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Nutarta stiprinti
Europos gynybą

— žemės drebėjimas, kurio,
1979 m. birželio 5 d. du sau-; mę be valdžios leidimo buvc
centras buvo netoli Kolumbi- j
gumiečiai atvyko pas Teresę Su- i atvykęs vyskupas tremtinys Jujos krantų, sunkiai sužalojo še- j
Steigiamas greito reagavimo korpusas
davičiūtę, dirbančią Telšių sene- į lijonas Steponavičius. Kybaršis miestus, kilusios didžiulės
Briuselis. — NATO valstybių ; Tam reikės naujų karinio transpidemiologinėje stotyje, ir ap- į tiečiai
entuziastingai
sutiko
bangos sukėlė potvynius pajū
užsienio
reikalų ir gynybos mi- porto laivų ir specialių lėktuvų.
gailestavo, kad Teresė turinti Į valdžios persekiojamą vyskupą,
ryje, žuvo 140 žmonių, tūkstan
nisterių konferencija nutarė! Bus sudaryta penkerių metų gyprastą butą — galima būtų gau- į Vysk. J. Steponavičius savo pa
čiai sužeistų, griuvėsiuose gali
sustiprinti Vakarų Europos gy- j nybos programa, kuriai reikės
ti ir geresnį. 0 paskui pradėjo j moksle ragino tikinčiuosius likbūti daugiau žuvusių.
nybą ir įsigyti 464 sparnuotą- j lėšų, pasakė prezidentas.
tardyti, ar ji nesiklausanti Vati ti ištikimais Dievui ir drąsiai
—
Opinijos
tyrimai
demokra
šias raketas bei 108 • Pershing į Stebėtojai mano. kad ši prekano radijo, ar nežinanti, kas ginti savo tikėjimą.
tų
ir
nepartinių
amerikiečių
tar
2" vidutinio nuotolio raketas, zidento kalba skirta ir tiems
spausdinąs "Kroniką" ir kt.
pe
parodė
žymų
prezidento
CarTardymas užtruko 2 vai.
Kapsukas. — 1979 m. balan
pradedant 1983 m. šių naujų senatoriams, kurie atsisako ra
terio
populiarumo
padidėjimą,
džio 5 d. Sasnavos klebonas
raketų dislokavimas kainuos tifikuoti SALT 2 sutartį, kol
praneša
Gallup
poli.
Amerikos
lėktuvnešis
"Kitty
Hawk",
lydimas
mažesnių
karo
laivų,
atplau
Kaunas. — 1979 m. kovo 11 kun. Albinas Deltuva buvo per
apie zd bil. dol. Belgija ir Olan nebus pasisakyta už gynybos
kė
{
Arabų
jūrą
netoli
Persijos
įlankos.
Kariniai
stebėtojai
neabejoja,
kad
—
Fidži
salų
premjeras
Ratu
stiprinimą. Irano krizė dar kar
d. Kauno Radijo matavimų tech spėtas už tai, kad be leidimo
Amerika vien Persijos įlankoje turimomis jėgomis galėtų sutriuškinti Irano Mara paskelbė, kad jo valsty dija pritarė, kad reikia stiprinti tą parodė greito reagavimo rei
nikos mokslinio tyrimo instituto pasikvietęs kunigus į rekolekci oro ir juros gynybą, galėtų sunaikinti tris iš keturių didžiausių Irano naftos
Atlanto pakto gynybą, įsigyti
Patentų skyriaus viršininkas j jas ir tuo pažeidęs Religinių su- laukų ir nušluoti nuo žemės paviršiaus Kharg salos naftos sandėlius ir pa bė pasirengusi suteikti buvu modernių ginklų, tačiau Belgija kalingumą.
Vyriausybė
pagreitino t o
Arčiuli8, atėjęs į šiam skyriui į sivienijimų nuostatų 19-jį strai- krovimo įrengimus. Tačiau sakoma, kad tai butų "ekonominė savižudybė". siam Irano šachui politinę glo padarys nutarimą dėl šių raketų
bą.
"greito
reagavimo"
korpuso
priklausantį dokumentų daugi- * psnį.
per 6 mėnesius, o Olandija —
—
Irane
prasidėjo
teismas,.
SV„~A;;~,
A<}<>
įgyvendinimą.
Pagal
Pentagono
nimo biurą (čia kopijuojama S Kun. Deltuva savo pareiškime
. . . . . .
J I •. •- •« per 2 metus. Olandijos delekuns įrodinės, kad šachas ir Jjo, ^ . .
," "
. . j \ ' , ..
Eros tipo aparatais), prade jo į rajono valdžiai nurodo, kad
Z . **"**". .'
. gaaja
debatuose tvirtino, kad planus, šį korpusą sudarytų
B
šeimos nariai paglemžė iš vai- . . •»"•
,,„**:„ «, vl^s,,
žiūrėti kopijavimui atiduotas į 19-sis straipsnis prieštarauja
„_-. - . ,
STik u;i A^
pirma
reikėtų derėtis su Varsu- 110.000 rinktinių karių i š visų
r
stybes
iždo
apie
10
bu.
dol.
.
^»„
. - . ,rT>aA „, kariuomenės rūšių. Transporto
r
knygas. Pakėlęs vieną knygą, į TSRS Konstitucijai ir tarptau" ~
. . _
v i VUB
vos pakto valstybėmis, ypač
su
San
Antonio,
Texas
poucį\
*^
T
.
,., . \ \
laivai plaukiotų tose vietose, kur
pradėjo šaukti: "Kas ją ruo-: tiniams TSRS įsipareigojimams
, .
,
T^T *^.
Sovietu Sąjunga
dėl 6ginklų
JUi16
m suja
suėmė
penkis
iraniečius,
ku"
7
7*
°*
korpusas būtų siunčiamas. Laišiasi kopijuoti? Juk čia antita ir todėl neturi jokios juridinės
rie
demonstravo
prie
miesto
į
Vaitybės
sekretorius
Cyrusįvuose
būtų sunkieji ginklai
rybinė knyga — maldaknygė!" galios.
valdybos,
oos, paskelbę
pasKeioę bado
— , -strei
™- •
>
pirmininkau- amunicija, visi kariniam žygiui
Tuoj pat jis iškvietė pirmo sky
v
Amerikiečiai
pradėjo
o
a
u
|
^
J
^ k a d re ikalingi įrankiai. Tuomet pati
ką.
riaus viršininką Proničevą ir jį Varputėnai (Šiaulių raj.). —
Turis
išvažiuoti
183
Irano
diplomatai
mems iraniečiams grasinti, j » g į ^ ^
ZSuUm bus pra- i kariuomenė galėtų būti permespainformavo, kad atnešta mal- 1979 m. birželio 18 d. naktį piksuirnti
jų
pačių
apsaugai,
paį
N A T Q u pe r labai trumpą laiką ir rasdaknygė yra išleista užsienyje tadariai įsiveržė į Varputėnų
Washingtonas. — Valstybės — Izraelio.
reiske policijos vadas.
S t a t a i Joseph Luns irgi tų ginklus, transporto priemo
ir yra antitarybinis leidinys.; bažnyčią ir ją nusiaubė; sulaužė departamentas pakvietė trečia
Irano laikraštis 'Bamdad"
San Francisco įmesto me- p a b r ė i ė ^ ^ ^ ^ e t ų jgi. nes, maistą jau vietoje, draugiš
Proničevas pradėjo tardymą, j altorius, kryžius ir žvakides.
dienį Irano charge d'affaires
paskelbė
i
š
sen.
Edward
Kene
kose valstybėse įrengtuose san
re
išrinkta
pirmą kartą mote
kas atnešęs kopijuoti šią kny-j
#
Washingtone ir pareikalavo su
džio gautą laišką, adresuotą a ja- ris Dianne Feinstein, kuri prieš gijimas rišamas su derybomis dėliuose ar transporto laivuose.
gėlę, bet niekas nieko neiš- j Pociūnėliai. — 1978 m. Rad- mažinti Amerikoje reziduojan
tolai Khomeiniui. Laiško pa metus buvo paskirta eiti merft* dėl ginklavimosi ,apribojimo. rPrezidentas
r e s i u e i l u l 3 XM
verm
ttrečia
lcvto
davė.
iviliškio raj. Finansų skyriaus čių Irano diplomatų skaičių.
Carteris
skelbimas
sustiprina senato
^ ^ A^AJA^
pasakė
| vedėjas Vaišutis, vykdydamas Ambasadoje Washingtone šiuo riaus protestus, kad jis jokių pareigas vietoj nužudyto mero ^
Japonijai teikia
Satos. (Rokiškio raj.). — Salų savo pažadą "sutvarkyti" klebo metu yra 57 Irano diplomatai, jų
Masconi.
Amerikos
biznio
korporacijų
valaiškų nesiuntęs. Laiško anglų
- Kongreso Atstovų rūmų d&m^ j * p r a n e S ė , kad vyriau
parapijos tikintieji norėjo išsi ną, kun. Antanui Jokubauskui skaičius sumažinamas iki 15.
Irano naftos
kalba prastoka, be to, senato užsienio
s i o reikalų
rPikalu komitetas svarsvar g y b ė n u U p f e p r a J y t i d a t l g i a u lė _
rinkti parapijos komiteto pirmi-. mokesčius padidino tris kartus. Irano konsulatuose Chicagoje,
Tokijo. — Japonijos spauda
rius ne tik žada » tame laiške , sto planus parduoti Saudi Araninku asmenį, kuris būtų tinka Kunigas, vykdydamas neteisin Xew Yorke, Houstone ir San
šų
gynybos
reikalams.
Reikia
ir vyriausybė neslepia nusivyli"100 nuošimčių remti revoliuci ; bijai ginklų už 120 mil. dol.
