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SĄŽINE VIRŠ (STATYMŲ
Tikinčiųjų teisėms ginti Kata čiųjų atstovams. Kas dar keisčiau,
liku Komitetas 1978 m. gruodžio vietiniams tarybiniams (ateisti
25 d. pasiuntė TSRS Aukščiau niams!) organams suteikiama tei
sios Tarybos prezidiumui doku sė kištis į religinių bendruome
mentą, kuriame nurodoma, kad nių vykdomųjų organų narių pa
LTSR ATP išleisti „Religinių su rinkimą, o hierarchijai draudžia
sivienijimu nuostatai" priešta ma tai daryti. Suprask — Baž
rauja LTSR Konstitucijai, Visuo nyčiai turi būti vis tiek, kas tvar
tinei žmogaus teisių deklaracijai kys jos vietinių padalinių reikabei kitiems tarptautiniams doku- ; lus: ištikimi krikščionys ar ateis
mentams, prie kurių Tarybų Są- • tų marionetės... Čia ne taip sau
junga yra prisijungusi, ir prašė, kišimasis į Bažnyčios vidaus reinuartatus atšaukti.
! kalus, o tiesioginis pasikėsinimas

CHICAGO, ILLJNOIS 60829

TELEPHONE: (312) 665-9600
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Ok. Lietuvoje mirė
14-tas kunigas

•

SALT SUTARTYS TIK
SOVIETAMS NAUDINGOS

Ok. Lietuva. — Rugpiūčio 11
. Medingėnuose, Telšių vysku
pijoje, mirė jau keturioliktas ku
nigas — a.a. kun. Boleslovas La- Į
šas. Velionis buvo gimęs 1891 m.
Kunigu įšventintas Kaune 1918 į
m.
Nepriklausomoje Lietuvoje 1
buvo klebonas įvairiose Telšių!
vyskupijos parapijose, o pastaruo- '
ju metu klebonavo nedidelėje'
Medingėnų, netoli Plungės, para
pijoje. Velionis palaidotas rug
piūčio 14 d. vietos kapinėse.
Tai vėl viena parapija liks be
kunigo, nes kunigų skaičius ma
žėja, o okupantas į seminariją
jaunuoliams neleidžia stoti ir
ruoštis kunigystei.

New Yorkas. — New Yorkoidaug šitaip. Strateginių ginklu
demokrato senatoriaus Daniel apribojimų gynėjai laimi sutikiPatrick Moynihan
senate dėl mą vesti „pokalbius" su SovieSALT sutarties pareiškė, kad kai' tais. Šių „pokalbių" metu jie su1969 m. buvo pradėtos ginklų žino, kad Sovietų vyriausybė jau
apribojimo sutarties svarstybos, yra sutariusi su savo karo štabu
Sovietai turėjo 1,050 tarpžemy- j tęsti savo branduolinių ginklų telninių balistinių sviedinių. Bai- kimą. (SALT I laiku Sovietai
giantis SALT II sutarčiai 1985 jau buvo nutarę statydintis ram., jie turės per 12,000, t.y. ke-! ketas SS19 ir tą nutarimą vyki turias raketas su branduoliniu į dė. Ši yra viena priežasčių, dėl
. užtaisų jų galvutėse kiekvienam ; kurios šiandien mūsų Minute| Amerikos apskričiui
(county).' man pajėgumas atsidūrė pavojinB a ž n
Rakečių
sviedimo
—
svorio
ter- goj padėty).
Visų Lietuvos vyskupijų kuni-l*
^ g į * * } " * g y™
. ,., .
, . .
T T Y - gavusi iš Kristaus ir kurios ji neminais,
Sovietai
iki
sutarties
pa-j Dėl to sutartis leidžia Sovieeai, solidarizuodamiesi su I 1 0 ° ,. • _._*- *_*. - i v - i
i ' ,., , LZ
. . . . . ; gali rpakeisti. Arba vel. Kristus ir
baigos 1985 m. bus išugdę savo : tams dauginti jų jau užplanuoKatalikų komitetu, pasiuntė ryai- i„ v „ . .
,
<tr.....
Jordanas nebenorįs
*- . . . . . ' S , . .
.' . Bažnyčia kunigams sako: Eikite
dabartinį 11.3 milijonų svarų ly-; tus strateginius ginklus. Mūsų de
noms sovietines valdžios istai- . . J
, . ° . . ».^_ „
.v, .
i
v ; i visą pasauų ir skelbkite fcvangi
iki 15 milijonų, pusantro kar-; rybininkai parsiveža šią sutartį,
JAV tanku
goms pareisKimus, kuriuos ze- • ... •; . ,_ . .. .«« , . , , 1 C
.
... .
.,.
geliją
(Mork.16,
) H visai kūrinijai
č.
to daugiau kaip Amerikos sviedi-' kurios mūsų karo štabas negali
miau ištisai pateikiame. Sie p a - l ° _ .
,T
.„ ..
,
..,.
t- ii
. l o ) , o „Nuostatai
jiems draumo — svoris.
garbingai remti be atitinkamo
AMMAN,
Jordanas.
—
Karareiškimai yra svarbus dokumen"
"
..' .,
Iki 1985 m. vien Sovietų dau- Amerikos branduolinių ginklų paj . j » , . . : TLietu
:.«... : dzia uz savo parapijos ribų pa ius Husseinas jau dabar no
tai, rodantys, jog didžioji
vos kunigų dauguma nėra dva tarnauti net ir sunkiai sergan ri pirkti Anglijoj tankų, o anks
giagalvėms
raketoms paleisti įren- i didinimo. Mūsų karšto MX gynysia palaužti ir pilni ryžto kovo- ., čiam ar mirštančiam tikinčiajam. čiau buvo manęs pirkti Ameri ; Prez. Carteris šiandieną baigia vadinamą atostogų kelionę Mississippi upe, giniai padaugės nuo apie 700 iki bos sistema yra gana sudėtinga.
»• • s i . u- • '. • ~ , - i Netenka ne klausti, ko tokiu at, kurios metu turėjo progos susitikti su gyventojais. Prez. Carteris matyti be- 1,200. Šitoks derybų procesas rei- Sovietams reikės išleisti kokius
ti pnes valstybinio ateizmo uz-! . .
„ .,
~ . , koj. Buvo tartasi pirkti 300 Į sisveikinąs su savo gerbėjais.
kalavo iš Amerikos derybininkų 8000 raketų su branduoliniais
C , . /. T . „
i veju klausys Kristaus tarnas, l i k Amerikos M-6 tankų, darytų
v , i-i
mačias dusinti Lietuvos Katalikų . , . , .
,
.,. i
Chryslerio bendrovės įmonėse.
susitarti srityje, kurioje nėra susi užtaisais tai gynybai sunaikinti.
Bažnyčią.
kyla klausimas: kam reikia vals Tačiau dabar pirks 300 Chieftarimo. Čia ir yra pakastas šuo.
]AV pajėgumas silonėja
Tarybų. Socialistinių
tybei savo nuostatais statyti kuni tain gamybos tankų Britanijoj.
Gynybos sekretorius Harold
Respublikų Sąjungos
tį,
jie būtų ipriversti
jos Jeigu Jordanas tankus pirkti at
Šitokių būdu Amerika yra pri
gus kurioje
ir tikinčiuosius
tokią padėBrovvn liudijo, kad Sovietų stra
Generalinaim Prokurorui
neklausyti?
versta
įsijungti į
ginklavimosi
sisakys, vėl Chryslerio bendro
teginių ginklų telkimas jau vyks
2.
Tarybinių
švietimo,
santuo
ta 15 metų. Jis buvo jau gerai lenktynes, kurias diktuoja SovieN'uorašai: Vilniaus Arkivysku
vei susidarys naujų sunkumų,
įpusėjęs, kai formalios derybos tai. Cia yra galutinė ironija. Nė
pijos kurijai, Religijų reikalų kos bei šiemos ir kitų įstatymų nes vienas tankas kainuoja apie
tarybos prie TSRS MT Įgalio „Pagrinduose" aiškiai nurodyta, l mil. dol. Tačiau Chrysler bend
su Sovietais dėl strateginės puo- nepajusdama Amerika yra priėtiniui Lietuvos TSR, Tikinčių kad jei kuris nors tarybinių įsta rovė sakosi nežinanti, kad Jor- j „ , . . „
lamosios ginkluotės sutarties tik;muši Sovietų „ginklų kontrolės"
.
., v ,
._
.,, ,
jų teisėms ginti Katalikų komi tymų straipsnis prieštarauja Ta ,
.^
r...
vVashingtonas. — Amerikos Kad t.o nebūtu, sen. Malcolm prasidėjo. Tas telkimas niekad sampratą, pagrinde Amerikos: lairybinės
vyriausybės
ratifikuo
tetui
nesiliovė dėl to, kad Sovietai ne- kysena branduolinių ginklų lau., , , - " "
. , . . , „ . . . . .,
,D ... .
,
tiems tarptautiniams susitari aanas butų tankų pirkti atsisasutiko jo nutraukti.
j simais seka Sovietų laikyseną.
T
j
L
i
»
«•
•agriKultur.os
specsaustai
skelbia.
vvahop
(R.Vvyo.)
ir
kongr.
Vilniaus arkivyskupijos kunigu mams, tai toks straipsnis nega scęg. Jordanas tankų užpirkimą ^
^. , . .
. , ,
Baigiantis SALT II sutarčiai
T u n g t i n ė s e Amerikos Valstv- Charles Grassley (R.-Iowa) įnePareiškimas
lioja, ir turi būti taikomos tarp pradėjo pavasari, tačiau oar b ė $ e ' ^ ^ ^ Ginklavimosi lenktynes
žmiomis, lengvatos butų panaikintos, Kaip
m 5
A m e H k a turės keturias
žemes užsienio išė į kongresą rezoliuciją, kad tos
susitarimo taisyklės. žiūros, nes tokių 850 tankų par svetimšaliai Amerikoje
Pastaraisiais metais eilės mū tautinio
diktuo* Sovietai
. _ . _galvutes
, _ _ su
„, b r a n d u o i { .
j[ _raketų
turi 10 Amerikai kenksmingos. Minnesoduota ir
Izraeliui.
Kaip skel
kongreso
tuo reikalų
per- 2 m o n ė s
p a s k u t j n ė m i s žiniomis, lengvatos būtų panaikintos,
sų respublikos rajonų vykdomie 1976 m. „Nuostatuose" ne tik reikėjo
Dėl
to,
dažniausiai
aktualios
iniais
užtaisais
kiekvienam
Soviemil. akrų žemės, kas maždaug tos ir Iovvos valstijose svetimšabiama
iš
Jordano,
britai
jokių
vienas
kitas
straipsnis,
bet
dau
ji komitetai pradėjo Šaukti in
sudaro Connecticut valstijos plo-lliams žemės įsigyti draudžiama, SALT derybos vyksta Amerikos tų Sąjungos „rajonui", Amerikos
struktažui kunigus ir vietinių re guma straipsnių prieštarauja ei sąlygų nestato ir niekas jų tan tą. Amerikoje yra 1.4 bil. akrų j kai kurios kitos valstijas turi da- • vyriausybėje. Jos vykdavo maž-1 „county", apskirties,
atitikme
liginių bendruomenių vykdomų lės tarptautinių susitarimų dva kų parduoti nevaržo. Pirkda dirbamos žemės. Kaip skelbiama, linius suvaržymus. Kaip spauda
niui. Tuo tarpu mūsų pajėgu
mas tankus, Jordanas nori ap- daugiausia žemės pirkėjais yra'skelbia, dabar užsieniečių žemės
jų organų narius, reikalaudami siai ir raidei.
mas kariauti paprastais, nebran
Konkrečiai imant, jie priešta rinkluoti naujai savo 61,000, Vak. Vokietijos, Šveicarijos, Bel- pirkimas Amerikoje yra rekordi
pilnai vykdyti 1976 metais LTSR
duoliniais ginklais, palyginus su
Aukščiausiosios Tarybos prezi rauja 1948 metų „Visuotinės žmo vyrų armiją, kuri ginkluota gijos ir Prancūzijos piliečiai.
Sovietų pajėgumu nuolat silpnė
nis.
teisių
deklaracijos" 18 JAV ir Britanijos tankais. Visos I Amerikos ūkininkai yra nepadiumo paskelbtus „Religinių su gaus
ja.
Mūsų pajėgumas laimėti pa
Miestiečiai studijuoja agronomiją
sivienijimų nuostatus". Kadangi straipsniui — apie religijos mo turi apie 800 tankų ir 1000 lengjtenkinti, kad svetimšaliai pirkėjai
prastą, nebranduolinį karą, kas
j gali išvengti kai kurių mokesčių. Illinois universiteto agronomi
tas dokumentas aiškiai nukreip kymo laisvę; 19 straipsniui — apie vesnių šarvuočių.
— Nevv Yorke per tris dienas dien menkėja. O tai vyksta dėl to,
jos profesorius Burger teigia, kad
tas prieš tikėjimo laisvę ir prieš idėjų skleidimo laisvę ir 30
kad norėjome ginklų apribojimo
šįmet agronomiją studijuoja net apiplėšta 18 bankų.
religinių susivienijimų veiklos I straipsniui — apie draudimą bet
— Kinijoj yra 958 mil. gyven-1 sutarties ir nevykusiai prie t o
39 pr.oc. studentų, kilusių iš mies
laisvę, reikalavimai pilnai jo lai- } kuriuos Deklaracijos straipsnius
-: — Tokios yra SALT sutartų. Moterys sudaro 27 proc. Prieš tojų, ji užima trečią vietą pa-; eiome. loki
kytis kelia didelį nerimą dvasi- j aiškinti teisių bei laisvių nenaukeletą metų tik 10 proc. studentų šauly anglių produkcijoj, penktą!ties reikalų sen. Moynihan mm
ninkijai ir tikinčiai visuomenei. \ dai. Taip pat jie prieštarauja
i būdavo kilę ne iš farmų ir taip plieno ir dešimtą alyvos, tačiau į tys1. Autoritetingi
valstybės ir j 1960 „Konvencijos dėl
kovos
Tehran, Iranas. — Kurdista-i Kaip skelbia Irano radijo stotis,
~~
pat buvę maža moterų studenčių dar labai skurdžiai gyvena. 1978 j
partijos veikėjai daug kartų yra ; prieš diskirminaciją švietimo srine praėjusi trečiadienį vvko stip- kautynėse žuvo 86 asmenys, di- . .
- gyventojo metinis. už,
m.
miesto
V
i
e
t
n
a
miečiai
iškilmingai užtikrinę, kad vals- , tyje" 5-b straipsniui, kuris reikarios kovos, kur kovoja kurdų su—džioįi dalis kurdų v j , , Manoma, kad daugiau studentų
.v
•, An- J I
I •
tybė neprivalo kištis į Bažny- į lauja, kad tėvams būtų užtikrin
miestiečių studijuoja 6 agronomiją
Afganistane
kilėliai su ajatolos Khomeini da' mokratų partijos centro
Kurdų
komitede~. . . į ?
,.. .
.. darbis
tik 40o
miečio,tebuvo
kurių yra
800 dol.,
mil., otikkai
46
tos vidaus reikalus, kad Bažny-; ta galimybė auklėti vaikus sutinj ; todėl, kad agrikultūra ir jos ga
dol.
čioms priklauso teisė netrukdo- j karnai su savo religiniais ir mo- liniais, reikalaudami autonomi to išleistame rašte teigiama,
miniai vis labiau tampa, kaip pra
jos.
Sukilėliai
diktatorių
Khomei
—Prez. Carteris keliaudamas I NEW DELHI, Indija. — Prakurdai
buvo
labai
švelnūs
revo
mai tvarkytis pagal savo moky- ! raliniais įsitikinimais, ir kuris
monės tam tikra rūšis. Taip pat
mą ir įstatymus. Tačiau minimi ; draudžia primesti vaikams religi- nį kaltina genocido vykdymu, liucijos sargybiniams, kad buvo studentai daugiau domisi gamtos Mississippi upe patyręs, jog ant | nešama, kad Kabule, Af ganistajos dar galima pastatyti elektri- j no sostinėje, buvo matytas Viet
„Religinių susivienijimų nuosta-! nį mokymą ar antireliginį auklė kad jis norįs išnaikinti kurdų paleista 311 vyrų, tačiau dabar
apleistomis žemėmis ir
tokio rpasigailėjimo nebus, kai _
tautą.
Kurdai
stengsis
už
kiekvie
nių stočių.
j namo gen. Giap. kuris laikomas
tai" ne tik nemini šios teisės, j jimą prieš jų pačių ir jų tėvų
. . ,
j . . , ,
, j žemes pranavimo reitcalais
lįatola
pradėjo
kurdams
vykdy-:
^
— Izraelyje vis kylančios kai- partizaninio karo specialistų. Su
bet ją tiesiog neigia. Katalikų, I valią. Tos pačios Konvencijos 3 ną mirti nuteistą kurdą nužudy
Didelis derlius
ti
vadinamos
revoliucinės
sar-;ti
mirties
bausmes.
Ligi
šiol
ofinos
daugiau sukelia rūpesčio žmo- j juo taip pat buvo matoma kitų
stačiatinkių ir eilė kitų Bažnyčių I str. įpareigoja pasirašiusias valsgybos vyrą. Šiaurrės vakarų Ira- cialiai sušaudyti 29 kurdai. Kur
nėms,
negu palestiniečiai.
' Vietnamo karininkų. Su afgaiš savo prigimties ir pagal savo Į tybes panaikinti visus įstatymiAmerikoje šiais metais javų
milijonai kurdų, du vadas pareiškė, kad Khomei
— Etiopijon Sovietai vis pri- i nistaniečiais Sovietų
Rusijai
kanonus turi Hierarchinę struk- Į nius nutarimus ir administraciderlius bus rekordinis, tai 281
ni
nieko
nesiskiria
nuo
nuversto
veža
ginklų,
tačiau,
nepaisant
kuĮ
3unkiai
kovojant,
bandomos
įvai
tūrą, joms Ir jų padaliniams ga-j nius potvarkius, kurie prieštamil. tonų. gi sandėliuose ligi šiol
šacho
Palahvi
režimo,
tik
toks
biečių
talkos,
sumušti
40,000
j
rios
priemonės.
Į
Afganistaną
li vadovauti tik pašventinti as- \ tauja Konvencijai, o mūsų resbuvo 72.4 mil. tonų. Kukurūzų
skirtumas* kad Pahlavi bent nemenys — vyskupai ir kunigai, o ! publikos Aukščiausiosios Taryderlius bus taip pat rekordinis, eretrijiečių armiją nėra lengvas į atvykę taip pat ir Kubos karių.
!
šaudė
nekaltų
žmonių.
! Afganistano sukilėliai kontro„nuostatai" ir joms primeta kai i bos prezidiumas Konvenciją igtai 7.4 brl. bušelių, arba 187.7 uždavinys.
kurių sektų struktūrą, kur vado-1 noruoja.
Nori pagalbos
mil. tonų. Daugiausia derliaus — Palestiniečių vadas Arafatas; liuoja didelę krašto dalį.
, ,
vavimas priklauso eilinių tikin-'
(Bus "daugiau)
bus sunaudota gyvuh'ų šėrimui. ir Jordano karalius Huseinas pa-1
Iš Briuselio miesto Belgijoj
Kituose kraštuose, ypač Sov. Ru darę keletą praktiškų nutarimų j L i e t ū s i r p o t v y n i a i
skelbiama, kad Irano oficialūs
sijoj, esant nepakankamam der glaudesnio bendradarbiavimo rei
asmenys
nori
užmegzti
prekybi
amnestija,
tai
jis
į
jį
grįšiąs
ir
Fairmont, Minn. — Stiprus lieNuverstasis kaltina
liui, eksportas didės, juo labiau, kalu.
nius ryšius su Europos Bend
išstatysiąs savo kanditatūrą rin
kad krintant doleriui, užsienie- — Philadelphia miestas pa- tus apsėmė kai kurias MinnesoAmerika
rąja rinka. Iranas jau yra pate čiai
kimams.
„Washington tos ir Missouri valstijų vietas.
gali lengvai įpirkti grūdus. traukė į teismą
kęs į ekonominius sunkumus. Sojos pupelių ekspertas nemano Post" kolumnistą ir kelis kitus Šimtai seimų semia vandenį iš
Asuncion, Paragvajus. — Nu
Alyva Iranui
Krašto gamyba po šacho nuver mas kad padidėtų, nes jų reika reporterius už reportažą apie Phi- rūsių Fairmont mieste, kuris buverstas Nikaragvos prez. Samotimo krito 40%. Kraštas kenčia laujama mažiau, todėl jų atsar delphijos miesto policijos žiauru- vo apsemtas dvi dienas lijant be
is JAV
za, dabar apsigyvenęs Paragva
nuo masinio nedarbo, streikų, gos didės ir kainos kris ligi 6.25 mus. Planuoja dar ir kitą bylą \ pertraukos,
juje, kaltina Ameriką, kad ši ne
milžiniškos infliacijos ir iš viso dol. bušeliui, pusę dolerio ma užvesti.
Burlington, /a. — Prieš kelias
padėjo jam išsilaikyti valdžioje. dienas sukėlęs įvairių komentarų
ekonominio atoslūgio. Iš Irano žiau, negu buvo. Praėjusį sezoną
— Amerikos dvylikos kongre
KALENDORIUS
Už tą klaidą Amerika sumokės, faktas, kad Iranui buvo parduo
išvažiavo specialistai, vadovai ir bušelis kainavo dar mažiau, tik so narių delegacija lankosi Mask
nes Nikaragva rieda tiesiai ko ta žibalo, patvirtintas, kad tai
Rugpiūčio 24 d.: Baltramiejus,
užsienio valiutų investatoriai. 5.88 dol.
voje, kur buvo kalbėtasi, kaip ko
munizmo link. Esą prez. Carte- buvo padaryta su prez. Carterio
voti su narkotikais, kurie jau ne Mišelė, Jaunutis, Aušrinė.
Daugelis projektų yra sustabdy
rio administracija darė spaudimą žinia. Rugpiūčio 3 d. buvo duo
Rugpiūčio 25 d.: Liudvikas,
mažai kankina ir Sov. Rusiją.
ta a r atšaukta iš viso Išvyko
Nauji rinkimai
Nikaragvos kaimynams, kad šie tas leidimas Iranui parduoti ži
— Japonijoj uraganas priver Patricija, Gilius, Liudytė.
užsienio kontraktoriai. krašto
nepraleistų ginklų Samozai. Esą balo už 47 mil. dol., kurį ira
Saulė teka 6:07, leidžiasi 7:39.
Ncw Delhi. — Indijoj jau su tė sulaikyti JAV kariuomenės
importas krito per pusę.
jis kaltinamas, kad turįs 100 mil. niečiai vartoja namų šildymui ir
griuvo dvi vyriausybės, dabar manevrus, kuriuose netoli OkinaORAS
3ol., tačiau juos sutaupęs sąži virimui. Tai buvo padaryta hu
nustatyta rinkimai vykdyti gruo- vos turėjo dalyvauti 40,000 ka
Chicagoje ir apylinkėse šian
ningai ir esą jį nuvertusieji netu manistiniais tikslais. Amerika ne
— Darbo dienos savaitgalyje, džio mėnesį. Parlamente yra 399 rių, 26 laivai ir 280 lėktuvų.
—Italijoj mirė moteris, sulau dien giedriau ir sausiau. Tempe
ri nė vieno konkretaus kaltini valytos alyvos iš Irano perka li Prie sienos užristomis akimis pa manoma, kad gali vėl atsirasti vietos, tačiau jokia partija neturi
ratūra per 70 1.
kusi 108 m. amžiaus.
eilės prie gazolino stočių.
j daugumos.
mo jam. Jeigu krašte jau yra
gi 900,000 statinių per dieną.
statyti trys kurdai.

