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SOVIETINĖJE MOKYKLOJE
TELŠIAI. 1979 m. - <ario 6 dTELŠIAI. V-os vid mokyklos
l Telšių V-tą vid. mokyklą prisi-. V kl. auklėtoja Urbšienė š. m.
statė saugumo darbuotojas ir: vasario mėn. vienos pamokos
tardė Xb klasės mokinius: Auk-' metu pastatė prieš visą klasę
Sf Juodviršytę, Almantą Fdbijo-1 mok. Arūną Bladžių ir ėmė tyną, Rolandą Jankauską. Kiek vė čiotis: "Štai, pažiūrėkite, mokiliau buvo tardomas Arūnas Raz niai. — prieš jus stovi davatka!"
minas. SaUgumijetis norėjo užver Po to ji paliko po pamokų X b
buoti mokinius dirbti saugumo klasės mokinį Arūną Remėzą,
agentais. Jis įsakė mokiniams kaltindama šį jaunuolį, jog šis
agituojąs jos auklėtinį Arūną
šnipinėti savo draugų tarpe.
Tuo pačiu tikslu jau keli mė Bladžių eiti į bažnyčią.
• • •
nesiai (1978. X n . — 1979. H.)
MAŽEIKIAI, m-je vidurinėje
sistemingai persekiojamas Tel
mokykloje
mokiniams buvo liep
šių IVos vi<L mokyklos X klasės
mokinys Romas Perminąs. Sau ta atsakyti į tokius klausimus.
gumiečiai jį pasitinka prie na
1. Kokią religinę knygą esi
mų einanti į mokyklą ar grįžtan skaitęs (pavadinimą, jei prisime
tį iš jos, be to, įsako atvykti į ni — autorių)?
sutartas pasimatymo vietas, ku
2. Tiki į Dievą?
rias moksleiviui įsako slėpti. R.
3. Kiek kartų esi buvęs baž
Perminąs saugumiečiams pareiš nyčioje?
kė, jog paslapčių jis nelaikysiąs
4. Tai tiki?
Ir, norėdamas atsikratyti saugu
5. Kodėl eini į bažnyčią? (dėl
miečiu, kuo plačiausiai visa išpa- įdomumo, neturi ką veikti, kas
pasakojo, 1979 m. sausio — va nors verčia?) 6. Kas tiki iš kla
sario mėn. jaunuolis bandė veng •sės, netiki, abejoja (parašyti pa
ti susitikimų su čekistais: slė vardes) ?
pėsi nuo jų. nenuvykdavo nuro
7. Kas tiki iš mokyklos (pa
dytu laiku arba tiesiai jiems pa rašyti klases, pavardes, pabrauk
sakydavo, kad neateisiąs. To ti tas pavardes, kurie mokiniai
kiais atvejais saugumiečiai jį vi eina patarnauti Mišioms, daly
saip bandydavo įbauginti. Pa vauja bažnytiniame chore, pro
vyzdžiui, vienas saugumietis net cesijose)?
grasino moksleivį, jog pagavę jį
8. Ar klasėje yra pravestas
iškastruosią. Saugumiečiai ypa renginys religine tema?
tingai nori turėti savo agentą
9. Kokia pamoka galėtum įro
Telšių TV-os vid. mokyklos X dyti, kad Dievo nėra?
klasėje, nes nė vienas šios kla
10. Per kokias pamokas kal
sės berniukas nestoja į komjau bėjote apie Dievą?
nimą, o du auklėtiniai patarnau
11. Kokią krikščionybę išpaja šv. Mišioms. Direktoriaus pa žįsti?
vaduotojas Andrijauskas grasi N. B. Kai kurie anketos klau
no, kad dėl šių "nusikaltimų" simai taip suformuluoti, kad
klasę svarstys kompartijos biu moksleivis, į juos atsakydamas,
ras.
turi tapti išdaviku.
(Bus daugiau)
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— Pietų Korėjos vyriausybė
pareiškė protestą ir susirūpini
mą dėl JAV ambasadoriaus William Gleysteen kalbos, kurioje
jis pirmą kartą pavadino Siau
rinę, komunistinę Korėją jos
oficialiu vardu — Demokratine
Korėjos Liaudies respublika.

Nr. 223

BLOGĖJA JAV ŽYDŲ
IR JUODŲJŲ SANTYKIAI
Arafatas bučiavo Amerikos juodžių vadus

Beirutas. — Palestinos Lais-j mas ir nesirūpinančiais butų
vinimo Organizacijos (PLO) va- Į remontu.
Izraelio reikalams daug pa
das Yasiras Arafatas labai šil
tai priėmė Amerikos juodųjų j kenkė juodųjų tarpe glaudūs
delegaciją, vadovaujamą kun. prekybos ryšiai su Pietų Afrika
Joseph Lowery, Southern Chris- ir Rodezija. Tarp Amerikos juo
— Vatikano šaltiniai paskelbė, tian Leadership Conference pre dųjų organizacijų plačią veiklą
kad popiežius Jonas Paulius II zidento. Arafatas vadino sve išvystė naftos pinigais remiama
planuoja lapkričio mėnesį su čius mielais draugais, kurie su Palestinos Laisvinimo organi
šaukti specialią kardinolų konk pranta Palestinos ir jos žmonių zacija. Duke un-to prof. Eric
lavą. Paprastai, konklavos šau rūpesčius. Visi kartu sudaina Lincoln tvirtina, kad Amerikos
kiamos išrinkti popiežių ar pa vo tradicinę juodųjų laisvės juodieji via daugiau supranta
dėti popiežiui įšventinti naujus kovos dainą: "We Shall Over- ir užjaučia palestiniečius. Nese
kardinolus.
come". Savo sutikimo kalboje niai Brooklyno juodas kunigas
— V. Vokietijos generolas Arafatas aiškino svečiams, kad Herbert Daughtry suorganizavo
Ferdinand von Cenger und Et- palestiniečius žudo Amerikos juodųjų demonstraciją prie Iz
terlin buvo paskirtas NATO na ginklais apsiginklavę izraelitai. raelio Jungtinių Tautų atsto
Didelį smūgį žydų - juodųjų vybės. Izraelis kaltinamas li
rinės organizacijos centrinio
Trečtojo pasaulio svarbiausi vadai, susitikę Kuboje. nesusirišusių valstybių
fronto vadu. Karui baigiantis, koalicijai sudavė juodo ambasa baniečių ir Libane gyvenančių
vadų konferencijoje: Jugoslavijos prezidentas Tito ir Kubos diktatorius
palestiniečių žudymu. Nors Iz
jis buvo kapitonas, vėliau stu doriaus Jungtinėse Tautose pa
Fidel Castro.
raelis aiškinasi, kad ten puola
dijavo Šveicarijoje ir Britani šalinimas iš pareigų už tai, kad
mi teroristai, visi pripažįsta,
joje, baigė teisės mokslus, po jis susitiko su Palestinos atsto
vu, tačiau santykių atšalimas kad izraelitai laikosi šūkio:
to grįžo į karinę tarnybą.
pasireiškė jau prieš t a i Ame "Šimtas akių už vieną akį, šim
— Senatas 83-0 balsais pa rikos negrų tarpe stiprus mu tas dantų už dantį". Nuo 1973
tvirtino naują transporto sekre sulmonų judėjimas. Vis dides m. nuo palestiniečių puolimų
torių Neil Goldschmidt ir nau nę veiklą išvysto National As- žuvo 200 izraelitų, tačiau arabų
ją ambasadorių Jungtinėse Tau sociation of Arab Americans per tą laiką žuvo dešimtys
tose Donald McHenry.
(NAAA), kurios direktorius tūkstančių.
Galiūno tyrinėjimai parodė,
— Naujosios Zelandijos dar John Richardson kreipia didesnį
kad
labai nedidelis nuošimtis
bo unijos penktadienį buvo pa dėmesį į juodųjų organizacijų
Teismai parduoda nizamo deimantus
skelbusios generalinį streiką vadus. Daugelis juodųjų pri juodųjų mano, kad Viduriniųjų
kuris sustabdė susisiekimą, paš pažįsta, kad daug Amerikos Rytų problemos svarbios ame
New Delhi. — Pasaulio spau-J ladhari. Indijos valdžia pareikato veiklą ir laikraščių leidimą. sunkumų sukėlė arabų supykini- rikiečiams. Daugumas pareiš
los dėmesį atkreipė Indijoje pla- lavo, kad visi, kurie nori brangekė, kad Amerika turėtų būti
— Pekine apie 100 geležin mas, dėl to padidėjusi naftos neutrali arabų - žydų konflik
nuotos brangenybių varžytinės, nybes pirkti, įneštų iš anksto
krizė. Jesse Jackson, kuris irgi
kuriose Indijos aukščiausiojo teis užstatą — 25.4 m u. dol. Nusta kelto darbininkų demonstravo reikalauja, kad Amerika pripa tuose (68 n u o š ) . Jau vien tai
mo valdininkai bandė parduoti tyta, kad trečdalis nizamo bran prie valdžios rūmų ir susistum- žintų PLO. sako: "Karštame prieštarauja Amerikos
žydų
mirusio Hyderabado provincijos genybių negali būti parduotas dė su policija. Plakatai kaltino kare mes pirmi žūname, o šal siekiams, nes be Amerikos vi
geležinkelių vadovus nesilaikant
"nizamo" Nizam Sir Mir Osman už mažiau kaip 26.3 mil. dol.
tame kare — pirmi badaujame". sokeriopos paramos Izraelis at
Viena pardavimui skirta odinė vyriausybės politikos.
Ali Khano brangakmenių dalį.
Praeityje Amerikos žydai sa sidurtų dar didesniuose sunku
šis nizamas buvęs labai šykštus j dėžė, anksčiau buvusi Rusijos ca— Kalifornijoje baigiasi krū ve laikė skriaudžiama mažuma muose.
musulmonas. Jis valdė Prancūzi- ro Nikalojaus II-jo nuosavybė, mų ir miškų gaisrai per 10 die ir natūraliai paremdavo juodų
jos didumo hindų apgyventą pro; turi 22 didelius emeraldus, ku- nų padarę apie 50 mil. nuosto jų lygybės kovą. Ilgainiui žydų
vinciją buvusioje Indijoje. Sako-Irių dydis 414 karatų. Vien tie lių
Rodezija prieme
mmm
:i : * i jų
£ _ uberalizliVtoroli*.
padėtis
pasikeitė,
ma, kad daug milijonų nizamo emeraldai verti 8.5 mil. dol. Ki
— Salvadore komunistų suki mas sumenkėjo. Juodųjų vadai
britu pasiūlymą
j sutaupytų popierinių pinigų su tas papuošalas — ant aukso
lėliai
buvo užpuolę keturias vy tvirtina, kad dabar Amerikos
grandinės
kabąs
papuošalas,
tu
graužė žiurkės, tačiau auksas ir
. .Londonas. — Zimbabvės-Robrangieji akmenys liko ir yra lai rįs centre 200 karatų emeraldą riausybės kariuomenės įgulas ir žydai paremia juodųjų siekius, dezijos dvirasė vyriausybė pri
kada jiems tai naudinga, daug
komi gerai saugomam Bombėjaus ir didelį 12 karatų deimantą. nušovė vieną kareivį.
ėmė Britanijos pasiūlytą nau
— Šią savaitę prasidės Sovie dažniau juodieji sutapatina žy
Aplink juos yra aštuoni mažesni
banko seife
jos konstitucijos planą, kuria
Nizamo giminaičiams, jis pats i deimantai, viso 40 karatų. Hy tų Sąjungos - Kinijos derybos, dus su juos išnaudojanččiais me numatoma išrinkti parla
mirė 1967 m., patekus į fmansi- derabado nizamas paliko 107 pa- kurių tikslas pagerinti santy biznieriais ar su namų savinin mentą iš 200 atstovų, kurių 20
nius sunkumus, Indijos vyriausy našios vertės papuošalus, iš "jų j kius. Sekmadienį Maskvoje bu- kais, imančiais milžiniškas nuo- būtų balti. Britanija tada duo
bė leido parduoti iš varžytinių parduodama tik 37 vienetai. Pir- vo laukiama Kinijos delegacija.
tų oficialią
nepriklausomybę
— Japonijos prekinis laivas,
Už 2.000 doL gavo geriausią uostą
Palestiniečių grupės Liba
trečdalį nizamo
brangenybių. kėjai reikalauja, kad Indijos vy
savo buvusiai kolonijai ir pri
Waafaiagtonas. — Sekreto sutilpti visas JAV karo laivy Gauti pinigai bus investuoti į že riausybė garantuotų, kad varžy ne penktadienį nusiskundė, kad gavęs radijo pranešimą iš JAV pažintų naują vyriausybę. Prieš
rius Cyrus Vance vėl susitiko nas. Cia amerikiečiai pirmą mės ūkio išvystymo bonus, iš ku tinėse laimėjęs brangenybių sa Libane juos puolė Izraelio tan karo lėktuvo, išgelbėjo jūroje šį planą kovojo buvęs premje
su sovietų ambasadorium Do- kartą išsikėlė 1896 m , kada rių giminaičiai gaus 7.5 nuoš. vininkas galės savo pirkinius iš kai. Izraelis šią žinią paneigė. 174 vietnamiečius pabėgėlius, ras Ian Smith, nelegaliai ištrau
— Pietų Korėjoje apie 700 kurių laivas buvo sugedęs. kęs Rodezija iš britų karūnos
bryninu svarstyti Kuboje laiko Kuba pradėjo išsivadavimo nuo palūkanų. Buvo bandyta bran vežti iš Indijos. Pradėtos protes
studentų
susikirto su riaušių Daug keleivių buvo nusilpę, su kraštų.
to
bylos
kelis
pirkėjus
atbaidė,
mų sovietų kareivių klausimo. Ispanijos kovas. Nuo to laiko genybes parduoti jau pernai, ta
policija, kuri bandė išardyti jau sirgę nuo vandens ir maisto sto
Nors pripažįstama, kad 3,000 įlankoje yra Amerikos kariuo čiau nizamo giminės pasiskundė, pranešė Associated Press.
Dar nežinia, kaip į šį konsti
nimo demonstraciją ašarinėmis kos.
kad
išpardavimas
buvo
prastai
menė,
šiuo
metu
2,300
kareivių,
sovietų kareiviu nesudaro grės
tucijos
projektą pažiūrės Rodedujomis.
— Buvęs prezidentas Nbconas
vyriausybė
mės Amerikai, svarstomas* pats daugiausia karo laivyno perso organizuotas, tada
Jungtines
Tautos
zijos sukilėlių vadai Joshua
— Panamos vyriausybė įspė Pekine buvo priimtas partijos
padėties principas, nes Kuba nalo, šeimos ir apie 1,800 civi paskelbė pardavimą negaliojan
Nkomo ir Robert Mugabe, ku
čiu.
Siekam
objektyvumo
ir
sąži
jo
Ameriką, kad nuo spalio mėn. pirmininko ir premjero Hua
lių
darbininkų,
i
š
viso
apie
yra vos 90 mylių nuo Amerikos.
uz
senąjį
režimą
rie siekia ginklu perimti Rode1 d Kanalo zona turi pereiti į Guofengo, kuris pavadino sve
Sovietų Sąjunga vis didina ka 5,900. Si bazė gyvavo prieš ningumo, papuošalus parduoti
New Yorkas. — Jungtinių
zijos valdžią.
Panamos kontrolę. Sį perėmimą čią senu draugu.
rinį Kubos pajėgumą. Kuboje Kubos revoliuciją 1959 m. ir po buvo paskirta aukščiausiajam teis
Tautų generalinė asamblėja pri
neseniai atmetė Atstovų Rūmai.
įrengtos priešlėktuvinės rake jos.
mui.
Remia Jugoslaviją
tarė kredencialų komiteto spren
tos, Maskva atsiuntė apie tuziną
Kai
kurie
opozicijos
nariai,
ar
Guantanamo bazė pagrįsta
dimui atiduoti Kambodijos at
New Yorkas. — Pasaulinis
modernių Mig-23 lėktuvų, pado 1903 metų JAV - Kubos sutar tėjant varžytinėms, užprotestavo,
stovavimą buvusio Pol Poto re
Ko
vyriausybe
Bankas
paskelbė, kad Jugoslavi
vanojo du povandeninius laivus, timi. Kuba išnuomavo šią įlan kad brangieji akmenys yra Indi
žimo delegacijai. Balsavime 71
jai paskirta 21 mil. dol. paskola
pradėjo statyti didelę povande ką visiems laikams, pareikalau jos tautinė nuosavybė ir negali
siekia
Kuboje?
valstybė pasisakė už Pol Potą,
nuo žemės drebėjimo nukentėju
ninių laivų bazę CSenfuegos, dama iš Amerikos 2,000 auksi būti išvežti. Be to, bylą iškėlė ir
35
—
už
naująją
Heng
Samrin
Wasningtonas.
—
Vyriausy
sios
montenegrų respublikos ats
parūpino eskadrilę didelių tran nių dolerių per metus. Amerika Bombėjaus deimantų pirkliai, ir
valdžią,
kurią
pastatė
Vietna
bės
šaltinių
žiniomis,
valstybės
tatymui Balandžio mėn. drebė
sporto lėktuvų, kurie jau paste šią nuomą labai sąžiningai mo gi protestuodami prieš papuoša
mas,
ir
34
valstybės
nuo
bal
sekretorius
Vance
nereikalauja
jimas pareikalavo palyginti ne
bėti gabenant ginklus ir karinę ka, tačiau Fidelis Castro tik lų išvežimą.
savimo
susilaikė.
Sis
sprendi
sovietų,
kad
jie
išvežtų
iš
Ku
daug
žmonių aukų. tačiau su
medžiagą
revoliucijonieriams vieną kartą iškeitė jam atsiųstą
Šios bylos kiek išgąsdino būsi
mas
laikomas
skaudžiu
Sovietų
bos
savo
kareivius.
Sakoma,
griovė daug tiltų, išardė kelius,
Centrinėje Amerikoje, sovietai čekį, nes nenori pripažinti Ame mus pirkėjus, kurių tarpe svar
Sąjungos
ir
Vietnamo
pralaimė
kad
Amerika
jau
priprato
prie
sužalojo uostus ir geležinke
[rengė ir modernias šnipinėjimo rikos legaliu teisių būti -šioje biausi varžovai yra graikas lai
jimu.
sovietų
Kuboje
buvimo,
nes
jie
lius.
Vėliau bankas paskirs
ir žvalgybos stotis, kurios seka bazėje. Ji yra 45 kvadratinių vininkystės milijonierius Stavros
ten yra nuo 1962 m. ir turi tei
daugiau lėšų provincijos atsta
komunikaciją ne tik Amerikoje, mylių ploto. Iš Kubos pusės Niarchos ir Dubai valstybėlės
Baigtos derybos
tymui.
sę
siųsti
įvairius
patarėjus.
Sie
bet ir kitose Vakarų hemisferos anksčiau į bazę ateidavo darbi bankininkas Abdul Wahab Gakiama, kad sovietai išformuotų
del Meksikos duju
dalyse.
ninkai, tačiau komunistų val
Washingtonas. — Preziden kovos dalinius, kurie pastebėti
KALENDOKITJS
Nuo dabartinių derybų pri džia tai uždraudė ir bazė ap suko vamzdžius ir pradėjo van
Kuboje. Tai būtų įmanoma per
tas
Carteris
paskelbė
penkta
juosta
aukšta
tvora.
Bazėje,
denį gaminti, pasalinant druską.
klausys strateginių ginklų apri
Rugsėjo 24 d.: Gerardas, Ema,
dienį, kad baigtos derybos su formuojant karinių dalinių va
bojimo sutarties ratifikavimas kada buvo kilusi Kubos raketų iš jūros vandens.
dovybė
ir
išvežant
kai
kuriuos
Gedvinas. Sana.
ir visa detentės padėtis. Sako krizė 1982 m., buvo 11,000 ka
Karo laivyno bazėje visada Meksika dėl natūralių dujų. ginklus. Tokios sovietų nuolai
Rugsėjo 25 d.: Kleopas. Au
ma, kad Dobryninas savo įro reivių.
būna 4:—5 JAV karo laivai, Daugiausia ginčų derybose kė dos patenkintų prezidento Carrelija. Vientautas, Želvė.
dinėjimuose, jog Kuboje neįvy
Kubos vyriausybė nepralei uosto reikšmė paskutiniu laiku lė Meksikos prašoma už dujas terio vyriausybę ir Kubos aky Afganistane vaHžią į savo vieno ran
kas paėmęs Hafizulla Aminas. Jis yra
Saulė teka 6:38. leidžiasi 6:48
kaina.
Nustatyta
pradžioje
mo
ko nieko naujo, kareiviai ten džia progos reikalauti, kad 'im sumažėjo, joje vyksta
jūreiviu
valstybes
prezidentas,
ministrų
kabi
se
išlaikytų
sovietų
prestižą.
seniai laikomi-, kėlė ir Amerik.os perialistinė Amerika" pasišalin apmokinimo, remonto darbai, kėti už tūkstantį kubinių pėdų
ORAS
neto pirmininkas, gynybos ministras,
Guantanamo įlankos laivyno tų iš Guantanamo įlankos. Vie tačiau gali įvykti Pietų Ameri po 3.625 dol. Kylant pasaulio
valdančios partijoj generalinis sekre
Nepastovus debesuotumas,
bazės klausimą. Kubos salos nais metais Castro pagrasino koje ar Panamoje konfliktas, naftos kainoms, bus keliamos ir vyksta Meksikos prezidentas torius ir saugumo policijos viršininkas.
Jose Lopez Portillo, kuris pa- Jis yra mokytojas baigės Kolumbijos temperatūra dieną 10 1., naktį
pietryčių gale yra labai patogi nutraukti gėlo vandens tieki kada
bazės reikšmė
būtų Meksikos dujų kainos.
univtrsitetą Amerikoje.
55 J.
8ią savaitę VVashingtonan at-Įsirašys naują prekybos sutartį.
įlanka, kurioje, sakoma, galėtų mą. Tuomet Amerika pati už svarbi.