mas šioms pareigoms, tačiau gą reikalavimą, permokėjo 400 Francisco dirba 161, pareikalau
tikėtis,
kad
gynybos
biudžetas
c.
.
,
mo. kad Amerika nesupranta
nę vyriausybę", bet ir kalba i Valstybės departamentas ragina
RRT įgaliotinis ir Salų apylinkės rub. Radviliškio raj. liaudies ta tą skaičių sumažinti iki 20,
kasmet
didės
po
5
nuoš.,
pasakė
j
japonijcs, kaltina ją naftos iŠ
apie savo "kraujo praliejimą". komitetą pritarti ginklų parda
komitetas trukdo šitai padaryti teismas palaikė Finansų sky paliekant ne daugiau 5 kiekvie
prezidentas. Reikia naujų laivų j T 2 i n o pirkimu. Premjeras OhiStebėtojai sako, kad sunku ti
vimui.
(Valdžios pareigūnai pageidau rių ir kunigo reikalavimą su name mieste. Valstybės depar
ir lėktuvų. Karo lėktuvams teks i
p a r e įskė parlamente, kad
kėti, kad bet kuris amerikietis
j — Pietų Korėjoje suimti keli gaminti naujas sparnuotąsias j nJaponija
ja, kad bažnytiniuose komite grąžinti permokėtą sumą at tamentas paaiškino, kad šis žy
— trečia didžiausiA
politikas šitaip rašytų.
! generolai. Po prezidento Parko raketas. Sovietų Sąjungos ka-1
tuose dirbtų kuo blogesni kata metė.
gis daromas ryšium su Irane
p r a m 0 n ė s valstybė pasaulyje —
likai, svarbu, kad jie vykdytų! 1979 m. pradžioje kun. Joku kalinamais Amerikos diploma
Iraniečių tarpe Amerikoje ; nužudymo pravestoje byloje pa- rinis biudžetas jau 20 metų kas yra didžiausia naftos importuo
visus sovietinės valdžios reika-i bauskui vėl atsiųsti dvigubai di tais. Tuo išreiškiamas Ameri irgi prasidėjo kivirčai dėl revo Į aiškėjo, kad daugiau kariškių met didinamas po 3 ar 4 nuoš., toja. Ji supranta Amerikos
lavimus. — Red.).
desni mokesčiai. Finansų sky kos susirūpinimas ir kartu daro liucinės vyriausybės žygių Ira ; buvo įvelti į sąmokslą. Suim- o Amerikos išlaidos tarp 1968 ir rūpestį dėl diplomatų suėmimo
riaus pagalba rajono vadovybė mas ribotas spaudimas Irano Į ne. Los Angeles mieste veikian tas ir Seoulo karo stovio komen 1972 metų visai nepakilo, kal Teherane, tačiau jai reikia naf
Kybartai — 1979 m. kovo šantažuoja uolų kunigą.
vyriausybei. Irano diplomatų Iti Irano studentų sąjunga, ku dantas gen. Chung. Jo sargy bėjo prezidentas Carteris. Jis
tos.
14 d. Kybartų parapijos atsto
mažinimas turi būti įvykdytas rios nariai sausio mėn. dalyvavo biniai susišaudė su karo polici kongreso specialiai prašys lė
vai kreipėsi pas RRT įgaliotinį
Generolų ginčai
šacho sesers vilos užpuolime ninkais, atsiųstais generolo su šų vadinamam "greito reagavi
Vilnių*. — Vilniuje veikia per 5 dienas.
imti,
keturi
buvo
sužeisti.
Anilionj, prašydami leisti vysku- gražūs šermeninės rūmai, č i a
Beverly Hills priemiestyje, pa
mo korpusui", jo ginklų ir amu
Kilus šiai Irano krizei Tehe sisakė prieš naująją Irano kon
Izraelio štabe
— Sovietų tanklaivis "Jūr nicijos transporto reikalams.
pui Poviloniui atvykti liepos 22 į g a lima nusipirkti vainikų, daili
rane ir kituose miestuose, priva stituciją. ISA (Iranian StuJeruzalė. — Izraelio kariuo
mala" išgelbėjo i š skęstančio
d. atlaidų proga į Kybartus ir j n inkai ant kaspinų čia pat u i
žiavo
daug
užsienio
korespon
menės
štabe kilo ginčai dėl vy
ta proga Kybartų jaunimui su rašo tekstus. Tačiau dailinin
dents Association) veikėjas Ali laivo 61 pabėgėlį iš Haiti ir per
dentų.
Valdžia
surengė
repor
riausybės planų sujungti įvai
teikti Sutvirtinimo sakramentą. kams yra uždrausta ant kaspi
Azad pareiškė, kad konstitucija davė juos JAV Pakrančių sar
Sovietai smerkia
teriams
ekskursiją
po
Tehera
rias kariuomenės dalis: šarvuo
Įgaliotinis leidimo nedavė.
nų užrašyti "A. t A". Koks no kalėjimus. Buvo aplankyti buvo žmonėms primesta. Ame gybos laivui. J Floridą tą pa
Nato
šalių
nutarimą
čius, pėstininkus, parašiutinin
Liepos 22 d. Kybartuose buvo begalinis kompartijos rūpinima
rikiečiai, kurie nekalti šnipinė čią dieną atplaukė dar du būri
minimas 50 metų bažnyčios pa sis ne tik gyvaisiais, bet ir mi saugumo policijos rūmai, paro jime, turėtų būti tuoj paleisti, niai laivai su 85 Haiti pabėgė Maskva, — Sovietų žinių agen kus, artileriją, pionierių dali
dyti kankinimo įrengimai, ko pasakė jis. Šios sąjungos pa
statymo jubiliejus $ šią iškil- rusiais.
tūra pasmerkė NATO valstybių nius į vieną vadovybę. Jau bu
respondentams teko klausytis reiškimams pasipriešino Mu liais.
— Sovietų Gudijoje du jau nutarimą dislokuoti Vakarų Eu vo numatytas tos jungtinės ka
įvairių liudininkų, kurie buvo sulmonų Studentų draugija, sa
ropoje raketas, kurios gali pa riuomenės vadas — gen. Išrasi
tuose kalėjimuose šacho valdy kydama, kad studentai Irano ni vyrai nuteisti mirti už Oršos
siekti ir Sovietų Sąjungos teri Tai. kuris yra atsargoje. Siame
mo laikais. Valdžia pristatė ir liaudyje neturi balso ir savo miesto milicininko nužudymą.
Turkijoje Azarbaidžano toriją. Pakartojamas užsienio ginče vienas generolas pasi
dabartinius kalinius, buvusius pareiškimais kenkia Irano revo
reikalų ministerio Gromyko pa traukė iš pareigų, kiti grasina
šacho valdininkus, kurie pasako liucijai. Kalifornijoje yra daug kultūros draugijos pirmininkas
reiškimas Berlyne, kur jis pa atsistatydinti.
jo, kaip Amerikos CIA trenira iraniečių studentų. Vien Los pasmerkė Irane vykdomą azarsakė: "NatA šalių nenorą ne
Buvo demonstracija
vo SAVAK saugumo policijos Angeles rasti 313 deportuotini baidžaniečių genocidą. Ahmed
delsiant pradėti derybas galima
Karaca
reikalavo,
kad
pasaulis
valdininkus kankinti žmones, studentai, o San Diego tokių
paaiškinti tik siekimu, kad NAir Leningrade
juos tardyti. Šacho saugumas yra 204, i š kurių 55 buvo su įsikištų ir sustabdytų jo tau
tiečių persekiojimą Irane.
TO blokas įgytų karinį prana
Maskva. — Sovietų Sąjungo
turėjęs ryšių ir su kitų valstybių imti.
Gubernatoriaus laukia nelengvos dienos
1
sumą
prieš
Varšuvos
Sutarties
— Atstovų rūmai patvirtino
je gruodžio 10 d., kada minima
Sattsbury. — Lordas Soames, metų buvo sugrotas Britanijos saugumo įstaigomis, jų tarpe
paramą Nikaragvai — 75 mil. šalis Tačiau ši pozicija neturi Tarptautinė Žmogaus teisių dieplačiau žinomas kaip Winstono himnas "God Save the Queen",
dol. Įstatymas papildytas rei perspektyvų. Socialistinės ša- j na. tylios demonstracijos įvyko
Churchillio žentas, perėmė Zim tačiau vėliava liko t a pati — lias į nepriklausomybę daug pri ių korpusą, gali pradėti Britani kalavimu, kad vyriausybė para lys negali leisti, kad būtų pa- ! ne tik Maskvoje, prie Puškino
babvės • Rodezijos
valdymą. Zimbabvės - Rodezijos trumpa klausys nuo dviejų sukilėlių or jai spaudimą. Salia reguliarių mą nutrauktų, jei Nikaragvoj žeista lygybė, kuri dabar susi paminklo, bet ir Leningrade,
Tuo pačiu iš šios britų kolonijos laikio gyvavimo įvesta. Cere ganizacijų. Jau prasidėjo var kareivių, abi sukilėlių grupės būtų pastebėti sovietų ar Kubos darė kariniu atžvilgiu tarp NA Disidentų sluoksniai pranešė
pavadinimo išimtas "Zimbab monijose daug kas pasigedo il žybos dėl valdžios pozicijų tarp turi Rodezijos "mujibas" jėgų, kareiviai
