ligoninėje po sveikinimų ir dovanų.
vaišės
ir
programinė
dalis.
Gra
Sv. Kryžiaus parapijos vikaras,
Nuo Dainavos įsikūrimo pirmą; g u v A U ^ E d ę DBAUGUA vo automobilis ir iš j o iššokęs į sunkios ir ilgos ligos. Velionis
atkalbės maldą. Posto bendra
kartą į stovyklą atsilankė Lan-j
jaunuolis, grasindamas revolve- Į buvo nepriklausomos Lietuvos žiai dainavo "Dainos" choras,
darbės įstatydins naują pirmi
sing, Mich., vyskupas ordinaras j chicagos Lietuvių suvalkiečių riu, pareikalavo pinigų, Polici- karininkas, gimęs 1904 m. sau- vadovaujamas Br. Kiverio. Vie
ninkę Mary Martin 1979-80 me
Kenneth Povich. Jis pašventino d r a u g i j o 8 pusmetinis susirinki- ninkas išsitraukė revolverį i r sio 30 d. Marijampolėje. Baigęs nas šventės dalyvis paskyrė
k
ryživ prie baltųjų namų ir k e l e - ' l m a s - ^ ^ b i r ž e Uo 22 d. Vyčių pasakė, k a s jis yra. Užpuolikas: gimnaziją įstojo į Karo moky- chorui 100 dolerių auką.
tams. Pirmas šio posto komendantas buvo a. a. Juozas Mic- Daįiės paroda vj-ksta Columbia Gal- * k r y ? u a n t . k a i n o \ ^ u v ' ° l a b a i | s a l ė j . Vadovavo pirm. Leonas šmė bėgti ir, šokęs į automobi klą, kurią baigė 1927 m. sausio
kėliūnas, 1933-34 metais. Jis įery - Columbia College, 600 S. Mi- ? r a z i d i e n a ' I r s v - M l s l 0 s b u v 0 Vasilevas. Jis sveikino viaus lį, norėjo nuvažiuoti. Policinin 25 d. Visą laiką tarnavo 5-tame
buvo
žinomas kaip
posto' chigan Ave. Atdara nuo 10 v. r. ligi pramatytos lauke prie ežeriuko. gausiai susirinkusius. Dalyva kas peršovė padangą. Pašau pulke įvairiose pareigose. Lietu
t
"George Washington". Jį sekė 5 v- P- P- uždaroma rugsėjo 29 d. Mišios buvo laikomos koneeleb- vo visa valdyba. Pranešta, kad kė daugiau poh'cininkų ir jie vą okupavę rusai bolševikai ve
ruotos drauge su vyskupu. Kona a. B. Pietkiewicz, William J.
lionį iš kariuomenės atleido.
užprašyta pobūviui Vyčių sodas, 3uėmė t r i s piktadarius.
x Juzė Rastienė, Burtons- celebravo kun. K. Pugevičius ir
Kareiva, a. a. dr. V. Nares, a.
47
ir
Campbell
ave.
rugpiūčio
NARKOTIKŲ SPEKULIANTAI 1931 m. rugpiūčio 30 d jis su
'ville. Md., savo laiške "Drau- kun. V. Rimšelis, vėliau šiek tiek
kūrė šeimą su Skolastika Jaa. Yuška, W. Sabastian ir visa ; gui" rašo esanti labai patenkin- pasivėlavęs prisijungė ir vietinis 4 d., šeštadienį, pradžia 1 vai.
Chicagos policija areštavo 7 kubačiūte. Jų santuokoje gimė
eilė kitų žymesnių legionierių. i ta dienraščiu: "Gyvenu tarp lie- k'ebonas iš Manchester. Mišios p. p. Bus valgių ir gėrimų, lai
žmones, jų tarpe vieną 16 m.sūnūs Vytautas ir Algimantas.
panaus^Gireno legiomenų pos- t u v i š k a i n e k a l b a n č i
^ v i e n a g b u v o I a i k o m o s a n g l v k a l b a > b e t mės šulinys, gros A. Ramonio
moksleivę, p a s kuriuos rado Po paskutinio karo atvyko su
šokiams. Kviečiami
tos yra vienas iš fymesrnu pos- m a l o n u m a 5 ^ ^ ^
visi M t y m A
bu v,o lietuvių kal orkestras
narkotikų už 21,000 uc!
šeima į Venecuelą ir ilgiausiai
tų Illinois valstybėje. Per tuos ^
*
| ^ i r ž m o n ė s a t s a k i n ė j o l i e t u v i š . visi dalyvauti.
PATRULIAI SU ŠUNIMIS gyveno Maracay mieste. Liko
^ l ^ ^ ^ ^ 2 1 ^
kalba". Atnaujino prenumerl k ^ - Apeigoms vadovavo kun. V. Nutarimų raštininkė E. Strunuž visuomeniškus nuopelnus lie
Nusikaltėlius gaudyti Chica- liūdinti žmona ir du sūnūs.
gys perskaitė nutarimus ii pra
tą ir pridėjo didesnę auką. De- " J —
tuvių ir kitataučių tarpe. Si or kojame.
j o s autobusuose ir traukiniuo
Vyskupas pasakė labai gražų ir eito susirinkimo. Estella Mc0KUP. LIETUVOJE
ganizacija ypač pasižymėjo ant
se
padeda treniruoti šunys. Jie
Namme dėkojo už davaną ir
x
lietuves
D.
knnigaikStlej
»«uvia«is
paknkų
pamokslą.
Iš
— Utenos rajone šią vasarą
rojo pasaulinio karo metu.
gražius linkėjimus ligos metu. oagelbsti surasti pasislėpusius