Karo laivyno bazės
Guantanamo klausimi

Protestai dėl Indijos
brangenybių parda vimo
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— Putnamo seselių rėmėjų sky vyksta kiekvieną šeštadienį nuo
oountries. $37.00.
rius (Šv. Kazimiero parapijos) 9—12 vai. ryto. Mokykloje dir
PaSto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
spalio 14 d. 1 vai. p. p. Mairo ba mokytojos: Joana Dabrilieratas
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
nio Parko žemutinėje salėje ren nė ir Nijolė Pranckevičienė.
reso, gavus ii jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokeies.
gia pietus su menine dalimi ir Tėvų komitetas, mokytojos ir
gintaro išdirbinių parodėle.
~
DRAUGO prenumerata mokama ii anksto
LB apylinkės valdyba prašo
Meninę dalį atliks soL Nor tėvelius, turinčius mokyklinio L.S.T. Korp! Neo Lithuania suvažiavimo Tabor Farmoje, Mfcfa., rugsėjo 1-3 dienomis darbo prezidiumą sudarė: iš
metams 6 mėn. 3 rato
bertas Lingertaitis. Akompa amžiaus vaikų, atvežti šeštadie k Juozas Matusevičius, dr. Jonas Maurukas, pirm. Mečys Šimkus, Vytas Burokas ir Violeta Burskytė
Chicago ir Cook apakr. $37.00 $19.00 $15.00
13.00
18.00
Kitur J.A.V
35.00
nuos Aldona Lingertaitienė iš niais juos į mokyklą. Kviečia
Nuotr. Vyt A "
15.00
19.00
Kanadoje
U.SA- 37.00
Bostono. Jie turės ir parodėlę. mi ir laukiami visokio amžiaus
15.00
20.00
Užsienyje
37
N. Lingertaitis yra baigęs Bos vaikai, nežiūrint ar jie moka
9.00
15.00
2
Savaitinis
^
tono muzikos konservatoriją. ar nemoka lietuvių kalbą. Ne mentą,
vyskupas
palaimino.
• Administracija dirba kas- A • Redakcija straipsnius taiso saDainavęs įvairiose lietuvių kolo pagailėkite, tėveliai, vaikams mo Giedojo katedros vaikų choras.
dien nuo 8:30 iki 4:30. šešta- & vo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnijose. Priklauso Bostono vyrų kintis lietuvių kalbos. Leiskite Solo Mary Crommett.
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. J nių nesaugo. Juos gražina tik iš
Taip išsireiškia Ronald Reagan, kovotojas ui žmogaus
oktetui, kuriam vadovauja kom juos j lituanistinę mokyklą. Dėl
• Redakcija dirba kasdien y anksto susitarus. Redakcija už
Po šv. Mišių jubiliatai su šei
8:30 — 4:00, šeštadieniais V skelbimų turinį neatsako. Skelpozitorius muz. Julius Gaidelis. informacijų kreiptis mok. J. Dateises
momis, giminėmis ir artimai
8:30 — 12:00.
į binn * k a i n o s P"*""161*11108 « l v u s
Jis yra ne tik solistas, bet ir brUienė 756-9486 ar N . Pranc
1977-tais metais Pavergtų tau tų pareiškimą, „kol visos paverg
siais buvo pakviesti į Nekalto
s prašymą.
puikus menininkas. Su savo gin kevičienė 753-5981.
Marijos Prasidėjimo parapijos tų savaitė jau buvo beveik pra tos tautos pasaulyje bus laisvos
taro išdirbiniais yra suruošęs
— Spalio 7 d. š v . Kazimiero salę kavutei. Dalyvavo abu vys ėjusi, kol prezidentas Carteris pri- ir nepriklausomos".
parodas lietuvių kolonijose: WaPernai Baltieji rūmai laiku pa turi prieštarauti jos veiklos po- žinios ir straipsniai turi būti o b .
parapijos bažnyčioje prasideda kupai. Sveikino jubiliatus ir si ruošė paskelbti ta proga pareiš
terbury, Chkagoje, Kanadoje ir
skelbė
tokį pareiškimą, tačiau litikai. Praeityje, nežiūrint bu- jektyvūs, nekontroversinai, kon
40 vai. atlaidai. Baigsis spalio jteikė gražius atžymėjrmus.
kimą. Iš Baltųjų rūmų elgesio at
kitur. Visur sulaukė pasiseki
jame
nebuvo
nė žodžio apie po
9 d. iškilmingai vakare.
rodė, kad pareiškimą tereiktų iš
vusių redaktorių atsargumo, at statuojantieji tik faktus, be pa
mo.
Jubiliatų
eilėse
buvo
ir
Šv.
— Spalio 7 dieną 2 vai. p. p. Į
siųsti, kaip paprastą siuntinį. Jis litinę ar tikėjimo priespaudą, ne? sirasdavo tarp redaktoriaus ir gyrimų a r papeikimų, nereišVisos gautos per šiuos pietus ALRK Moterų sąjungos susirin Kazimiero parapijos parapiečiai vis dėlto būtų galėjęs užgauti So apie Helsinkį ar apie komuniz
kiant redaktoriui savo asmeni
pajamos bus skiriamos pradė kimas ir įvairi parodėlė. Kiek Juozas ir Janina Miliauskai, ku vietų Sąjungą, savo glėbyje turin mą. Baisus ir griaunantis Sovie vaidybos nuomonių skirtumų,
nės nuomonės".
Pr. Ali.
tam statyti seselėms gyvena viena narė atsineša į parodėlę ką rie šiais metais švenčia 25 me čią didžiausią pavergtųjų tautų tų komunizmo veidas buvo visiš š i e m s nesklandumams i&vengti
valdyba i . nv rugsėjo mėn. 6 d.
mam namui - vienuolynui. Put ji labiausiai mėgsta daryti: siu tų vedybinio gyvenimo sukaktį. skaičių pasaulyje.
kai nuslėptas.
posėdyje
nustatė L N Žinių reda
namo seselių darbus žinome. Jos vinėti, mėgsti, kepti ir t. t.
M.
Kai senatoriui Jacob Javits (Rgavimo
gaires,
i i kurių y r a svar į — Gen. Alexander Hign, Du
1978-tais metais mums buvo NrY) buvo užsiminta, kad Paverg
tikrai yra užsitarnavusios mū
!
—i Rudeninis koncertas. Spa
s ų paramos.
fiV. KAZIMIERO PARAPIJOS sakoma, kad dėl geopolitinės re tų tautų savaitė jau atgyvenusi, biausios žios. Tų "gairių" a t - ves Nato vadas, laikomas geru
lio 13 d., šeštadienį 6:30 vai. v.
VYRŲ CHORO KONCERTAS alybės, ty. detentės siekimo, ne- senatorius taip atsakė: "Jokiu bū spausdintos trys, i i kurių čia pa kariu, tačiau 1947 m. baigdaPutnamo miestelio valdžia Maironio Parke §v. Kazimiero
_
,. ,. ,_ .
.. . ..tinka užsiminti apie pavergtą- du. Tie, kurie šias tautas laiko kartojama t i k viena būdingiau- i mas karo akademiją iš 309. ka
ragina skubiausiai statyti gy parapijos vyrų choras, vado
Daugelio ljetuvių parapijų baz , s i a s ^ ^
^ ^
Dieve, kad
pavergtomis, kaip tik tikisi, kad sia: 3 . L N ŽINIOSE skelbiamos rių, buvo tik 217 vietoj.
venamą namą, nes dabartinis vaujamas muziko Zigmo Snarsnyciose jau nebegirdim lietuvis- j u ž s i m i n t u m ė m e i r a p i e m s u p r i e s . mes neištesėsime. Todėl maldau
akompanuojant parapijos
visiškai supuvo, nesaugus gy kio,
kų maldų, pamokslų, lietuviškų j p a u d o j e l a i k o m u s m i H j o n u s Ž ^ ju, aukokitės šiai laisvės kovai
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
venti, negalima net remontuoti. vargonininkei Olgai Keršytei, chorų lietuviškai giedant Dėl į
Tačiau, nežiūrint vyriausy- ne vien savo gyvenime, bet ir vi
nių
DR. K. G. BALUKAS
Statyba pradedama. Daugelis rengia puikų rudeninį, koncertą daugelio priežasčių lietuvių kai- ^ k a p r i z i n g u r n 0 ) p a v e rgtų tautų
DR. P. KISIELIUS
Akušerija ir moterų ligos
sam laikui. Tai gali užtrukti il
perka gražiausius namus, kad su vakariene ir šokiais. Choras ba turėjo kapituliuoti prieš ang- s a v a i t ė vemaį
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IR CHIRURGAS
s u s i l a u k ė daug dė- gai, bet teisingumas
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Chirurgija
triumfuos,
tik būtų gražesni ir brangesni gieda kiekvieną sekmadienį, i š  liškąją Daugelis lietuviškų pa mesio. Senato suruoštame priė
1443 So. 50th Ave., Cicero
6
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o
.
Pulaski
Road
(Cravvford
jeigu tie, kurie juo tiki, atsilai
Kasdien 1-3 vai. ir t>-8 vai. v.ik. išskyros
už kaimyno. Neišsirenkame vie skyrus vasaros atostogų laiką, rapijų vardų pranyko laiko jū mime ta proga susirinko pilnas
Medical Building). T e l . LU 5-6446
kys".
tret. Sešt 12 iki 4 vai popiet
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
tovių, į kurias keltis, bet neran bažnyčioje per šv. Mišias. Cho roj, pakeisdamos tautybes ir net kambarys kongreso narių, kurie
Priima
hgoniifs
pagal
susitarimą
Jis yra teisus. Šiemet mes dar
dame tokios, kurioje gyvenant ro narys solistas V. Roževičius šventuosius patronus.
Tel. REliance 5-1811 - ^ 14tJ .
smerkte smerkė komunistų pries
kartą
patvirtinkime
savo
įsipareisavo
gražiu
balsu
praturtina
mirti nereikėtų. Niekas neprieš
paudą.
DR. WALTER J. KIRSTU*
gijimą suteikti tiesą ir viltį žmo
DR. VL. BLA2YS
tarauja tiems, kurie gali įsigy puikų choro giedojimą. Daug Warcesterio šv. Kazimiero para
Lietuvis gydytoias
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
Tačiau šis netikėtas susidomė nėms, kurie gyvena m e l ų ir ne
t i puikius namus, bet tik nepa laisvalaikio valandų jie praleido pija, įsteigta daugiau nei prieš
3925 VVest 59th Street
Marquette Medical Center
mirškime tos lietuviškos sale- j besiruošdami šiam koncertui, 75 metus, tuo laiminga, kad dar jimas turėjo ir ironišką pusę. Kai vilties pasaulyje. Amerikiečiams
Vai : pirm., antr, ketv. ir penkt. nuo 12-4
6132 So. Kedzie Avenue
kurie
Kapitoliuje
susirinkę
iškal
tautų savaitė turėtų priminti, ko
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč ir šešt.
lės, kurioje dirba mūsų gerovei ^ad ir m u s pradžiugintų lietu ir šiandien Aukščiausiam mal
Vai : pirm,, antr ir ketv 6 iki 7:30 v v. šešt
u?darvta
bingieji
buvo
tarp
tų,
kurie
anks
kia
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ir
gležna
yra
ta
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yra
siunčiamos
gimtąja
kal
Dievui ir Lietuvai pasišventu viškomis dainomis. Atvykite,
1 iki 3 vai Pagal susitarimą.
ba, o giesmės, sukurtos lietuvių čiau masinio Sovietų karinių pa vė.
Ofiso telef. VVA 5-2670
sios Nek. Marijos Prasidėjimo kas tik galite, į šį koncertą
DR. IRENA KURAS
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048
jėgų
stiprinimo
akivaizdoje
bal
poetų
ir
komponuotos
savų
kom
J
.
M.
GYDYTOJA iR CHIRURGĖ
seselės. Padėkime joms pasta
pozitorių, aidi erdvios bažnyčios savo sumažinti Jungtinių Ameri
KŪDIKIU IR VAIKi; LIGOS
Tel. o f i s o HE 4 - 5 8 4 9 , rez. 3 8 8 - 2 2 3 3
t y t i jų gyvenamą namą — vie
VSK3L06 SUKAKUS
SPECIALISTE
kos
Valstybių
karines
išlaidas.
skliaustuose. Kad mūsų parapi
nuolyną.
DR.
PETER
T.
BRAZIS
MEDICAL
Bl ILDINC
Spalio 2 0 d,* šeštadienį, 7 vai. ja iki šiol išsilaikė lietuvičkai Tai tie patys kongreso nariai, ra
3200 VV. 81s; Street . . .
Rengėjai kviečia visus, ku
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
ginę Helsinkyje pasirašyti doku
Valandom: Kasdien nuo 10 vai ryto
2434 VVest 71 st Street
rie tik gali, ne vien mūsų, bet vak. Maironio Parke įvyks Lie stipri, parapiečiai turi būti dė
ik: 1 vai. ropiet
mentą, kuris iš tikrųjų įteisino
tuvių
Radijo
valandos
5
metų
kingi
ne
tik
klebonui
kun.
A.
Mi
Vai.,
pirm.,
antr.,
ketv.
ir
penkt
1:00
5:0C
ir aplinkinių kolonijų lietuviai
Ofs.
tel.
737-1168, rez. 239-2^19
Pabaltijo valstybių inkorporavi Toronto, Ont.
vai popiet, treč. ir šešt tik susitarus
atsilankykite j pietus. Susitik veiklos paminėjimas, s u vaka ciūnui, bet ir pirmiesiems pat
Ofs.
HE
4-181?;
Rez. PR 6-9801
riotams klebonams. Kad dar mą į Sovietų Sąjungą bei rytų
Dr. A n t . R u d o k o kabinetą perėmė
site, pasikalbėsite su seselėmis, riene, programa ir šokiais.
LIETUVIŲ NAMU ŽINIOS
Europos po karo užėmimą.Kai ku
DR. J. MEŠKAUSKAS
Programoje pasirodys jauni šiandien skamba lietuviška gies
galėsite ir auką įteikti. Galėsi
DR.
EDMUND
E.
CIARA
riais
atvejais
tie
patys
asmenys,
GYDYTOIAS
IR CHIRURGAS
nuo 12—21 metų am- mė ir ją palydi vargonai, ačiū
t e įsigyti lietuviškų knygų, mas,
Tokiu pavadinimu Toronto
OPTOMETRISTAS
pritrenkti
griežto
disidentų
nu
Speciaiybė
vidaus li^os
plokštelių, juodos duonos ir! žiaus, su savo talentais. B u s tiems, kurie tam aukojasi ir ati
Lietuvių namai leidžia žinių biu
2709 VVest 51st Street
2454
VVest
71 st Street
teisimo,
anksčiau
smerkė
žmo
medaus.
J. H
i pravestas konkursas ir paskir- duoda savo laisvalaikį, šiandien
leteni, kurio neseniai pasikeitė
Tel.
—
GR
6-2400
(71-mos
ir
Campbell
Ave. kampas)
gaus teisių pažeidinėjimus Ame
tos įvairios premilos. Rengėjai Šv. Kazimiero parapijos vargo
redaktoriai. Ta proga naujasis Vai pagal susitarimą: pirrr.ad. ir ketv. 1-4 ir Vai.: pirmad., antr.id . ketvirt.id rrpenktad.
rikos sąjungininkų tarpe, bet ligi
TRUMPAI
kviečia ne tik "VVorcesterio, bet nininkė yra Olga Keršytė, kuri
redaktorius vietoj vedamojo pa 7-° antrad. ir penkt. 10-4: šeštad 10-3 vai. 3 iki 7 v. p p Tik susitarus
tol
nepaisė
daugelio
žmogaus
ir
— Nuolatiniam apsigyvenimui ir aplinkinių kolonijų lietuvius BU pasišventimu vargoninkauja
Telef. — 282-4422
tautų teisių slopinimo už geleži rašė "Redaktoriaus laišką L N Ofis. t e l . 7 3 5 - 4 4 7 7 ; Rez. 2 4 6 - 2 8 3 9
į Floridą išsikėlė Jonas ir Kas atsilankyti ir paremti šią kul jau daug metų. Choro dirigen
nariams,
kuriame
tarp
kitko
ra
nės uždangos. Jie aiškino atnau
DR. E. DECKYS
Dr. ROMAS PETKUS
tancija Starai, pardavę savo gė tūrinę ir patriotinę vadovauja tas ir vedėjas yra muz. Z. Snars
šoma:
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jintą susidomėjimą Pavergtų tau
A K I U LIGOS - CHIRLRGIIA
lėse paskendusį gražų namą. mą E. Meilaus, Jr., radijo pro kis, pasišventęs ir pasiaukojan
Specialybė — Nervu ir
Ofisai:
tų savaite tuo, kad 1978 metai dybos leidinys ir jo turinys ne*
Kiekvieno praeivio žvilgsnį at gramą, kurią girdime du kartus tis muzikai. Jis nuo pat atvyki
Emocinės ligos.
111 NO VVABASH AVE.
buvo kongreso rinkiminiai metai
4200 NO. CENTRAL AVE.
kreipdavo tas gražus gėlių dar savaitėje. Stenkimės ir toliau mo į šį kraštą dalyvauja muziki
CRAVVFORD MEDICAL BLDG.
ir kad kongreso nariai, kurių apy
Valandos pagal'susitarimą.
6449
So.
Pulaski
Road
niame gyvenime, kaip Meno ra
želis. Tenka džiaugtis, kad na ją išlaikyti
UPARACKAS
gardose buvo tvirtas tautinių ma DR. t l I U T t
m ą nupirko Jonas ir Marija Pi
telio dirigentas ir šiuo metu va
IMaf. — Sf7-13M
žumų balsuotojų pagrindas, neno
BAZARAS
DR. FRANK PLECKAS
pirai.
Buvusiems
šeiminin
dovauja parapijos vyrų chorui.
AKI?
LIGOS • CHIRURGIJA
DR. A. B. 6LEVECKAS
(Kalba lietuviškai)
rėjo patekti į balsuotojų nemalo
kams J. ir K. Štarams tenka
Spalio 20—21 dienomis Lie Jis suorganizavo chorą, kurio na
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
OPTOMETRISTAS
nę. Iš dalies jie greičiausiai bu
700 Norta
palinkėti
saulėtoje Floridoje tuvių Moterų socialinis klubas riai pasišventę ir su kantrybe
Tel. — BE 3 - 5 8 9 3
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir "
vo tikslūs. Tačiau kongresas ga
Valandos pagal susitarimą
"Contact lenses"
Specialybė Akių ligos
laimingo gyvenimo, o naujie Šv. Kazimiero parapijos salėje lanko repeticijas, ruošdamiesi
na greitai pagauna besikeičian
2618
VV.
71st
St. — Tel. 737-5149
3
9
0
7
VVest
103rd
Street
siems šeimininkams J. ir M. Pi rengia "Bazarą". Narės rūpes koncertui. Nors choras yra pa
čias nuotaikas krašte, ir didėjan
Vai pagal susit.irima Uždaryta treč
Valandos
pagal
susitarimą
pirams ir toliau taip gražiai už tingai ruošiasi
llffH
umnitminsi
Kviečia atsi sirodęs kitų organizacijų paren tis supratimas, kad „detentės" tik
laikyti gėlių darželį
O f i s o t e l . — PR 8 - 2 2 2 0
lankyti. Bus. įvairiausių dalykų. gimuose, š. m. spalio 13 d. 7 v. rovė neprilygsta peršamai sąvo
DR. LEONAS SEIBUTIS
S O P H I E R A R C U S DR. JANINA JAKSEVlClUŠ
— Buvo susirgusi ALRK Mo Veiks virtuvė su lietuvišku mai v. Maironio Parke Shrewsbury, kai taip pat galėjo didele dali
INKSTŲ, PŪSLĖS IR RADIO ŠEIMOS VALANDOS
terų sąjungos įkūrėja Uršulė stu.
Mass., ruošia savo koncertą. Cho mi prisidėti prie pemai stipriai
JOKŠA
* •»
P R O S T A T O CHIRURGIJA
. .
Daukantienė ir gulėjo šv. Vin
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kviečia
atsilankyti
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Visos IHOĮJSSSM i i WOPA
išreikštų pasisakymų Pavergtų tau
2656
VVest
63rd
Street
cento ligoninėje. Dabar sveiks
Va!
antr
1-4
popiet
ir
ketv
5-7
vak
terio ir apylinkių lietuvius. Tu tų savaitės proga.
lietuvių kalba; kasdien nuo pir P.rm . antr , ketv ir penkt nuo 12 ik: 2 vai
Rugsėjo 16 d Family Life rėtų visi jausti pareigą ir padė
t a namie.
madienio iki psnktadiottio 3:00 — ir nuo 5 iki 8 vai vak Sošt nuo 1 iki 4 vai Ofiso tel. 776-2880, rezid. 4 4 8 - 5 5 4 S - IT,'. :
Kai 1959 metais liepos mėne 3:30 vsl. popiet. — toitacti—j ir
— Buvo susirgęs Steponas I Ministry, kurios direktorius yra ką tiems, kurie aukojasi kitiem.
DR. J. J. SIMONAITIS f
Ofs. P O 7 - 6 0 0 0 , R e z . G A 3-7278
Valinskas, Sr., bet jau grįžo iš j kun. A. Guenette, pirmą kartą Tikėsim, kad spalio 13 d Mairo sį prezidentas Eisenhoweris pasi sekmad. nuo 8:30 iki 9:30 v. ryto.
rašė
pirmąją
Pavergtų
tautų
pro
ligoninės. St. Valinskas pri Worcesterio vyskupijoje suorga nio salė bus pripildyta klausyto
Tel. - GR 6-0617
'f
Telef. 4S4-S41S
DR. A. JENKINS
klamaciją,
jis
įvykdė
tais
metais
klauso šv. Kazimiero parapijai nizavo visų parapijų asmenų, ju.
1410
A.
M.
/ . P.
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
6 9 5 8 S. Talman Ave.
kongreso priimto įstatymo 76-90
ir uolus talkininkas visuose kurie šiais metais švenčia 25 ir
3844
VVest
63rd
Street
A
713i &
vieną siūlymą. Buvo
siūloma,
Valandos pagal susitarimą
darbuose, parapijos choro na 50 metų vedybinio gyvenimo su
CHICAGO, • l a
Ofiso tel Hf 4-2123. namu GI 8-6I95.„..
kad
prezidentas
kasmet
paskelb
kaktį,
jubiliejaus
minėjimą.
Ju
rys.
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1002 \ . VVestern A v e . , C h i c a g o
i muilinimui
DR. V. TUMASONIS
~'
— Rugsėjo pradžioje iš Flo biliatai, kurių buvo 170 porų,
Tel. 480-4441
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ridos buvo atvažiavę šauliai Al su šeimomis, giminėmis ir arti
^
2454 VVest 71 st Street
-—
DR. K. A. JUČAS
bertas Mateika ir Grabauskas. maisiais pripildė pilną šv. Povilo
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PAPILDOMI SOVIETINES PILIETYBES NUOSTATAI