TO valstybių ir Varšuvos su užsienio korespondentams, kad
vės" vardas, lieka tik "Rodezi- galaikio premjero Ian Smitho. Roberto Mugabes "Zimbabvės vadinamų "akių ir ausų". Tai
— Siaurės Korėja sugrąžino tarties valstybių. Kad esama apie 50 jaunų žmonių susirinko
ja". Prieš Vienašališką Nepri-; kuris buvęs užimtas kitais rei- Afrikos Nacionalinės unijos" ir daugiausia jauni Rodezijos juo amerikietį kareivį, kurio kūną tokios lygybės, dešimtis kartų prie buvusios Kazanės katedros,
klausomybės paskelbimą 1965 kalais.
.Toshua Nkomo vadovaujamos dieji, gyvenantieji valdžios įs rado demilitarizuotoje zonoje, patvirtino vadovaujantys Vaka kur dabar yra ateizmo muzie
m. lapkričio 11 d. ši kolonija
Nau jasris gubernatorius, lordas "Zimbabvės Afrikos Liaudies teigtuose rezervatuose. Jų gali užmuštą
jus.
Netikėtai
atvažiavusios
sprogusios minos. rų šalių veikėjai".
buvo vadinama Pietine Rodezi- Soames pareiškė savo trumpoje unijos". Sią remia Sovietų Są būti apie 40,000. Net ir žinia Sprogime sužeisti dar keturi
milicijos mašinos pradėjo sklei
ja. Naujo gubernatoriaus už kalboje, kad ateitis nebus leng junga ir Kuba. Nors Nkomo tu apie karo paliaubas, kaip aiški kareiviai.
Sovietų agentai
sti ašarines dujas ir žmonės
davinys bus atvesti koloniją į va.
Kraštas ruošiasi užbaigti ri mažiau ginkluotų vyrų, apie no sukilėlių vadai Londono de
išsivaikščiojo, tačiau apie 15
— Bolivijoje darbininkų uni
lanke ambasada
nepriklausomą valstybę — Zim ilgą karą. Jis žiūrįs į ateitį su 4,000, kada Mugabe giriasi tu rybose, gali pasiekti visus suki jos baigė generalinį streiką.
asmenų buvo milicijos suimti.
babvę. Sukilėliai, kurie per 14 pasitikėjimu.
rįs apie 12,000, Nkomo armija lėlių dalinius tik per du mėne Kai kuriose provincijose žemdir
Isfemabadas. — Žiniomis iš
metų kovojo prieš baltųjų v y 
Britanija tuoj pat atšaukė sa yra geriau organizuota, turi sius. Rodezijos karo vadas gen. biai užblokavo vieškelius.
Pakistano, sovietų saugumo
KALENDORIUS
riausybę, vadovaujamą "atskilė vo ekonomines sankcijas. Ro daugiau ginklų ir gauna prie Peter Walls pasakė, kad po pa
— Keli Laoso pabėgėliai pa agentai bandė įsibrauti į Amerilio" Ian Smith, jei nepadės gin- dezijos biznieriai galės ekspor- glaudą kaimyninėse Mozambi liaubų paskelbimo j o daliniai liudijo Atstovų rūmų užsienio kco ambasados griuvėsius. Nak
Gruodžio 14 d.: Jonas nuo
klų, kovos prieš Britaniją, prieš tuoti savo prekes, tabaką, meta- ko je ir Zambijoje. Jeigu greit padėtų ginklus per dvi valandas. reikalų komitete, kad vietnamie tį po ambasados užpuolimo ir kryž., Otilija, Trainaitis, žvan
Gali įvykti, kad karą užbai čiai naudojo Laose nuodingas sudeginimo prie ambasados at gutė.
jos "karūną".
lo žaliavas. Amerikos kongre nebus susitarta dėl karo paliau
Gruodžio 15 d.: Celinas, Kris
Naująjį Rodezijos gubernato sas irgi rekomendavo preziden bų smulkmenų, Britanijos suda gus, dar atsiras ginkluotų dali dujas prieš okupacijai neprita vyko du automobiliai ir keturi
rių pasitiko neseniai pasitrauku tui atšaukti sankcijas, ir vyriau roma taikos priežiūros kariuo nių, kurie sukilimą tęs. Jau gir riančias kalniečių gentis žuvo sovietų "diplomatai" įžengė į tijoną. Kovotas, Vingilė.
si juodųjų, premjero, vyskupo sybė paskelbė, jog jos bus at menė gali turėti nuostolių. disi Mugabes sukilėlių tarpe šimtai žmonių.
Saulė teka 7:09, leidžiasi 4:20.
apdegusį pastatą kažko ieško
Muzorev/os vadovaujama, laiki šauktos už mėnesio nuo naujos Australija, Naujoji Zelandija. balsi;, kad jis Londone išdavė
ORAS
— Žvalgybos žiniomis, Irano dami. Juos pastebėjo ten bu
Kenija, Fidži, kurių kareiviai organizacijos tikslus ir karą rei naftos eksportai sumažėjo visu dėjęs Pakistano sargybos kari
noji vyriausybė, susirinko nema valdžios įsteigimo.
Saulėta, temperatūra dieną
žai baltųjų. Pirmą kartą po 14
Padėtis Rodezijoje ir jos ke sudarys 1,200 taikos prižiūrėto- kia tęsti.
trečdaliu
ninkas ir paprašė išsinešdinti.
35 1.. naktį 25 L
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Posto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
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Dvasines ir moralines vertybes atsispindi teisinga
me fiziško lavinimo ir auklėjimo panaudojime.
Ugdykime viso sportinio sąjūdžio platesnį tinklą,
ryškindami jo vietą asmens gyvenime.
— Panašiais šūkiais šiaurės Be Chicagos Neries iš lietuvių
Amerikos Lietuvių Fizinio auklė dalyvavo ir turnyro šeimininkų
jimo ir Sporto sąjunga (ŠAL LSK Žaibo moterų ir mergaičių
PAS) per lietuviškas radijo va komandos. Lietuvius šiame tur
landėles ir sporto skyrius spau nyre atlaikė Neries mergaitės, Sporto darbuotojai Chicagoje. Sėdi iš kairės: P. Petrutis, P. Mickevičius, S. Krasauskas, A. Supronas. Stovi: V. Gry
ibauskas, J. Baris, Z. 2iupsnys, Br. Keturakis B. Bemeckas ir V. Adamkus.
Nustr. Z. Degučio
doje nutarė kreiptis į visuomenę, kurios visa klase geriau sužaidė
ragindama įsijungti j fiziško la už estes ir Žaibą. Be vargo fina
vinimo aktyvumą visų amžiaus le nugalėdamos Žaibą 15:5 ir kad Neris prisistatė su nauju ir randasi belgų Stand. Luettich ir mielai būčiau sutikęs, bet mama
grupių asmenims, ypač jaunimo 15:10, užsitarnavo pirmos vie ! jaunu veidu Varnui, Jasevičiui olandų Feyenoordman neleido ir griežtai patarė
1
organizacijoms, lituanistinėms tos gražius medalius
ir kitiems išėjus į pensiją, Neris Škotija. Atrodo, kad Europos likti žaisti už Manchester Uni
Žiūrint iš turnyro eigos, pir pradeda naują erą ir, atrodo, didžiausias stadijonas Hcmden ted, nes ten aš turėčiau geresnę
mokykloms bei vyresnei kartai.
mą
staigmeną moterų klasėje pa I kad ateitis laukia neblogesnė, Park Glasgowe (Škotijoj) ne ateitį..."
Teoretinis ir praktinis pažini
mas fizinio lavinimo naudos ir rodė Žaibas, įveikdamas stip : kaip ir senosios kartos. Puikiam bus greitu laiku remontuojamas,
Vytautas A. Krikščiūnas
rias
New
Yorko
latves,
bet
po
jo įgyvendinimas kasdieniniame
: Šimkui diriguojant, į greitą ir išplėstas ir atnaujintas, šis 1903
darbų plane stiprins sveikatin- ;i šių rungtynių kažkodėl Žaibas agresyvų žaidimą gerai derinasi m. pastatytas stadijonas yra LAUKO TENISAS
gumą ir žymiai pakels jaunimo pasimetė ir pralaimėjo visas se I Vaitkus, R. Butkus, T. Butkus ir reikalingas remonto, kad žiūro
Chicaga. WimbIedono klubo
artimesnį ryšį sportiniame kely- jkančias rungtynes. Neries mer ; vis į geresnę formą įeinąs Stan- vų skaičius nuo arti 150,000 yra aikštėse šio šeštadienio vakare
gaitės, žaisdamos moterų klasė | kūnas, juos papildo dar labai sumažintas iki 80,000. Be kiti: vyks antrosios Chicagos lietuvių
je ir tautiniame susipratime.
Pageidavimus ar siūlymus je, pasirodė geriau. Pirmose j jauni, bet neblogos technikos ir darbų, taip pat buvo numatoma į lauko teniso "round robin" var
šios linkmės darbuose galima rvngtynėse nugali estes 15:0 ir j gero sudėjimo S. Bukas ir Liš- pagerinti akustiką, kad garsusis žybos.