Svetimšaliai Amerikoj
supirkinėja žemes

TRUMPAI
IŠ VISUR

Khomeini vykdąs genocidą

DRAUGAS, penktadienis, 1979 m. rugpjūčio mėn. 24 d. kalbant apie keletą mažiau kul- Chicagos ir CIevelando, ir var- Lituanicos komandos veterano
žybos individualinės, ir komandi-1 ir geriausio žaidėjo Henriko Jetyvuojamų sporto šakų.
HDB UTHTJAN1AN WORIJ>-WIDE DAILY
nės, ir su iškilmingu baliumi I nigo sūnūs- Dar dvejetas jo sūKrepšinis aukštmoje
Secood
clan po«ta«e p»M at Chicago, 111. Publlshed daily
seštadienio vakare. Viską or- į nų turės kiek pasėdėti ant "benexcept Sundays. L*gal HoHdays. d«ys after Christmas
Vyrų rinktinė liko šeštoje ganizuoja CIevelando lietuvių čiaus", kol ir jie bus pakviesti į
«nd Faitff by the Lithuaniaii Catholic Pr«w Society
vietoje ir gal truputį nusivylė. golfo klubas.
pirmąją.
Publication Nun*er (USPS — 1«1000)
Liko 4-ta sąjungos spartakia
Lituanicos komanda sužaidė
Subscriptlon lUtes $37.00 — Chicago, Cook County.
doje, nors tikėjosi trečios vie
ryžtingai ir pasitaikiusias spra
Bed. Vytaatas Grvbanskas, 4144 So. Maplevvood, Cfaftcago, EL 60632 tos. Tačiau pažiūrėjus iš ar FUTBOLAS
Illinois and Canada. Elsewhere in the U.S.A. $35.00. Foreign
gas vykusiai išlygino. Įvarčius
Telefonas namuose 847-1729, darbe 269-7557
UTUANICA — WLNGS 4:1
oountrte*. $37. w
^ ^
čiau, Lietuva lengvai kvalifikaįmušė: P. Doherty, P. Pikšrys,
vosi pusfinalio šešetuko grupei.
Pašto išlaidai mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
Lituanicos futbolo klubo vyrų H. Jenigas, jr. ir J. Ringus Iš tu
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo adČia nesunkiai laimėjo 3 rungty- komanda rudens rato pirmeny- rėtų progų prie Wings vartų,
r«eo. gavus ii jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
nes, įskaitant prieš Lenkiją, t bes pradėjo praėjusį sekmadienį, I įvarčių galėjo kristi bent dviguPaskutiniai du susitikimai buvo ; gražiu rezultatu 4:1 įveikdama • bai daugiau. Taip, žinoma, atro
^
DRAUGO prenumerata mokama ii anksto
!
prieš
Čekoslovakiją,
4-tą
E
u
r
o
ukrainiečių
Wings.
Lituanicos
dė
iš
šono
žiūrint
ir
patogiai
ant
metams 6 men. 3 raen.
vi ant gero teniso kelio ir tik
(Pabaiga)
Chicago u- cook apakr. $37.00 $19.00 $15.00
poje, ir Maskvą su galingu! komandoje trūko ir gal visą ru- suolo įsistiprinus...
/. /•
Senjorų klasėje pergalė pri riausiai duotų bėdos ir mūsų
Kitur J.A.V.
35.00
18.00
13.00
primadonoms.
Mergaičių
kla-!
ūgiu
ir
5
sąjungos
rinktinės.
dens
ratą
truks
penkių
pagrini
3 E K M A I > I E N I Q RUNGTYNES
klauso L. Ragui, nugalėjusiam
Kanadoje
U.SA. 37.00
19.00
15.00
Prieš čekus, kurių dinių žaidėjų, kurių trys dėl su- Į
Užsienyje
37.00 20.00
15.00
dr. Kauną 10-5, A. Koų' 10-6 ir sėje, Žymantaitei per vėlai at-1 žaidėjais.
vykus, Tallat-Kelpšaitė neturi j ūgis ta'p r>at žymiai geresnis po sižeidimų negali žaisti ir du iš- į Šį sekmadienį Lituanicos vyrų
Savaitini.
25.00
15.00
9-00
J. Šoliūną (?!) 10-4. Antroje
ir laimi prieš Ragaitę 10-2,; laimėco pirmojo kėlinio, pra- vyko studijuoti. Pusės koman- i komanda žais pirmenybių rung•"Administracija dirba kas A % Redakcija straipsnius taiso savietoje liko A. Kolis.
Tauraitę 10-3 ir Garkaitę 10-1. laimėta 89—85. Tik 4 taškai! dos netekimas nesudaro didelio. tynęs prieš meksikiečių komandien
nuo 8:30 iki 4:30, Šešta- A vo nuožiūra. Nesunaudotų straipsVyrų dvejetuose T. Kolis ir
Antroje
vietoje liko Ragaitė, Prieš Maskvą pralaimėta 92—j pagrindo likusių žaidėjų ir va-' dą Majas. Rungtynės buv Mardieniais
nuo 8:30 iki 12:00. £ mų nesaugo. Juos grąžina tik ii
A. Kolis neturi vargo nei su I
• Redakcija dirba kasdien y anksto susitarus. Redakcija už
88, vos 5 taškai. Tuo būdu Ii- \ dovo entuziazmui. Nemažas nusi ąuette Parko aikštėje 4 vai. p. p:
:e
Stankaičiu ir Blinstrubu nei su —
"
"^
8:30 — 4:00, šeštadieniais V skelbimų turinį neatsako. Skelko savo grupėje 3-je vietoje ir j minimas ir prisiekusiųjų žiūro-1 petų..
Šilgaliu ir Šimaičiu, lygiai ne
8:30 — 12:00.
7. bimų kainos prisiunčiamos gavus
Ir, pagaliau, pirmą kartą mū- teko žaisti prieš kitos grupės j vų tarpe — Lituanica gali ir Rezervas žais Wasnington Par
J praiymą.
sunkiai laimi prieš P. ir L. Ra- sų tarpe pravestos moterų dve- trečią vietą ir būtent Ameriką, j šiais metais neprasimušti į ma- ke 12 vai. dieną.
gus, kurie savo keliu taip pat į jeto varžybos davė gražiausias | ^ ^ ^ d
^
^
^
^
Q .
TRUMPAI
lengvai jveike Mereckį ir Žilio- , ir įdomiausias turnyro runkty-'
o i
^
manda ir tik dviem gerais žai šu, kad šiais metais pavyks.
nį. Baigmėje T. Kolio aštrūs nes. Finale atsiduria Žyman— Bilijardo atviros pasaulio
Laimė, kad pirmąsias rungty — Stalo teniso Europos mer kur žaidžia Izraelio rinktinė.
dėjais Carrol iš Purdue ir Wilsmūgiai ir jo tėvo užtikrintas taitė ir Ragaitė, nesunkiai laiŠias
rungtynes
seka
čekoslova-1
pirmenybės
prasidėjo su 48 daliams iš Ohio, dar neapšilę pra nes teko žaisti prieš gerokai gaičių meisterės titulą neseniai
žaidimas duoda jiems pelnytą mėjusios prieš Povilaitienę ir ži- į ^
p i r m a s ' d v e j a s rungtynes | "žalią" Wing» komandą, kurių į Italijoje laimėjo kaunietė Jolan- kija — Meksika ir Puerto Rico I lyviais, kurių tarpe vienintelė
pergalę prieš Mikonį ir Gry- lionienę 10-5, prieš Tallat-Kelpprieš Ukrainą ir Leningradą, po ; metu mūsų vadovas G. Bielskus j ta Danilevičiūtė. Ji dar laimė — Izraelis. Sov. Sąjungos at moteris Jean Balukaitė, moterų
bauską 6-4, 5-7 ir 6-2.
šaitę ir Vengrytę. Šios 4 jauto, laimi visas. Ir dėl 5-tos vie- : turėjo puikią progą išbandyti ke jo aukso medalį komandiniai vyksta netrukus, bet tikriausiai, tarpe, be abejonės, geriausia pa
Mergaitės ir Ją dvejetai —
nuolės pademonstravo puikų te- tos įveikia Lietuvą 86—76 ir tik lėtą naujų žaidėjų: tris iš rezer- j padėdama iškovoti pirmą vietą be Jovaišos ir Chomičiaus, o saulyje. Registracijos mokestis
nisą su susikirtimais prie tink- antrajame kėlinyje kai didysis vo ir tris iš jaunių. Antrame pus Sov. Sąjungos rinktinei. Prie jų vietoje su A. Pavilioniu. yra 350 dol., o laimėtojas nusi
turnyro pažiba
lo,
smūgiais is oro bei kėlimais ^ ^ C a r o l
. ^ 2 g tagkufl> • l a i į y j e v i e n u m e t u ž a i d ė t r y s
Moterų klasėje tik B žaidėto dar pridėjo bronzos medalį Kaip Žinome, pirmasis ratas neš 25.000 dol. premiją. Pir
galvą,
įdėjusios
azarto
j
Europoje Amerikos rinktinėm menybėse dalyvauja tokio bili
^aivą,
įdėjusios
šviesiaplaukiai broliai
jos Iš vienos pusės į baigmę I **
mišriame dvejete.
"ateina pernykštė Toronto žai- į * .tempimo. Žiūrovai buvo kaip Lietuvai trūko didesnio cen— Krepšinio tarpkontinenta- baigėsi liūdnai: buvo laimėtos jardo specialistai, kaip dabarti
nkalti
d v e e t o finalu
dynių B klasės laimėtoja A. I P
« **"*
J
\*t* Jovaiša ir Chomičius dar
linių taurės varžybų antrasis tik vienerios rungtynės ameri nis meisteris R. Martin, L CraVengrytė, nugalėjusi Povilaitie-Į n e t * * » * " * > » • * * • Perplę, nebuvo pUnaa atsigavę po suzeiratas jau prasidėjo Meksikoje, kiečių prieš Izraelį.
(Nukelta j 5 psL)
nę U-9 ir Žukauskienę 10-5; o į t e m p i a
Vengrytė ir Tallat-, dimų, bet kiekvrenu atveju u
Kelpšaitė, pralaimėjusios pirmą j prilygo
geriausioms
nnktiiMimiimiiiiiiiiitiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiit
iš kitos pusės R. Zilionienė, įvei
kėlinį 6-2, bet iškovojusios ant-! nėms.
DAUGYBĖ
LIETUVOS MIESTEkusi Dargelienę 10-0, Dičienę
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
T
7 5
treči
LIŲ
aprašoma
dr. J. Valtoorta, MIC
DR. K. G. BALUKAS
Moterys pasipuošusios sidab
10-i ir žemelienę 10-7. Baigmė ™ " *
^ . H J » *™
kayioja:
DR. P. KISIELIUS
Akušerija ir moterų ligos
ro medaliais ir demonstravo
gana silpna, nes Žilionienė, pir tęsimo paskutiniais taškais.
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS
Ginekologinė
Chirurgija
Turnyrui ypatingą iškilmin- geriausią žaidimą iš visų. Jų
mą kartą finale, iš susijaulini"MARIJOS GARBINIMAS
1443 So. 50th Ave., Cicero
6449 So. Pulaski Road (Cravvford
gumą
pridavė gan įspūdingas j pergalės prieš Maskvą 68—52.
sunkus, ir Vengrytė lengvai lai
Medical Building). Tel. LU 5-6446 Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai. vak. išskyrus
LIETUVOJE"
treč. šešt 12 iki 4 vai. popiet
dovanų įteikimas. Jas, kartu su; Jugoslaviją 78—69 ar Čekoslomi 6-3, 6-0.
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima
ligonius
pagal
susitarimą
savo
paskirtomis
labai
gražioį
vakiją
69—68
buvo
puikios
ir
Kayga yra tik teologin*, ji M |doTurnyro grožį ir įdomiausias
Tel. REIiance 5-1811
mių vietovių aprašymo Ir dėl joa
rungtynes davė mergaitės. Ypač mis trofėjomis vyrų vieneto ir j įtikinančios. Jos pralaimėjo fiDR. WALTER J. KIRSTUK
gaiuiof iftorinėi medžiagos tinka pa
DR. VL. BLA2YS
D. Tallat-Kelpšaitė iš Peorijos dvejeto laimėtojams įteikė po- nale Latvijai, 53—49, tik kai di
Lietuvis gydytojas
siskaityti kiekvienam lietuviui, besiPLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
ir D. Zymaitaitė iš Tinley par- nia Č. Bačinskienė ir abu sūnūs džioji Semionova (210 cm ūgio)
3 9 2 5 VVest 5 9 t h Street
daminciam Lietuvos istorija ar vie
Marquette Medical Center
Vai : pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4
jovėmis. Knyga didelio formato, 440
ko kurios savo atletiškais judė-: Donatas ir Kazys kartu su visa padarė 26 taškus, taigi p^#ę.
6132
So.
Kedzie
Avenue
psi.
kaina
S3.00.
Galima
ją
įsigyti
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč ir šešt.
Lietuvos rinktinės centras yra
šiais ir švariu stiliumi jau sto- i klubo valdyba.
Vai : pirm., antr. ir ketv 6 iki 7:30 v. v. Sešt uždaryta
"Drauge".
Vida Beselienė 194 cm. ūgio, bet
nniiiiimiiiiiiimimniiiiumminuiiiim 1 iki 3 vai. Pagal susitarimą.
per maža uždengti Semionova.
Pasibaigus spartakiadai
Ofiso telef. VVA 5-2670
DR. IRENA KURAS
lllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllli
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048
Kiekvienu atveju, žinovų nuo
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
VLADAS ŠLAITAS
KLDlKiy IR VAIKy LIGOS
mone, Lietuvos moterys šiuo
Tel. ofiso HE 4-5849, rer. 388-2233
SPECIALISTĖ
metu yra vienos iš pačių silp
MEDICAL BUILDING
DR. PETER T. BRAZIS
3200 W. 81st Street
Sovietų Sąjungos spartakia-1 vėl laimėjo šią distanciją, pa- niausių pasaulyje, o V. Bese
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
Valandos:
Kasdien nuo 10 vai. ryto
doje, kurioje dalyvavo 10,000 dėdamas sąjungos rinktinei lai- lienė išrinkta geriausia Sparta
2 4 3 4 VVest 71 st Street
Suskirstyta: Rudenio saulė* rau
iki 1 vai. popiet.
donas ratas, Lietuviški debesys, Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt 1:00 - 5:00
sportininkų su 18 rinktinių,' mėti Europos taurę. Puikus kiados varžybų centro puolėja.
Ofs. tel. 737-1168, rez. 239-2919
Vandens
žolė, Esu pozityvua ir vai popiet, treč. ir šešt. tik susitarus
Lietuvos dalyvių skaičius (apie buvo Algis Jančauskas, pussun-!Tuo tarpu iš vyrų rinktinės geO f s . HE 4-1818; Rez. PR 6-9801
praktiškas svajotojas. 110 pusi. Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
500) buvo vienas iš pačių ma- kiame svoryje nugalėjęs visus i riausias žaidėjas,
išrinktas
Kieti viršeliai. Išleido ATEITIS
DR. J. MEŠKAUSKAS
žiausių. Galutinėje klasifikaci- priešininkus, o finale Noviko-. varžybų geriausiu kraštutiniu
1978. Aplankas Vilijos Eivaitėa.
DR. EDMUND E. CIARA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
joje Lietuva užėmė VTO vie- vą iš Rusijos. Bronzos medaliu. puolėju buvo Algimantas PaviSpaudė Morkūno spaustuvė. Kaina
OPTOMETRISTAS
Specialybė vidaus ligos
su persiuntimu,$5.73.
tą, pralenkdama Latviją ir bokse pasipuošė ir A. Majaus-! lionis iš Vilniaus.
2454 VVest 7ist Street
2709 VVest 51 st Street
Dl. gyv. prideda 5% valstijos
Estija, bet per maža žmonių kas, pusvidutiniame svoryje.'
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
Tel. — GR 6-2400
mokesčių. Užsakymu* siųsti —
Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir Vai.: pirmad . antrad., ketvirtad irpenktad.
skaičiumi lygintis su Ukrainos A. Songaila laimėjo aukso me-j SPORTININKŲ DĖMESIUI
7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai. 3 iki 7 v. p p Tik susitarus.
DRAUGO
adresu.
ar Rusijos respublikomis. Visa dalį judo varžybose ir dar kele-1 Tenisininkai renkasi sekma Robertas Zulpa, plaukime (spartadados metu) laimėjo du medaliu
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiii O f i s . t e l . 7 3 5 - 4 4 7 7 : R e z . 2 4 6 - 2 8 3 9
Telef. — 2 8 2 - 4 4 2 2
eilė pavienių sportininkų ir ko- tas irklavime bei imtynėse, dienį į Valley Hills teniso klubą
mandų pasipuošė medaliais, tik Silpniausia vieta, kaip jau ir Elgine, kur įvyks mišraus dve
DR. E. DECKYS
Dr. ROMAS PETKUS
jų nebuvo pakankamai ben- įprasta buvo lengv. atletikoje, jeto turnyras. Pradžia 9 vai.
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIIA
Specialybė — Nervų ir
Ofisai:
drai klasifikacijai pagerinti.
j ypač po V. Bardauskienės ne 30 min. ryto. Varžybos bus A
Emocinės
ligos.
111 NO. VVABASH AVE.
%%•
us
f
or
jau džiaugiamės Linos Ka-! pasisekimo,
4200 NO. CENTRAL AVE.
ir B kalsėse ir taškų sistema,
CRAVVFORD MEDICAL BLDG.
čiušytės pasirodymu plaukime.; Komandiniai maloniai nustebiValandos pagal susitarimą
6449 So. Pulaski Road
tyjOllfc finanoing
Jai prilygo ir Robertas 2ulpa, no futbolo rinktinė su 6-ta v i e - P . .
. .
rr 1. v
F
llM
HM bsst wty to Mvartaulirty I
ilaimėjęs
. « J L ; 200
onn ~*~
„ fc.
„ - «netikėta.
-«WM.
mtr. ws«n2
krūtine 4::
ir ;+ta
ir _gana
Motobolo » * nngtynes. Kartu bus
AT OUR 10W UTIS
DR. FRANK PLECKAS
DR. A. B. GLEVECKAS
gegužinė
ir
užsiėmimai
su
vai
Vr,o
bronzos medalį 400 mtr. kom- varžybose bronzos medalis, o
WITM R f P A Y M ' N '
% (Kalba lietuviškai)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
TO f IT V O U H IN< <1' i i
OPTOMETRISTAS
plekšimame.
200 mtr. per rankinyje eilė puikių pergalių ir kais. Dar neužsiregistravę, tuTel. — BE 3-5893
ri tuoj skambinti Algiui Jakai
Tikrina akis. Pritaiko akinius tr
2:17,59 sek. yra naujas sąjun- bronzos medalis vyrams, o siSpecialybė Akių ligos
"Contact lenses"
čiui, telef. 312 — 448-6716. Var
gos rekordas. Dar reikia pridėti dabro moterims. Silpnokas dar
2 6 1 8 VV. 71st St. — Tel. 7 3 7 - 5 1 4 9
3907
VVest
103rd
Street
žybos įvyks ir blogam orui
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč
kad pereitą savaitę Londone tinklinis (9-ta ir 10-ta vietos)
Valandos pagal susitarimą
esant, nes tada bus žaidžiama
Europos taurės varžybose jis | ir ypač lauko tenisas jau neOfiso tel. — PR 8-2220
viduje.
Qu s rte r 1 y
DR. LEONAS SEIBUTIS
Laimėtojams pereinamas troINKSTU, PŪSLĖS IR
DR. JANINA JAKSEVlClUS
OUR SAVINOS
PROSTATO
CHIRURGIJA
CERTIFICA.TES
fėjas a. a. E. Bačinsko prisimi
J OK$ A
EARNUPTO
8
%
2656
V
V
.
63rd
Street
VAIKU LIGOS
nimui skiria L. Ragas ir dr. F.
Vai antr 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak.
2656
VVest
63rd
Street
Kaunas.
Pirm . antr , ketv. ir penkt nuo 12 iki 2 vai O f i s o tel. 7 7 6 - 2 8 8 0 , rezid. 4 4 8 - 5 5 4 5
Lengvaatletsi ruošiasi lietu
ir nuo 5 iki 8 vai vak Sėst nuo 1 iki 4 vai.
vių pirmenybėms Clevelande
DR. J. J. SIMONAITIS
Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278
rugsėjo 1 ir 2 d. Visi ii Chica
Tel. — GR 6 - 0 6 1 7
DR. A. JENKINS
gos ir apylinkių registruojasi
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6 9 5 8 S. Talman Ave.
pas Alių Meilų, telef. 4362212 WEST CERMAK ROAD
3844
VVest
63rd
Street
3585. Jis organizuoja treniruo
Chicago, Dl. 60608
Valandos pagal susitarimą
Ofiso tel. HF 4-2123, namu CI 8-6195
tes ir kelionę. Rungtynių pra
PETES
KAZANAUSKAS,
Pres.
Phone:
847-7747
džia šeštadienį 2 vai. p. p. Case
1002 N. VVestern Ave., Chicago
DR. V. TUMAS0NIS
Tel. 489-4441
Western Reserve u-to stodijone.
CHIRURGAS
SERVING CHICAGOLAND SINCE1905.
Registraciją tvarko Alg. Biels
2454 VVest 71st Street
DR. K. A. JUČAS
kus, telef. 216 — 481-7161.
ODOS LIGOS - CHIRURGIJA Vai pirm . antrad , ketv. ir penktad. 2-5 ir
7110 VV. 127 St., Palos Heights 6-7 — iš anksto susitarus.
Plaukikai to paties CIevelan
T e l . 361-0730
Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772
do universiteto baseine, turės
Valandos p.igal susitarimą
UETUVIŠKAVAISTlNfi
betuvių ir pabaltiečių pirmeny
DR. PETRAS 2LI0BA
2657 W.69th$tre«t T«L 776-4363
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
įstaigos ir buto tel. 652-1381
bes sekmadienj. rugsėjo 2 d.
6745 VVest 63rd Street
Varžybų pradžia 9 vaL ryto.
DR. FERD. VYT. KAUNAS
Vai
pirm . antr , ketv. ir penkt
Jas praves pats mūsų plaukimo
BENDROJI MEDICINA
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą.
1407 So. 49th Court, Cicero, III.
vadovas Arvydas Barzdukas,
Kasdien
10-12 ir 4-7 išskyrus tre«f. ir Je4t
ValstatvItatTmislhipofturtfkvspsla^
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Busy istorikai