SUNKIAI SERGA SOVIETINE MEMCMA
"Nemokamas gydymas** ir **ne- Privačios gydytojų praktikos
mokamas mokslas" yra du da- nėra (ji baudžiama), bet yra
lytai, kuriais ypatingai didžrao- valstybinių poliklinikų tinklas.
jasi Sovietų Sąjunga. Šiuos du Deja, jų skaičius nepakankamas,
dalykus, okupuodami svetimus ligonių apžiūrėjimas labai primikraŠtus, pirmiausia atneša į nau- tyvus, paviršutiniškas, diagnojai užimtą valstybę ir stengiasi zių nustatymas netikslus. Labai
jais patraukti gyventojų mases, dažni atvejai, kai žmogus serga
Taip buvo ir okupuotoje Lietu- viena liga, o yra gydomas ir
voje 1940 - 1941 metais.
miršta nuo kitos ligos. .Sakysime,
.Sovietų Sąjungos komunistų poliklinika nustato, kad ligonis
partijos programoje yra iš- serga plaučių tuberkulioze ir nuo
kilmingai įrašytas toks punktas: jos gydo polikliniškai ar ligoni"Socialistinė valstybė — vienin- nėję. O po kokių 9 mėnesių ištelė valstybė, kuri rūpinasi ap- aiškėja, kad ligonio kepenys yra
saugoti ir nuolat gerinti visų gy- pribaigtos vėžio, nuo kurio žmovėatojų sveikatą. Tai užtikrina gus ir miršta,
socialinių ekonominių ir medi- Komunizmo programoje rašoc»os priemonių sistema. Bus į- m*, kad vaistai turi būti teikiavykdyta plati programa, siekiant nu nemokamai. Tiesa, juos ir
užkirsti kelią ligoms ir labai jas duoda nemokamai, bet jų praksumažinti, likviduoti masinius tiškai nėra. Dažnai trūksta net
infekcinius susirgimus, labiau paprasčiausio aspirino tablečių,
prailginti gyvenimą. Visiškai bus Nuo 1978 m. sausio mėn. vaispatenkintas miesto ir kaimo gy- tinėse ir ligoninėse dar labiau suventojų poreikis gauti visų rūšių mažintos vaistų normos. Sovietų
labai kvalifikuotą medidniniį Sąjunga (jų tarpe ir Lietuva) ypąfcmavinią... Greta jau esan- *» vienintelis pasaulyje kraštas,
čio nemokamo medicininio ap- i ^un draudžiama įvežti vaistai
tarnavimo, ligoniai nemokamai «* užsienio. Kitų kraštų vaistų
naudosis sanatorijomis, taip pat patentai neišperkami. Trumpai
nemokamai bus vaistai**.
suglaudus, vaistų nėra.
•

PASVARSTYKIME
JAV LB Taryboį reikia ir apylinkių atstovų

kaip MTO nuostatui naudot Sovietai
1978 m. gruodžio 1 d. Sovietų
Sąjungos pilietybės įstatymas įsi
galiojo 1979 m. liepos 1 d. Sovie
tų Sąjungos aukščiausios tarybos
nutarimu, tarybos* prezidiumas
buvo įpareigotas nustatyti šio
įstatymo įsigaliojimo tvaTką ir
suderinti galiojančiu įstatymų
nuostatus su naujuoju piliety
bės įstatymu. 1979 m. birželio 15
d., t y. dvi savaites prieš naujo
jo pilietybės įstatymo įsigaliojimo
dieną, aukščiausios tarybos pre
zidiumas išleido du įsakus: vie
nas iš jų apie Sovietų S-gos pi
lietybės įstatymo įsigaliojimo tvar
ką, antras apie pripažinimą nu
stojusių galios Sovietų S-gos įs
tatyminių aktų ryšium su nau
juoju pilietybės įstatymu, kurio
priede išvardinti įstatyminiai ak
tai, nustoję galios 1979 m. liepos
1 d. (2iūr. Vedomosti 1979 m.
No. 25 (1995).

*

Aukščiausios tarybos prezidiu
mas dėl Sovietų S-gos pilietybės
įstatymo įsigaliojimo tvarkos nu
statė, kad, kol bus suderinti So
vietų S-gos ir sąjunginių res
publikų įstatymai su Sovietų Sgos įstatymu apie Sovietų S-gos
pilietybę, galiojantys įstatyminniai nuostatai išleisti Sovietų
S-gos ir sąjunginių respublikų lie
kasi galioti, kiek jie nepriešta
rauja šiam pilietybės įstatymui.
Sio įsako 2 — 4 str. nuostatai
liečia sovietinės pilietybės įsigi
jimo tvarką, vaikų be pilietybės,
nežinomų tėvų, įvaikintų ir ku
rių vienas iš tėvų yra Sovietų
S-gos pilietis.