siųsti ŠALFAS sąjungos adre-1 15:3, antrose laimi prieš Kala- j kūnas. Komandos vadovavimą "Hampden-Roar" geriau skam
Po jų klubo metinis susirinki
mazoo latves 15:8 ir 15:9, tuo ' perėmš Dagys.
su j Torontą arba
mas
su naujos valdybos rinkibetų. Visi šie pataisymai turėjo
pateko
į
laimėtojų
pusės
finalą— Šį sekmadienį, gruodžio 16-:
Antroje vietoje šioje lygoje kainuoti 23 milijonus dolerių, j mu, o taip pat ir kalėdinis subu
d., skambinkite telefonu 312 — \Turnyras moterų grupėje buvo į stovi Lituanicos pirmoji koman- bet šiuos planus šiuo metu teko vimas su užkandžiais, šampanu,
282-8787 į lietuvišką radijo va pravestas dviejų minusu. Cia su I da su tais pačiais Kinčinu, Ab '• atidėti, kai vietinė miesto tary Kalėdų seneliu ir kitomis staig
landėlę, kuri vyksta kas sekma sitiko su Toronto latvėmis, ku romavičium, Bariu, Neimantu, ba atšaukė savo finansinę pagal menomis. Pradžia 8 vai. vakaro.
dienį tarp 8:05 ir 10 vai. vakaro rios turėjo geresnį patyrimą ir Genčiumi ir Amtutu, tik vienas jbą.
San Francisco. Cia šį savaitga
AM bangomis 1450. Valandėlei laimi prieš Nerį 15:10 ir 15:12. G. Riškus iš jaunių. Ji taip pat
lį vyks Davis Cup finalinės var
MAMA NELEIDO vadovauja A. siutas, ir ji įdomi Tenka pažymėti, kad šios latvės nesunkiai susitvarko su "Sham
žybos tarp Amerikos ir Italijos
ir
laimėjo
pirmą
vietą.
Neris,
tuo, kad klausytojai gali skam
rock" komanda ir turi 3 laimė
Kai Anglijos pirmos lygos As rinktinių. Italijai atstovaus Pabint duotu telefonu, kelti klau-' pralaimėjusi pirmąsias rungty jimus ir vieną pralaimėjimą, ta ton Villa norėjo sudaryti sutartį nata, Barazzutti, Bertoluzzi ir
simus ir pareikšti savo nuomonę, nes, atsidūrė minusininkų pusė čiau be prieauglio ir be didesnių su 19 metų puolėju A- Ritchie iš kiti. Amerikos rinktinėje viene
šio sekmadienio programos sve je ir susitiko su New Yorko lat ambicijų. ,
Manchester United, šis tokios tus žais J. McEuroe ir Vytas Gečiai bus Z Ziupsnys ir V. Gry vėmis ir vėl pralaimėjo 15:13 ir
Toronto. L S K . Vyčio krepši viliojančios sutarties atsisakė, rulalaitis, jei jo koja po turnyro
bauskas, o jų temos: sporto są- 16:14. Pasėkoje, Neries mergai nio treniruotės vyksta Etibicoke sakydamas: "Man labai gaila, Frankfurte yra pasitaisiusi.
jungos santykiai su PLB, kelio-; tės, žaisdamos moterų klasėje, mokyklos salėje kiekvieną penk kad nieko iš to neišėjo. Aš pats Kaip žinoma, jis su jaunuoju
nė į Australiją, išeivijos sporto užėmė 3-čią vietą. Už komandą tadienį. Vyrų komanda pradėjo
leidinys ir sporto skyriai mūsų žaidė: A Pleirytė, M Oškieliū- sezoną Aušros turnyru., kur pra
spaudoje. Visi sporto mėgėjai naitė, L Šulaitytė, R. Končiūtė, laimėjo Aušrai 88-89 ir nepilna
kviečiami aktyviai šioje progra- jS. Orentaitė, J. Valaitytė, R me sąstate Hamiltono Kovui 104
Plioplytė, Z. Lietuvininkaitė. Ko -56. Jaunių A, B ir C komandos
moję dalyvauti— Pereitą savaitgalį Chica mandų treneris Z Ziupsnys. Už netrukus pradės CYO lygos pir
goje viešėjo ŠALPAS sąjungos berniukų komandą žaidė: K De menybes.
pirm. Pr. Bemeckas, Z. Krašaus gutis, E. Saliklis, T. Valaitis, R.
Hamūton. L.S.K Kovas išsi
kas ir A Supronas, o taip pat Ziupsnys. Vyrų klasėje žai
rinko
naują valdybą, kurios pir
sporto darbuotojai iš Mihvaukee džiant, jiems talkininkavo Cleve
Br. Keturakis ir Pr. Mickevi lando Žaibo čyvas ir Kedys. Vy Tn^ink^a yra L. Meškauskas, o
rų klasėje pirmą vietą laimi nariai V Stukas, A šeštokas, Rčius.
Stukienė ir J. Svilas. Paskirti
Viename posėdyje su Vid. Toronto latviai.
visų
sekcijų vadovai, o sezoną
Vak. apygardos vadovu Z. žiups < Turnyre dalyvavo 15 koman
oficialiai
pradėjo stalo tenisinin
niu ir krepšinio sekcijos vadovu' dų: latviai vyrai ir moterys iš
R. Korzonu buvo svarstyta net N. Y., Toronto, Columbus, Kala- kės, dalyvaudamos Toronto tur
5 komandų — vyrų ir jaunių mazoo. Estai vyrai, moterys ir nyre, o krepšininkai Aušros tur
krepšinio ir moterų, mergaičių mergaitės iš Toronto. Lietuviam nyre. Jaunių krepšinio komanda
ir jaunių tinklinio — išvyka į turėjo atstovauti daugiau ko pirmąsias rungtynes pralaimėjo
Australiją jos lietuvių dienų ir mandų, nes turime žymiai gau Toronto Vyčio komandai 64-43.
sporto žaidynių proga 1980 me sesnį skaičių, negu latviai ar es
tais. Pavesta sudaryti organiza tai. Į tai turėtų dėmesį atkreipti FUTBOLAS
cinius komitetus krepšinio R mūsų Sporto sąjungos vadovybė
Europa. FIFA prezidentas J.
Korzonui, o tinklinio A. Leknic- ir rimčiau prisidėti prie suorga Haveiange praneša, kad Alžyre
kui iš Toronto ir Z žiupsniui, i nizavimo geresnio reprezentavi- 1980 m. vasario 27 d įvyks tarp
Kitame posėdyje su visa eile mo pabaltiečių tarpe.
kontinentinės Europa — Afrika
Z. Ziupsnys rungtynės. Jau daugelis Euro
Chicagos sporto darbuotojų bu- j
vo svarstomos ir jau nustatytos;
pos žaidėjų provizoriškai sutiko
gairės išeivijos lietuvių sporto
! dalyvauti, kaip prancūzas Plati
leidiniui, kuria apimtų 1945 ir
ni anglas Keegan, škotas Dal1978 metus. Apie jį plačiau se
gish, olandas Rosenbrink, len
kanti kartą.
kas Boniek, čekoslovakas Ondrius ir kiti. Europos rinktinės
TBIKUIIIS
vartininku yra pakviestas vokie
tis Maier, jeigu jis pasveiks iki
PABALTIECIŲ PTRMEYBfiS
to laiko. Europa — Afrika rung
CLEVELANDB
tynių tikslas — futbolo propa
Cl€fvelando LSK Žaibo praves
gavimas Afrikos kontinente.
tas pabaltiečių turnyras buvo
— Dėl geriausios metų Euro
vienas iŠ sėkmingiausių, kalbant
pos komandos titulo šiuo metu
apie latvių ir estų dalyvavimą.
pirmauja vokiečių Hamburg SV
Ypatingai latviai gausiai prista
su 9 taškais (taip pat ši koman
tė savo geriausias komandas iš
da laikoma favoritu laimėtį Eu
tolimų vietovių, kaip New Yorropos meisterio taurę), antroje
ko ir Toronto. Latviai, turėdami
vietoje su 8 taikais šiuo metu
pilnas komandas, ir nusinešė di
džiąją dalį turnyro meisterysčių
ir laimėjo vyrų ir moterų klasė
IS Pabaltiečių tinklinio rungtynių. į
s e I* lietuvių tarpo dalyvavo 2aidėia LS.K. Neris prieš Toronto lat-, S O P H I E I A R C U S
RAMO ŠEIMOS VALANDOS
Chicagos LSK Neris su mergai viua.
Vtooa pragnamoa Ii UOTĄ
čių komanda, kuri žaidė ir mote
lietuvių
kalba: nuo gruodžio 3 d.
rų klasėje, ir su berniukų ko KREPŠINIS
(nuo
pirmadienio
iki penktadienio)
manda. Paskutinėmis dienomis
Chicaga. Prasidėjusioje Mar- bus perduodama nuo 4 vai. p.p. iki
prieš turnyrą atkritus Toronto ąuette Parko lygoje L-S.K Neria 4:30 vai. p.p. per tą pačią stotj.
estų berniukų komandai, Neries turi jau 4 pergales ir užtikrintai šeštadieniais ir sekmadieniai* nuo
•yrukai bandė jėgas vyrų klasė stovi pirmoje vietoje. Nesunkiai 8:30 iki 9:30 vaL ryto,
Msf. 4144411
je. Bandymas nelabai sekėsi, pra laimėjusi prieš Lituanicą, perei
14*
laimėjo visus 10 setų prieš la tą sekmadieni Neris taip pat įti
7189 S. MAFLJCWOOD AVK.
biau patyrusias latvių ir estų kinančiai įveikė "Bonedogs" ko
•yru
cancAoo, M * mm
mandą 66-42. Kas dar yVrufi*".