rinkimu teisė, stieiko teisė. Indi
vidualinės ir bendruomeninės
teisės yra glaudžiai tarpusavyje
susijusios: nėra tautų apsisprendi
mo teisės be žmogaus teisių, nėra
žmogaus teisiu be tautų apsi
išreikšti nuomonę) kreipia kiek sprendimo teisės.
vieną pilietį į tai, kad per daly
Tautų priespauda Soviete
kinį ir konstruktyvų nuomonės
Sąjungoje
pareiškimą kartu su kitais veiktų
formavimąsi bendruomenės ir so
Prof. dr. Laszlo Revesz plačiai
cialistinio bendro gyvenimo for paliečia įvairius aspektus: teisę į
mavimąsi, kad savo pažiūrą lais apsisprendimą, tautų susiartini
vai ir viešai išreikštų į visas bend mą, sovietinę mokyklos politiką,
ruomenės ir valstybės, o taip pat tarptautinį auklėjimą, nerusiškų
savo paties gyvenimo problemas. kraštų mtemacionalizavimą, kal
Šios teisės, laisvo nuomonės pa binę asimiliaciją, rusams nepa
reiškimo piktam
panaudojimas lankų demografinį plėtojimąsi.
prieš dirbančiųjų interesus ir jų
Pastebėjęs, kad nors ir Leninas
valstybę, prieš konstitucijos pa
paskelbė tautu apsisprendimo tei
grindus yra neleistinas. Darbi
sę, faktiškai Maskvos agresyvumas
ninkų ir ūkininkų valdžia nepri
prieš atskiras tautybes yra padi
pažįsta jokios pagrindinės teisės
dėjęs. Jeigu caristinėje Rusijoj bu
kontrevoliuciniam pareiškimui".
vo leidžiama gyventi pagal atski
Ta pati mintis, išreikšta 1976 rų tautų papročius ir tradicijas
m vasario 20 d. "Pravdoje": "So- ,tai dabar yra verčiama prisiimti
vietų tauta, kurios valia yra iš marksistinį - leninistinį gyveni
reikšta mūsų valstybės įstatymuo- mo būdą. Ir jau Sovietų konstituse, yra kategoriškai priešinga su-! cijoj skelbiama ne apie tautų tei"
teikimui laisvės tiems, kurie daro sę apsispręsti, bet tik apie federažalą socialistinei
bendruomenei linių respublikų teises atsiskirti,
ir krašto saugumui ir kurie nesi bet ir čia ji susikerta su baudžia
drovi savo
reakcionieriškiems maisiais nuostatais, liečiančiais
tikslams pasiekti užmegsti tiesio valstybes teritorinio integralumo
ginį kontaktą su imperialistų de apsaugą. Išvadoje — tautų apsi
magoginiais centrais ir užsienio sprendimo principas yra taikomas
kontrevoliucinėmis organizacijo tik užsieniui, bet ne Sovietų Sąmis".
ungoje.

TAUTOS VERGIJOS PANČIUOSE

SMERKIA PABALT1ECIŲ TRĖMIMĄ

Ne rusai Sovietų Sąjungoje

valstybių, Lenkijos ir Rumunijos,
sulaužydamas duotus šioms vals
tybėms pasižadėjimus gerbti jų te
ritorinį integralumą ir nepriklau
somybę. Pasiremiant šiuo susita
rimu, Sovietų Sąjunga grasinimu
privertė Pabaltijo valstybes pasi
rašyti tarpusavio pagalbos sutar
tis. Visos šios suifcrtys turi būti
laikomos niekinėmis, kaip laiko
mas niekiniu ir Muencheno susi
tarimas.
Muencheno susitarimo nieki
nimo pagrindas Sovietų - Čekoslavakų 1970 m, gegužės 6 d. su
tartimi deklaratuos sekančiu 6
str. nuostatu: "Aukštos susita
riančios šalys konstatuoja, kad
1938 m. rugsėjo 29 d- Muenche
no sutartis, kurios viena dalis yra
nukreipta prieš taiką dėl nacių
Vokietijos sąmokslo, kas sudaro
pagrindinių tarptautinės teisės
nuostatų grubų laužymą. Todėl
ji nuo pat pradži/^s yra niekinė su
visais iš to išeinančiais padari-