-•Tai propagandinė — dekrara- Mūsų jau cituotas G. Tautvydis
tyvinė pusė. Tačiau būtu- toliau rašo: "Dėl nemokamo gymėm mes neteisūs, jeigu tvirtin- dymo, reikia pasakyti, kad čia
tumėm, kad Sovietų valdžia nesi- viešpatauja romėnų posakis: Do
rūpina gyventojų sveikatos bei ut des! (Duodu, kad duotum). Ir
medicinos reikalais. Per 35 oku- yra net gydytojų, kad ima visai
pacijos metus buvo išauginta ne- nesisUpstydami poliklinikų kamaža medicinos personalo ir su- binetuose v ligonių palatose,
kurta gydymo įstaigų. Turime Vienas statybininkas, ilgesnį laiprieš akis okupuotos Lietu- ^ gydęsis Kauno klinikose, pasavos statistikos leidinį "Lietuvos koja, kad jis klinikose išleidęs
Atėmus pilietybę gali būti
TSR ekonomika ir kultūra", iŠ- nemokamam gydymui daugiau
iškeldintas B Sovietų S-gos
leistą 1977 m. Vilniuje. B jo su- 3000 rublių. Ir kai kartą į gydyžinome, kad 1976 metais okup. toios chalato kišenę įdėjo 100 Visai naujas, bendrai nežino
Lietuvos teritorijoje buvo 11,823 rublių, tai gydytoja juos išmetu-i mas pilietybių įstatymuose nuo
statas yra šio įsako 5 str., būtent:
visų specialybių gydytojų, 32,000 »»nes buvę per mažai**,
"Asmuo, kuriam buvo atimta
viduriniojo medicinos personalo, Palatose dažnai reikia patiems
Sovietų
S-gos pilietybė sutinka
220 ligonines tipo įstaigų, 37, samdytis slauges, kitur ligoniams
700 lovų ligoninėse, 229 mote- neduodama reikiamo maisto — mai su pilietybės įstatymo 18 str.
nuostatais, gali būti iškeldintas
rų konsultacijų, vaikų poliklini- «*kia patiems pasirūpinti,
kų ir pan. įstaigų. HM
Kaip sovietiniai gydytojai gydo už Sovietų S-gos ribų".
Pirmiausia tenka pastebėti,
Minėti skaičiai nėra maži ir, ligonius, nusako šis minėto ranksakytumėm, jeigu viskas būtų raščio autoriaus užrašytas anek- kad šiuo atveju vartojamas ypa
tingas terminas "iškeldintas", o
gerai
tvarkoma, pakankami dotas.
3,4 mil. Lietuvos gyventojams. Pas gydytoją į polikliniką už- ne ištremtas. Sio termino prasmė
Vadinasi, viskas būtų gerai, jeigu ėjęs ligonis skundėsi jaučiąs silp- yra neaiški.
būtų reikiamu būdu žmogui pa- numą. Gydytojas paklausė, kiek
18 str. nuostatus asmetarnaujama ir kad gydymas iš uždirbąs. Ligonis pasisakė gau- niui gali būti atimta Sovietų Stikro būtų nemokamas. Deja, nąs 120 rb. pensijos. — Valgyk gos pilietybė, jei jis padarė veiks
praktiškai taip nėra. Dažnai su- kuo daugiau mėsos, tai sutvirtė- mus, žeminančius Sovietų S-gos
tinkame gyvų liudininkų, atvy- si — pataręs gydytojas. Po to a- piliečio aukštą vardą, kuris su
kusių iš Lietuvos ar ten apsilan- tėfęs kitas ligonis, kuris taip pat daro žalą prestižui ar valstybiniam
kiusių, kurie mums atskleidžia silpnai jautėsi. —Kiek gauni saugumui Sovietų S-gos aukš
priešingą vaizdą. O pastaruoju pensijos? — paklausė gydytojas, čiausios tarybos prezidiumo nu
metu gavome iš okup. Lietuvos — 60 rb — atsakęs ligonis. — tarimu.
spaudai paruoštą — Gintaro Tai valgyk kuo daugiau daržovių,
Tautvyčb (slapyvardė) knygą uogų ir vaisių —pataręs gydyto- Nustatymas sovietinės pilietybės
abejotinais atvejais
'Tarybų Sąjungos komunistų jas. I tą patį gydytoją kreipėsi
partijos programa ir gyvenimas", trečiasis pacientas. — Kiek gauSio įsako 7 str. nustatyta se
Apdairus autorius tame veika- ni pensijos? — paklausęs dakta kanti tvarka: "Tuo atveju, kai
le, stebėdamas teoriją ir prakti- ras. — 20 rublių — atsakęs Ilgo iškyla klausimas apie asmens pri
ką, sugretinęs faktus, kaip tiktai nis, — Bet kai sumoku už butą,
pateikia priešingą tariamai ne- elektrą, tai man nieko nebeliemokamo gydymo vaizdą. Jo duo- ka — pridėjęs pacientas. — Na
menimis pasiremdami, bandysi- ką gi, kuo ilgiau buk ir vaikime reikalą S kitos pusės pavaiz- Bok grynam ore ir juo giliai
duoti.
kvėpuok — pataręs gydytojas.
Vadinasi, •Vaistai** pagal paja•

DR. D.KRIVICKAS
klausomumą Sovietų S-gos pilie
tybei, šio fakto nustatymas tvar
komas sutinkamai su taisyklėmis,
patvirtintomis Sovietų
S-gos
aukščiausios tarybos prezidiumą
Jeigu aplinkybės, su kuriomis
yra susijęs asmens priklausomu
mas Sovietų S-gos pilietybei,
įvyko prieš šio įstatymo įsiga
liojimą, tai taikomos taisyklės įs
tatyminių nuostatų Sovietų Są
jungos ir sąjunginių respublikų,
galiojusių tuo metu, kai šie fak
tai įvyko.
Nustatymas asmens priklauso
mumo Sovietų S-gos pilietybei
pavedamas vidaus reikalų or
ganams ir dėl asmenų gyvenvie
čių užsienyje —Sovietų Sąjun
gos diplomatinėms ir konsulari
nėms atstovybėms. Skundai dėl
nutarimų, liečiančių asmens pri
klausomumą Sovietų S-gos pilie
tybei, paduodami Sovietų S-gos
aukščiausios tarybos prezidiu
mui".
Minėtos taisyklės dėl nustaty
mo asmens pilietybės iki šiol ne
paskelbtos. Todėl sunku spėlioti
šių taisyklių apimtį ir taikymo
atvejus. Šios taisyklės gali būti
ypatingai Teikšmingos ypač Lie
tuvos ir kitų Pabaltijos valsty
bių išvietintųjų
atžvilgiu. So
vietinės pilietybės priklausomumo
klausimas gyvenančių užsienyje
asmenų atžvilgiu pavestas spręs
ti diplomatinėms ir konsularinėms atstovybėms. Tuo būdu,
gal būt, praktiškai bandoma iš
spręsti problemą asmenų, kilusių
iš šių kraštų ir įgijusių JAV,
Kanados ar kitų valstybių pi
lietybe, kai šie asmenys pareiškia
norą aplankyti savo kilmės kraš
tus. Jeigu uždedama sovietinė vi
za ant jų amerikietiškų ar kanadiškų pasų, tai tuo pačiu jau
inplikuojama, kad jie yra šių
kraštų piliečiai.
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Antruoju įsaku nustatyta, kad
įsako priede išvardinti aktai nu
stojo galios 1979 m. liepos 1 d.
Jų tarpe yra šie aktai, liečiantys
Lietuvą.
Sovietų S-gos aukščiausios ta
rybos prezidiumo įsakas 1940 m.
rugsėjo 7 d. "Aoie Sovietų S-gos
pilietybės įgijimo tvarką, Lietu
vos, Latvijos ir Estijos sovietinių
socialistinių respublikų piliečių
(Vedomosti, 1940 m. No. 31).
Sovietų Sąjungos aukščiausios
tarybos prezidiumo įsakas 1944
m. Liepos 14 d. "Apie išplėtimą
Sovietų S-gos aukščiausios tary
bos prezidiumo įsako 1944 m.
birželio 22 d. "Apie teisę pereiti
į Lenkijos pilietybę lenkų armi
jos karių, esančių Sovietų S-goje, h* asmenų, kurie jiems pade
da kovoje už Lenkijos išlaisvi
nimą, o taip pat jų šeimų na
riams, gyvenantiems rajonuose,
kurie Sovietų Sąjungos buvo per
duoti Lietuvos sovietinei socia
listinei respublikai" (Vedomos
ti, 1944, No. 38).
Sovietų S-gos aukščiausios ta
rybos prezidiumo įsakas 1947 m.
gruodžio 16 d. „Apie įgijimo
tvarką Sovietų S-gos pilietybės
asmenų lietuvių tautybės, vieti
nės kilmės gyventojų, Klaipėdos
miesto, Klaipėdos, Šilutės ir Pagė
gių apskričių Lietuvos TSR"
(Vedomosti, 1948 m. No. 1).
Sovietų S-gos aukščiausios ta
rybos prezidiumo įsakas 1948 m.
kovo 30 d. "Apie Sovietų S-gos pi
lietybės įgijimo tvarką Lietu
vos, Latvijos ir Estijos respubli
kų piliečių ir asmenų gimusių
Besarabijoje, gyvenančių Lotynų
Amerikos kraštuose" (Vedamosti,
1948 m. No. 28).
Sovietų Sąjungos aukščiausios
tarybos prezidiumo įsakas 1948 m.
liepos 20 d. "Apie pratęsimą re-
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PRIE MILŽINU
TILTO

sia bet kokio "nemokamo gydy
mo" Sovietuose nesą: "Juk vals*
tybė, kaip tokia, gėrybių nekuria, NeHurmt "nemokamo gydjro jas kuria darbo žmonės. Tai S mo", gyventofų ligotumas ir mlrkur valstybė ima lesų tiems ta- tingumas labai didelis. Gydytojų
riamai nemokamiems reikalams? ** *dto medicmoa peraonalo proTrumpai kalbant, valstybė tas r«mis pareigingumas labai menišlaidas apmoka gautais « darbo kas, nes labai mažas atlyginimas,
žmonių tiesioginiais ir nerJesiogi- Sakysime, gydytojo mėnesinė ai
niais mokesčiais" (47 pusi.) Tie U tesiekia 120-150 rublių, Sumokesčiai kaip tiktai ir yra pa- prantama, kad i! tokios algos ]h
slėpti valstybes biudžete: darbi- negali išgyventi. H Ha fr kyla
ninkas gauna labai mažą algą, "pasalinių pajamų" ieškojimas,
o jos didesnę dalį pasilieka vals- Kas matė okup. Lietuvos ligotybė įvairoms išlaidoms dengti, nines, teigia, kad jų įrengimai raTai dar būtų ne taip jau Mo- bai pasenę, ptoltyvfikl, trūksta
gas dalykas, jeigu u valstybes ne tiktai modemiškų gydymo ateikiama tariamai "nemokama paratų, bet ir paprasaauslų apamedicina" butų gera.
ratelių kraujo spaudimui matuoPfrmiausla, nors gydytojų yw tL net stetoskopu. Daugelyje IIir nemažai, bet didžioji jų dalis goninių nėra pakankamai rdkablogai paruošti. Sovietų medid- lmgų skalbinių,
nos mokyklos nepasižymi aukštu Tai "nemokamo gydymo" sismotalo lygiu. B jų išeina moks- tema Sovietuose yra praktiškai
lus baigę, bet aukštesnėmis kva- sugriuvusi. Geriausiu atveju Ir
Indikacijomis nepasižymį gydyto- pati serga Ir serga labai smarkiai,
jai.
chroniškai. Reikia ją pačią gydy•
tL
h. fai

Aktai, liečia Lietuvą,
i l o j o galios

P. MELNIKAS
Jie abu dabar žiūrėjo, kaip, lengvai kojas
kilnojantis, lieknas karininkas suko už lagerio
kampo. Dalinys užlūžo ir lėtai pradėjo dinti už gelsvo
ir autrupėjuaio lagerio mūro. Matėsi, kaip Zepri
grąžino pasiskolintą Sautvą ir atitiesė iškreiptas
kojas. Alfredo ir Spondi taipgi nustojo imituoti
"žiaurius" vokiečių sargybinius ir su "durtuvais"
lydėti Zepri egzekucijon.
. — Mums tikrai pasisekė, Maurizio, — pasakė
Danys.
Maurizio pasuko galvą Danio pusėn ir atsakė:
-1 Kol kas mums klojas ne taip blogai.
— Ar tu laimingas?
Klausimas lietė viską: fizinį, dvasinį ir jų
avantiūrinį pasisekimą. Dalykai klojos pakenčiamai,
bet jis nesijautė laimingas esąs. Zepri šposai, greitas
Ricci problemos išsprendimas, jei amerikiečiai tuo
pasirūpins, dar nebuvo viskas. Jis žinojo ir jautė,
kad kažkas blogesnio laukia jo. Bet nežinojo, kaip tai
savo draugui pasakyti.
— Klausi, ar esu laimingas??
— Taip, — Danys pakartojo. — Ar būsime dabar
laimingi?
Maurizio keistai į Danį pažiūrėjo. Danys retai
pajėgė išskaityti, ką Maurizio tuo momentu
galvodavo. Jis žinojo, kad kažkas graužė ir italą. Gal
dėl to, kad Maurizio retai juokėsi, labai retai
pasakodavo apie save.

STASYS BARZDOTAS
kiu būdu reikėtų rinkti pusę Bend
ruomenės tarybos narių.
Kita pusė turėtų ateiti iš LB
apylinkių ir apygardų darbinin
kų. Šiuos LB tarybos narius tu
rėtų išrinkti apygardų suvažiavi
mai. Čia būtina sąlyga turėtų bū
ti ,kad kandidatuoti tegalėtų tik
apylinkių ir apygardų valdybų
nariai.
Taip pat LB taryboj sprendžia
mąjį balsą turėtų turėti ir visi
krašto valdybos nariai- Šitaip su
daryta taryba stovėtų labai arti
LB gyvenimo, gerai pažintų jos
reikalus, orientuotųsi, kas Bend
ruomenės gyvenime galima ir ko
vengtina, svarbiausia, kad tokia
taryba geriausiai galėtų vykdyti
ir savo pačios nutarimus. Nebū
tų tos anomalijos, kad taryba ei
na savo keliu, o Lietuvių Bend
ruomenės ir apygardos savo, ir
geriausi nutarimai pakimba ore.
Pritarus tokiems JAV LB suda
rymo principams, toliau reikėtų
pasvarstyti dar ir tokius du daly-.
kus. Kai kas norėtų vėl grįžti prie
Kokia LB taryba geriausiai ga vieno kandidatų sąrašo visam
lėtų atlikti savo uždavinius? Gau kraštui, taip kaip buvo renka
sesnė ar mažesnė? Mano suprati mos JAV pirmoji ir antroji tary
mu, reikia ne gausios , bet dar ba. Mano įsitikinimu, apygardibingos tarybos. Todėl jai turė nis rinkimų būdas yra nepalygin
tų pakakti kokios 50 narių. Be ti tobulesnis. Cia atstovai į tary
teoretikų, joje taip pat turėtų bū bą išrenkami iš kiekvienos kraJti nemaža ir bendruomeninio dar to vietos, ne didieji vardai. Ta
bo žmonių. Todėl LB tarybą rei čiau reikėtų žengti dar tolimes
kėtų sudaryti dviem būdais. Pir nį žingsnį ir visas apygardas su
masis būdas būtų kaip ir dabar lyginti ta prasme, kad jos būtų
dalies tarybos narių išrinkimas atstovaujamos vienodai, taip,
visuotiniu balsavimu. Tai sudary kaip, pavyzdžiui, į JAV senatą iš
tų sąlygas į Bendruomenės tary kiekvienos valstijos renkami tik
bą kandidatuoti kiekvienam, ro du atstovai, nepaisant, ar valsti
dančiam tam tikros iniciatyvos, jos mažos ar didelės. Siūlyčiau į
susidomėjimo, nusiteikimo dirb JAV LB tarybą visuotiniais rinki
ti bendruomeninį darbą. Tokia mais rinkti po du atstovus. Ki-teisė paliktina dar ir dėl to, kad tus du atstovus išrinktų apygar
ji sudarytų sąlygas kiekvienam dų suvažiavimai, irgi po du, va
patekti į Bendruomenės vyriau dinasi, iš kiekvienos rinkiminės
siąjį organą. Visuotiniai rinkimai apygardos būtų renkami, tik skir
taip pat sudarytų sąlygas kiekvie tingu būdu, keturi atstovai. Pri
nam aktyviai dalyvauti Bendruo dėjus apie 10 krašto valdybos na
menės gyvenime. Manau, kad to- rių, iš viso taryboje būtų apie
50 narių. Tai būtų pakankamai
orus
vyriausiasis JAV LB organas.
gistracijos termino, kaip sovie
Nėra
ko norėti, kad ir tokia tatinių piliečių asmenų, lietuvių
tyba
būtų
visai tobula, kaip apsk
tautybes, vietinės kilmės gyvento
jų Klaipėdos miesto, Klaipėdos, ritai nė vienas organas negali
Šilutės ir Pagėgių apskričių Lie būti visiškai tobulas. Bet šitaip
tuvos SSR, kurie yra už Sovietų susitvarkę priartėtume prie pa
S-gos ribų" (Vedomosti, 1948 m. ties gyvenimo ir jo reikalavimų,
nes tokioj taryboj būtų lygiai at
No. 31).
stovaujamos mūsų visuomenės
Sovietų S-gos aukščiausios ta „viršūnės" ir jos „apačios".
rybos prezidiumo įsakas 1949 m.
liepos 2 d. "Apie pratęsimą regis Sesijon susirenkanti JAV LB DCtracijos termino kaip sovietinių oji taryba į šiuos siūlymus tu
piliečių asmenų lietuvių tauty rėtų atkreipti savo dėmesį ir sū
bės, vietinės kilmės gyventojų rėtų atkreipti savo dėmesį ir su
Klaipėdos miesto, Klaipėdos, Ši daryti komisiją tarybos persitvar
lutės ir Pagėgių apskričių Lietu kymui parengti. Diskusijose taip
vos SSR, kurie yra už Sovietų S- pat turėtų išryškėti kiti siūly
gos ribų" (Vedomosti, 1949 m. mai bei sugestijos. Šitaip atsiliep
No. 47).
tume į pažangos reikalavimus.