Geriausias
pasaulyje konjakas.
Marteli.

DRAUGO prenumerata mokama ii anksto
metams V-> metų 3 mėn.
Chicago ir Cook County $40.00 $22.00 $15.00
Kanadoje
UiSA 40.00
22.00
15-00
Užsienyje
40.00
22.00
15.00
Kitur
38.°0
20.00
13.00
Savaitinis
25.00
15.00
• Administracija dirba kas- į
dien nuo 8:30 iki 4:30. Šešta- j
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. j
!
• Redakcija dirba kasdien j
8:30 — 4:00, šeštadieniais j
830 — 12:00.
j

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotu, straipsnių nesaugo. Juos gražina tik iŠ
anksto sušiurus. Redakcija už
skelbimų turinį neatsako. Skelb i m ų kainos prisiunčiamos gavus
prašymą.

McEuroe, esant 6 — 4, 3 — 6,
4 — 6, 6 — 2, turėjo pasiduoti
dėl susižeidimo. Tame pačiame
turnyre jis buvo pralaimėjęs
prieš Borg 7 — 5, 7 — 6, o jį
prieš tai turnyre Austrijoje bu
vo įveikęs 6 — 4, 7 — 5. Taigi
šiuo metu Vytas yra puikioje
formoje ir turėtų efektingai pri
Bidėti prie Amerikos laimėjimo
Šiose svarbiausiose teniso varžy
bose.

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS
— Pabaltijo plaukimo pirme
nybės buvo pravestos Vilniuje.
Kaip ir pereitais metais, jas už
tikrintai laimėjo Estija, iškovo
jusi net 12 pirmųjų vietų, Lie
tuva -41 6 pergalėmis liko antra,

o Latvija trečia. L. Kačiušytė,
200 mtr krūtine pasaulio meisterė, nedalyvavo.
— Lietuvos lauko ritulio mo
terų meisteris Šiaulių Tauras
žaidė Wroclau mieste prieš Len
kijos meisterį- Dvejos rungty
nės baigėsi lygiomis 3 — 3 ir
2 — 2, o vienerios pralaimėtos
2-4.
— Rankinio pirmenybių pra
džia Kauno Žalgirio moterų ko
mandai nelabai sėkminga. Po ly
giųjų prieš Maskvos Lučą 16 —
16, pralaimėta Krasnodarui 16
į — 19- Tuo tarpu Vilniaus Eglė
pirmas rungtynes laimi prieš Za
poroie 13 — 1 1 .
— Lietuvos moterų krepšinio
(Nukelta į 4 pusL)
/*-,.

DR. K. G. RALUKAS
A k u š e r i j a ir m o t e r ų l i g o s
Ginekologinė Chirurgija
6 4 4 9 S o . Pulaski R o a d (Cravvford
M e d i c a l B u i l d i n g ) . T e l . LU 5-6446
jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
PViima ligonius pagal susitarimą
T e l . o f i s o H E 4 - 5 8 4 9 , rez. 3 8 8 - 2 2 3 3

DR. PETER T. RRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 VVest 71st Street

Tel. ofiso ir b u t o : O L y m p i c 2 - 4 1 5 9

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ave., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus
trei $ešt 12 iki 4 va popiet

r

T e l - R E l i a n c e 5-1811 -"

c

' T

DR. WALTER J. KIRSTUK
Lietuvis gydytojas
3 9 2 5 VVest 5 9 t n S t r e e t
Vai pirm , antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4
vai popiet ir e>-8 vai. vak Treč ir įeit.

Vai.; pirm , antr., ketv. ir penkt 1:00 - 5:00 uid.iryt.i
vai popiet, trei. ir šešt tik susitarus

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS
2709 VVest 51st Street
Tel. — GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir
7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai.
O f i s . tel. 7 3 5 - 4 4 7 7 ; Rez. 2 4 6 - 2 8 3 9

0R. E. DECKYS
G Y D Y T O J A IR C H I R U R G Ė
Specialybe — Nervų ir
Emocines ligos.

CRAVVFORD MEDICAL BLDC.
6449 So. Pulaski Road

DR. A. R. 6LEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. — BE 3-5893
Specialybe Akių ligos
3907 VVest 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

DR. IRENA KURAS
G Y D Y T O J A IR C H I R U R G Ė
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 VV. 01st Street
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto
iki 1 vjl popiet
Ofs. tel. 737-1168, rez. 239-2919

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
CYDYTOIAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 71st Street
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
Vai pirmad . antr.id., ketvirt.id. irpenktad.
3 iki 7 v p p Tik susitarus
Telef. — 282-4422

Dr. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS - CHIRURGHA
Ofisai:
111 NO. VVABASH AVE.
4200 NO. CENTRAL AVE.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel. — PR 8-2220

DR. JANINA JAKSEVrClUS
JOKS A
VAIKŲ LIGOS
2656 VVest 63rd Street
Valandos pagal
susitarimą

DR. FRANK PLECKAS

•**A.

(Kalb.i lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"
2618 VV. 71st St. — T e l . 7 3 7 - 5 1 4 9
Vai pagal susit.irim.i Uždaryta trei

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VVest 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
1002 N. VVestern Ave., Chicago
Tel. 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGHA
2656 VV. 63rd Street
Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak
Ofiso t e l . 776-2880, rezid. 4 4 8 - 5 5 4 5

DR. J. J. SIMONAITIS
Tel. — GR 6-0617
6 9 5 8 S. Talman Ave.