Kai Ameriką pasiekė pirmieji sipelnę. Kaip smarkiai Maskva
Tokiu pavadinimu išleistas
DR. D. KRIVICKAS
pabėgėliai nuo okupanto ir kai vykdo rusifikaciją, dr. Nekrich
rinkinys pranešimu, padarytu
pradėjo rašyti apie išvežimus į pavaizduoja tokiu
pavyzdžiu: Luzernoje 1978 m. konferencijoje
Sibirą, o labiausiai, kai buvo Karačų autonominėje
srityje apie priespaudą nerusiškų tautu dėjo susidomėjimas žmogaus tei
pradėtos skelbti išvežtųjų pavar- 1936 m. tebuvo 2,916 rusų, o jau Sovietų Sąjungoje, redaguotas A. sių laužymu, ypač prezidentui J.
dės, Maskvai tarnaujantis komu- 1939 m. — 119,800. Per 13 metų Geručio ir H. Rychener. Be trijų Carteriui paskelbus žmogaus tei
jnistų laikraštis "Vilnis" puolė, iš 4.5 proc. paaugo iki 48.3 proc bendro pobūdžio pranešimų, apie sių vykdymą JAV tarptautinės po
tvirtindama, kad gal tos pavar- Pasiremdamas pačių Sovietų šal žmogaus teises ir apsisprendimo litikos dalimi. Iš gausių praneši
dės nuo kapų paminklų nurašy- tiniais, dr. Nekrich skelbia apie ,
r,
mų apie padėtį komunistų valdo
tos. Norėjo paneigti trėmimus. įvairiose srityse vykdoma rusffi- ^^ę ^ ^ polntkoje, dr. Claus muose kraštuose susidarė vaizdas,
;*et vėliau ir patys rusai turėjo tą kaciją, duoda pavyzdžius s u r u - ' ] l g e n ° r a u t l n e ? r e s ? l l l i v " kad Helsinkio Baigiamojo akto
vietų Sąjungoje — prof. dr. Lasz
^pripažinti. Trėmimų klausimus sintų vietovardžių.
lo ir Maskvos priespaudą nerusaš nuostatai flagrantiškai laužomi.
iškelia Amerikoje pasirodau*
kų tautų — dr. Alberto Geručio, Dr. Claus Jaegerip, nors Stalinas
si knyga "The Punished People", Kaip Maskva vykdė masines
čia tilpo pranešimai apde padėtį jau ketvirtis šimtmečio yra miręs,
kurtos autorius, Sovietų moksli- deportacijas galime spręsti iš dr.
atskirų kraštų ir tautų: Ukrainos, tačiau jo nežmoniška praktika išninkas, ne tik pripažįsta, kad bu- Nekrich skelbiamo fakto, kad,
Turkestano, Krimo-totorių, Esti siliko iki šiol.
^vo trėmimai iš Pabaltijos valsty- išvežant žmones iš šiaurinio
jos, Latvijos, Lietuvos (S. Lozo
"bių, bet ir tą pasmerkia.
Kaukazo, buvo tam reikalui pa- raitis,} r.), Rytų ir Suomių Kare Sovietams teko aiškintis dėl su
Knygos autorius Aleksander naudota 40,200 prekinių vagonų. lijos, šiaurėsc Rytprūsių, Baltgu- sidariusios padėties. Prieš iškeltus
Nekrich yra istorijos daktaras, Kaip buvo sunkios tremiamųjų dijos, Azeiberdžano, Gruzijos, faktus, liečiančius žmogaus teisių
pasiekęs šio mokslo laipsnio So- sąlygos, galima spręsti iš to isto- vokiečių Sovietų Sąjungoje, toto laužymus, Sovietai ir kitų komu
niais.
vietų mokslo akademijos Istori- riko skelbiamo fakto, kad depor- rių, bakširų ir šiaurės Kaukazo. nistų valdomu kraštų pareigūnai
Sovietų mažumų politika yra
bandė atsikirsti abstraktiniais iš
jos institute. Maskva pastebėjo, tacijų metu žuvo 46 proc Krymo
paremta asimiliacija ir nutauti
kad jis yra pasiryžęs tarnauti is- totorių. Naudodamasis pačios Žmogaus teisė ir apsisprendimo vedžiojimais, kad pagrindinės
nimu
nerusiškų tautų. Tam tiks
žmogaus
teisės
yra
išreikštos
tai
teisė pasaulio politikoje
, torinei tiesai, nebūdamas palen- Maskvos statistinėmis žiniomis,
lui
naudojama
valstybės, partijos
kiamas partijos propagandai, ir istorikas dr. Nekrich skelbia, kad šia tema dr. Claus Jaeger iš syklėse ir garantijose piliečių so
aparatas, mokykla ir kitos susiži
uždraudė jam vykti į užsienio ar- vien į Kazakstaną buvo atgaben- kėlė eilę įsidėmėtinų samprotavi cialistinio gyvenimo santvarkoje,
nojimo
priemonės. Įdomios yra
chyvus ar į tarptautines istorikų ta 507,480 tremtinių, į Kirgiziją mų, siekiant apsisprendimo teisės kad socialistiniuose kraštuose įs
jo pastabos apie rusų gyventojų
tatymais nustatytos žmogaus tei
konferencijas. 1975 m. jam su buvo atvežta 137,298, o kiek bu įgyvendinimo.
Nagrinėdamas
prieauglio
mažėjimą palyginti su
sės
ne
tik
atitinka
Visuotinę
žmo
kai kuriais kitais Sov. Sąjungos vo nugabenta iš šiaurės Sibirą, Helsinkio Baigiamojo akto nuo
kitų
tautybių.
Pvz. jis nurodo, kad
istorikais buvo uždrausta daly- į Vorkutos ir kitas kasyklas, ne- status, jis pastebėjo, kad, be VII ir gaus teisių deklaraciją, bet ir sie
1976 m. 4,16 prpc. sovietinių šei
vauti Sov. Sąjungos ir V. Vokie- suskaičiuojama. Dr. Nekrich ap- VIH str. nuostatų, liečiančių kiančios daug toliau, kad vakarų
mų
turėjo 5 ar daugiau vaikų,
priekaištai
sudaro
neleistiną
kiši
tijos istorikų simpoziume Lenin- skaičiavimu vien 1943 - 1944 m. žmogaus teises ir tautų apsispren
tačiau
Rusijos respublikoje tai
.grade.
Maskva deportavo daugiau kaip dimą, turėtų taip pat būti dau mąsi į vidaus reikalus.
Belgrado konferencijoj nebuvo
Stalinas rūpinosi ne tautų ap sudarė tik 2,7 procentus, tuo tar
_ Matydamas, kad Sov. Sąjungo- milijoną žmonių. Balkanų trern- giau dėmesio skiriama LX str., ku
Pavaizduoti, ką praktikoje reiš atkreiptas pakankamas dėmesys į sisprendimo teisės įgyvendinimu,
je jis nebegali nuoširdžiai dirbti tinių tarpe moterys ir vaikai su- rio priešpaskutinė pastraipa skam kia šie abstraktiniai pateisinimai, tautų apsisprendimo teisę, kuri bet pirmon eilėn, atgavimu buv. pu Azerbeidžane 22,7 proc,
istoriko darbo, jis išemigravo į darė 80 proc. Ir dr. Nekrich ba: "J°se dalyvaujančios valsty dr. Claus Jaeger pateikia dvi iš per pastaruosius 30 metų išsivystė į caristinės Rusijos žemių, nuosta- Turkmėnijoj — 25,3 proc., Uzbe
vakarus ir dabar dirba Harvardo klausia, argi vaikai galėjo būti bės patvirtina, kad vyriausybės, traukas iš komunistinių šaltinių. į tikrą tarptautinės teisės normą, tų po I-mojo pasaulinio karo. kistane — 24,8 proc. ir Tadžikis
tane — 26,8 proc.
universiteto tyrimų centre. Kny- laikomi išdavikais. Dr. Nekrich institucijos, organizacijos ir as
Valstybinės teisės vadovėlyje, Ši teisė nėra individualinė, bet Tam tikslui 1939 m. rugpiūčio
Prof. dr. Laszlo Revesz nuomo
gą apie tremtinius jis parašė dar išskaičiuoja liūdnus pavyzdžius, menys turi svarbią ir pozityvinę išleistame Rytų Vokietijoj, rašo- bendruomeninė vykdoma visos 23 d. pasirašė susitarimą su Hitbūdamas Sov. Sąjungoje, bet ten kur vaikai greitai mirė iš bado. rolę vaidinti, siekdami įgyven-lrn j Tai (pagrindinė teisė laisvai tautos, kaip pvz. tokios yra susi- leriu apie pasidalinimą Pabaltijo ne, reliatyvus rusų tautybės gy
ventojų skaičiaus
mažėjimas
negalėjo išleisti ir tik 1976 m. iš- Jis pabrėžia, kad tremtiniai ne dinti šiuos tikslus bendradarbiau
yra
paveikęs
centralistinės
siste
emigravęs į vakarus galėjo šį sa- galėjo turėti savo mokyklų, savo dami". Tai reiškia, kad ne tik vy
mos sustiprinimą naujoje Brež
vo mokslinį darbą
paskelbti, vadovėlių, savo spaudos. Randa- riausybės, bet IT privatūs asmenys
nevo
konstitucijoje.
Knygos antrinė antraštė yra: masis vietinių valdininkų prane- ir organizacijos yra įteisinti veikti,
"Deportacijos ir tragiškas Sovie- Šimais, Nekrich skelbia, kad kad būtų įgyvendinti Helsinkio
Maskvos nerusiškų tautų
tų mažumų likimas pabaigoje 1944 m. Kirgizijoje buvo 31,000 Baigiamojo akto nuostatai.
antrojo pasaulinio karo". Knyga tremtinių Šeimų, o joms tebuvo
Jis taip pat teisingai pastebėjo,
Dr. Albertas Gerutis, nagrinė
daugiausia skirta aprašyti depor- skirta tik 5,000 kambarių. Frun- kad pamirštama pilietinių ir poli
damas
šią temą, atkreipė dėmesį
tacijoms ir sunaikinimui Krymo zės apylinkėse vienas kambarys tinių, o taip pat socialinių ir kul
į
įvairius
faktorius, vedančius į
totorių, karačajų, čečen-ingušų, teko penkioms Šeimoms. Skelbia tūrinių teisių sandaros, įsigalio
nerusiškų tautų didėjantį antirukarabino - balkarų, kalmukų, pavardes, kaip ištremtas rašyto- jusios 1976 m., kuri/ase pirmon
siškumą. Pirmon eilėn kalta ko
vokiečių autonominių respublikų jas tapo mūrininku, kitas — vieton iškeltas tautų apsisprendi
munistų partijos politika, s u 
ar sričių sunaikinimą, bet šis ru- sandėlio darbininku. Daugelis mo principas. Tuo būdu tautų ap
kreipta prieš nerusiškų tautų in
su mokslininkas pakartotinai pri- tremtinių buvo paversti elgeto- sisprendimo principas tapo tarp
teresus, nuolatos liaupsinanti "di
mena, kaip 1940 - 1941 m. trem- mis. Autorius surinkęs pačių rū valstybinių įsipareigojimų objek
džiąją" rusų tautą, nuvertinanti
tinių prikimšti traukiniai iš ne- sų įstaigų pranešimus, kad trem- tu — sutartinės tarptautinės tei
kitų tautų istoriją ir jų tradicijas.
seniai užimtų Baltijos valstybių tiniai badauja, kenčia nuo alkio, sės norma. Šias sandoras yra ra
Todėl
sovietinės politikos cha
buvo deportuojami, kaip naujos tūkstančiai vaikų miršta.
tifikavusi ir Sovietų Sąjunga.
rakteristika kaip didžiarusių šovi
deportacijų bangos iš Pabaltijo
.JL.
Ryšium su išsivysčiusiu disiden
nizmas nesąs tik raudonųjų kinie
kraštų 1948 ir 1949 m. pasiekė
A •• • c-uT-. XT
Iškaitydami į pačių Sovietų tų judėjimu Sovietų Sąjungoje ir
čių išradimas. Kartais yra sunku
Ne m o k s l i n i n k o ^ j ^ v d k a l ą a . komunistų valdomuose Europos
centrinę Aziją ir S r b f r DDr.
r . Nenustatyti, kur baigiasi komuniz
krich pabrėžia, kad išvežtųjų viev
• •
• v M j ^ Pie žiaurų elgesį su tremtiniais, kraštuose Vakarų pasaulyje padi
mas ir kur prasideda didžiarusištas buvo stengiamasi užpildyti
kad
dar ir
kas Šovinizmas. Tačiau čia pat
nneužmiršti,
eužmiTŽtit
W
kolonistais. Pažymėdamas, kad tadme
dabar yra Sibire lietuvių trem daug priežasCių. Svarbiausia priežas
jis pastebi, kad yra daug nerusų
tai išplaukia iš Maskvos siste
disidentų, kurie bendradarbiau
tinių. Net ir naujos okupantų tis, kad karvės ganyklose laikomos
mos, jis cituoja Lenino posakį:
tik
10
valandų
per
dieną.
Per
vasaros
ja su rusų disidentais, kurie pri
žiaurumo aukos atsiduria Sibire,
"Mes, didžiųjų tautų žmonės, be
karStymeti dažnai stovi pavėsyje ir
pažįsta nerusiškoms
tautoms
lageriuose ar psichiatrinėse ligo neėda. Latvijoje kadvės melžiamos
veik visada esame kalti dėl ne
tautų
apsisprendimo
teisę.
ninėse.
Pasaulio
lietuvių
archy
dar tris kartus per dieną ir daugelio
suskaitomų prievartos ir įžeidimų
Jau nuo pat sovietinio režimo
vas
pasiryžo
išleisti
sąrašą
į
Si
ūkiuose
melžimui atvaromos į tvar
atvejų".
įsteigimo komunistai stengėsi iš
birą ir kitas Sovietų Sąjungos vie tus. Nuo tų didžiųjų ūkių tvartų ga
•
tas deportuotų lietuvių. Tai bus nyklos dažnai yra toli ir karvė? Kukli prekyba Samarkande, Sovietinės Uzbekijos administraciniame centre. Ir mabometonys uzbekai nėra paten plėsti savo valdymą į visas carisPasmerkdamas pabaltiečių ir
turi suvaikščioti kelis kilometrus, kinti sovietine okupacija. Kyla tautinis ir religinis judėjimas, ypač kai dabar rusai visomis išgalėmis stengiasi
neišnykstantis dokumentas, ro kas ir sumažina pieno išmilžį. A. T. [išstumti
vietines kalbas ir smarkiai kolonizuoja užimtą kraštą.
(Nukelta į 4 pusL)
kitų deportacijas, dr. Nekrich pa
dąs
okupanto
kruviną
žiaurumą.
brėžia: "Pabaltijo valstybių gy
ventojų deportacija yra 'ne tik Visi, kurie ištrūko iš trėmimų,
kurie išvengė Maksvos lagerių ir
reiškimas beatodairinio įstatymų he^tiifanių^
^
iažniau gaudama v a i s t ų švirkštais, ji pradėjo apšviesti, kad jie nuodėmių pasekmes suprastų ir
M
Jausti
nepaisyme bet, svarbiausia, tai ^ ^
^
^ ^
^ ^
protestuoti, sakydama:
nenusidėtų. Dievas yra be galo geras ir atlaidus, —
yra neatskiriama Sovietų valsty'
—
Prašau
m
a
n
e
nekankinti,
leiskite
man
ramiai
vien
dėl savo gerumo iš anksto numatytų ir neleistų
sų komunistinės tironijos desponumirti! Nematau jokios prasmės prailginti savo silnavalių žmonių į gyvenimą. Būdamas visagalis,
bes, visuomenės ir inteleVturali- . . _ a «^^r*„„*i :„ JU„WI JAI
kentėjimus. Aš numirusi būsiu laimingesnė, nes tų sudraustų visus gundytojus, visus piktadarius ir net
JONAS MATONIS
kančių nejausiu...
pačius pikčiausius velnius.
0
rat, i t s f l i e p U
Man
lankant
ją
ligoninėj
ji
mane
vis
ramino
ir
Kunigas, išgirdės tokį pamokslą, į ginčą su
92
prašė nesivarginti. Girdi, užtenka kartą dienoje ligone nesileido ir, net nesiteisindamas ligonę
,
-j ., ,
v «. u
i ^, mus kreiptis i valdžios žmones
2mona
buvo
ne
tik
religinga,
bet
ir
savo
^
.
^
1
^
'
M
^
^
»
*
«
tėvų
žemėje,
pasimatyti. Kai a t e i d a v a u antrą ar trečią kartą, tai palikęs ramybėje, pasišalino.
Kitą kartą, irgi,
raais valdymo metais. Blogiausia,
'
gyvenimą
tvarkė
tiksliai
pagal
sąžinę.
Ji
niekad
net
baramas
buvau,
kad
dažnas
mano
lankymas
jai
atrodo,
po
geros
porcijos
raminančių
vaistų, man
kaip pabrėžia istorikas dr. NekUniversitetų, miestų bibliotenieko
nepasmerkė,
niekad
nieko
neapkalbėjo.'
nieko nepagelbės, jai net negera matyti mane išvystė tokią fantaziją:
rich, kad Sovietų Sąjungoje yra koše reikia reikalauti knygų, atPastebėjusi
ką
bloga
darant,
sakydavo,
kad
tai
jo
ar
vargstant.
— Labai gerai popiežius padarė, įsigydamas
neskelbtas, bet veikiantis draudi- skleidžiančių Maskvos prievartą
jos
reikalas,
tesižino.
Gydytojui n e k l a u s a n t jos prašymų, — nemaitinti lėktuvą. Va, klausyk: su savo lėktuvu nuskrido į
mas diskutuoti klausimus, lie- ir skriaudas, nes bibliotekose
Tik savo vaikams tai jau visuomet nieko per venas, ji net p y k d a v o ir adatas pati ištraukdavo. Braziliją ir parsivežė šventąjį. Juk jei jis pats ten
čianSus oficialių asmenų vykdo- knygos atsiranda pagal pereikamą įstatymų laužymą ir jų de- lavimą. Reikia okupanto daro- nepraleisdama vis paaiškindavo, kas gera ir kas Tuomet pradėjo jos r a n k a s priraišioti prie lovos ir vis nebūtų nuvykęs, tai to šventojo niekas ir nebūtų
bloga, sakydavo, kad reikia daryti tik gerą visur ir dažniau švirkštė r a m i n a n č i ų vaistų, nuo kurių net atpažinęs. Dabar ir Brazilija turės savo užtarėją. Gal
spotiškus veiksmus.
mas skriaudas perteikti mūsų
visuomet, reikia dirbti, ką nors kurti ir tobulėti. Tik kliedėti pradėjo. Kartą, pas ją nuėjęs, radau ten toje vargo šalyje yra ir daugiau šventųjų. Gerai
Dr. Nekrich pabrėžia, kad de- jaunajai kartai, nes tas juose ugtobulybėje yra gyvenimo palaima. Nežiūrint, kad priraišiotą su š a l i a lovos pakabintu buteliu. Ji, darytų popiežius, jei jis ten dažniau nuskristų. — Aš
portuojamų tautybių žmonės bu- dys ryžtą aukotis dėl tėvų žemės
žmogus tobulybes negali siekti, vistiek reikia prie jos matyt, apsvaiginta vaistais, mane pamačiusi ir taip gi į ginčus nesileidau, pritardamas ligonės
vo nekalti, tokios bausmės nenu- išlaisvinimą
/. Pr. artėti. Sunkiai ir ilgai sirgdama, jau žinodama
sako:
nuomonei... Panašių fantazijų papasakojo ir ją
artėjančią mirtį, visai nesijaudino, — sunkias
— Va, žiūrėk, ką m a n Arvydas su Kaziu padarė! lankančioms pažįstamoms.
kančias kentėdama nesiskundė ir, pastebėjusi mane Beskautaudami raišiojo, raišiojo visokius mazgelius,
Nežiūrint tokios ilgos, kankinančios ligos, kai
Spaudoj IfrjĮĮjĮJjg
jos kančias pergyvenant, mane vis ramino, prašė o štai dabar ir m a n e priraišiojo prie lovos. Net negaudavo raminančių injekcijų, galvojo logiškai ir
nesijaudinti ir tik kantriai laukti savo eilės. pajudėti negaliu.
viską atsimindama iki smulkmenų. Kai kada
KARVCS IR PARTIJA
Pabrėždavo, kad, padarius viską, kas yra žmogaus
Ilgainiui vis daugiau silpstanti ir vis gaunanti tekdavo stebėtis, iš kur galėdavo turėti tiek jėgų, tiek
galioje, reikia laukti parėdymo iš aukščiau, — reikia dažniau skausmus raminančių vaistų, pradėjo vis daug atsiminti ir nuosekliai galvoti. Buvo
Okupuotoje Latvijoje laikraščiai su- pakėlė karvių pieno HmlUo. Laik*
dažniau pergyventi įsivaizduojamus įvykius ir sudžiūvusi, — likę tik kaulai ir oda, net visai į save
kėlė susirūpinimą dėl pieno primilži' rašąs "Ciną" atspausdino ilgą raitą paklusti Aukščiausiojo valiai.
Labai
neprotinga
yra
išmetinėti,
jaudintis
ir
tuo
sveikas pasąmonės mintis maišyti su skausmų nepanaši, kelis mėnesius nevalgiusi, vis dar
mo sumažėjimo. Po praėjusio Mietin "Daugiau vasaros pieno!" Raitas nu
go rudens, kai trečdalis derliaus liko rodo, kad psr 5 pastaruosius mene dar labiau didinti savo kančias. Aš ir taip ilgiau sukurtais vaizdais ir jų pasekme. Kartą apsilankius galėdavo atsisėsti, pasivartyti ir visai logiškai
laukuose nenuimta, ir po šaltos Žie sius koKBoai. valstybiniai aidai ir pri pagyvenau, negu kitos. Vis kartodavo:
ligoninėj kun. J. Budzeikai ir tik įėjus pro duris ir galvoti. Puikiausią atmintį turėjo iki pat mirties.
mos, kai dėl pašarų stokos daug gy vatus karvių savininkai pristatė valą
— Aš savo atlikau. Mano vaikai užauginti, artėjant prie lovos, pradėjo tiesiog bartis:
Aiškiai suprato savo ligos eigą ir jos pasekmes.
vulių nugaiio, planuotojai daug vi tybd 1% pieno mažiau, nagu praei gyvenimui paruoša, todėl visai ramiai galiu
Keletą dienų prieš savo mirti man pareiškė:
—
Tai
ką?
Atėjai
gąsdinti
mane
tuo
baisiuoju
tais metais per tą pat{ laikotarpi. Kol
etų skyrė Hai vasarai.
pasitraukti,
—
atlikau
visa,
kas
buvo
mano
pareiga
pragaru? Nemanyk, kad aš pačiu ir patikėsiu. To
— As neužilgo mirsiu. Mirsiu šiais 1974 metais,
Šiais metais pieno valstybei prista chozai ir sovcbotai palikę valstybei
ir
ką
galėjau.
Aš
laiminga
turėdama
niekuo
ugninio
pragaro
nėra,
tai
tik
išgalvota
priemonė
skolingi
68,000
tanų
pieno,
o
prlva
bet
tau
dar liko gyventi dešimt metų. Tu mirsi 1984
tyti buvo {sakyta 1 mflijona* 815,000
neapsunkintą sąžinę.
žmonėms
bauginti.
Visagalis
Dievas, vietoj metais.
tanų, 9% daugiau, naga praeitais roe ras i t s U s l — 18,000 tonų.
tais. Tačsjm iU patirk* {sakymas ne DM pieno pristatymo atsilikimo
Ligoninėje pradėta maitinti per venas ir kankinimo pragare, galėtų žmonių protus tiek
.. ,.
(Bus daugiau)
-