Veiklą kuria ir darbus atlieka,
žinoma, ne statutai ir paragra
fai. Tai daro žmonės Todėl žmo
nių atranka darbams turi rūpėti
kiekvienam, kad domisi Bendruo
menės ateitimi ir gerove. Štai išsi
rinkome LB jau DC-tąją tarybą,
ir viešumoj pasigirdo balsų, kad
joje nemaža narių, kurie nuo
bendruomeninio gyvenimo toli.
Taryboje esą net ir tokių, kurie
visai nepažįsta Šio gyvenimo, nė
ra buvę net apylinkės susirinki
me, nemoka tautinio solidarumo
įnašų ir t-t. Iš tokių Bendruo
menė naudos arba neturėsianti,
arba turėsianti nedaug. Pasigirs
ta taip pat siūlymų, kaip reikė
tų JAV LB tarybą pertvarkyti,
kad ji geriausiai atliktų jai ten
kančias darbų planavimo bei
priežiūros funkcijas. Prie šių
balsų, lutų skatinamas, taip pat
prisidedu ir aš, kuriam jau nuo
seno rūpi, kad kiekvienas JAV
LB organas atliktų savo uždavi
nius ko kompetetingiausiai bei
geriausiai.

— Ne visuomet, — Maurizio atsakė. — Laimę
mums reiks susikalti patiems.
Danys juto jam kažką gero ir šilto krūtine}.
Kažką lengvo. Žinojo, kad pustuštis pilvas dar vis
suskaus, kad didesnės pokario viltys dar toli, kaip
tos aprūkusios kalvos miglose, žiūrint į Zalcburgo
pusę. Bet taika atėjo. Tik sunkiai brėkšta.
— Ką darysi, jei kapitonas išgaus Ricci?
— Važiuosiu tiesiai į namus, O tu?
Kodėl jis klausia to, gerai žinodamas, kad
Lietuva okupuota? Bet Maurizio akyse išskaitė bent
mažą užuojautą. Maurizio nuo jo suktelėjo galvą.
Artėjo linksmi Zepri, Alfredo ir Spondi. Jis kažką
itališkai panosėj sumurmėjo, lyg "ką padarysi", ir
draugiškai Daniui paplojo per petį. Maurizio, tur
būt, jį suprato.
Prieš kelis mėnesius, dėl reikalo prie italų gaujos
prisiplakęs, lagerio triukšme Danys juos stebėjo.
Nuoboduly pasinėręs, jis lagery nieko kito nematė.
Pavargęs ir užsidaręs, jis dažniausiai tylėdavo.
Vilkėjo jis retai valomais iškrypusiais batais,
apsitrynusiu kostiumu
nuo valkiojimosi ir
miegojimo paplenčių grioviuose rusų zonoje. Po lova
gulėjo jo aptrintas baltinių ryšulys ir susitraukęs,
trumpų rankovių, lietpaltis. Tai viskas, ką jis turėjo,
Kresnas, vidutinio ūgio, kažkada gelsvų, dabar
pliktelėjusių plaukų, supleišėjusiu veidu ir
sučiauptom lūpom, jis lyg pamiršo, kur jo kelionė
prasidėjo ir iš kur jis atėjo. Daugiausiai atsiminė
kelis neįtikėtinus mėnesius anapus tilto. Apie juos
galvojo, kaip "ten". O tai, kas vyko aplink jį, kaip
"čia". Būdamas beveik vienas, jis stebėjo artimus
daiktus ir įdomesnius reiškinius. Galvodamas, jis
kartais užmigdavo ir dažnai blogai sapnuodavo. Bet,
kadangi pokario metas normalėjo, apie juoa jis ilgai
negalvodavo. ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — - — - -

Girdėjos, kaip Franco Banfi šnibždėjo, tai
ginčijos su jį čia sunkvežimiu atvežusiu pliku
prancūzų Derain. Be šito garso lageryje buvo tylu.
Netoli Danio gulėjo Maurizio. Jis apie save šį tą
papsakodavo. Toliau gulėjo mechanikas, šoferis
Alfredo, kuriuo Maurizio labai pasitikėjo. Trūko tik
Ricci, jo juoko, kuris rusų zonoje palinksmindavo. Su
šiais žmonėmis Danys išbuvo rusų zonoj kelis
mėnesius, bet tuo laiku juoa neblogai pažino.
Kiekvienas iš jų turėjo savo vargus ir savo istorijas.
Toks Maurizio. Kartą prie Čekoslovakijos,
belaukiant dingusio Franco, Maurizio piktas sėdėjo
prie ūkininko vartų, kuriame laikinai dirbo, sudėjo
rankos delnus ir liūdnai išverstas akis pakėlė į
dangų, lyg prašydamas iš ten pagalbos. Palša kalnų
ir slėnių migla buvo nusėdus ant laukų, o jis, su
Daniu, kantriai sėdėjo prie vartų, laukdamas žinių
apie dingusį Franco Banfį. Kramtydamas eglišakio
spyglius ir žiūrėdamas į jų pradėtus arimus,
Maurizio sunkiai atsiduso ir Danys jo paklausė, ar jo
tėvai Italijoj jo laukia?
— Laukia. Ir dar kaip. — Maurizio sėdėjo kojas
sukryžiavęs, kaip Buda, ir Ii. gavo galva.
— Jie matė, kaip tave išvežė?
— Tėvai ten buvo prie vokiečių būstinės. Bet
man negalėjo padėti, net pasakyti sudie. Nei maisto,
nei drabužių įduoti. Vasarinėm kelnėm, trumpų
rankovių marškiniais išvažiavau Austrijon. Tėvas
stovėjo prie kelio, bet mus skyrė sargyba. Taip ir
išvažiavau, ir tik vėliau plento dulkėse kelios ašaros
man nuriedėjo.
— Mėginai pabėgti?
Maurizio pakėlė rankas į dangų ir nustojo
linguoti.
(Bus daugiau)
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Vienas jų prasidėjo rugsėjo 6, sėjo nr. įtalpino lentelę 1979
B E A L E S T A T £
AL • 8 V A T
WANTO> — myaMx&
Rygoje,
o
kitas
prasidės
rugsė
Pan
American
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Kai 1906 m. spalio 24 d. Vin
jo 23, Brazilijoje. Abu po 19 rungtynių.
25-ju įvardintas
co ir Agotos Bielskų šeimoje gi
dalyvių, is kurių pirmieji trys Tomas P. Girnius, Harvard U.
mė ketvirtas vaikas, jis buvo pa
Physidan neėda a secretary akUled
pateks j pasaulio pretendentų — su Zy2 taško.
Laimėtojas
Pulkus marini*. Apie $10,000 pa S apartment brick. Two
,._ M 3-bedroom . in medical tranacrtptiona, varted dukrikštytas Pijaus vardu.
varžybas. Rygoje rungiasi vie šių pirmenybių buvo tarp meis jamų. Moderniai patobulintas namas j *P*rtments one 2 b e a r o o m . G a s j ueą patient scheduUng-. phone coniBalsupių kaimo, Marijampo
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ton ^kvalifikavusio JAV dm L. teris Mionael Rohde iš Yale Marąuette Parke. Kaina $67,500.
baseboard heat. 2 car garage. Call of medical terminology. Flueocy u.
lės apskrities Vincas Bielskus bu
both Spanlah and Enffiiah necciniry.
KavaJeko (2500) — N. Yorko univ., surinkęs 6V2 taško.
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i Svarus 2Ją ankštą mitras. Apie 2 to 8 p JU. — 582 0046.
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Mednis
(2506)
ir
K.
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pajamų.
Marąuette
Parke.
Ver
šys. Šio sumanaus ūkininko ir
James Tarjanas iš Califorai jos.
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Nobelio
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brick, likę
duotojas yra vilnietis tm Vladas ! čikagietis
Saul Bellow teigia, vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.
inž. P. Bielskus. Lietuvai nese
Mikėnas. P o penkių ratų užtik kad jo didžiausias literatūros
Two 5Vz nn. apts., 3 bdnn. and
niai buvo grąžinta spauda ir tė
Maloniai prašau kalbėti lietuviikai
rintai
vyravo rygietis dm M. Ta mokytojai buvo Dreiser, Fitzbath; o n e - 4 rm. apt., 2 bdrms.
vukas V. Bielskus su viltimi žiū
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and
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ir išmokslino 10-tį vaiku.
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gražus inteligentų būrys, kuris
A. a. tai Pijus Bielskus
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buotojų eiles.
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A. a. inž. P. Bielskaus vaikystė Dirbdamas savo profesijoje, pa
bath. Att. 2 car gar 80 ft. lot
M . 737-7200 ar 737-8534 ,t H.W.
vič ir rumunas Gheorgiu po
zoned heat C/A. Oak trim
je Lietuva gavo laisvę. Jo jaunys dedant žmonai, išmokslino sū
2V-Z taško. E. Mednis jveikė Jaunas katinėlies ieško
and cabs. Plaster. Ideal location..
tė praėjo gražiausiame tėvynės nus, kurie, kaip ir a. a. tėvelis,
siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiii $115,000. TeL 422-1430.
Buazį (Tuniso), bet krito prieš
gelbėkite nuo sunaikinimo
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2 šamai ant 1 sklypą. Vienas na
TeL
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pyje. Baigęs Rygiškių Jono gim 1977 m. pradžioje, išdirbęs Engirna*
—
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kamb.:
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3
kamb.
dar sulošė lygiomis su vengru
Ga0FFSET PRESSMAN
naziją Marijampolėje,
Vytauto neering and Development korpo
Brigbtan Parke.
zu Šildymas. Arti 45-os ir Albany.
Ribli, bet pralaimėjo brazilui E .
AB Diek S60 wttb T-51 head and
Didžiojo universitete įsigijo sta racijoje, išėjo į pensiją ir persi
envelope feeder a t t a c h m e o t E^cperiRi msdeik. Dm Romanišinas į š į i
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tybos inžinieriaus diplomą. Pir kėlė į Floridą. Čia dirbo LB apy
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$
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Pald holidays and U¥surance.
Air
tas. Marąuette Parke.
turnyrą pateko, vieton susirgu
p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinu oonditioned plant. CALL
mojo Lietuvos prezidento A Sme linkės vaidyboje. Gyvendamas
sio čekų d m Horto.
1966 M. VOLKSWAOON — $MX*.
kaina. $30.000.00.
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100%
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363 W. Erie S t
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Ave
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Nu
T78-2B» arba 776-9199
vienu metu laimėdamas Lietuvos jungoje.
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ieties metimo čempionatą.
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i kaunietis A. Butnorius, nors
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Being able to drive a real plūs.
polės miesto statybos inžinierius mė, kurioje buvo sunkiai sužeis tyni atstovai A. Butnorius (K) 10% — 10% — 90% piftMi moktalte
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FRANK Z A P 0 L I S
blogyn. 1979 m. liepos 9 d., vie
540 N. Lake Store Dr., Cbioago, JL
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3H6y 2 W. 95tb Street
Marąuette Parke 2-jų aukštų mOr. 6455 S. Kedsie A T . — 778-2238
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tautos, taip ir Bielskų šeimos gy dint gausiam bičiulių būriui, iš gradas) — Sy2; t m O. MoisejeMarąuette Parke. 3-jų miegamų
venimas ir asmeninė laimė bu švč. M. Marijos Gimimo bažny- vas (Maskva) ir Ostrovskis i š
mur. bungalo. Pilnas rūsys. Gara
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•
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
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palaidoti tėvai Vincas ir Agota
for
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jus ėjo jam skirtu keliu kantriai R Barstaitis ir B. Rumiancevas IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH $50,000.
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ir ištvermingai, nors tas kelias po 4, M. Droadovas (Klaipėda)
salary
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nyras vyko jaukioje Klaipėdos NEDZINSKAS, 4669 Areher Ave.
for appointment:
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Brighton Parke. Taverna ir puikus Gen'l Hoosework aad
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rūmų salėje Laisva CMeago, IU. 60632. teL 977-5980
Gailisi šeima netekusi bran
Also
some
driviag.
Separate
living
munistų okupacijai. 1944 m. į
5 kamb. butas. Įrengtas rūsys. Ga
MR. SUUIVAU—291-1033
ąuarters. References reąuired.
gausią pabėgėlių vorą įsijungė ir gaus vyro, tėvo ir senelio, o drau laikiu dalyviai vaikščiojo po aggBBaac BS8BBBB8—aa——s— a—1 ražas. $66.000.
Phone — 847-4339 deys, or
Brighton Parke. Taverna ir 2 bu
t . a. P. Bielskus su žmona Geno gai nuoširdaus ir gero bičiulio. Nidos kopas, bei gėrėjosi "Lie IIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
tuvos
auksu"
Jūrų
muziejuje.
tai. Mūro namas. Gerai einantis biz
323-1980
vaite ir dviem mažais sūneliais. Nuostolis ir lietuvių tautai ne
M. A. i I M K U S
nis.
$58,900.
tekus
tauraus
sūnaus,
nors
jis
sa
Kelionę pradėjo su viltimi grei
JfOTARY PTTBLH3
— Lietuvos tm A. B. Uogelė
INCOME TAX SERVICE
tai grįžti namo. Tačiau po pen vo vietoje paliko dviejų sūnų lie
įkeltas į Sovietu rinktinę besi- 4256 80. Mapiewood, teL 254-7450
kerių laukimo metų Austrijoje tuviŠkas šeimas, kurios neabejo
rungiančią
ICCP XI pasaulio
Taip pat daromi VERTIMAI
reikėjo ieškoti pastovaus gyveni tinai vykdo lietuvių tautos tęsti
OIMI.VIC likvletlmal. pildomi
pirmenybių
%
Finalo
varžybo
i:
4243 W. 63rd Stratt
mo, nes kelią į Lietuvą buvo pa numą. "Nuo pirmojo akimirks se, vieton pasitraukusio dm A.
MILLING MACHINE
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir
kitokį* blankai
*
stojęs okupantas. 1950 m. emigra nio mūsų kūne vyksta tai, kas Chasino.
l s t Shlft
•
Ttl.
—
767iiiiimmiiiiiimiiiiiiiiiiitiiiiuuiuiiiiiiiiii
veda
į
mirtį",
sako
Sv.
Augusti
vo Argentinon, č i a per didelį
We have full time poekkm for P. C.
DRILL PRESS
Mes turime kompiuterį ir esame
darbštumą ir sąžiningumą įsigi nas. Nors žinome šią nepakeičia
board loading a sofctertng. EaceHent
l s t Shlft
nariu M.L.S., kas palengvina pardajo labai gerą statybininko vardą. mą realybę, tačiau yra skaudu
working conditions. Benefits A salary.
vimą
bei
pirkimą.
skirtis
su
mylimu
ir
brangiu
as
Bet Argentinos blogėjanti ekono
Exper. preferred. But will trata.
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
BR0ACH i KEYSEAT
meniu,
nors
šis
išsiskyrimas
yra
lookmg for reUable person whh
minė padėtis nei jam, nei jo sū
kitus daiktus. Ir ii toli miesto lei
2ad Shlft
..^
secure future.
dimai ir pilna apdraudė.
nums didelių perspektyvų atei laikinas.
Mušt have mmimurn of 1 year
Viešpatie, suteik a. a. Pijui ra Waterbury, Cotin.
čiai nežadėjo, todėl 1959 m. per
TeL — W A 5-8063
Į S I G Y K I T E
D A B A R
Mtper'ce Necesssry tooling desired.
CtH
EUIttC
COfUHN
sikėlė į JAV ir susijungė su Chica mybės savo amžinoje šviesoje.
BENDRUOMENĖS VAKARAS
21 1.4380
iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiM
Elzė Diminskienė
Complete benefit package ingoję gyvenančiais giminėmis —
iiiiitiiiiiiiiiiiiuiiiiituiimiuuiuuuiuiiii
cluding
Cost of living and Bonus.
Waterburio
Bendruomenės
3368 Commerrial Avenue
valdyba ruošiasi tradiciniam
Northbrook, Ulinoit
rudens vakarui spalio 6 d.. 7:30
Ueeasedf bonded,
tr
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves
v a i vakaro š v . Juozapo mo
ir
vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
1301 S. Ctetfo Avt.
kyklos didžiojoje salėje.
plyteles.
GUss
blocks.
Sinkos
Programoje Bostono
vyrų
Ga
Ttl. 242-1070
Šiais metais minime garbingą I vėliau perimta Žiburio draugijos sekstetas, vadovaujamas komp. vamzdžiai išvalomi elektra.
Biznieriams apsimoka skelbtis
lite
kreiptis
nuo
7
iki
8
vai.
ryto
400 metu Vilniaus un-to įkūrimo! ir paversta pilna gimnazija. Ji Juliaus Gaidelio. Šokiams gros
Aa equal opportuntts' •ms4oy«r
arba po 5 vai. vakaro.
dienraštyje "Drauge".
sukaktį. Vilniaus u-tą, įkurtas j išleido keletą abiturientu laidu, Jdhnny Martin orkestras iš
SERAPINAS — eSO-2900
jėzuitų 1579 m., ilgus amžius kol pagaliau švietimo ministerio Hartford. Conn. Veiks lietuviš
švietė lietuviu tautą, įvesdamas, Tonkūno 1935 metais buvo užda- kų užkandžių bufetas ir atgai IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlItlUUIlttUiUUlIUIII
H E L P W A NTED — FBM AL S
fl į kultūringu vakarų Europos j ryta be jokiu .rimty motyvų
va. Bus vertingų dovanų, joms
Šiandien
Kražiai
yra
nuskuręs
laimėti bilietai galima įsigyti iŠ llllllllllllllltllllllllllllllllfllllllltlllllilllll
tauty tarpą.
Salia Vilniaus un-to jėzuitai kaimas, tik kolchozo centras, nes anksto ar baliaus metu salėje.
reikalų prašome
{kūrė ir išlaikė nemažą skaičių per karą miestelis buvo veik vi Rezervacijų
JUl ShifU >T«ilabU
vadinamųjų kolegijų, atseit, gim- sai sunaikintas. Yra likusi tik gar kreiptis į knygyną Spauda, 10
nazfjy, kurios ruošė Lietuvos jau sioji skerdynių bažnyčia ir nau John St., telef. 75&5173 ir pas Apdrausta* perkraustymas
AND KtTCHER HELP
jai pastatyta vidurinioji mokykla- valdybos narius.
nimą Vilniaus un-to studijoms.
{•airių atitumų
For aewly opesed skttled sfjrstsg faeUtty ia Nortkwest sabarba.
Norėdami pagerbti Kražių gim
Viena iš pačiu seniausiu jėzui
šio vakaro proga vyksta gra
TeL 376-1882 arte 37&£096
t u įkurtų kolegijų buvo Kražių naziją ir pačią Kražiy praeitį, bu žus kaimyninis bendradarbiaviLEE MAN0R NURSII0 N0ME
iHiiiiimiimiimiiMiiiiiiiiiHimimiiiiiit
kolegija, pradėjusi savo egzisten vę šios gimnazijos auklėtiniai, i mas. Dalyvaujant svečiams iš
PliMt — 827*0480
ciją 1614 metais. Ji buvo bene susitelkę į Kražiškiu sambūrį, bū- Bridgeport, New Haven, N e w
vienintelė tokios rūšies mokykla darni laisvuose vakaruose, rengia- Britain, Hartfordo ir kitų apyDienraščio •Draugo" admin e tik 2emaitijoje, bet ir visoje si išleisti Kražių
monografiją, linkės vietovių, šis vakaras visaKILIMUS IR BALDUS
H E LP
WANTED —M A L Ė * P EM ALE
oistracijoje
galima pasirinkti į.
• K
vakarinėje Lietuvoje. Kražių kole- Tai bus padėkos ženklas visiems da praeina pakilioje lietuviškoje
Plamusae Ir vaiksaojame
•airių
liaudies
meno
darbų:
me
visu
HUttf
grindis.
kurie nuotaikoje.
gija 2emaičiy kraštui šviesti bu kražiškiams kovotojams,
r.
^1
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5l«8 džio, keramikos, drobes, taip
v o reikšmingiausia ir didžiausia savo darbu ir aulomis kėlė ne tik
pat gražiai papuoštų lėlių.
tuoj po Vilnaus kolegijos. Bet Kražių apylinkės, bet i-r visos Že paremti. Visą medžiagą prašo
MEH SNO W 0 M E H
19-jo amžiaus vidutyje KraŽiy maitijos kultūrinį lygį ir tautinį me siusti monografijos redakto IIIIIIIIIIIIIINIIIIIII
Apsilankykite J "Draugo" ad
{••iriu prekj*
SS.Sf per honr stsrUag rate. Opea 24
s e k i m e ėmė nykti, kol 1893 me susipratimą, nesigailėdami net sa riui Pranui Razminui, 6432 So.
be sMe
ĮsjJJSjSSj U mūuj MUkSftlio.
ministraciją i s pasižiūrėkite. Gal
to rotate sktfte. "
vateis Kražių vardas vėl nuskambėjo vo gyvybės.
Talman Ave. Chicago, 111.60629. OOSMOS PARCELS EXPRB88 rasite kai ką padovanoti saro
catkva aftsr 1
visame pasaulyje pu garsiųjų KraRedakcinę komisiją sudaro mo Pinigines aukas siusti šiuo adre 2601 W. e t 81, CUeago, DL 60S2t
giminėms ar draugam*
FHday 8 aja. to 4
f i v skerdynių.
kytojai Pranas Razminas, Apolina su:
J/)nas Zadeikis,
6522 So.
SIUNTINIAI
|
UETOVą
NepriklausonvK Lietuvos lai- ras Bagdonas ir Jonas 2adeikis. Rockwell Ave., Chicago, Illinois,
-Draugo- adresas: 4545 We*»
WHITE 6ASTLC
Telef.
—
$25-2737
luUs 1919 metais Kražiuose bu- Prašome visus geros valios lietu- 60629.
flSrd St.. Cbleago, DL
10338 W. OrMd Avi.f Frakta PkH III.
Vytautas Vslantinas
t o įsteigta Saulės progimnazija, vius šį kilnu užmojį visokeriopai
AJ>3.