Valandos pagal susitarimą
J s t a i g o s ir b u t o tel. 6 5 2 - 1 3 8 1

Ofiso tel. HF 4-2123, namų GI 8-6195

DR. FER0. VYT. KAUNAS

DR. V. TUMAS0NIS

BENDROJI MEDICINA
1407 So. 49th Court, Cicero, III.

CHIRURGAS
2454 VVest 71 st Street

Kasdien 10-12 ir 4-7 išskvrus tret ir šeit

DR. IRENA KYKAS
DANTŲ GYDYTOJA
2 6 5 9 VV. 5 9 St., C h i c a g o — 4 7 6 - 2 1 1 2
Vai pagal sutiUrtma. Pirm , antr., treč.,
ketv. 10 iki b vai Seitad 10 iki 1 vai

ĮVal pirm antrad , ket\ ,r penktad 2-5 ir
— i>, anksto susitarus
Ofs. tel. 586-3166; n a m u 3 8 1 - 3 7 7 2

DR. PETRAS 2LI0BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 VVest 63rd Street
Vai pirm . antr . ketv ir penkt
2-7; Šeštadieniais pagal susitarimą

i
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Organizuota dokumentacija

TAUTOS LIKIMMIU ĮVYKIŲ
Berenkant medžiagą apie Sibi•
ro tremtinius, apie okupantų paGreit iškils dar vienas gyvybidarytas lietuviams skriaudas mū- nis reikalas — žydų likimas Lie
sų pačių krašte ir apie sunkius iš- tuvoje. Žydai valstybiniu mastu
gyvenimus bėgant nuo bolševiku jau per ilgus dešimtmečius renka
teroro, galima pastebėti, kad yra kaltinamąją medžiagą, panaudodaug įspūdingos medžiagos iš darni savo mokslininkus ir iŠ įšiu sričių. Jos tik dalis buvo vairių pasaulio kraštų gaunaarbus paskelbta atskiruose leidi- mą paramą. Iš ateinančiu užniuose. Gauta žinių, kad kai ku- klausimų tenka patirti, kad žydai
rie pro geležinę uždangą pasiekė net yra pasidalinę Lietuvos miesokupaeijoje gyvenančius lietu- tus, Lietuvos sritis, pasiskyrę
vius. Kas knygose surašyta, gali tyrimams, kiek ir kodėl ten žydai
pasiekti tolimas šalis ir tolimus buvo nukentėję. Gal ne visai pillaikus.
nai, gal ne visai sistemingai, bet
Nuo trėmimų, bėgimų ir oku- tokiu pasiskirstymų yra.
pacijos pradžios jau baigia praeiMes Šioje srityje ne tik spauti ketvirtas dešimtmetis. Dauge- doje, bet ir filmuose susilaulia, turėjusių kruvinus išgyveni- kiame nepagrįstų kaltinimų. Ki
mus, jau yra kapuose, daugelis tataučiams padėtį išaiškinti tediena iš dienos keliauja amžiny- turime vienintelę knygelę "Litbėn, nusinešdami užmarštin sa- huania's Jews and Holocaust".
vus liudijimus. Istorijai tie liudiji Savo uždavinį ji atliko ir atlieka,
mar yra svarbūs. Ne tik istorijai, bet to permažai. Amerika šios
bet ir kitoms tautoms reikia fak- rūšies byloms paskyrė milijonus
tais parodyti, ką žmonijai neša dolerių. Izraelis pasiruošęs čia akomunizmas praktikoje
teiti su savo daugeliu leidiniu ir
Savu laiku tų liudijimų nema- daugeliu liudininkų. Okupanžai buvo surinkta, vedant tyrinė- tams ši byla labai prie širdies.
jimus JAV kongreso sudarytai Jie labai norėtu kuo daugiau išKersteno komisijai. Kai kas iš eivijos žmonių apjuodinti. Jiems
tos medžiagos buvo paskelbta nesvarbu, kiek yra tiesos, kad tik
specialiame kongreso leidinyje prisikabintų ir pasmerktu.
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Romo Giedros atsiliepimas į okup. Lietuvos žmonių
priekaiitus