nės Birutės draugijos skyrius' ? , r m Ų J ° * ? * * pasirodė, kad jis Pranešta, kad serga ponia Po- •rrobikus.
darbuojasi kraštotyrininkų-filo- Izidorius Jonaitis atšventė savo 70
x A- Grinius, Detroi. Mich.,
metų amžiaus sukaktį. Architektūros
J,S
logų grupė, vadovaujama A. Va mokslus baigė Kaune. Aktyviai reiš*
Detroite,
apmokėdamas
vieną
i
J™
^
"
^
.
^
f
'
well
Kryžiaus
ligoninėj.
O.
žinomas spaudos darbuotojas,
VERDI REQUIEM
nago. Renka senus lietuvių kai- • kėši skautiškoje veikloje." Gyvenda
kad jokur
diecezijoje
tokia sto-5 Švirmickas jau pasveiko ir da
parėmė mūsų spaudos darbus T * * " * ' ^ r ^ ^ ^ p i r n u "7!, vykia,
vyksta yra
krikščionis;a
Grant parke Chicagoje šešta bos žodžius, užrašinėja tautosa- į mas Australijoje, dviejų kadencijų
ninkę K. Daugvydienę atsiuntė ir tautiškas kultūrinis jaunimo lyvavo
susirinkime.
Dėkojo
10 dolerių auka. Labai ačiū.
dienį simfoninės muzikos kon- kos dalykus. Panašios grupės m e t u vadovavo LB Australijos krašto
10 dolerių auką. Maloniai dėkocertuose buvo atliktas Verdi Re- dirba Alytaus, Tauragės, g U u . Į ^ ^ ^ ^
*rba skautų eilėse
x Aukų atsiuntė: po 3 dol. — jame.
VI. Matulionis, Antanas Stepo- i w , _ _. ,
__
quiem. Salia simfoninio orkes- tės rajonuose.
W
nis; 2 dol. - V. Tamošaitis; l \ * h. J * ^
^
^f a g a ,
tro dalyvavo keturi solistai ir _ K c s t n t i 9 ' d v i e m s para
dol. - H. Kuhl. Ačiū.
^
' P ^ i l o n o "Draugą" suchoras, kuriame dainavo ir šie šė knygą apie Lietuvos gamtos
kakties proga ir atsiuntė 10 dol.
lietuviškai skambančiomis p a paminklus. 142 psl. Pateikta me
Palyginimų žodynas
X Suvalkiečių draugijos pik- auką. Ačiū.
vardėmis: P . Gudas, E . G. Kol džiagos apie retus augalus, gy
M Capkauskaa
nikas |vyk»ta Vyčių sodely ir į
_ m
„, , ...
mas, J. Jackevičius, J . Jarvis.
x
vūnus,
keliamas
reikalas
sau
IAJ
~~U-K AA\
I
WaJter Gindville, Tinley
Didiiausią iio rinkinio dalį su
MIRTINA NELAIMĖ
goti gamtą.
salėje, rugpiūčio 4 d. 1 vai. p. p. _ . _ ,
. . .
' *UU*J
daro
lletuvų liaudies palyginimai
"^
* F Pak., m., nusipirko "Drauge"
Lietuvių
kalboje ttn rinkinys yra
Važiuojant Mary Donlon, 70
— Česlovas Kudaba su Julių
vienintelis.
Siame žodyne telpa 689
X Liet. Kat. Mokslo Akade- naudingų knygų už 42 dolerius
m., keliu 1-290 kitas automobi-1 Vaicekausku parašė leidinį "Jei
autorių (lietuvių — 228) ir 67 tau
mijos ruošiamo suvažiavimo ir
h s trenkė iš užpakalio ir ji bu- i i Vilniaus keliausi\ 94 psl. Pa tų 8047 palyginimai-apibūdinimai,
Vilniaus universiteto 400 me-i
vo užmušta.
teikta kiek medžiagos apie Vil juokai. Didelio formato. 296 pual.
DENGIAME IB TAISOME
tų minėjimo užbaigimo iškil
niaus ir apylinkės vietoves, Tra- VirSelia dail. R. Bukausko, Išleista
SPALVOTI AKINIAI
VISŲ RtmiU STOGUS
minga Vakarienė įvyks i. m.,
Montrealia 1979. Kaina su persiun
Illinois universiteto tyrinėto- kų, Druskininkų ir kt. apylin- timu $7.91. Illinois gyventojai dar
Dėl in- Už savo darbą garantuojame
rūgs. 2 d. 7 vai. vak. Lietuvių
jai nustatė, kad saulės akiniai ^esir esame apdrausti.
prideda 35 et. valstijos mokesčio
Tautiniuose Namuose,
naudingi.
Be
kitų
dalykų,
jie!
—
85
roetij
Vilniaus
"išvadaSkambinkite
formacijos ir stalų rezervacijos
riRakymm %\ųntt: DRAt'OAA,
gali sumažinti pavojų kat&rak- viroo" sukaktį plačiai minėjo t545 W 6Srd S i , Chkago, nilnote
ARVYDUI KIETAI
prašoma skambinti K. Pabe
TH. 434-9655
Ch'^agoc AukStesrvorlos ht -rokyklv; 2ft-*o^ ,n,<ir,< •.rentai su mokyto to. karus daugiau pasireiškia okupuotosios Lietuvos f»pauda. 60629.
dinskui — tel. 386-6833 arba
,a.s Tevg komiteto nanais, mecenatai ;r svečia:*
Nastr. P. M a l ė i m ^ u g saulės turinčiose šalyse. 1944.VTJ.13 sovietiniai rusai uiM. Marcinkienei—tel. 737-1920.
(pr.)

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

CHICAGOS
ŽINIOS

Solistai