PIRKĖJO LAIMEI

West of Midway

Medical Secretary

D/D7 ftesi Dora riace cm: MA.

WAITRESSES

Valdis Reai Estete

Namai Chicagoje ir
priemiesčiuose

B E L L REALTY

Shippmg and Recehflnę

TELEVIZIJOS

Budraitis Realty Co

Mūsų kolonijose

JONES 375-2444

Teradyne Central, tnc.

MACHINISTS

M O V I N G

P L U M B I N G Liaudies menas ir kitkas

BRAD FOOTE GEAR

"Drauge

ŽEMAIČIŲ DĖMESIUI

N U R S f S AIDES-ORDERLIES

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

V A L O M E
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JOB OPPORTUN

l

ITIES

iškelia fašizmą, turi būti sunai DRAUGAS, pirmadienis, 1979 m. rugsėjo mėn. 24
kinta, amerikiečiai konfiskavo
Vokietijoje 8722 nacizmo meno
karo paveikslus .r 1947 metais
nusiuntė juos į JAV. Ten jie
buvo rouomi parodose kaipo
"Vokiečių karo menas*'.

MOSU KOLONIJOSE

THE BALTIC STATES IN PEACE
AND WAR

Putnam, Coim.

vienam minėjimo programą at
likusiam, juos išvardydamas, pa
dėkojo LB apygardos vald., kad
LB MINI VILNIAUS
Putnamas parinktas vieta šiam
(1917-1945)
UNIVERSITETĄ
Filmo režisorirs Prusnovski
minėjimui atlikti, padėkojo Z.
yra dabar JAV, kur daro sav
by V. StaaJsy VARDYS
Dapkienei parengiman daug dar
Connecticuto LB apygarda su bo įdėjusiai ir seselėms daug pa
filmui nuotraukas. Si tema da
rengė Vilniaus universiteto 400 dėjusioms ir vietą davusioms. A.
Ramuald J. MISIŪNAS
bar yra pasidariusi aktuali Bo
metų minėjimą rugsėjo 9 d. Lipčienė dar kartą padėkojo pro
nos respublikoje, nes Vokietijos
AdPuUisbed uita the cooperaoon of the Association for
Putname. Minėjimas pradėtas gramų atlikėjams, minėjimo ruo
vancement of BALTIC studies.
vyriausvbė daro pastangas tuo6
The Peemsylvania Šute Universfcy Press University Park and
pamaldomis Marijos
Nekalto šėjams, ypač Z. Dapkienei, taip
meno k . :nius atgauti.
London.
Prasidėjimo seselių koplyčioje pat Dragunevičiui, Hartfordo lie
240 pusL Kieti viršeliai. Šioje knygoje, kaip rašoma, šaltiniai pa
Jau nuo 197 r> jtų lonos
12 vai. Kun. prof. V. Cukuras tuvių radijo valandėlės vedėjui,
T
naudoti Suomių. Vokiečių, Anglų. Amerikos ir ypatgy.; Rusų ir Lie
ĮL
isienio
minist
j
a
veaa
dery
laikė Mišias ir paskė prasmingą už šio minėjimo garsinimą visus
bas su JAV ir teko girdėti, kad' tuvos archyvų dokumentai, kurie niekad nebuvę išleisti. Kaina su perpamokslą, kuriame vaizdais nu 3 mėnesius, seselėms už rūpestį
»-jc-.n-.u $15.00. 111. gyv. prideda 75 et. valstijos mokesčių. Užsaky
i jau 1953 metais Vokietij busakė Vilniaus universiteto reikš ir malonų priėmimą ir visiems
mus siųsti:
! vo grąžinta 1700 grafikos brėme; Lietuvai ir ten atgimstančią čia atsilankiusiems. Visa baigta
DRAUGAS, 4545 We$t 63id St, Chicago. U. 60629
.
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I
^
^
H
M
^
M
I
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I
i žinių, kurie nebuvo pripažinti
krikščionybę — katalikybę da Lietuvos himnu, sugiedotu visų
k
Pumame rugsėjo 9 d. Vilniaus universiteto minėjime solistė Ona Pliuškonienė j aro meno kūrin.ais. Likę 6000
bar. Jis pats Vilniaus universite dalyvių.
apdovanota gėlių puokšte (dešinėje) ir pagrindinė minėjimo rengėja Zita ' paveikslų dar tebėra JAV žite tą atgimimą pastebėjęs. Kop
Pabaigoje prisimintas ir visų Dapkienė su žiedu, skiriu muz. prof. Vytautui MarijoSiui
į nioje.
lyčia buvo pilna minėjimo daly plojimu pagerbtas dr. A Matu
Nuotr. J. Kriaučiūno ;
vių, kurie gražiai pritarė seselių kas, neseniai atšventęs 85 metus
Filmas, kuris bus pavadin-j
giedamoms giesmėms. Prie var amžiaus, buvęs vietos LB vicepir.
tas
'Feuer und Farbe — Kriegs-!
gonėlių ses. Bernadeta (Angeli- ir nenuilsdamas diena iš dienos
maler in Dritten Reidh", busi
ka Matukaitė) vadovavo gies daugelį valandų praleidžiąs Al
JAUNIMUI SKIRTA VENCKAUS PREMIJA
užbaigtas s. m. spalio mėnesį.'
mėms.
ka — Amerikos Lietuvių Kultū
Kada jis bus pradėtas rodyti,
Iškilmingas minėjimas įvyko ros archyvą tvarkydamas. Archy
Dirva
Vlado Venckaus vardo vien
dar režinoma.
A, T.
Matulaičio namų salėje 2 vai. p. vas yra čia pat prie vienuolyno kartinės premijos organizatoriai
Vlado Venckaus vardo premija
p. Minėjimą atidarė LB Connec- ir reikia dar daug pinigų ir pa yra gavę laiškų su užklausimais
P. O. Box 03206
— Daug kalbama apie švieti
ticut apyg. vald. pirm. A. Lipčie- stangų jį sutvarkyti.
Cleveland, Ohio 44103
apie konkurso gaires. Primename,
mą ir pageidaujama daugiau
nė. Kun. Cukuras sukalbėjo inUSA.
.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Daugumas programos atlikė kad Vlado Venckaus vienkartinę
šviesos. Dieve mielas, ką padės
vokaciją. LB centrinės vald. vi- jų ir minėjimo rengėjų grįžo į premiją sudaro šešios piniginės
Konkurso sąlygos buvo pa ta visa šviesa, jei žmonės arba
D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERAI.DAS F. D A I M I D
cepirm. B. Raugas pasveikino su vienuolyno valgyklą
bendrai premijos, skirtos lietuviams jau skelbtos lietuvių spaudoje ir iš iš viso neturi akių, arba, jei tusirinkusius, buvo
nustebintas vakarienei ir trumpam pabendra nuoliams už geriausius rašinius
dalintos visų kraštų atstovams j ri»tai sąmoningai užsimerkia.
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
gausumu ir pasidžiaugė LB augi vimui. Solistė, akompanijatorius, atsakant į klausimą "Kuo išeivi
Jaunimo
Kongreso
metu.
Q.
K.
Lichtenbergas
mu ir visų pagalba nuveiktais parodėlės paruošėjas ir kiti pro jos jaunuolis gali būti Lietuvai
4330-34 So. California Avenue
darbais. Tolimesnis minėjimo va gramos atlikėjai atsisakė honora naudingas".
Organizatoriai:
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3 - 9 8 5 2
•miiinintiiiiimiiiiiimmiMMUHMMmi
dovavimas perduotas LB apyg. ro, net ir kelionės išlaidų paden
Atsakydami į užklausimus, or
Aleksandra Vaisiunienė, Tai paiki do
— bet karte
vald. kultūros reikalų vadovei gimo, tai aukų lapais surinkta ganizatoriai praneša:
Jūratė Stathjiė de Rosales
4605-07 South Hermitage Avenue
Z. Dapkienei. Ji po trumpo šios
A Jaunuolis gali svarstyti klau
Caracas, Venezuela.
Telefonas — YArds 7 - 1 7 4 1 - 2
dienos minėjimo paaiškinimo pa
simą iš kokio jis nori taško: vi
kvietė Vilniaus univers. buvusį
dinis apsisprendimas, profesinis
Miškininkystės fakulteto dekaną
darbas, kultūrinė plotmė, poli
SUKAMAS VOKIEČIŲ
docentą Antaną J. Vasaitį skai
tinė veikla, šeimos gyvenimas,
tyti paskaitą.
mokslas, ir t t. Klausimą galima KARO TAPYTOJŲ FILMAS
aptarti praktiškai ar teoretiniai,
SFB — Sender Freies Beriin PATIKaiNTA IR PAGRAŽINTA
Prelegentas suglaustai nusakė
ir
t.
t.
Kiekvienas
gali
pasirinkti
LAIDA
— įsuka politini dokumentinį
Vilniaus universiteto 400 metų
tokį temos svarstymo būdą, kokį I filmą, kurio įvykiai net vokie
kelią, kai kur
išryškindamas
••e
tik jis nori — yra visiška laisvė čiams mažai žinomi.
Hitleris
univ. reikšmę Lietuvoje, mokslą,
pasirinkime
1942 metais pasiuntė j frontą
kultūrą ir krikščionybę keliant.
Laidotuvių Direktoriai
Šiom dienom Draugo spaustuve
B. Į klausimą: "Ar jūs premijuo grupę menininkų tapytojų, kad
Jis nurodė, kad univers. buvo ruo
tumėte rašinį, kuriame būtų pa kurtų karo vaizdų paveikslus. išleido septintą laidą iioi populia
6845 SOUTH WESTERN AVE.
šiami kunigai Lietuvos parapi
rios
virimo
knygos.
J.
Dauivardiesisakoma už ryšius su Lietuva" Menininkai buvo įjungti į Wehr- ne vėl patikslino ir pagrasino iią
joms tr buvo paprotys reikalauti,
atsakymas yra : "Visos politinės machtą ir per tris mėnesius laidą, naujais paruoŠimai*.
kad tie kunigai, užimdami para
programos, jei jos siekia laisvės fronto linijose turėjo kariauti
pijas, mokėtų lietuviškai, taip
Trys Moderniškos Koplyčios
Tai geriausia dovana saujoms
Lietuvai ir aptaria išeivijos nau ir susipažinti su karo aplinky
bent pradžioje buvo. To univer
žmonoms ar marčioms. Daugelis
Mašinoms Vieta
dą Lietuvai, turės vienodas gali bėmis, o po to saugiose vietose apdovanojo kitataučius supažindin
siteto auklėtiniai buvo ir Lietu
mybes
laimėti
premijas,
jei
raši
tapyti karo paveikslus. Jų kū dami juos su lietuvišku maistu iri
vos pirmieji istorikai ir rašytojai,
nys pasirodys esąs tokio lygio, jog rinius supirkinėjo karo vadovy virimu, si knyga yra sukėlusi ki
kaip Sirvydas, Kojelavičius, Kra
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
bus vertas premijos".
bė ir mušėjai.
ševskis, Daukantas ir kiti. Taip
tataučių darbo vietose ir organisair dabar, nors universitetas ver
Itcak Prušnovski, sukamo fil cijoee.
C. Organizatoriai pabrėžia, jog
govėje, bet jame puoselėjama
jiems yra svarbu ne rašinyje iš mo autorius ir režisierius, kal
Knyga yra labai graliai įrišta ir
lietuviška dvasia.
Prof. dr. St Goštautas aiškina sa dėstoma programa, o sekantieji bėjosi su dar tebegyvenančiais
su
spalvotomis iliustracijomis. Lai
penkiais H ps. karo tapytojais, bai patogi vartojimui.
Po paskaitos sekė meninė da vo atsivežtos parodėlės eksponatus faktoriai:
apie Vinių, Vilniaus universitetą mi
(a) norima kad kuo didesnis jų buvo iš viso 150 ir su buvu Užsakymus siųsti:
lis. Pirmiausiai solistė O. Pliuš- nint
rugsėjo 9 d. Putname.
skaičius
lietuvių jaunuolių at siu apsiginklavimo ministru Al
konienė, akompanuojama muzi
Nuotr. J. Kriaučiūno
DRAUGAS, Knygų Skyrsns
Tie pasikalbėji
kreiptų dėmesį į išeivijos nau bertu šperu
ko prof. V. Marijošiaus, padai
mai ir karo tapytojų patirti ka
navo 5 senas lietuviškas dainas. suma bus panaudota kitiems kul dingumo Lietuvai užduotį;
4545 W. 6Srd Street
ro
nuotykiai
sudaro
pirmąją
Graži dainų interpretacija, gra turiniams reikalams. Visi džiau
(b) kuo daugiau bus individu
CUcago, IUinoia ttSlt
žus solistės balsas, o ir pakanka giasi, kad minėjimas pavyko, bu alių ir skirtingų pasisakymų, t. v. dalį. Antroji filmo da
Kaina su persiuntimu $4.75
lis sudaryta iš įvykių po Vo
mo stiprumo. Gaila, kad salės vo aukšto lygio, labai sklandžiai tuo geriau;
bloga akustika labai slopino dai praėjo ir atsilankė iš visos apy
niiaois gyventojai pridėkit* dar
(c) norima susidaryti galimai kietijos kapituliacijos 1945 m.
nų grožį.
Pagal
Potsdamo
konferenci
pilnesnį
dabartinio
jaunimo
gal
20 centų mokesčiams.
gardos bei artimųjų Providen
Pakviestas prof. dr. St Goš ce ir VVorcesterio miestų kitose vosenos vaizdą ir su juo supažin jos nutarimus, kad viskas, kas m$mmmmmštummmmmmmmmmm
tautas tarė žodį apie savo atsivež valstijose daugiau kaip 250 as dinti visuomenę;
tą Vilniaus univers. parodėlę. Jis menų.
(d) norima atkreipti specialų
trumpai papasakojo, kad parodė
Reikia pridėti, kad tuoj po pa dėmesį į išeivijos jaunimo heteGERA PR0SA PAPILDYTI SAVO BIBLIOTEKAS
lėje yra labai retų dalykų: kai maldų salėje po seselių koply rogeniškumą; premijos buvo skir
LITUANISTIKOS INSTITUTO LEIDINIAIS
kurių knygų, medalių, žemėla čia seselės suorganizavo priešpie tos įvairiems kontinentams, tam,
pių ir kita, kurių niekur kitur čius — užkandį, iš toliau atvy kad susipažinus su įvairių konti G ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS. Algirdas Gustaitis. Pasakojimai $2.00
LITUANISTIKOS DARBAI. I t. Red. Jonas Balys, 228 p.
nerasi, net pačiame Vilniuje. Se kusiems už nominalią kainą. Tuo nentų jaunimo galvojimo būdu.
1966 metai
$3.00
kusios trumpos pertraukos metu pasinaudojo bent 150 žmonių ir D. Siekdami išgauti kuo dides
LITUANISTIKOS
DARBAI,
n
t.
Red.
Jonas
Balys.
186
p.
prof. paaiškino ir aprodė parodė tai buvo pažymėtinas patarnavi nį rašinių skaičių, organizato
1969 metai.
$2.50
lę, kuri buvo prisiglaudusi salės mas atvykusiems.
riai kreipiasi į visus asmenis, ku LITUANISTIKOS DARBAI, m t. Red. Vincas Maciūnas
priekiniame kampe, ir išstatytus
rie dirba su jaunimu, tam, kad
307 puslapiai. 1973 metai. • •
$10.00
KITOS ŽINIOS
dalykus. Yra čia ir vienas meda
paragintų jaunuolius nuo 16 iki LITUANISTIKOS DARBAI. IV t. Red. Vincas Maciūnas.
328 puslapiai. 1979 metai
$10.00
li* iš 8 nukaltų, nes valdžia už
—Po Vilniaus universiteto 35 metų amžiaus aktyviai daly
2EMAICIŲ
VYSKUPAS
MOTIEJUS
VALANČIUS.
draudė jų daugiau gaminti.
400 m. minėjimo Matulaičio na vauti konkurse su gausiais raši
Red. kun. Antanas Alekna. 300 pusi. 1976 m
• •.. $5.01
Toliau meninę dalį tęsė pa mų salėje buvo trumpas Con niais.
LIETUVIŲ IŠEIVIJOS SPAUDOS BIBLIOGRAFIJA.
Primename, kad rašinius rei
rinktais skaitymais ir eilėmis iš necticuto LB apyg. valdybos ir
Red. Jonas Damauskas ir Tomas Remeikis. 300 pusi
$7.00
LITUANISTIKOS INSTITUTO 1971 M. SUVAŽIAVIMO DARBAL
Jvairių amžių apie Vilnių dai apylinkių pirmininkų pasitari kia siųsti skubiai adresu:
Red. dr. Tomas Remeikis. 280 pusi .. • •
$5.00
liojo žodžio puoselėtojai: V. Vėb mas. Dalyvavo ir krašto vald.
LITUANISTIKOS
INSTITUTO
1973
M
SUVAŽIAVIMO
DARBAL
raitė- Gustienė, G. Ivaškienė ir vicepirm. B. Raugas. Jis painfor gą "Jurgis Matulaitis". Daktarai
Red. dr. Rimvydas Šilbajoris. 262 pusi
$5.00
V. Valukas, o dalyviai juos su di mavo apie artėjančią naujos ta A. Matukas ir J. Kriaučiūnas da LITUANISTIKOS INSTITUTO 1975 M. SUVAŽIAVIMO DARBAI.
dele atida ir pakilia nuotaika iš rybos sesiją. Posėdininkų nuomo lyvavo Pasaulio Lietuvių gydy
Red. dr. Benediktas MaČiuika. 192 pusi
$5.00
klausė. O kiek daug gražių da ne, naujos valdybos narius reikė tojų suvažiavime Toronte. Toron LITUANISTIKOS INSTITUTO 1977 M. SUVAŽIAVIMO
DARBAL Red Janina K. Rėklaitis
$10.00
lykų pasakyta apie Lietuvos sos tų išrinkti prieatlantinėse vals tą lankė ir seselė Arkadija. Da
tinę!
tijose ar arčiau VVashingtono, nes bar į Europą yra išvykę Vasaičiai
Meninė programa
užbaigta artėja labai audringas politinis ir seselė Bernadeta.
DRAUGAS, 4545 Weat ttrd 8tr.(
m.
— Putnamą ką tik lankę sve
antrąja dalimi sol. Pliuškonie- metas, kur dažnai mums reikės
nės, akompanuojamos prof. Mari tartis su^valdžios atstovais ir Lie čiai iš Romos msgr. K. Dabrovolskis ir kun. V. Delininkaitis,
jošiaus, koncerto, kuriame duo tuvos draugais.
o
svečių namuose buvo apsistoję
— Rugsėjo mėn. {vykstančiame
tos jau poetų ir muzikų sukur
tos dainos — giesmės. Sių inter darbo dienos savaitgalyje daug solistė O. Pliuškonienė, muz.
Ir Jeeas Gtrljetaa Įdainavo 27 populiariąsias
pretacija buvo skirtinga ir tiems putnamiečių buvo išvykę. Ka prof. V. Marijošius, Minkūnai ir
harmonizuotas
liaudies
dainas su penkių {vairių instrumentų palyda.
kūriniams pritaikyta. Susirinku pelionai prel. V. Balčiūnas ir kun. kiti.
Išleido
dr.
Jokūbas
Stukas, Lietuvos atsiminimų radijo programos
— Kun. J. Tautkus jau grįžęs
sieji išklausė koncerto su pasigė S. Yla, seselių vyresn. Margarita
vedėjas, gyv. Mountainside. N. J.
rėjimu. Solistė buvo apdovanota Bereikaitė ir ses. Onutė Mikailai- iš ligoninės ir sveiksta, o prel. P.,
Dviejų plokštelių albumas su persiuntimu kainuoja $14.95. IU. gyv.
gėlių puokšte, o akompanijato- tė dalyvavo Chieagoje LKMA su j Juras vė! pateko i ligoninę ir jo Į prideda 70 c. valstijos mokesčio
važiavime. Ten kun. S. Yla skai- sveikata nestipri. Linkime greitai
rius žiedu.
Ulsakymus siųsti: DRAUGAS, 4MS W. CM Street, Ckkage, UI.
Minėjimo gale vietos LB pirm. tė paskaitą. Jis buvo apdovano abiem pasveikti.
dr. ] . Kriaučiūnas padėkojo kiek tas ir 1000 dol. premija už knyJ. Kr.