GRUMTYNĖS SU LEMTIMI
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DRAUGAS, penktadienis, 1970 m. rugpiūčio mėn. 24 d. J kimuose, jis teikia pirmąją komu- Į llowships" programą šią vasarą
- Į^ijžĮ lietuviu vaikučiams, mielai iš 1340 kandidatų buvo atrinktas
visų kviečiamas palaiminti mote- drauge su kitais 16 asmenų aukš
tom pareigom Baltuosiuose rū
muose ar ministerijose. Ta pro
VVBA1 IR MOTERYS
B E A L
E S T A T E
B E A L E S T A T E
ga
jis
turėjo
galimybių
asmeniš
tenykščiu jaunimu .diskutavo lieReikia spaustuvei laužytojos
Kelias į Baltuosius rūmus
N. W. Suburt) MEDINAH — Custom
tuviams rūpimas problemas. Kun kai susipažinti su JAV preziden
brick. cedar trim, split level. 3 bedrm. ar laužytojo paruošti darbus
dr. Jurgis Šarauskas
ypatingai tu, jo žmona ir kabineto nariais.
S. m. rugpiūčio pradžioje kun.
iy2 baths. Famiry room with stone offsetui. Turi mokėti lietuvis
Šiomis dienomis jis gavo galu
mėgiamas lietuvių jaunimo. Jis
Jurgis Šarauskas
Northwestem
fireplace. Large balcony, living room
Savininkas
parduoda
mūrinį
Cape
gerai pažįsta jų poreikius ir mo tinį paskyrimą ir dirbs Valsty
overlooking formai dining room. Beau- kalbą ir turėti patyrimo tame
Ood
namą.
3
miegami,
pilnas
rū
universitete, Evanstpn, 111., apgy
ka jaunimą sudominti bei paska bės departamente, Rytų Europos sys. Garažas. Naujesnis centr. ga- tifully finished lower leveL Ideal 3 darbe. Skambinkite 585-9501
nė disertaciją ir jam buvo suteik
tinti aktyviai lietuviškai veiklai. ir žmogaus teisių skyriuose. Tu- zu apšild. ir kilimai. Oro Vėsini rm. apt. in lower lev. Central air. 2y 2 Prašykite reikalu vedėjo.
tas mokslo daktaro laipsnis iš or
Jis, sakytume, yra šių laikų kimi- Į rės progos glaudžiai bendradar mas. Daug priedų. Kaina $46,500. car garage. 2 patios. Over V2 a c r e —
ganizacijos psichologijos ir Bažny
beautifully
landscaped.
Appraised
gas, gerai pažįstąs šių dienų Baž biauti su Valstybės sekretorium, Teiraukitės angliškai telef. —
čios administracijos mokslu sri
KELP VVAN'TED — V YRA1
at
$170,000.00.
Ovner
seŪmg
at
to
departamento
aukštais
parei
6 5 2 - 3 6 2S
nyčios reikalavimus ir žmonių
ties. Pažymėtina, kad tai vienin
$158,500.00.
TeL
274-6687
gūnais ir dalyvaus pasitarimuose
problemas.
telis katalikų kunigas, pasiekęs
su
vyriausybės nariais, svarstant R. EVERGREEN PARK — 97-os ir
Dėl šių savybių kun. dr. Jur
doktorato šio mokslo srit įe.
Europos
ir žmogaus teisių prob Washtenaw apylinkėje parduoda- I PARDUODAMAS N A M A S
gis Šarauskas arkivyskupijos bu
C.C.T.V. mušt bave knowledge of
KAUNE, LIETUVOJE
mas vieno buto 5 kambarių namas ;
Kun. dr. Jurgis Šarauskas, 34
vo gerai vertinamas ir įgytas lemas. Jis taip pat aktyviai dirbs tiesiai iš savininko. Taip pat par- ; Naujai pastatytas, erdvus, S miegami. switchers, scanners, VTR hook-ups.
metų, gimęs Vokietijoje, ketverių
Garažas ir didelis kiemas.
Largest independent in nation. Excelaukštųjų mokslų žinias panaudo ruošiantis Madrido konferencijai duodamas rašomas stalas. Dėl l
metų tėvelių Marijos ir Stasio ŠaKreiptis i MR. VAX HOT7TEN ( K a  lent salary. Company insurance inc.
ir
j,oje
dalyvaus
kaip
delegacijos
pažiūrėjomo susitarimui skambinti j nadoje), tel. (416) 8 6 2 . 7 0 2 0 — dar
jo dirbdamas įvairiose pasaulie
rauskų atvežtas Amerikon. Čia
Dental, Paid Vacation.
bo valandomis.
narys. I Washingtoną, D.C., kun. j nuo 4 vai. popiet — 636-0333.
čių ir dvasiškijos institucijose.
ėjo pradinius mokslus. Sėkmingai
CaU
Kaip žinia, kun. dr. Jurgis Ša dr. Jurgis Šarauskas išvyksta atei
'.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
baigė St Mary of the Lake ku
nančios savaitės pradžioje.
MISCELLANEOtJS
rauskas
pagal
„White
House
FeKun. dr. Jurgis šarauskas
8 kamb. mūr. bungalow. čreng- 583*9410 For Interview
nigų seminariją Mundelein. Toje
I klausimą, ar turės progos ten
tas
rūsys. 3 tualetai. Didelis gara
lllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllll
pačioje seminarijoje vėliau įsigijo
dirbdamas
kelti
ir
pavergtos
Lie
Daugelis
muskatinių
augalų
žas.
Arti Maria mokyklos ir Šv. Kry
du magistro laipsnius — vieną iš rius metus pastoracinį darbą dir
M. A. Š I M K U S
tuvos
problemas,
kun.
dr.
Jurgis
žiaus
ligonines. Tuoj galima užimti. NEED ST0RAGE AND ISSUf
žaliuoja,
žydi
ir
dera
ištisus
Sv. Atanazo,
NOTARY PCBLIC
pastoracinių mokslų, antrąjį — bo svetimtaučių
INCOME
TAX
SERVICE
Idealu
didelei Seimai.
Šarauskas
atsako,
kad
„šis
klau
Žalias augalo vaisius
MAN
licencijatą iš teologijos. Trečią Evanstone, parapijoje. T e n besi metus.
2 po 4 kambarius murink Brighton
4258 So. Maplewood. tel. 254-7450
simas
man
ypatingai
rūpi
ir
nie
Respor.sible
for
receiving,
storing &
magistro laipsnį gav,o Illinois darbuodamas įsijungė į visuome kiek panašus į abrikosą. Išori kada nepraleisiu progos tuo klau
Taip pat daromi VERTIMAI
Parke. Gražiai užlaikytas. $47,000.
issuing
tools.
parts
components.
Full
nis
vaisiaus
apdangalas
yra
ninę
ir
pastoracinę
veiklą
ame
GIMINIŲ
iškvietimai,
pildomi
technologijos institute, baigęs
simu kalbėti".
time employment, some overtime.
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir
minkštas.
Vaisiaus
viduje
užrikiečių
tarpe.
Tačiau
darbas
ŠIMAITIS
REALTY
"•Public administration" mokslus.
kitokie blankai
Good Co. benefits. Polish language
Kun. dr. Jurgis Šarauskas iš
niekada auga vadinamasis muskato rie
Insurance — Income Tmx
Jis pasižymi ypatinga Dievo do amerikiečių tarpe jam
lllllllllllillllllllllllllllllllllliuuiiuilllllll
would be helpfuL Only ąualified need
laikė sunkų egzaminą, kietai dirb
Notary Republie
vana — gabumu moksle ir dėl nekliudė aktyviai reikštis ir lie šutas. Riešuto paviršiuje susi
apply.
jaunimo
organizacinėje daro skiautėtas, labai kvapus, damas, pasiekė plataus mokslinio IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIII1IIIIIIIHUIIII 2951 W.63rdSt.. 436-7878
E. O. E.
to pasiekė tokio gilaus išsimoksli tuvių
išsilavinimo ir ypatingi sugebėji
veikloje.
Jis
sutinkamas
jaunimo
CaU:
766-0660
Ask For Niek
degančio
skonio
apvalkalėlis,
iš
nimo.
mai jį nuvedė į Baltuosius rū Spalvotos ir Paprastos. Radijai,
839-1784 arba 839-5588
stovyklose,
organizacijų
susirinkurio
gaminamas
vertingas
Po įšventinimo kunigu jis šeŠemus.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIUJUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Stereo ir Oro Vėsintuvai
SHEET METAL
prieskonis "Macis". Kaip prie
Pardavimas
ir
Taisymas
Džiaugiamės
šio
jauno
lietu
Sheet
metai
model makers. J9.00 per
skonis vartojamas ir riešuto
hr. Shear operator. Drill press, preao
vio
kunigo
laimėjimais,
pasiekus
brake operatore. Starting $6.00 per
M I G L I N A S TV
branduolys.
Vienas
muskato
hr.
Mušt be experienced.
VVashingtone,
D.C.,
JAV
aukš
medis kasmet išaugina nuo 3
2S46 W 69th S t . telef. 776 1486
čiausioje valdžioje tokį reikšmin IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIH'
Howler Fabricatkm
gą, pradedant 1939 m. Hitlerio- iki 10 tūkstančių vaisių.
(Atkelta iš 3 psL)
gą postą, kurio iki šiol nė vie
Stalino susitarimais,
militariAddisoc
543-3600
tinęs Rusijos pavergtas tautas, ne tų kraštų okupacija 1940 m,,
Muskato riešutai vartojami nas lietuvis dar nebuvo pasiekęs. 10% —• 20% — SO% plįrUMJ naokžslte
a i npdmm!ą nuo ugnie* ir aatotno70 ir Map!ewood. 2 aukštų 3-jų bu
Kun. dr. Jurgiui Šarauskui lin i>Hk> pas mus.
kartais padedant vietos kolobo- Maskvos suaranžuotais rinkimais dešrų, likerių konditerijos ir ki
MACHINISTS
tų mūr. pajamų namas. Taip pat ga
rantams. Tačiau
daugelis iš ir tariamai "savanoriškų" įsijun tose maisto pramonės šakose. kime ištvermės ir sėkmės naujo
Exp'd.
omly.
Mušt ha.ve own tools.
limos
pajamos
rūsy.
2
maš.
garažasFRANK
ZAPOLIS
Set up & operate caachlnes. Varied,
jų dėl nacionalinio nukrypimo gimu į Sovietų Sąjungą, jis atski Kramtomas branduolio pagalė se pareigose, nepamirštant ir mū
Nebrangus.
$2<>sv% Weat SSth Street
interesting work. Short & long runa.
72 ir Mozart. Liuksusinis 2-jų butų AC
Stalino buvo "represuoti". Pasi rais bruožais pavaizdavo ir dabar lis panaikina blogą burnos kva sų tėvynės problemų.
shop.
Steady.
Employment
Chicago, nilools
po
2
miegamus
mūro
namas.
įreng
remdamas sovietinės enciklope tinę Lietuvos būklę. Aštuone pą.
Telef. GA 4-8SM
Mšk.
KBK TOOL MFG
Jurgis Janulaitis
tas rūsys. Pamatykite šiandien.
dijos duomenimis, Gerutis kons rius metus užsitęsęs ginkluotas
43 ir Washtenaw. 2-jų butų mūr. 674-3636
Skokie
tatuoja, kad skaičius tokių "re i pasipriešinimas, būtent iki 4952
po 2 miegamus. 3-jų kamb. butas
įHiiiiiiiiiiiiiiiiitmiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiii' skiepe. $49.500.
presuotų" lietuvių Sovietų Sąjun- į m ^ apsaugoja Lietuvą nuo radiBridgeporte — puikus investavimas. R E F R I C E R A T I O N
goje yra žymiai didesnis, negu ne j s k a l i ų Maskvos priemonių, nuMylimam vyrui ii tėvui
7 butų mūro namas. Kinas rūsys.
priklausomoje
Lietuvoje
t e i s - i k r e 5 p t u p r i e š Lietuvą, ypač kraš"
Ucensed, bonded, insured.
Assemble small units, also need
Nuomininkai
patys apsišildo. $17,500 help to desigr. new units. Steady
Nauji darbai ir pataisymai. VirtuvSs
mo nubaustų komunistų dėl jų t o niSįfįkacijos. Nors rusų skaimetinių pajamų. Kaina $54,000.
job. Good pay. CaU —
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
subversyvinės veiklos.
£ i u s Lietuvoje padidėjęs iki 8,6
59 ir Mozart. Iš naujesnių 8 butų
plytelės Glass blocks.
Sinkoa gerai prižiūrėtas mūras. Pirkėjui 3
mirus,
skausmo
valandose
žmonai
IZABELEI
ir
sū
Komunistų partijos programo- P™c. vietoje
prieškarinio 2,5
456-7300. Ask for Bill
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga miegamų butas. Del informacijos
roc
is
nums
MRNIGIRDŪI
ir
RAMŪNUI
su
šeima,
gimi
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto skambinkit mums.
je numatyta siekti, kad tautybių iP -> J V™*
mažesnis negu
arba po 5 vai. vakaro
nėms ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir
skirtumai išnyktų ir susidarytų j Latvijojį« Estijoj
67 ir Pulaski. Naujas 3-jų miegamų
PROGOS — OPPOBTTINTTIES
bungalow.
Skiepas, garažas. Pamaty
naujas sovietinis žmogus, kalbąs j Pabaltijo respublikų padėtis ydrauge liūdime.
SFRAP1NAS — 68ft-2960
kite
šiandien.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUJllUlUliillli
rusiSkai. Iš čia seka pastangos « skirtinga nuo kitų Sovietų resSofija ir Norman Burstoin
Oak Lawn, į vakarus nuo Cicero
Marąuette Parke parduodamas
denacionalizuoti nerusiškas tau-:P u b l i k "> ^es vakarų dempkrati"tri-level".
Miiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiin Liuksusinis 3 miegamų.
tas ir įvairiomis priemonėmis pa- !nės valstybės nepripažįsta jų iNAMAS m TAVERNA
Pamatykite Šiandien.
dėti rusams išlikti rusais gyve- jungimo į Sovietų Sąjungą. Kiek
Del informacijos skambint
nantiems nerusiškuose k r a š t u o - l P 1 ^ autorius sustoja prie ka
SERfiNAS perkrausto baldua ir
Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
sė. Rusai gali kurti mokyklas v i - * 1 * * Bažnyčios būkles, Simo Ku
architektas
77 6 - 4 9 5 6
dimai ir pilna apdrauda.
soje Sovietų Sąjungoje, o n e ru-įdirkos bylos, ^Kalantos susidegmr
4243
W.
63rd
Street
Tel. — \VA 5-8063
sai, negali kurti mokyklų kitose į g
Sadunaites bylos, lietuvių
3
llllllliillllllllimilllllllllllliuilllliujlllllt
federalinėse respublikose.
Pvž.
" —
Tel. — 767-0600
NAMŲ APSITVARKYME
Gyveno 2937 West 71 Street, Chicago, lllmois
lietuviai, išskyrus Lietuvą, nega
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllll
Staigiai mirė 1979 m. rugpiūčio 16 d. ir buvo palaidotas rug
Mes turime kompiuterį ir esame
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti,
Jvalrlų prekių pasirinkimas nebranH turėti lietuvišku mokyklų Gu
piūčio 18 d. švento Kazimiero lietuvių kapinėse, Saint Ann
nariu M.L.S., kas palengvina parda atnaujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko
ifiai iš mosi} sandelio.
Įdomūs
yra
ir
kitų
Sovietu
pa
Shrine.
dijoj, Rusijoj ar kitose respubliko
namo. Rūpinatės? Visuomet Cia Jams
COSMOS PABCELS EXPRESS vimą bei pirkimą.
vergtu
tautu
atstovu
pranešimai
se. Rusifikacijai vykdyti naudoNuliūdime pasikko: duktė Kristina Bornett su Seimą
su
patyrimu, ui prieinamą kainą pa
2501 \Y. 69 St, Chicago, III. 60629
jamos plačiai
industrializacijos'J* P a d e d a &™* nuprasti pair Lietuvoje 3 seserys.
dės,
skambinant po 6-tos v. vakaro
priemonės, suteikiant rusams e - ! vergtųjų tautu būklę ir ju pastanSIUNTINIAI Į LIETUVĄ
TELEFONU 474-3950
migrantams visokių
privilegijų į f s l a i k y t i savo savitumą ir
Telef. — 925-2737
Palikimas. Modernus, apie 20 metų,
IEŠKOMA
PIRKTI
tiek Lietuvoje, tiek kitose respub j i n d r a i kovą del asmens ir tauVytautas Valantinas j 2-jų butų mūro namas ir mūro gara
tu laisvės.
iiuiiiiiitiimiimmiiiiimiiimiiimiMiiii į žas, įrengtas beismentas. Prašau tei
likose.
Mylimam vyrui ir tėvui
IEŠKOM PIRKTI
— — — — ~ — _ _ _ _ _ | rautis ir paduoti savo telef. apžiūrėji
Tauty apsisprendimo teisė yra
tiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiitfinmiliiiiiH mui iš anksto. Viliuojanti kaina.
vieno buto mūrinį bugalow
visuotinė ir privaloma visoms
MUSKATO RIEŠUTAI
su
garažu. Brighton Parko apyl.
Tuščias sklypas. Tinka naujai statybai
valstybėms ir tautoms- Vargu ga
Muskatinių
(Mysisticaceae)
Marąuette Parke.
mirus, lydinčius žmoną, operos solistę IZABELĘ,
lima kalbėti apie pastovią taiką,
Skambint 476-2670
KILIMUS IR BALDUS
šeimoje
yra
apie
2
5
0
rūšių
au
Mauname
ir
vaškuojame
kai visai eilei tautu paneigiamos
sūnus pianistą MANIGIRDJį ir inž. RAMONE su šei
Labai švarus 2-jų butų namas ir ga
visq rūšiq grindis.
ražas.
Elektrinės durys. Atskiri gazo
elementarinės žmogaus teisės ir galų. Daugiausia medžiai, bet
ma nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
J BUBNYS — Tel. RE 7-5168 šildymai. Brighton Parke. $37,000.00.
pagrindinė tautu apsisprendimo yra ir krūmų. Visi muskatiniai
IIIIIIIUIIIllIlIlIllilllliiuiuiIlUUlllIUlJUIIi
D E M E S I O !
Regina ir Vladas Andrijauskai ir Urėta
teisė. Turi ateiti galas ir Sovietu augalai auga šiltuose kraštuo
2-jų aukštų mūro namas ir 2 au
lllllllllllllllllUlllllllliUIllliiiiliiiiiiiiiiiii
varomai tautų genocidinei poli se — Afrikoje, Madagaskare,
to garažas. Apie $6000.00 pajamų.
Australijoje ir P . Amerikoje.
Naujas stogas ir gazu šildymas. Ap
tikai.
VIZITINIŲ KORTELIŲ
sauga nuo potvynio. Alum. langai.
Kai kurios rūšys auginamos
S. Lozoraičio pranešimas
Galite pirkti ui $41,800.00.
REIKALU
Trumpais bruožais nušvietę* Kryme, Jaltos Nikitsko botani
kos
sode.
Pabaltijo valstybių pavergimo ei
Vizitinių kortelių naudojimu yra
Apdraustas perkraustymas
gražus paprotys. Biznieriai jai pla
įvairių atstumų
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
2625
Wtst
l
į
s
t
Street
(1917-1945)
mų atstovams turėti graliai viiiTeL 876-1882 arba 876-5996
tinęs korteles.
Edatsd by V. Stanley VARDYS
• v.*
Tel. 737-7200 ar 737-8534
iiiiiifiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiuiiiii
and
Kreipkitės J "Draugo" adminis
Ramnald J. MISIŪNAS
6 kamb. atremontuotas medinis. Ga traciją visais panašiais reikalaU.
zu šildymas. Arti 45-os ir Albany. BOaite patenkinti mūsų patarnavi
Published trim tfae cooper&tkn of (be Asaociation for me Admu.
SIUNTINIAI
f
LIETUVA
$27,500.00.
vaocement of BALTIC studies.
5 kamb- mūrinis. Gazu šildymas.
Ir kitus kraštus
The Pennsylvania State Universfcy Preas Umversty Park and
NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave,, Garažas. Arti 69-os ir Maplewood. Že
London.
j Oblcago, IU. 606S2, telef. 927-5980 miau $40,000.00.
240 puaL Kieti viršeliai. Šioje knygoje, kaip rąžoma, šaltinai pa
2-jų aukštų Georgtan. 5 kamb. 37
naudoti Suomių, Vokiečių, Anglų, Amerikos ir ypatingai Rusų ir Lie
p.
sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinta
tuvos archyvų dokumentai, kurte niekad nebuvę išleisti. Kama su per
^
•
Į
kaina.
$30,000.00.
siuntimu $15.00 m. gyv. prideda 75 et. valstijos mokesčių. Užsaky
Seniausia Lietuvių Radio programa
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiimimiimiiiiiiiiiiiiiij Taverna Ir 4 kamb. mūrinis. Į rytus
mus siųsti:
nuo California Ave ir 71-os g-vfts. Nu Naujoj Anglijoj U Stoties WNSR,
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo
DRAUGAS, 4545 West 63rd St, Chicago, \L 60629
S 0 P H I E B A R Č U S žeminta kaina. $45,000.00.
1:00
ik) 1:30 vai. po nietų — perduoRADIO ŠEIMOS VALANDOS
BUTC
NTJOMAVTMAS
dama
vėliausių, pasaulinių žintų san
Visos programos Ii vvY)pA
trauką
ir komentarai, muzika, daine*
Namų
pirkimas
—
Pardavimas
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
it
Magdutes
pasaka. Sią programą
Valdymą*
madienio iki penktadienio 3:00 —
Y^y
• \ T \ T T \ j|
Rezidencinės ir Komaccm** Nuosavybe*
••da Steponas ir Valentina Minkai.
3:30 vai. popiet. — Šeštadienį ir
J L ^ V ^ A v i L//*.
Apart "lentai • Kon<lon»nnjm*. . Nuom^v.-i-.
Draudimai — Ineome Tax
Biznio reikalais kreiptis | Baltic Fk*
Mkmad. nuo 8:30 iki 9:30 r. ryto.
rista
— g«lų bei dovanų krautuvą,
Notartataa — Vertimai
Telef. 4S4-U15
502 E. Broadway. So. Boston, Mast.
BROKUI
• • «
*OTA*T
RJ-.AJ.TOK
1490 AM
02127. Telefonas 268-0489. Ten ptt
T? C T** 4 T T? ' 7 0 ' G"* hou\evara,,st R?tcr*bv<\3 haach,f-\. M?0<>
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
1159 S. MAPLEWOOD AVE.
site
dideli pasirinkimą lietuviškų ksyJ.
B A C E V I Č I U S
CHICAGO, HX. 6M29
Turkijos karo veteranai — tvirtos NATO sąjungos šalininkai
iiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiimiiiiiumf 6456 S. Kedzte Av. — 778-2233
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TELEVIZIJOS