Pavergtos Lietuvos spaudoje ra
Garantuoja apsaugų
J. VAICELIŪNAS
šoma, kad dabar Lietuvoje yra
Viename iš spalio mėnesio lie- pasaulis? Visą savo egzistavimo
Valstybinis draudimas garanpigus visoks draudimas: gyvybės, yra bedarbių, kuriuos tokiais pa- tuoja
apsaugą žmogaus turtui, i tuviško išeivijos dienraščio "Drau- laiką žmonija ieškojo pažadėdonuo nelaimingų atsitikimų, tur daroma partijos įsakymu, ypač i Toliau dėl to rašoma: "Tarybi- gas" numerių teko skaityti da jo rojaus žemės, tačiau bekeliau
to ir t. t (K. G. 1979. VIIL 9., 2 tuos, kurie prašosi išleidžiami į Į n»s draudimas, vykdydamas savo linai perspausdintą iš pogrindžio dama iš vienos vietos į kitą, besi
p.). Dabar Lietuvoje visi gali ap
Vakarus. Tokiems bedarbiams humanišką funkciją padėti ne spaudos žurnalo "Perspektyvos" vaikydama miražų nusineštų su
sidrausti, tik ne visi apsidrau
Nr. 9 Lietuvos "disidentų" nuo savim visas problemas ir vidinius
džia. Nuo nelaimingų atsitiki gresia badas, jei jų nesušelptu laimėje dal| savo pajamų skiria monę apie Vakarus ir lietuvišką prieštaravimus. Visi troškimai,
žmonėms, jų turtui Komų yra apsidraudę 400,000 gy artimieji. Komunistiniame krašte I ksaugoti
viltys ir iliuzijos susikoncentraišeiviją.
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Jungtinėse Amerikos Valstytuvos gyventojų, jei galima pa pos nėra. Tokios šalpos nūra ir Įv *"* draudimas parodė, kai Lietu- iš Lietuvos, todėr, lygindamas ir bėse, kurios konstitucija pažadė
visai nenusikaltusiems darbinin- j <» ūkininkus, mažažemius ir net
tikėti tais duomenimis.
sverdamas abi puses, noriu pasi jo ir garantavo plačias asmenines
Kodėl ne visi gyventojai yra kams, kurie dirba sezoninį darbą, i trobelninkus ištiko didžiausia ne- dalinti kai kuriomis išvadomis, laisves. Konstitucija garantuoja
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dimo mokestis — nežinia. Gal ir
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mo mokestis yra 15 — 25 rubliai negauna kunigai ir kiti bažnyčių i Lietuvos ūkininkų buvo depor-i gandą. Bet nusinsdami nuo viemos finansinės ir urbanistinės,
metams, tai jau būtų savaitės — tarnautojai. Jei šeimininkės ar ! tuori į Sibirą ir tenai žuvo baisio-| no kraštutinumo prie kito mes
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kolchozininko tarnaitės dirba pas komunistų į se kančiose.
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rą, jie negali naudoti tokios tak
užmojis buvo Vliko globoje. Rei- lius, kai viešoje valgykloje pie 25 klierikai. Dabar jų skaičiusį
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kupantas iš mūsų tarpo išpiešė
dimus, jei jis per dieną teuždirba leidžia turėti jokio katalikiško
' nekaltai pateko į kalėjimą, jam pasipiktintų Amerikos visuome
žiauriai mirčiai.
Svarbu atitinkamus leidinius tik vienus pietus, o iš ko pavalgy laikraščio ar žurnalo. Neleidžia- į
; valdžia už tą laikotarpį išmoka nė. Taip, Vakarai blogi, bet ko
Tačiau yra dar daug kitos me- išleisti, bet svarbu ir rūpestingai ti pusryčius, vakarienę, kiek atsei- ma spausdinti katalikiškų kny-į
i premiją. Sovietų Sąjungoje mi- dėl Vakarai turi būti atsakingi už
džiagos. įvairiuose beveik pen- medžiagą telkti, nes ji su iš- na šeimos maistas, iš ko nusipirk- gu. Tas rodo kad tarp katalikų
I lijonai žmonių nekaltai pateko į sov. sąjungos mases, kurios išlai-.
>kiv kontinentu miestuose dar yra mirštančiais nyksta nebegrąžina-,
kunigų ir ateistu nėra lygybės
kalėjimus ar stovyklas ir žuvo, o ko šią sistemą ir plečia jos galią?
tebegyvenančiu žmonių su savo mai. O ji gali būti svarbi, kaip,«reikmenis?
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Po antrojo pasaulinio karo klusnumą, už jų nuolankumą,.
kam iš Šalies apklausinėti ir jų sų tautą arba išaiškiną, kad viJAV vyriausybė savo buvusiems už jų bailumą? Aš didžiuojuosi
liudijimus kur nors surinkti. Ge- sa tauta negali būti kaltinama, nauda. Didžioji dalis jų naudo tik propaganda.
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karo belaisviams už nelaisvėje iš jumis, kurie nebijote pasakyti tie
riausias tam būtų Pasaulio LieSuminime kelias darbo šakas
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būtą vieną dieną išmokėjo po do sos, rizikuodami savo ateitimi, bet
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apdraumybių, liečiančiu mūšy tautos vui ir privatiems savanoriams,
ju metu leista moterims gražiau susi- slavams. Čia ir pasirodo, koks yra jos gyventojus, nes dabar tik viepraeitį. Tačiau, kas yra archy- kurie tuo reikalu interesuojasi, dos nuo nedarbo, nes pavergtoje kalbėti tokiam invalidui apie dra sakanti plaukus. Pekine jruoftiamos komunistinis humaniškumas ir
(Nukelta į 5 pat)
Joms ir specialios kirpyklos.
koks sovietinis draudimas.
vuose, tas nepražus. 2ūsta tik gy- kurie tam galėtų skirti laiko ir Lietu^ >je bedarbių nėra. Betgi bužius, apavą, pataline ir 1.1
voji dokumentinė medžiaga ir jėgų. Reikalas ne kokio asmenišistorikų talka ją renkant galėtu ko susidomėjimo, o visos tautos
profesoriau, nenoriu Šiuo metu dar grįžti į savo Šonines duris, kurios buvo pusiau praviros.
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rekomenduoti kur nors darbui, kad galėčiau pratęsti kokie vėjai juos atpūtė. Laikiausi santūriai. Vienas
sis reikalas nei žurnalui, nei žlugdyti ne tik tėvynėje, bet ir
vardu buvo Tadas, kitas Michaelis. Ant stalo
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atsiradus valgiui jutome alkį ir tylėdami naikinome
Jis klausė atsidėjęs. Patylėjęs valandėlę prabilo; maistą. Miegojome visi trys viename dideliame
— Jus pažįstu, Pierre, esi darbštus. Tiesa, kambaryje. Naktis siuntė milijonus žvaigždžių, ir
Spmdofr ii m Muluit
dabartinė padėtis yra nepavydėtina. Laikinai pro langą mėnulis audė sidabro tinklą.
Kaip žaibas perskrodė žinia vieną rytą. prieglobsti galiu suteikti. Turiu nemažą ūkį už
— Pierre, ar jau miegi? — prašneko iš kampo.
Paryžiaus laikraščiai rasė, kad rusai užėmė Paryžiaus, ten yra vitražų dirbtuvėlė. Manau, darbo
Tai buvo Michaelis.
Pabaltijo valstybes; Lietuvą, Latviją ir Estiją. Tai bus gana. Ai irgi ketinu išsikelti iŠ miesto laikinai,
— Ne nemiegu, kas gali miegoti, kai mėnesiena
buvo 1940 metų pavasarį. Susirašinėjimas nutrūko.
Su pasiūlyta mintimi sutikau. Jis parašė ūkio
nudažo
kambario kampus.
°AldųM žurnale spalio mėn. nume dinamąja bendrallaudine tafta, t y. Nežinioje liko tėviikė ir artimieji.
adresą ir pridūrė:
— Ar esi profesoriaus mokinys? — tyrė mane.
ry Vt. Vt. rate apie sovietine periodi rasų kalba.
Vokiečių galybė tvindė Europą. Per Belgiją
— Prašau vykti nedelsiant. Traukinys eina. Kai
— O kaip gi čia būčiau atsiradęs, — numykiau.
Sovietinių respublikų ir okupuotų aplenkę Maginot liniją, žygiavo į Prancūziją, nuvyksite, ten susitvarkysime.
ką. Straipsnyje pastebima:
Baltijos
valstybių
tautinėmis
kalb>
— Sakyk, pats ne prancūzas? — IS kitos
"Stalino laitai sovietinį ifikį — tau
Prancūzija
pasirašė
paliaubas.
Vokiečiai
užėmė
Paspaudžiau
ranką
ir
nuoširdžiai
padėkojau.
mis
1989
eis
SI
laižrasCiai
irl52
žur
tinė forma, socialistinis tarinys —
kambario pusės prabilo Tadas.
Šiuo momentu, galvojau, via Sis tas.
po n-jo pasaulinio karo yra pakei nalai; dviem kalbom — respublikos Paryžių.
— Ne, esu lietuvis.
Galinga nacių armija triumfavo. Miesto
Po poros dienų buvau nurodytoje vietoje. Čia
tęs sovietinis vieningumo sukis, tautų tautine ir lygiagrečiai rasų — eis 5
— Lithuanien, tai mažas kraštas prie Baltijos,
sovietinio suartėjimo ir jų susiliejimo laikraščiai Ir 35 žurnalai; vien rasų gatvėmis riedėjo tankai pro triumfo arką. Svetimieji buvo ramu ir saugu, tik gyvenk ir norėk. Senaa,
dabar ten rusai.
lūkis. Sovietų Sąjungoje turi būti so kalba eis 31 MkraStis ir 130 žurnalų; džiaugėsi viduramžių meno karalių
miestu, sakyčiau, dvaras stovėjo vėdlių kaštanų pavėsyje.
— Taip, — atsakiau.
cialistinis ne tik gyveninio turinys, o kitomis kalbomis (Lietuvoje tankų Prancūzų vyriausybė pabėgo į Angliją ir sudarė Viskas buvo tvarkingai prižiūrėta. Sutikusi tarnaitė
— Ar nemanai grįžti? — Vėl klausinėjo.
bet ir forma. Kadangi tautine kalba, kalba) eis U laikraščių ir 2 žurnalai. egzilinę vyriausybę. Padėtis buvo nepavydėtina, prie durų nuvedė į saloną. Atsisėdęs dairiausi.
kaip tautines Individualybes retsTrimosi Taigi respublikų tautinėmis kalbomis
— Ne, ne Šiuo momentu. — Vėl tyla.
forma, tokiam sovietiniam tautų susi eis tik &J&% visų leidžiamų laikraš Vieni veikė pogrindyje egzilinei vyriausybei, kiti Dvelkė senos turtingos Šeimos skonis, šilku dengti
— Ar lietuviai palankūs vokiečiams?.
liejimui kliudo, todėl ją sistemingai lr čių ir tik 47.6% visų leidžiamų žurna sudarytajai. Dairiausi, kur galėčiau laikinai minkštasuoliai, brokadais įmantriai raukšlėtos
— Mes amžiais kovojame už laisvę ir bet koks
atkakliai stengiamasi pasalinti.
lų. Okupuotoje Lietuvojettetuvtųkal prisiglausti. Grįžti negalėjau, gyventi reikėjo, o lėtos užuolaidos. Auksu puoštuose rėmuose šeimos
okupantas, kuris siekia mūsų laisvės, yra
Kremlius į užsienį išleidžia ne visą ba eis tik 70% leidžiamų laikraščių ir baigėsi.
portretai ir paveikslai sudarė įspūdį turtingos
nekenčiamas.
sovietinę periodiką. Pvt., provinctaės tik t4% visų žurnalų. O šoktoje Ken Kreipiausi pas savo mokytoją prof. Velmant. „
galerijos. Akys slankiojo pasigrožėdamos nuo vieno
periodikos, kurioje pasitaiko daugiau ki joje respublikos tautine kasba eis tik
— Nelemtas okupantas, — pasakė abu. — Na,
Su juo susigyvenau per tuos dvejus metus, kampo prie kito. Net nepastebėjau, kaip įėjusi
konkrečios vietines medžiagos apie 43% leidžiamų laikraščių irtik21.5%
reikia pailsėti. Labanakt, Pierre.
įvairius vietinius reikalus. 1 užsienį leidžiamų žurnalų; IHbekijoje — tik Dažnai šalia meno žinių pasišnekėdavome ir moteris artėjo į mane.
— Labanakt — atsakiau. Tą naktį ilgai
— Mounseur Pierre Dubrys, — ištiesė man
:.t
neleidžia. Tačiau ir į užsienį išleidžia 23% leidžiamų laikraščių irtik122% kasdieniais įvykiais. Jutau jo simpatingumą man.
neužmigau,
mintys skriejo tėviškėn.
mi sovietinių respuMikų ir okupuotų leidžiamų žurnalų".
Taip vieną popietę atsidūriau prie jo namų durų.
ranką. Atsistojau pasisveikinti.
Atvykęs Seimininkas paskirstė darbus. Darbo
Baltijos valstybių laikraščiai bei žur
O Pierre Dubry, — ištiesė man ranką. — Kokie
— Malonu susipažinti su profesoriaus ponia. —
užteko, č i a buvo ramu, nelietė mūsų niekas. Slinko %-»
nalai liudija dideles Kremliaus pa
vėjai atnešė. Prašau į vidų. — Truputi nustebės J i Šyptelėjo.
stangas sovietinių respublikų ir oku
dienos, atskirto* nuo judraus Paryžiaus gyvenimo.
kreipėsi
į mane. {ėjęs atsiprašiau už sutrukdymą. J i s
— žinau, tamsta gyvensite čia, rytoj atvyks
—
Būki
tylus,
ir
žmonės
ma
puotų Baltijos valstybių periodikos
Susigyvenau su savo bendradarbiais.
paprašė mane sėstis. Aiškinau reikalą ir savo padėt), m a n o vyras ir nurodys darbą, o dabar prašau į
tautinę formą - jų tautinę kalbą - nys, kad esi filosofas.
ataast pakeisti va
I Ilgai kalbėjome. Pagaliau išdrįsau:
— Pone .valgomąjį, manau, esate išalkęs. — Ji parodė
(Bus daugiau)