i
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Perskaitę "Draugą", duokite jį kitiems.
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Popular Lithuanian

RE C I P E S

Mažeika & Evans

KUR TAS ŠALTINĖLIS

DRAUGAS, pirmadienis, 197S m. rugsėjo mėn. 24 1

IŠ ARTI IR TOLI

x Prof. Kazimiero Būgos
vieno didžiųjų lietuvių kalbinin
kų, šimto metų gimimo sukak
tis sueis š. m. lapkričio 6 d. o
penkiasdešimt penkerių melų
mirties sukaktis sueis i. m.
gruodžio 1 d.

J. A. VALSTYBIŲ

OKUt. UETUV0JI

— A. Sahattimko parašytą
Lietuvių kalbos raidos tyrinėji
mo istoriją iki 1940 m. išleido
1979 m. leidykla "Mokslas".
Ats. red. K. Morkūnas, recen
zentai
doc. J. Kabelka ir prof.
x East Chicagos L. B-nės
dr. Z. Zinkevičius. Pirmos da
X Marijos aukšt. mokyklos valdyba prašo visus narius, bet
lies 254 psl., numatyta išleisti
Motinų klubo pirmasis visuoti kokiai progai pasitaikius: su
ir antroji istorijos dalis. San
nis susirinkimas bus spalio 2 simokėti solidarumo mokestį bet
trauka rusų ir anglų kalbomis.
d., antradienį, 7:30 vai. vak. kuriam valdybos narini.
Paminėti taip pat mokslo dar
mokyklos kavinėje. Kviečiamos
x
Sol.
Elena
Blandytė
Šį
šeš
bai kalbininkų Prano Skar
ypač naujųjų mokinių motinos.
tadienį
koncertuoja
Omahoje,
džiaus,
Antano Salio ir Petro
Susirinkime P. Cole pasirodys
Nebr.
Joniko. Tiražas 5000 egz.
su savo gimnastėmis. Dalyvaus
taip pat mokyklos direktorė ses.
_ A. Laučkos, B. piesarsko,
x Seselių prancisldečių sei
M. Julie, Motinų klubo naujoji mas įvyks spalio 7 d. tėvų ma
E. Stasiulevičiūtės anglų-lietu
globėja ses. Teresita ir jos asis rijonų patalpose.
vių kalbų žodyną 1978 metais
tentė ses. Viatora. Bus galima
išleido leidykla "Mokslas". Žo
x Leon Dargis, kuris eina
jaunųjų mokinių motinoms su
— JAV LB ryšininkas Wa- dyno 1095 psl. išspausdinta apie
vadovybe pasikalbėti ir padis atsakingas pareigas viename
sbingtone Alg. Gureckas už 60,000 žodžių.
kutuoti mokinių ir mckslo rei Michigano miesto banke, yra j pranciškonų vasarvietėje.. Kennebunkporte. Maine, buvo suruoštas literatūros vakaras, kurio programą atliko (iš mezgė ryšius su Amerikos 2y— lietuves keliai sunumeruo*
kalus. Viešnių priėmimu rūpi Michigano miesto mokyklų švie k): Pranas Naujokaitis, Aleksandra GustaKienė, Neiė Mazalaitė-Gabienė, tam. L. Andriekus ir Antanas Gustaitis. dų komitetu ir penkiomis kito- į u Numeracija palietė 25 svafNuotr. P. Ąžuolo
nasi Lenoire Pytel ir Carol Dy- timo tarybos pirmininkas.
mis žydų organizacijomis. Yra j b i a u s i u s k e l i u s > & y^ 3290 kido, informaciją teikia Lou Dosiekiama keistis informacija i r į l o m e t r ų flgjo. Kelių maršrutix Mykolo Sleževičiaus, advo
herty (tel. 585-6935).
derinti
ėjimus, išplaukiančius iš n i a i n u m e r i a i užrašyti ant ankskato, politiko ir tris kartus bu
bendrų antisovietinių interesų, g ^ stovėjusių kelių rodyklių
vusio nepriklausomos Lietuvos
X Solistės Danos Stankaity- ministro pirmininko, keturias
Žmogaus teisių sritis yra viena a r spe cialių 1.5 metro aukščio
tės ir pianistės Dalios Sakaitės
rodą
įvyks
rug3ėjo
30
d.
Jauni
iš pagrindinių koordinuotos vei stulpelių. Kelio numerio fonas
PARODŲ SAVAITGALIS
dešimties metų mirties sukaktis PASTININKŲ SĄJUNGOS
koncertas bus rugsėjo 30, sek sueis š. m. lapkričio 11 d.
mo centre. Kartu vyks šaknų klos sferų.
DARBAI
mėlynas, kraštai apvesti baltą
Nuo ankstyvo rudens sujudo
madienį. 4 vai. popiet Kultūros
. ..
„ A - , skulptoriaus Prano Baltuonio
JAV kongreso narys Char- juostele, pats skaičius (nume
X Vytautas Beleckas, Sunny
Lietuvių paštininkų sąjungos I Chicagcs organizacijos. Neatsi^
^ ^ ^ ^ galeri;j0j. Sj
Židiny, Brooklyne.
H?S Dougherty
savo distrikto ris) baltos spalvos. Skydo diHille, Floridoje, naujos lietuvių-valdyba rugpiūčio 23 d. posė-Įlieka ir Putnamo seselių rėmek i e k v i e n a įsipareigojo ne
dumas
30x30 centimetrų. Štai
x DaiL Arvydas Algminas, j kolonijos organizatorius, pasvei- j dyje Onos Idzelienės namuose j jos, nes jos jau 18-ką metų iš | v i e n a i ^et po kelioms parei- gyventojams išsiuntinėtoje b r o - ki a i
šiūroje
pranešė
apie
savo
daly^
^
U auto-keiių numeriai:
Chicagos meno mokyklos pro- į kį n o "Draugą" jo 70 metų su- j aptarė liepos 7 d. įvykusio ren- į eilės ankstyvą rudenį suorgani-, m g ' M a d
dalyvės
parodos
J
A
:
a
s
•
Vilnius—Kaunas
25, Kaunas—
fesorius, vienas iš žymesniųjų kakties proga ir atsiuntė 25 do- ginio reikalus ir pasvaratė ki- zuoja
" madų
~ ~ " parodas,
—~ "- o- jau
— 6- ^ ^ ^ ^ ? ^
^ o s e I ^ T Philadelphijos LB apy-•
v
^
^
^
„
!hnkeS
dailininkų, ir šiais metais pado- Į i e r į u auką. Labai ačiū
tus klausimus.
nus metus iš eiles tuo pačru^
^^tais.
Džiaugia« ™ * « * V * * ™ 16, Klaipėda - - 5 0 , Kaunas--Man
keptais skanėstais
Džiaugia-'
. ^
^ t y ^ su I jampolė-VTlkaviskis--25, Kau
fr
vanojo Beverly Shores lietuvių! x M a r J j a š a t n H c n ė > č i k a ^ š .
metU
r
n
pobūvis
^ ^ ^„_ ^ ^., ^, i m ...ė ismės,
, kad madų paroda susidosusido-"
-• •
—•-*--—
Tradicinis
vasaros
JAV
LB
krašto
valdybos
na- nas — Alytus — Merkinė — 45,
klubui didelį paveikslą kur} lai-. k . . , D r a u g 0 » sukakties proga
yjuuvia
ruesėio
...
,T,*,.._
^_,
no
paroda.
Tuo
tikslu
rugsėjo
|
^
^
£
^
^
neJWn
Kaunas —Zarasai — 23, Vilnius
mės vienas iš atsilankiusiųjų į1 palinkėjo dienraščio ir jo dar- liepos 7 d. Vyčių salėje ir s o - U , d. veiklesni rėmėjai šuva- m. k p ,. , .
X
U
,
r
d
Wl
—Molėtai
— Utena—43, Jonava
delyje nraėio
VaiBeverly Shores rudeninį balių
v-.ėjc Ssėkmingai.
4kmir^ft V
a i - i ž i a v 0 į D . į . j . Gradinskų na
"*
—Panevėžys—48, Vilnius—Uk
Prano Baltuonio, iš Montrea2mova į v e i k ę įvertL 7 * j £ • * * £ J J f S t Z ^ ^ S ' ***» P * " * * * " * * - Indnu- j m u a a p t a r t į parodu paruošia
mergė — Panevėžys — Pasva
Uo, šaknų skulptūros paroda
dol
'tu pridėjo 30 reikalams 16 dol.I
„__.. .nariams | m u o s i u s daT}mB
araSki
va ldybos
lys—56, Panevėžys — Šiauliai—
J
". » „
xu,
xpa-| susirmkimm pirmininkavo rė- įvyks rugsėjo 28-30 d. Tai vi!; UŽ
už stropų oarofc
darbą paaeKą.
padėką. Ypa
x šve. M. M. Gimimo parap.
Palanga—108.
x Kun. dr. P. Ragažmskas, Į tingą p a dėką išreiškė Baltic Ba- j ė j
pirmininkė Marija Re- sai nauja meno sritis. Chicagomotinų klubo ruošiamas keps- Central, N. M., dažnai paremia į k ery sav. Ankams už padova-, ^
^ a p g a i l e s t a V 0 i į a d jau i je tokia paroda buvo tik viena.
— Gulbių Lietuvoje 1975 m.
t
r D
gąr
IrdSbar
8vdkmda
T^FlS"**
^/ Tti ' ™ '
" notus kepsnius, J. Kuzui, J r J
t a D r i n S i ų supasavo ir^elTildmasi, kad lietuvių visuomebuvo apie 500, iš jų 300 laikė
jo 29 d. 4-7 v. v. ir M d. 7 : 3 0 | m a s sukakties proga, atsiuntė | u ž mėsos gaminius. Jurgiui Du-| p a s i l i e k a tik rengimo dalyvėmis. į nė į parodą gausiai atsilankys,
si Žuvinte. Šiais metais gulbės
v. r. lig! i v . p. p.
; 70 dolerių. Maloniai dėkojame, j d ė n u i už saldainius, visiems : 2 i n o m a < m e t a i s a v 0 ^^
vy-| Parodą atidarys prof. Mečys
perėjo 80 ežerų. Gulbės dau
x šv. Kryžians Ugoninės in- \ X Kun. Antanas Žvinklys, į prekybininkams už paaukotas r e s n i o g i o s p a v a rgo, o jaunesnės Mackevičius. Pranas Baltuonis
giausia plinta Pietų Lietuvoje,
formacijos vedėjas Eugene R. Į Wonewoc,
Wis.,
pasveikino i dovanas laimės šnnniui,talkinin-1 ne3 jjungi a į labdaros darbus. Į daug dirba ir žada atvežti visai
nenoriai — Ignalinos—Zarasų
Liner yra paskirtas vadovu ži- "Draugą" ir parėmė jo spau-, kėms Eleonorai Lukienei, Ro- \ R ė m e j u o s e nėra kur iškilti ar I naujų darbų. Parodos atidaryežeryne. 1978 m. perėjo 257 po
nioms perduoti satelito būdu šv. • dos darbus gausia 20 dolerių; žei Miliauskienei, Kotrynai^ Rep- į prireikšti. Visi dirbama Put-! mas įvyks rugsėjo 28 d. 7 v. v.
ros, kurios išvedė 1012 gulblūTėvo Jono Pauliaus lankymosi: auka. Labai ačiū.
į šienei,
Julijai
Sinkevičiūtei, į nam0 ^sc^ų užsimojimams.
j Čiurlionio
galerijoj
Jaunimo
kų.
Chicagoje metu. Jis yra pasi-į x Di\ V. Dubinskas, Chica- j Grožvydai Giedraitytei, Kostui1 Re m ėjos gražiai susigyvenu-j centre. Tesis tik dvi dienas.
žymėjęs spaudos darbuose ir in- ; g 0 TJL, dažnai paremia Uetu- Į Repšiui, Pranui Januliui ir Ifi- s i o g j au čiasi kaip vienos šeimos I Rėmėjų susirinkimas prie vaiformacijoje.
viškus reikalus ir "Draugą". Ir į *** Seduikiui, kurių dėka p o - n a r ė s gį u o metu visoms rūpi I šių stalo buvo sėkmingas ir dar— Dr. Jotit* Kavattftnafttė,
Akron, Ohio, universiteto mo
dernių kalbų departamento pro
fesorė, pereitais metais buvo iš
siųsta į Martiniąue salą tyrinėti
tos salos kalbą, papročius, liteĮ ratūrą, o po to dar buvo visą
vasarą Paryžiuje studijų tiksį lais. Aplankiusi laisvu laiku
Prancūzijoa įdomesnes vietas ir
kitus Europos kraštus, ji grįžo
atgal į savo pareigas. Dabar
jau vėl pradėjo dėstyti pran
cūzų kalbą ir literatūrą Akrono universitete. Prof. J. Kava
liūnaitė yra rašyt. Vacio Kava
liūno duktė.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