TAUTOS VERGIJOS PANČIUOSE

Namai Chicagoje ir
priemiesčiuose

PLUMBING

A. t A. Inž. KAZIMIERUI MOTERAIČIUI

M O V I N G

Budraitis Realty Co.

A.U

DANIELIUS

MACENAS

DAR NE VĖLU

A. t A. Inž. KAZIMIERUI MOTERAIČIUI

THE BALTIC STATES IN PEACE
AND WAR

V A L O M E

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

Valdis Real Estete

_

REAI

H Angtlfe & Kamiene |

^

RADIO PROGRAMA

i

BELL REALTY

m

patrijotams. gyvenantiems lais Mano patyumu, vapsvos puola I širšė ir vapsva yra vabzdžių
vuose kraštuose. Mat, Vasario tik gyvul r iš, nes jaunas dienas• giminės, bet spalvą turi skirtingą,
16 d. lietuvių gimnazija yra vie praleidau lėviškės ūkyje (B. Jab- i Širšė daugiau panaši į bitę, o
MOKSLO METŲ PRADŽIA mas, tautodafo ir liaudies instru nintelė laisvajame pasaulyje, ku lonskis). Reikia tikėti "Belgą" vapsva kur kas tamsesnė ir skrisrioje mokinius supažindina su žinių įstaigos pranešimu, jog bu- Į dama skleidžia dūzgimo garsą,
Mokslas visiems Clevelando Šv. mentų muzika. Vaikai taip pat nesuklastota lietuvių istorija, li vo ten vapsvos, o ne širšės, kaip į kurio labai gyvuliai bijosi. Jį išKazimiero lituanistinės mokyklos bus ruošiami lietuviškai išpažin teratūra ir kitomis mokslo disci kad A.T. pradžioje straipsnio ra- j girdę puola į artimiausius kni
mokiniams
prasidės šeštadienį, čiai ir pirmajai šv. Komunijai.
plinomis. Be to, mokytojai moki so. Ir jos puolė žmones, nes mies- \ mus ar bėga namo ir slepiasi į
Kai kurios amerikietiškos mo
rugsėjo 8 d. Tą rytą visi moki
tvartus.
B. ]al lonskis
niams įdiegia lietuvių tautinius te ar soduose gyvulių nebuvo.
niai prašomi rinktis parapijos sa kyklos jau duoda užskaitus aukš jausmus. Vadinasi, Vasario 16 d.
lėje 8:45 vai. su savo tėveliais. tesniosios lituanistinės mokyklos I gimnazijos abiturientai yra nesu
Ten visi pasiruoš eisenai į bažny mokiniams, pristačiusiems šios klastoti inteligentai ir tikri mū
čią. Po pamaldų ir bendro susi mokyklos pažymėjimus.
sų tautos patrijotai. Tuo tarpu,
Mokyklai vadovauja V. Augurinkimo mokiniams prasidės pa
Lietuvoje dabartiniu laiku baigę
mokos, o tėvams —pasitarimas lytė-Bučmienė.
gimnaziją yra inteligentai su ne
su tėvu komitetu.
tikromis lietuvių istorijos ir lite
KONCERTAS
ratūros žiniomis ir gerokai pa
MOKINIŲ REGISTRACIJA
Solistės Aldonos Stempužie- veikti rusicizmo. Visi laisvajame
Tėvai prašomi užregistruoti vi nės - Švedienės koncertas per pasaulyje gyvenantieji lietuviai
Gimė 1879 m. sausio 2 d. Joniškyje, Šiaulių apskr., r.urė 1979 m.
sus vaikučius, kurie šiemet lan klasikinės muzikos stotį Cle- turi dėti visas pastangas, kad Va
liepos 19 d. Chicagoje, 111. Palaidotas liepos 23 d. Lietuvių Tautinėse
kapinėse.
kys Clevelando Šv. Kazimiero li velande.
sario 16 d. gimnaziją kuo ilgiau
Nuoširdžią padėką reiškiame Gen. Konsulei J. Daužvardienei už
tuanistinės mokyklos vaikų darže
Rugpiūčio 31 d., penktadieni siai išlaikyti ir kuo daugiausiai
atsilankymą į šermenis ir už tartą jautrų atsisveikinimo žodį, kan. V.
lį, o taip pat ir į kitus skyrius 1:30 vai. p. p . per VVCLV-FM ji išmokslintų neklastotų ir patZakarauskui už maldas koplyčioje^ šv. Mišias bažnyčioje, turiningą pa
įstojančius naujus mokinius.
radiją bus transliuojamas Al rijotiškai nusiteikusio lietuviško
mokslą ir palydėjimą į kapines, Tėvui J. Dambrauskui, M.LC, proRegistracija įvyks pirmadienį, donos Stempužienės - Švedienės' jaunimo.
vinciolui už koplyčioje sukalbėtą rožinį ir kun. Dr. Ig. Urbonui už
rugpiūčio 27 d., 7 vai. vak. koncertas. Programoje "Sounds
dalyvavimą šv. Mišiose ir velionio palydėjimą į kapines.
Dalė Grybinaitė, sužinojusi mi
DMNP parapijos mokykloje (ten of Cleveland Music School SettDėkojame už organizacijų ar draugijų vardu tartus atsisveikini
nėtų lietuvių mokytojų pasitrau
pat, kur šeštadieniais vyks pa
mo žodžius: Dr. J. Valaičiui, M. Rudienei, daii. M. Šileikiui, A. Bag
lement".
kimą iš Vasario 16 d. gimnazi
mokos). Tuo pačiu laiku įvyks
donui, prof. B. Račkauskui, J. Adomėnui ir inž. D. Adomaičiui. Jam
Bus transliuojami Monteverdi, jos, savo patrijotiniu jausmu ve
esame dėkingi už atsisveikinimo pravedimą koplyčioje ir už visas
mokiniu vasaros darbu patikrini
dina nutarė vykti Vasario 16 d.
pianistas
Clive
Lythgoe,
kuris
paslaugas velioniui dar gyvam esant.
mas ir pataisų egzaminai.
gimnazijon
mokytojauti
ir
tuomi
Nuoširdus ačiū solistei G. Mažeikienei už giesmes bažnyčioje ir
Mokykloje veiks 12 skyrių, vai yra šios mokyklos dekanas.
atiduoti gimnazijai savo tautinę
A
Kalvaičiui
už palydėjimą vargonais, o taip pat B. ir E. Pakštams
Jis
pasirenka
ir
pristato
meni
kų darželis ir specialioji klasė
auką. Į gimnaziją ji jau išvyko
už įspūdingą raudą.
ninkus.
silpnai kalbantiems ar visai ne
Dėkojame karsto nešėjams: inž. D. Adomaičiui, J. Adomėnui, J.
Bus translioujami onteverdi, šių metų rugpiūčio viduryje. Da
kalbantiems lietuviškai. Bus dės
Blaižui, Kl. Dunduliui, S. Juodvalkiui ir J. Mačėnui.
lė
yra
baigusi
šeštadieninę
lietu
toma lietuvių kalba ir literatūra, Whittaker, švedo, Jakubėno ir
Nuoširdus ačiū visiems velionies draugams bei pažįstamiems da
višką mokyklą East St. Louis ir,
Lietuvos istorija ir geografija, vi De Falla kūriniai. Akompolyvavusiems
šermenyse ir laidotuvėse ir aukojusiems šv. Mišioms,
po to, kelius metus joje moky
kompozitorius
Jonas
suomenės mokslas, tikyba, tauti nuoja
Lietuvos Diicterų dr-jai, A. Varno paminklo fondui ir prisiuntusiems
tojavusi su savo tėveliu Zigmu
gėlių.
niai šokiai ir žaidimai, dainavi švedas.
Grybinu. Neperseniausiai ji yra
Dėkojame visiems pareiškusiems užuojautą žodžiu ar raštu ir
įsigijusi bakalaureatą iš pedago
periodinei spaudai už velionies mirties paminėjimą.
gikos ir kelius metus mokytoja
Nuoširdžiai dėkojame laidotuvių direktoriams broliams J. ir S.
vusi parapinėje pradžios mokyk
Evans už rūpestingą ir tikrai nuoširdų patarnavimą.
loje. Pastaruoju metu ji dirbo feLiūdinti žmona Marija Varnienė, globėja D. Petrulyte ir giminės
deralinėje planų paruošimo įstai
East St. Louis, 111.
goje St Louis mieste. Atlygini
mas buvo labai geras.
AUKA LIETUVIŲ GIMNAZIJAI
East St Louis lietuviai labai
įvertina Dalės auką Vasario 16
Per šias vasaros atostogas lie
Didžiai Operos mecenatei
d. gimnazijai ir linki jai sveika
tuviškoje spaudoje buvo išspaus
tos ir ištvermės perteikti savo
dinta korespondencija, kad iš Va
auką gimnazijai.
sario 16 d. gimnazijos pasitrau
J. Juodakis
kia keletas lietuvių mokytojų ir
jos DUKROMS, o ypač mūsų narei GRAŽINAI, jos
jie grįžta į savo kilimo kraštus.
SŪNUMS ir visiems GIMINĖMS gilią užuojautą
K korespondencijos turinio bu
reiškia
vo jaučiama, kad tie pasitrauku
LIETUVIŲ OPERA
sieji mokytojai į gimnaziją buvo
SIRSĖ NĖRA VAPSVA
nuvykę ne nuolatiniam darbui,
"Draugo" VIII. 11.7 psl. A.T.
o tik atiduoti gimnazijai savo pa
rašo, kad Belgijos sostinę Briuse
triotinę auką. Vasario 16 gimna
lį net dvi savaites buvo užplūdu
zija nėra pajėgi iš užjūrių at
sios širšės: "Briuselis — širšių
Brangiai draugijos narei ir geradarei
vykstantiems mokytojams mokė
lizdas," toks straipsnio pavadini
ti mokytojo algą, kokią tie mo
mas.
kytojai galėtų gauti dirbdami
\
Toliau jis rašo, kad per dvi sa
mokytojo darbą savo kilimo kraš
vaites
net 150 karty buvo kviesti
te. Šitas mokytojų grįžimas į sa
Mokytoja Dalė Grybinaitė
pagalbon
gaisrinink 1 kovai
vo kilimo kraštus, aišku, gimnajos DUKROMS ir SŪNUMS bei ARTIMIESIEMS reiš
zijos vadovybei sukėlė nemažą prieš vapsvas, kurios veržėsi į na
kiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.
rūpestį, kaip ir visiems lietuviams mus, sodus ir puolė gyventojus.

CLEVELANDO ŽINIOS

DRAUGAS, penktadienis, 1979 m, rugpiūčio mėn. 24 d.

Mamytei

A. t A. JULIJAI BIČIŪNIENEI mirus,
giedrininkę GRAŽINA BIČIŪNATTC-SANTOSKI ir vi
są BIČIŪNŲ ŠEIMĄ nuoširdžiai užjaučia ir kartu
meldžiasi
Korp! Giedros Visuomenininke* ir Kuiturinirrkės

DEK

A. f A.
PROF. ADOMAS JUOZAS VARNAS

MOŠŲ KOLONUOSE

A. t A. JULIJAI BIČIŪNIENEI miras,

LAIŠKAI "DRAUGUI"

v

A. * A.

A. t A. KAZIMIERUI MOTERAIČIUI
mirus, jo žmoną IZABELĘ, sūnus MANIGIRD& ir
RAMŪNJ| su ŠEIMA ir kitus gimines, bei artimuo
sius giliai užjaučiame ir dalinamės jų skausmu.
Chicagos Lietuviu Styginis Ansamblis

EUDEIKIS
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI
D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 S o . California A v e n u e
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e Avenue
Telefonas — Y A r d s 7-1741-2
.

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE.

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

JULIJAI BIČIŪNIENEI mirus,

Lietuvos Dukterų Draugija

SPORTAS
(Atkelta iš 2 paL)
ne, Joe Balsis ir kiti
Ar nebūtų sensacija, jei Balukaitė taptų pasaulio meistere,
nugalėjusi 47 vyrus?

IŠ EUROPOS
Italijoje, rungtynes sekant 40,000 žiūrovų, baigėsi aukšto lygio
Europos lengv. atletikos taurės
varžybos. Dar kartą savo prana
šumą įrodė Rytų Vokietija, lai
mėdama vyrų ir moterų grupėse.
Vyrų rinktinės išsirikiavo sekanfiari — 1. R. Vokietija 125 taškai,
2. Sov. Sąjunga 114 t , 3. Vak.
Vokietija 110 t-, 4. Lenkija, 5.
Anglija, 6. Italija, 7. Prancūzija
ir 8. Jugoslavija. Moterų 1 v. Ry
tų Vokietija 102 t., 2. Sov. Sąjun
ga 100 t , 3. Bulgarija 76 t., 4.
Anglija, 5. Rumunija, 6. Vak.
Vokietija, 7. Lenkija ir 8 Italija.
Vilma Bardauskienė, silpnokai
pasirodžiusi spartakiadoje, šiose
pirmenybėse nedalyvavo.

PETKUS
TĖVAS IR SUNŪS

PADĖKA
Reiškiu nuoširdžią padėką mane sielvarto valandoje užjautusiems:
gerb. kun. P. Ažubaliui, Dr. Cowan, ypatingą padėką Šarūnams už
šeimos globą ir dideles paslaugas, uošviams J. M Kriaučeliūnams,
grabnešiams Indruiaičiui, J. Kriaučeliūnui, J. Šarūnui, J. Venslovaičiui
ir K. Dauniui už atsisveikinimo kalbą.
Už šv. Mišias: J. M. Kriaučeliūnams^ St. E. Tolvaišoms, V. Lumbiui, P. A. Mazaičiams, L. Juškienei, P. A. Jokubauskams, J. Jonaičiui,
S. R. Janušauskams, B. S. Matulevičiams, R S. Kalūzams, kun Ant.
Sabui, S. Poderienei, Pusvaikiams. J. Šarūnams, T. B. Stanuliams, O.
Z. Gudauskams, A. A Totoraičiams.
Už užuojautas per spaudą: St. Petersburgo klubo chorui ir jo
vadovui muz. P. Armonui, sekstetui ir jo vadovei G. Jazukaitienei,
clubo valdybai ir nariams, J. M. Kriaučeliūnams, St E. Tolvaišoms,
Sakoniams, Pusvaikiams.
Už gėles: S. Poderienei, Matulevičiams, Pusvaškiams, uošviams
J. M Kriaučeliūnams ir V. A. Markvėnams, St. Petersburgh klubo
nariams, S. B. Matulevičiams, A. T. Sakoniams, J. A Šarūnams, M.
J. Juodžiams, P. E. Vizbarams, O. Galvydienei, E. V. Vaškeliams, A.
P. Kraujeliams, N. C. Winters, A B. Urbonams, L. M. Virbickams,
A. Miliauskienei, A. Grabauskui, G. Verbienei, S. Mikšėnuv, S. K. Urbaičiams. J. Mandunienei, L Maldai, J. Binderienei, J. Jurgelienei,
J. V. Gasiūnams, V. Lumbiui, p. Pranckūnienei, Venskevičiams.

MARQUETTE FUNERAL HOME
Pranešame giminėms ir draugams, kad po il
gos ir sunkios ligos, Lietuvoje, liepos mėn. mirė

A . f A,

Jadvyga Gzegožauskaitė-Samuilevičienė

TR>S M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS

2 5 3 3 VVest 71 S t . , C h i c a g o
1410 So. 5 0 t h Av., C i c e r o
Tel. 47t>-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

ir jos sūnus, buvęs Vilniuje Veterinarijos Dakta
ras,

A, t A. Jonas Samuikvičius

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Abu palaidoti Tytuvėnų kapinėse.
Liūdinti gyvenanti Amerikoje sesuo su šeima.

Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PHILLIPS - LABANAUSKAS

3307 SO LITLAMCA AVE.

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS
2314 VV. 23rd PLACE

Už vėliau gautas užuojautas bus padėkota vėliau.

2424 W. t,oth STRFF T
1102" Soutrmest Higrmjy. Palos HilU, III.

Nuliūdę: Irena ir sūnūs su šeimomis.
Sudbury, Ont, Canada.

Portugalijoje rugpfū5io 12 die
ną prasidėjo Europos tinklinio
jaunių pirmenybės. 12 Eurppos
geriausių rinktinių buvo suskirs
tytos į 3 grupes ir pradėjo varžy
bas taškų sistema. Reikia paste
bėti, kad Vak. Vokietija šioms
varžyboms nepajėgė kvalifikuotis,
nes pralaimėjo pirmame rate.

T e l . M r g i n i a 7-6672

Tel. REpublic 7-1213
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CAI IFORMA A\ l

Dėmesio vertas yra bendras vo
kiečių pajėgumas, nes sudėjus Ry
tų ir Vakarų Voiketijų rinktines
i vieną, tokia rinktinė sau lygių
neturėtų.

Tel. YArds 7-3401

Mylimam vyrui, tėvui, uošviui ir seneliui

JURGIS F. RUDMIN

A. t A. KAZIMIERUI MOTERAIČIUI
mirus, žmoną IZARELC, sūnus MANIGIRDĄ ir RA
MŪNE su SEIMĄ ir kitus gimines, bei artimuosius
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
Aldona ir Bronius Beinortai
Sofija Jtagauskioiio
Prturime, Leonidas, Paulius
ir Laura Ragai

Tel. LAfayette 3-3572

3310 SO. I.HLANICA A M .

JULIJAI BIČIŪNIENEI mirus,
SŪNUS, DUKTERIS ir ARTIMUOSIUS nuoširdžiai
užjaučiame ir kartu liūdime.
Jonas ir Bronė Batauskai
Ir stirna