Advokatas JONAS 6HMITIS

x

*. Vaičiūnas, Roselle N . ; ^ j į į ^ g ^ į ; f a T g
J r t S C H » " * » ******»*•
™ * ~
^
•247 So. Kedzk Avemt
— Dr. Stasys Ankudas, ku
J., pareme mūsų spaudos dar- ^
^
^
^
^
I
,
a
s
.
Iždininkas!
sve ių
priėmim
TeL — 778-8700
riam šiemet sueina 70 m. am
bus 10 dolerių auka. Ačiū
Juiius Pocilis
ateikė
prenumeratą ir pridėjo 30 d o - i
P
smulkią
žiaus, buvo gražiai aprašytas
Chicago. nUnois 80829 _.
x Charakteringi šio meto be lerių auką. Jį skelbiame Gar-į^ 0 renginio apyskaitą, kurią
Arbutus, Md., "The Times" Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
sikeičiančios mados rūbai bus į ^ prenumeratorium ir už di-1 valdyba be pataisų priėmė ir pa
laikraštyje. Laikraštis ilgoka
Sestad. 9 vai. iki 1 vai. ddemonstruojami madų parodoj s d e l ę p a r a m ą maloniai dėkoja-! tvirtino. Jau užsakyta Vyčių
dos kainas ligi 20 et. pakėlė ir me straipsnyje, kuris iliustruo
RUDENINĖ PARODA
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiuiftnr
rugsėjo 30 d. J. Centre. Bilie-j m e
salė ir 1980 m. pobūviui Jis
Chicago "Sun Times" dienraš tas dr. Ankudo nuotrauka, pa
Uook
apskrities
tarybos
prez.
įvyks
liepos
13
d.
tai J. Vaznelio prekyboje, (pr.) į
tis, teigdamas, kad Los Ange mini, kad jis gimęs, augęs ir iiiiiiiiiiiimimiiMiiniiimiiiiniiiiiHiiim
x Juozas MulOtfls čikagiškis,
Advokatas
Gruodžio 9 d. LPS-gos vai ir Forest Preserve distrikto ko- les, Milwauke, New Yorke dien medicinos mokslą baigęs Lietu
x Iiemvių spaudos »*SW*-J lankėsi "Drauge", nusipirko -jw.a rjošia tracticmį "kalėdinį i misionierius George W. Itoau* j į į į į į " kainuoja jau po 25 et. voje, nuo 1949 m. gyvena Ame
GINTARAS P. CEPfcNAS
mo 75 m. sukakties mmėjime knygų ir paliko auką. Ačiū
pobūvį — bendras kūčias. Pa- i skelbia, kad šįmet rudeninė <ki-JiTaip pat priminė, kad spausdi- rikoje, o nuo 1952 m. dirba Bal- Darbo valandos: nuo 9 Y. r. iki •
Tai. rak. SeStadl«oi nuo 9 vai rrto
1
0
rugsėjo 30 d. 3 vai. p. p. liet.
Iki 12 vai. d.
x Marija Kardauskaitė, Chi- maldos už mirusius ir gyvuo-l ** P f ^ j ^ fP*? . L 5 J į inimo kainos pakilo 85<yc. Pa timorėje. Jis turi savo kabine
Ir parai •uMtarlma.
r. Little Red Schoolhouse Na- skutinis dienraščio kainų kėli
taut. namuose, Chicagoje, kun ca
D1
ra
dr. Pranas Gaida skaitys pa- S°- - y
^olatinė "Drau- į sius paštininkus bei jų šeimas
tą, bet taip pat ilgai savanoriš TeL 778-5162 arba 778-5168
I r dabar
skaitą, taip pat programą at- & «*•**•
- sukakto-1 įvyks Jėzuitų koplyčioje, o po. ture centre, esančiame 95 st. mas buvo prieš pusšeštų metų. kai dirbo ir tebedirba Vargšų
2849 W. 68 Street
liks solistė Margarita Momkie- ^ o banketo proga, atsiuntė to Repšių namuose metinis « - • ^ ™ Q ir^ J T « ave.
!S
ZidcL UŽDAROMAS AKVARIUMAS globos vienuolijos vedamoje se
Chicago, DL 80829
nelių prieglaudoje. Primenama, imtinitiiiKiiiiiiiiiiiiiiHiiniiHiiiiHnMtnf
nė, muzikas Alvydas Vasaitis malonius sveikinimus, kuriuos sirinkimas ir nuotaikingas k a - \ ™ T S ^ n T ^
l ^ n t
Shedd akvariumas. 1200 So. kad jo pacientai, net seneliai
ir neoUthuanės Mitą Kriauče- Palvojo 25 dol. auka. Esame ledinis pobūvis.
£ , 1 ,
Z Z t T
^ o s
i— •*• TN *.* «-i -•
iai labai dėkir^i
. i labiausiai spalvotos
gamtos Lake Shore Dr., bus uždarytas iki 100 metų, juo nepaprastai iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiuHiiiiHiiiiimni
ai l a D a i
fleKln 1
Dr. Jur. Martynas Anytas
minaite, Danutė Mikuziene, pa- 3
SValdyba posėdyje svarstė A l - i m e t u P a r o d o j d^yvaus 80 dai- spalio 5 d. ryšium su Sv. Tėvo pasitiki ir jį nuoširdžiai myli, o
skaitydamos draudžiamojo la:kBalys Pakštas, žinomas j tos prašymą ir nutarė pasvei-; l i ^ k ų , tapytojų, skulptorių, lankymusi Chicagoj. Kadangi jis savo mediciniškoje tarnybo
x
penktadieniais neimamas mo je rodo visiems gražiausio al
mečio ir vėlesnės spaudos iš- • m u z ikas,
savo
sveikinimus j kinti DC Amerikos lietuvių kon- i f ot0 grafu ir kt Lankytojai taip
kestis iš lankytojų, tai šį kartą truisto pavyzdį.
traukas. Minėjime kviečiami j "Draugui" parėmė 15 dolerių j gresą su kuklia 20 dol. a u k a . j p a t t u r ė s p r 0 g 0 8 viename pa
ATSIMINIMAI
T
neapmokestinama diena bus ke
dalyvauti visi-os. įėjimas lais- į a u k a . Labai ačiū.
j Ta proga tenka pasidžiaugti lie-! s t a t e m a t y t i s m u ijdų žvėreUų, tvirtadienį, spalio 4 d. Akva
— Waterbury gyvenanti EliSpaudai paruoit Dr. M. O.
Lithuania
Chicagoje.
(pr.)
vas.
Rengia'Kor»!Jfc».|
^ ^ ^
^
Draumfis ; t u 5v i vui s aPd a^ " 1 ^ ^n o dr Sa r b a 5 ks 'u W ni e 8 l k a i p tai lapių, šeškų, rakūnų, riumas ketvirtadienį bus atida zabeth A. U tfin kreipėsi į CBS Slavėnienė. įvadą parašė Dr.
ivvoodridge, Dl.. atsiuntė "Drau-i*
^
?
°-1 vėžlių.
°
•- mis
m i s aukomis
m i i i n m i c remia
r o m i a mūsų
m i l f t l l spauST»aMtelevizijos tinklo programą "60 Juozas Jakštas. Išleido Kultū
X CbJcagos lietuvių Tarj ba jr,,, prenumeratos
mokestį ir ! d a r a d l 0
P.^BKANGO DIENRAŠČIAI rytas nuo 10 v. r. iki 9 v. v.
1
orminutes" su prašymu skirti lai rai Remti Draugija Chicagoje.
rengia ekskursiją autobusu į j 28 dolerių auką. Jį skelbiame .3 valandėles ir kitų o
SENAS,
DOKUMENTINIS
ko pristatyti dabartinei Lietu Kieti viršeliai. 428 pusi. Kaina
K Amerikos Lietuvių Tarybos J Garbės prenumeratorium. U ž : ^nizacijų užmojus. Be to, pe "Chicago Tribūne" dienraštis
FILMAS
aktyviai
dalyvauja
kitų
orgaj
kėlė
kainas.
Nuo
spalio
7
d.
vos padėčiai ir politiniams ka- su persiuntimu $10.91.
pa
~z
jfcyks Cle- didelę paramą esame labai dė
Kongresą kuris pįkt
nizacijų veikloje — spaudoje, S€kmadienio laida kainuos 75 et.
Fieid Museum of Natūrai His- Į liniams Petkui ir Gajauskui
velende Hollenden House Patal kingi.
Užsakymus siųsti Drsttgas
šalpoje, bendrinėse organizaci- j Ljki šiol kainavo 60 e t , o dar tory, Roosevelt Rd. ir Lake Nors iš CBS buvo gautas nei
pose š. m. spabo mėn. 13-14 d.
4548
W. 88rd S t Chleago, U .
| nelabai seniai tekainavo tik 25 Shore Dr., rugsėjo 29 d., šeš giamas atsakymas, E. Litfin
Autobusas iš Chicagos išvyks-1 x V l a d a * W«ra«aadfe» Low jose ir kit.
Po posėdžio valdyba talkinin-1 et. Dieninė laida nuo spalio 1 tadienį, 2:30 v. p. p. demons sprendimą apeliuoja. Ji taip pat
U spalio mėn. 12 d. (penkta- j e 1 1 M a s s - P r i e prenumeratos
TT,okesčio
ri
a
kus
pavaišino kavute ir užkan-; d. kainuos re 15 et, bet 20 e t truos begarsį dokumentinį fil- renka parašus peticijai politi- IIIIHINHIlIlIlHliniimUHitl
dienį) 6 vai. vak. (Washtenaw;
P ^J° ™ **• nką.
L a b a i ačiū
džiais.
Jurgis Janusaitis
Nuo spalio 1 d. dieninės lai- mą "Jungle Islandą", suktą j nių kalinių klausimu. Ji bus
ir 89 gt. kampas). Iš Q e v e - |
4IIIN!llllllllllllllllimilllli
lando gnžta į Chicagą Spalio 14
1928-9 metais. Filmas suktas < įteikta prez. J. Carteriui. Nux
STASYS
TLA
H
^oiTorl Kama
i r . i M .akmeniui
l 0 n . . i »ten;
_
'• -Juškevičienė iš Baltio. vakare.
Pacifiko salose ir jame matyti j siskundžia, kad pasitaiko lietu!more3
vo
ir atgal 35 doleriai. Pinigai s u ** ^eikinimus "Draureti gyvuliai ir atsiskyrusių nuo vių, nieko nežinančių apie Pet- LIETUVIŲ ŠEIMOS
&Uka
mokami iš anksto. Registruotis Į ^" ^ ^ J 1 ™ * ^
pasaulio žmonių gyvenimas. Fil- į kų ar Gajauską ir net atsisaN
iki mgsėjo mėn. 28 d. Chicagosi ,r B " ™ l a , š k e h u - A č i u '
mas apmokamas, yra pusant-1 kančių peticiją pasirašyti
TRADICIJOS
lietuvio Taryboj*, 2608 West] x 'Vladas Matulis iš Grand
ros valandos ilgio.
— Sol. Vijote Cižamkaitė-Bal«8rd St Tel. (312) 778-6W»'Rapids nuoširdžiai parėmė mūŠeimos kūrimo vyksmai PortDAUGIAU
VAMNfclA
Člūnienė,
iš Bostono, sėkmingai
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet j sų darbus 10 dol. auka. Dėkofolio
— iliustracijos: Zita Sokoncertavo Los Angeles, De
Informaci.ios teikiamos nurody-'jame.
Chicagos miesto susisiekimo
troite ir kitur, šį sezoną pasi deikienė. Irena Mitkutė. Išleido
autobusais CTA
važinėjimas
tu telefonu.
(pr.) I
_ _ _ .
_
__
rodys St. Petersburgo lietu Amerikos Lietuvių bibliotekos
pakilo, kaip rodo ligi rugpiūčio
4 razemėnsA, Queens Villeidykla Chicago i 1978 m. Spau
viams.
25 d. surinkti duomenys. Iš vi
X NAMAMS PIRKT! P \ j*ge, N. Y., pasveikino savo
dė M. Morkūno spaustuvė. Lei
so keleivių skaičius
pakilo
dinys dideho iormato. 180 pM.—
8SOf/)8 duodamos maiais mė- '• dienrašti ir atsiuntė 10 dol au%.%?c. Ligi rugpiūčio 25 d. per šiais metais. Per pirmąsias šių i Kaina su persiuntimu $21.27.
occmiaii įmokėjimaia ir priei-iką. I^abai adiū.
namai, nuošimėiaia
| x A I f o n R v KVkj^
^ ^
keturių savaičių laikotarpį per- j metų 34 savaites buvo pervežta
Užsakymus siųsti: Dranga*,
4545
W. 6Srd St., Chicago, m.
Mutual Federal Savings. 2212 Springs. III., nusipirko "Drau- Putnamo seselių vienuolyno rėmėjai, susirinkę savo posėdžio. Iš kairės: A. I vežta 54,800.000 keleivių. Tai j 473 mil. keleivių, tai 20 mil.
Weat Cennak Road — Telef. ge" didesnį kiekį lietuviškų VepStienė, G. MeHuvienė, E. Bareikienė. D. Augienė. A. Kareiva. E. Rad-! trimis milijonais daugiau negu' daugiau negu per tą laiką pra- 60629.
(ak.)
jplokšteUų ir knygų.
| vUienė ir E. Mikakmieoe.
Nustr. V. Noreikos per tą patį laikotarpį praėju-1 ėjusiais metais.
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