Tel. YArds 7-1138-3«

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO H Al S TID STREET

Tel. YArds 7 - l « l l

VASAITIS - BUTKUS
1446 So 50th V»r. ( ICLRO, ILL

Tel OI ympic 2-1003

6

rf AR Tl IR TOLI

DRAUGAS, penktadienis, 1979 m. rugpjūčio mėn. 24 d. Į

tais su vyru grįžo į Lietuvą, ge
x "Amerikos Balsas", pasi
J.
A.
VALSTYBĖSE
rai išmoko lietuviškai ir nuošir
naudodamas 'Draugo" vedamoė
džiai pamilo savo vyro tėvyne
| jo medžiaga ir kitais šaltiniais,
— Izidoriaus Vasyliflno vado
i lietuvių spaudos JAV 100 me
vaujamas smuikų kvartetas da Lietuvą. Vaikai buvo auklėjami
tų sukaktį paminėjo specialiu
vė koncertą Šast Nazarene Col- lietuviškoj, skautiškoj dvasioj.
Vlado Biržiečio paruoštu re
lege, Quincy, Mass. Programo- Ligos iškankinta iš savo salo
je buvo dvi bičini jos iš X V I j taupų ji d a r paskyrė 300 doleportažu, kuris į Lietuvą buvo
*_ Johannes
T-I_
T ~ , - A nF uwx ^So' r į ų auką Sydnėjaus "Dainos"
šm.
Joseph
perduotas abiejose laidose rugnata,
Telemann
Kanoniška so chorui. Mirė Lidcombe ligoni
piūčio 17 d. Tuo tarpu sek
x Marija Stankuvienė - Sau- madienio, rugpiūčio 19 d., lai
nata Nr. 5, Jomann Christian nėj. Visi lietuviai ją labai ap
laitytė, poetė ir žinoma pedago dose perduotas reportažas iš
Bach (Bacho sūnus) duetas N r . gaili.
gė, gyvenusi Vakarų Vokietijo Pennsylvanijos Lietuvių dienos,
4, Beethoveno Menuetas iš Trio
— A. a. Birutė - Barbora Geje, buvo į Chicagą
atvykusi. kurį
Op. 87, Juliaus Gaidelio Intro- rard (Zutelytė) mirtinai užsiparengė ten nuvykęs
Cia ji dirbs Illinois universitete, "Amerikos Balso" lietuvių tardukcija ir šokis, Gražinos Bace- j m u § ė Melbourno
priemiestyje
dėstydama lietuvių kalbą. Užvičiūtės
Dainelė.
Elena
VasyĮ
jforthcote,
kai
nukrito
dvimasukusi į "Draugą", nusipirko | n y b o s ^bendradarbis
liūnienė davė žodinę veikalų in- tarinis lėktuvas, kuriame ji bux Akademinio Skautu Sąjū
didesnį kiekį įvairių lituanisti
terpretaciją,
pritaikindama J U | V 0 keleivė. Palaidota Fawkner
nių knygų. Po to išvyko į Oak- džio studijų dienos yra ruošia
charakterį kultūrinei gyvenamo- \ kapinėse.
Laidojimo
apeigas
vielle, Corm., savo sunkiai ser mos Wasagoje, Kanadoje, rug
jo
laiko
atmosferai.
Ilgėliau
j
tliko
kun.
Pranas
Dauknys.
a
piūčio 3l — rugsėjo 3 d. (ne
gančios motinos aplankyti.
sustojo
prie
lietuvių
kompozi-į
A. a. Vytautas Motuzas*
rugpiūčio 29 — rugsėjo 3 d.,
torių
—
Juliaus
Gaidelio
ir
Graj
20
m.
amžiaus, žuvo liepos 29
X John L. Paukštis, apylin kaip anksčiau paskelbta). Pa
! <j. motociklo avarijoje, Sydnėkės (precinkt) kapitonas,
nu skaitose ir simpoziumuose bus Giicago Savings and Loan banko priestato atidarymo iškilmėse. Iš kairės: Susanne Jakel — asmeninio skyriaus žinos Bacevičiūtės.
— Kun. Vincas Valkavičius, jaus apylinkėse. Sydnėjaus liematomas į Ulinois atstovų rū nagrinėjami esminiai klausimai asistentė, kun. P. Cinikas — "Draugo" administratorius, kongr. Jane Barnes, kongr. Michael Madigan, Lietuvos
mus vieton W. Kazubowskio, — Lietuvos disidentai, žydai gen. konsule Juzė Daužvardienė, vykdomasis viceprezidentas John Pakel, banko prezidentė ir tarybos pirmininkė muzikas, mokslininkas ir nuo- tuviai apgaili jo labai ankstyvą
"<*kuris šiuo metu yra Chicagos I Lietuvoje, Sovietų pilietybės ': Philomena Pakel, Illinois taupymo ir skolinimo bendrovių komisionierius Timothy E. Griffin, sen. Frank Savickas, širdus lietuvis, nuo rugpiūčio mirtį.
švč.
M.
Marijos
Gimimo
par.
kleb.
kun.
A.
Zakarauskas
ir
viceprez.
Jerry
Noga.
.
--.-._,_.—-.
T
v:—
\uotr.
Southwest
News-Herald
:
1 d. yra paskirtas klebonu į i — Los Angeles Dramos s a » miesto tarybos atstovas (city klausimas, Lietuvos sienų klauŠv. Jokūbo parapiją, West Gro- būris atskrenda į Australiją i r
clerk), kad jam nereikėtų b ū t i ; s i m a S ) w p L J K ) Vilniaus uniton, Mass. Linkime
kunigui nusileis Melbourno aerodrome
dviejose tarnybose. J. L. P a u k š - : versiteto sukaktis. Dalyvaus
Valkavičiui
ir
toliau
dirbti
su spalio 18 dieną. Melbourne i r
tis yra į miesto politinę veiklą; paskaitininkai: dr. T. Remeituo pačui nuoširdumu ir atsida- Sydnėjuje pastatys du spektakįsijungęs jau seniau ir ėjęs įvai-j kis, A . Tamošiūnas, I. Cadzow,
i Po šių iškilmių už savaitės vimu Be to, jis Harfordo ku- liūs: B. Pūkelevičiūtės "Paliki
dr. I. Dainauskas, A. Gureckas. VILNIAUS UNIVERSITETO.
rias pareigas.
ŠAULIU VEIKLOJE
rugsėjo 15—16 dienomis Vy- rijos archyvuose rado porą mą" ir J. Gliaudos "Kompiute
x A. a. Kostas Rimavičius, Studijų dienų metu vyks VisocSUKAKTIS CICERO
rinę
santuoką".
Vadovauja
Prieš 550 metų didysis Lie-itauto D. šaulių rinktinė minės vysk. A. Baranausko laiškų.
savanoris - kūrėjas, t a u r u s lie kienės ir Tallat - Kelpšienės
rež. Dalia Mackialienė. Atvyks
Vilniaus universiteto 4C0 me- tuvos kunigaikštis Vytautas j 25 metų nuo įsikūrimo sukaktį,
tuvis, šiomis dienomis mirė Lie rankdarbių paroda.
AUSTRALIJOJE
ta
12 aktorių ir du svečiai MeX Jonas Dainauskas, teisės tų sukaktį Cicero lietuviai mi-, buvo pasirinkęs rugsėjo 8 d.,' Rugsėjo 15 d. 7 vai. vak. šautuvoje, Kėdainiuose,
sulaukęs
;
loboure svečių priėmimą tvar
85 metų amžiaus. Nuliūdime istorikas ir spaudos darbuoto nės rugsėjo 9 d. Tautos šventės švč. M. Marijos Gimimo šven-;! lių namuose bus iškilmingas miko
Alisa Batrukonienė ir L B
liko 3 dukterys su šeimomis — jas, pakviestas prelegentu Aka- proga surengtoje programoje., tę, užsidėti karališkąjį vainiką nėjimas ir banketas. Bus gera
apylinkės valdyba.
Vanda Mažeikienė, gyv P a r k teminio skautų sąjūdžio studi Sukakties paminėjimas prasidės j ir tapti savarankišku Lietuvos meninė programa, daug gar— Pavergtu tautų motorkaRidge, UI., ir ok. Lietuvoje gy jų dienų metu. Jis skaitys dvi šv. Mišiomis šv. Antano bažny- karalium. Dėl kaimynų, o gal' bingų svečių ir kitokių įdomy! da Sydnėjuje buvo suruošta lie
venančios Genovaitė Grinevi paskaitas: vieną apie Vilniaus čioje ir bus tęsiamas parapijos ir jo pusbrolio Lenkijos karą-' bių. Rugsėjo 16 d., 11 vai. papos 14 dieną. Dalyvavo apie
Akademinėje progra-1 liaus Jogailos klastos vainiką-1 maldos Jėzuitų koplyčioje. Gieuniversiteto sukaktį, kitą Sovie
čienė ir Danutė Bakšienė.
salėje.
„
m
100 automobilių, keli autobusai,
X Madų parodoje rugsėjo 30 tų Sąjungos pilietybės klausi mos dalyje paskaitą skaitys vimas neįvyko. Vytautui tai | dos rinktinės choras ir dalybuvo
vežami gyvieji paveiksali.
d. Jaunimo centre pirmą k a r  mais. Studijų dienos įvyksta rašytojas Anatolijus Kairys te-1 buvo smūgis, kurio nepernešęs; vaus uniformuoti šauliai su vė
Aktyviai
dalyvavo ir lietuviai.
liavomis. Bus padėtas gėlių
tą bus modeliuojami suomiški rugpiūčio 31 — rugsėjo 3 die ma "Senojo Vilniaus universi- greitai mirė.
vainikas prie nežinomojo ka
— Dešimt Australijos lietu
odos dirbiniai. Parodą rengia nomis Wasagos stovykalvietėje, teto teatras".
Paskaita lies j N o r g
metų
jo
Kanadoje.
reivio
paminklo
ir
trumpos
apei-'
viu jaunuolių buvo nuvykę Jau
Putnamo seselių rėmėjos.
X Prof Martvnas T r a u t r - T T ^ - f • ^
-.T^'vardas
garsiai kalba visų tautų
J.
Yla
nimo kongresan, Europon.
X Ona ir Juozas Jusiai i š : x r r o i . .uarrynas irautr»-, teatrą vilmaus umversitete pir-1 \ . . . ? . . ~ . T * . . figos
Worcester, Mass., m u m s r a š o : mas, Midland Lutheran CoUege, i m i a l e i o 050 metvie kai iam' 1 S t ° r J ° j e ' k j U P z y m l a u s l ° t u l a l "
— A. a. Aidas Gaidelis t r a — Sydnėjaus lietuvių "Dai;k u v a l d o v
"Sveikiname
mielą " D r a u g ą " , : Fremont Ne nusipirko "BrauA
• • ••
o f f
° - Lietuvių tauta jo —
giškai žuvo susisiekimo nelai- n ° s " choras rugpiūčio 26 d. konminintį savo 70 metų sukaktį. rieinuat, ^e., nusipireo u r a u - ; v a i 0 v a v o jėzuitai. Paskaitoje ZI-JU — ~ i . ,*«,,„ r , » « , „ ^ 0 k.
mėje, kai jo vairuojamą auto certuos festivalyje, Graikų sa
lt-^
KTI%^T^J'
Gėrimės jo gera informacine ge" įvairių lietuvišku ir Lietu-! b u s l i e č i a n į i r t e a t - ^ ^ 5
mobilį suvažinėjo sunkvežimis. lėje. Dabar choras mini savo 25
liečiančiu
naudingų
^ pirmoji
^ Ušaulių
r T kuopa
^ L pa^
veikalų
bei studijų
už 86mokslo
dole Įkvaidino,
a s j a m e b u v o s t a t o m a i r kas ^ zavusi
medžiaga, ypatingai iškeliant vą
Tai įvyko rugpiūčio 5 d. Mel metų veiklos sukaktį.
-• - - - - - - 1
•»
goję prieš 25 metus susiroganiokupantų daromas
skriaudas, rius.
Meninę programos dalį at- ! sirinko Vytauto vardą. Rugsėbourno apylinkėse, Australijoje.
į
OKUP. LIETUVOJE
įdomūs ir kiti rašiniai. "Drau
i liks Elena Blandytė. Pirmojoje jo aštutoji
nepriklausomoje
Aidas buvo 43 m. amžiaus, gi-į
—»— • — - - - - ~—
PERSPfcJO
BANKUS
gas' — visada mielai mūsų lau
dalyje ji atliks dramatinę de-, Lietuvoje buvo valstybinė švensėkla" — Šiuo
męs Kaune, pokario metais kar-1 —
— "Velnio
"Vemio sėkla"
kiamas dienraštis". Šia proga
Padaugėjus bankų apiplėši- Į t u s u g a V Q m a m a i r ^>roliu Gar- \ vardu pavadintas filmas suka
klamaciją
Vinco Mykolaičio- tė. Ypač tą dieną atžymi VytauJusiai užsisakė lietuviškų kny
Putino eilėraščio "Prologas į , t o D. šaulių rinktinė. Kiekvie- 1 mams New Yorke, policija per- su gyveno Australijoje, vedė: nias Utenos apylinkėse. Režigų ir paskyrė 10 dolerių auką.
Gedimino sapną". Putinas pa nais metais ruošiami minėjimai, I spėjo Chicagos bankus laikytis Birutę Pranaitytę ir sukūrė suoja A. Puipa, režisierius D.
Labai ačiū.
rašė šį eilėraštį Tautos teatro šiais metais sueina lygiai 550 j didžiausių saugumo ir atsargu- lietuvišką šeimą. Ilgesnį laiką i Pečiūra.
atidengimui 1919 metais Kau metų nuo turėjusio įvykti vai- ! mo priemonių, šiemet šiauri visi gyveno N. Gvinėjoje. Pa-j _ p ^
ft,,^
gtatoma
x Paulius Ramas, Hickory
nikavimosi, dėlto ruošiamasi niame Illinois buvo 34 bankų Uko dvi dukras ne.
Tautos
teatro
tikslas
buvo
Vijūne i r | n a u j a N € v ė ž i o užtvanka.
Jos
Hills, DJ., aukojo 10 dolerių sa
apiplėšimai,
daugiausia
Chicagiminingas
senojo
Vilniaus
uni-,
ypač
kruopščiai.
Jūragę,
1
4
1
5
m.
Velionis
pa-!
v
a
n
d
u
o
b
u
s
n
a
u
d
o
j
a
m
a
s
n
f
i
e
st0
vo dienraščiui stiprinti. Labai
versiteto
teatro
tikslui
—
auklė-1
sekmadienį,
101
goję.
Pernai
per
tą
patį
laiką
Rugsė;k) 9 d
laidotas Springvale kapinėse. į p r a m o n ė s reikalams. "Panevėačiū.
ti visuomenę, kultūrinti tauta; v a l
iškilmingos
pamaldos \buvo 35 bankų apiplėšimai. Ta Visi Australijos lietuviai ap-'
žio marios" apims 84 ha plotą,
x St. Bučinys, atvykęs į Chi
- tik Tautos teatras pora šimt- j B r i g h t o n P a r k o " N e k a i t o prasi čiau pernai 50 bankų apiplėši gaili jo žuvimą.
kuriose tyvuliuos 1,9 mil. kub.
cagą iš Daytono, Ohio valsti
mečių vėliau ir jo publikos d ė j i m 0 U e t u v i ų b a ž n y č i o j e ) <&. mų Chicagos srity buvo pa-1 — A. a Vera Staugirdienė metrų vandens.
jos, užsuko į "Draugą", apsirū
apimtis platesnė. "Prologas į l y v a u j a n t uniformuotiems šau- grobta apie 200,000 dol., o šie- į mirė rugpiūčio 1 d., vėžio li
pino lietuviškomis knygomis.
— Kraštotyrininkų grupė šią
Gedimino sapną" kalba ,'Tautos h a m s i r MtQms
Velionė buvo gi
o r g a n i z a c i j o m s met jau pagrobta daugiau kaip j gos pakirsta.
Kačinskas
pokalby
su
VI.
Akt
H.
sapnų kūrėjos" balsu, kuri pi- s u v ė i į a v o m i s . šauliai ir vėlia- milijonas.
X V. Mažeika, Chicago, BĮ.,
musi 1894 m. Estijoje, aukštes vasarą lankėsi Panemunėlio apy
Būtėnu
atnaujino prenumeratą, apmokė
na tautos praeities, dabarties ir v o s p r a š o m i vh]ktis
pusvalanniuosius mokslus išėjo Pskove, linkėse, užrašinėjo tautosaką
IŠDUOS TERORISTĄ
jo vieną sąskaitą ir paskyrė
geležinkeliečių šeimoje, 1918 me- ir "revoliucinius įvykius".
prie bažnyčios.
X Ona ir Vincas Kuliešiai ateities sapnus - sapnus, kurie ^
anksčiau
Chicagoje
areštuotas
Z.
A.
auką. Ačiū.
— Kelmės rajone esantis že
dvi lietuviškas P^ėpė tautos statytoją, Vii- P a m a l d ų m e t u ^ ^ o g rinktinės
padovanojo
Eain,
19
m.,
kuris
įtariamas
niaus
įkūrėją
Gediminą.
Antro
maitės
vardo kolchozas kasmet
choras, vadovaujamas muziko
X Chicagos Lietuviu krikš staltieses Putnamo seselėms,
išsprogdinęs
bombą
Izraelyje,
U R S SUSISIEKIMĄ
skiria literatūros premiją už
čioniu demokratų s k y r i a u s iš kurios yra nuoširdžiai dėkin joje dalyje E. Blandytė dekla Petro Vacbergo.
kur
buvo
užmušti
2,
sužeisti
36.
muos
pora
Stasio
Santvaro
ei
kūrinį kaimo ar artima temati*
Po pamaldų 12 vai. visi kvie
vyka įvyks rugpiūčio 26 d., sek gos.
Ulinois universiteto
Circle
Jam,
buvę
sumokėta
1600
Izka. Šiais metais Žemaitės pre
čiami į šaulių namus akademi r a e n o
x Aukomis po 5 dol. "Drau lėraščių.
madienį, 2 vai. popiet p. šopadaliniui drauge su t o univer
aru
šauliškos
s
v
už
tos
bombos
iš
mija paskirta Vilniaus univer
Bus trumpos
liūnų rezidencijoje, 8335 Field- gą" parėmė: Emilija Zubrickie- Lietuvių Bendruomenės Cice- jai.
siteto
urbanistinės
sistemos
sprogdinimą.
Izraeliui
reika
crest, Willow Springs, BĮ. Iš- nė. dr. Emilija Gasiūnienė, Ka-, ro apylinkė ne tik mini tautos, apeigos, generalinės konsulės J. laujant, tas teroristas būsiąs laboratorija pavesta išstudijuo siteto docentui kritikui ir bele
tristui Adolfui Sprindžiui u i
vykoje turėsime t r u m p ą pro- ZYS šlezingeris, Paulius Čepukė-! kultūrinimo institucijas praei- Daužvardienės žodis, Jono Jati Chicagos miesto susisiekimo
perduotas Izraelio žinion.
studiją "Povilas Višinskis". Pre
gramą ir laimėjimus, pasivai-, nas, Alfas Mikšys. Visiems j tyje, bet ir remia jas šiandien, saičio paskaita ir meninė proklausimus ir padaryti pasiūly
mijos
iškilmės įvyko birželio 15>
kurią
atliks
rinktinės
PRIGĖRĖ
Į Tuo tikslu šios akademijos me- i gramą,
mus.
Tam reikalui
gauta
vaišinsime, pabendrausime. Dail. dėkojame.
Kalbėjo
kolchozo vadovai ir
tu bus pravesta rinkliava litua- į šokėjų grupė 'Vytis" ir rinktiiš JAV
Barbara Morkūnienė dovanojo
Iš Michigano ežero prie 288.712 dol. parama
x Už a, a, Binrtės Bielskie
švietimui paremti, i nės choras, šokėjams vadovau- Monroe gatvės ištrauktas lavo Transportacijos departamento. Rašytojų sąjungos valdybos at
puikų paveikslą, kurį vienas da nės sielą, ketverių metų mirties nistiniam
stovai.
. t „
. . . - „...
.
Tomis lėšomis Lietuvių Ben- į ja V. Smieliauskaitė - Atkin- nas A. Cruz, 17 m. Jis prigėrė,
lyvių laimės. Visi kviečiami da sukaktj
bus
minint, sv. Mišios
*
!
Vacbergas.
PRIEŠ JAUNUS
c h o r u i __ p
lyvauti su savo šeimomis, arti atnašaujamos T. Jėzuitų ko- druomene remia ne tik pačias p
— Mirė Julija N a u d ž i ū n a i ^
kai su dviem draugais pavogė
NUSIKALTĖLIUS
Fo to visi bus pavaišinti ka
maisiais ir svečiais.
Radijo
ir televizijos komisijos
plyčioje rugpiūčio 26 d., sekma- lituanistines mokyklas, bet ir vute ir užkandžiais. Kviečiama irkluojamą laivelį ir buvo ban
Apie
1,400
nepilnamečių
nusi
Vykti: Archer Ave iki Wil- dienį,
9 vai. ryto. Giminės, mokymo priemonių paruošimą visuomenė gausiai dalyvauti. gų išversti. Vienas jaunuolis kaltėlių, paleistų iki teismo, ne muzikos vyr. redaktorė.
f:r
low Springs Rd. (šviesos), suk draugai ir pažįstami
.. atplaukė į krantą ir pašaukė
prašomi
Mokesčio už įėjimą nebus.
atėjo, kai buvo skirta jų byla
ti dešinėn ir pervažiavus tiltą,
policiją, kuri išgelbėjo antrą
už ją pasimelsti.
šeima
nagrinėti.
Nusistatyta
juos
sukti kairėn į German Church
jaunuolį, kuris buvo įsikibęs į
A Z ORI N
(pr.).
griežčiau bausti.
Rt., už buv. Bučo daržo sukti
apverstą laivelį, o trečias pri
x Apžiūrėkite šį šeštadieni
kairėn į Wolf Rd., už
vieno
IŠVARĖ NEDIRBANTI
gėrė.
bloko sukti dešinėn į 84 Place, nno 12 iki 6 vai. vak.
šiaurinės Chicagos atmatų
ŠV. IGNACO MOKYKLAI
Novelės. Vert* P. GAUCYS
posūkiu į Fieldcrest vykti iki! 6616 S. WASHTENAW AVE.
i degintuvo vienas
darbininkas
8335. V. šofaūno tel. 839-5874. Mūrinis bungalow. 4 miegami
Joyce fondas Šv. Ignaco m o - | a t l e i s t a s a t a r n y b o S ) n e s
^
Azorin — vienas žymiausių is
Valdyba
rašytojų, išgarsėjęs SSTO
kyklai, kurią yra lankę nema-; n i t a r i j 0 9
Įrengtas skiepas. 2 vonios. Arti
d e p a r t a m e n t o komi- panų
trumpom,
novelėm, kUr
(pr.) Maria Mokyklos ir Šv. Kryžiaus
žai Uetuvių, paskyrė 50,000 dol.; s i o n i e r i u s j . Donavan, apsilan riose pifaia poetinėm
astrologų, raganų, pra
Mokyklą veda jėzuitai. Jie su kęs darbo metu, nerado jo tar- našų ir aiškiaregių, turinčių ma
X T. Valiaus pomirtinė dai ligoninės. Šimaitis — 436-7878.
planavo atnaujinti
mokyklos nyboje. Degintuvo viršininkas gišką galią numatyti ateitį ar at
(8k.).
lės darbų paroda
įvyks
nuo
pastatą, kas kainuos apie taip pat nubaustas už blogą gal pasukti laiko ratą. Azorino
-rugpiūčio 31 d. iki rugsėjo 7 d
vaizduojami žmonės pasižymi dide
700,000 dolerių. Mokykla yra priežiūrą.
Atidarymas bus rugpiūčio 31 d.
liu dvasiniu gilumu. Rinkinyje 25
Chicagos miesto pietuose.
7 vai. vak. Jaunimo centre,
novelės.
DENGIAME IR TAISOME
UŽPUOLIMAS
Čiurlionio galerijoje. 5620 So.
PRIEŠ
MOTERŲ
UŽPUOLĖJUS
VISŲ RCilŲ STOGUS
Išleido Rūta 1979. Kaina su per
Pro langą įlindęs piktadaris į
Clarrmont Ave., Chicago, BĮ. U i savo darbą garantuojama
siuntimu
Blinois gyventojai
Chicagoje bus sudarytas spe- j namus 54 gatvėje
ir Wood- prideda 25$5.75.
et.
valstijos
mokesčio.
Parodą bus galima lankyti šeš
ir esame apdr&usti.
cialus policijos dalinys kovoti ; i a w ] 1 ) Chicagos pietuose, elekttadieniais ir sekmadieniais nuo
. .
..
- . x
, Užsakymus siųsti: DRAUGAS,
Skambinkite
prieš moterų užpuolėjus ~
Paros
viela
sunšo
vyrą
ir
jo
žmo-1
ctakago, m.
10 vai. ryto iki 9 vai. vak., ki
ARVYDUI MELAI
A&is
w^ W r d
stf
Lleruvos Vyčių seimo sveikinimų komisija savo seime rugpiflCio 18 d. Ra- daugėję tokie užpuolimai priver ną. Pagrobęs
žiedus,
rankinį
60629.
tomis dienomis nuo 7 vai. vak.
disson viešbučio salėje. Iš kairės: Ann Marie Lkhkaucky. Hden PrucilausTel. 434-%55
laikroduką ir 14 dol., išbėgo.
^^m
(tė imtis šių priemonių.
kas, Regina Alexander, Frances Bumila ir Kunigunda Coacft.
iki 9 vai. vak.
(pr.).
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