MADONOS

SOVIETINE PERIODIKA
RUSINIMO TARNYBOJE
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Petrui SpetyUn 80 metų

DRAUGAS, penktadienis, 1979 m. gruodžio mėn 14 d.

CL A S S I Fl ED G U IDE

Petras Spetyla, daug kam pa- metais Vaižganto
aprašytame
žįstamas čikagietis, savo gyveni- j Vaduvu krašte per pačias KalėR E A L
E S T A T E
, mo praeityje slepia keletą labai das, gruodžio 25 d. Pradžios ir
j reikšmingų mūsų tautos praei-! vidurinį mokslą ėjo Petrapily. Li-i
ties įvykiu. Prie jų jis yra vie- ] tuanistiką studijavo Aukštuosiuoj
naip ar kitaip prisidėjęs ir dėl to se kursuose, pneš įsisteigiant u-!
— yra gyva tų faktų tarsi relikvi-; niversitetui. Socialinius ir politiPuikus mūrinis. Apie $10.000 pa
! ja. Ypač dvejose srityse jis yra j nius mokslus studijavo Paryžiaus jamų. Moderniai patobulintas nama>
pažymėtinas: tai ateitininkų or- j (Sorbonos) ir Montpelier uni- Marquette Parke. Kaina $67.500
ganizavimosi pradžioje ir Lietu- i versitetuose.
Svarus 2jų aukštų maras. Apie
Be kita ko, jis dalyvavo vi $7,000 pajamų. Marquette Parke. Ver
vių Krikščionių demokratų orga
suose svarbiuose lietuvių tautos tas $46.900.
seseles. Parengimas vyko D M N P nizacijos veikloje.
SENIAI LAUKTAS
Spetyla yra pirmosios ateitinin įvykiuose. Pažymėtinas jo dalyparapijos didžiojoje salėje.
Platus sklypas. Geroje vietoje in
KONCERTAS
H. S. kų konferencijos 1919 metais vavimas taikos derybose su Mask-1 vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta,
Kaune organizatorius. Jis, būda va. Jis buvo techniškas delegaci- j Maloniai prašau kalbėti lietuviškai
šio rudens sezpno metu Cleve
KALĖDŲ EGLUTĖ
' a r angliškai ir paduoti savo telefoną
mas kauniečių ateitininkų pirmi JOS sekretorius. Kartu su kun. J.
lando liet. kolonijoj geras kon
bei pavardę, kada jums patogu namus
Vailokaičiu,
P.
Klimu
ir
kitais
jis
certas buvo tikrai retas įvykis.
šv. Kazimiero liL mokykla ren ninku, patyręs, kad marijampo
apžiūrėti.
Muzikos ir dainos menu atsi gia Kalėdų eglutę, kuri įvyks gruo liečiai ateitininkai nori šaukti vi- buvo dalyvis vienos reikšmin
giausių lietuvių tautos sutarčių.
gaivinti Clevelando liet. visuo džio 16 d. 11:30 vai. D M N P para
Neminint kitų jo veiklos sri
menė turėjo retą progą gruodžio pijos salėje. Mokiniai atliks sceni
čių
spaudoje ir administracinėje
2 d. spl. Aldonos Stempužienės ir nį vaizdelį "Pasaka eglutei", ku2625 West 7lst Street
veikloje, pažymėtina, kad jis
rmiz. Jono Švedo koncerte.
rį tparuošė ir režisuoja Danutė Gri- •
tris kartus buvo Ateitininkų cent Tel. 737-7200 ar 737-8534
mokyklos
Solistė po ilgokos pertraukos galiūnaitė, padedant
ro valdybos narys
vėl pasirodė mūsų scenoje su j mokytojams. Veikaliukas turtinV. Bgd.
li/ 2 aukšto 7 kamb. 2 atskiros vonios
rimtai paruoštu repertuaru: klasi- , g
dainomis, giesmėmis, šokiais

PIRKĖJO LAIMEI

SSesiii
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Turtu pardavimui jsrf grybų —
kelmučiu. Tik pašaukite telefonu
581-0370

ELLI0TT PLUMBING
Ali types of plumbing repairs.
Drain linea rodded.
No extra charge for weekends
or holidays.

PARDUODAMAS ŠALDYTUVAS
Skambinti vakarais nuo 7 v.v.
TeL 767-26*4

Phone — 847-6310
" SIUNTINIAI J LIETUVA
ir kitus kraštus
NEDZINSKAS, 4059 Archer A ve.
ChicagO, IU. 60632, tel. 927-5980

IŠNUOMOJAMA — FOR MENI

Z-M Construction Co.

FRANK
Tefcf.

ZAP0LIS
GA 44154

\«stal,v«ana^»T»>ortuc11Kvspalsl,flyOomoslol*s k t t
Vukjoismos UMsa, rstnsntal s* kt, pirkti ar nuossotl;

pilna apdraudą.
Tel. — W A 5-8063

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiniiiimi
Įvairiu prekių
pasirinkimas
brangiai
15 m ū s ų
sandėlio.

COSMOS PARCELS EXPRESS
2501 W. m SU Cttcago, m.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ

The
in

II "Emilijos Platerytės" pastatymo Clevelande. Matyti sargybiniai.
Nuotr. VI. BacevičUus
nybėa vyka keturiose lygose. Ei- j
lė Kauno Žalgirio ir Vilniaus
Statybos žaidėjų pirmajame ra-1
(Atkelta i i 2 pel.).
te neturi teises dalyvauti.
varžybaa
laimėjo
VilStepas Butautas, kuris nuo
taurės
niaus "Dovana". Ji nugalėjo'šio sezono nebėra Kauno ZalgiKauno Politechniką 92 — 79 ir į rio treneris, pasiliko Lietuvos
Vilniaus Šviesą 74 — 62 Pasku rinktinės vyr. treneritL Neseniai
tinęs rungtynes pralaimėjo Ko- j jis su savo pavaduotoju ilgame
operatininkui 54 — 55, bet titu- straipsnyje nagrinėjo Lietuvos
l a s jau buvo užtikrintas. Antro-' rinktinės pasirodymą Spartakia
je vietoje liko Kauno Politechni-1 doje. Nors Lietuvos rinktinė te
ka. Finai mės grupės varžybos užėmė tik 6-tą vietą, bet abu
vyko Raseiniuose.
treneriai rinktinės žaidimu ir
Kėdainiuose ir Kretingoje pra daugumos žaidėjų pasirodymu
iidėjo Lietuvos jaunių krepši- i yra patenkinti Jei ne pralaimėnio pirmenybės. Abiejų grupių | jimas Čekoslovakijai paskutinėlahnėtojai vyks j baigmines var: ae minutėse, būtų užimta trečia
tybas Kaune, kur dar dalyvaus i vieta. Didžiausia rinktinės ir
Klaipėdos, Vilniaus ir Kauno ko' bendrai Lietuvos komandų problema yra vidurio puolėjų ūgio
mandosLiKuros vyrų krepšinio pirme stoka.

SPORTO APŽVALGA

-

Violations of Hutnan Rights
Soviet Occupied lithuania'
(A REPORT FOR 1978)
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Tbis report edited by Dr. Thomas REMEOUS
and Bronius NAINYS
The IAthuanian
American
708 Custia Road, Glenside,

Oommunity
Pa. 19058

š i s leidinys apima 1978 metus, didesnio formato — 200
pusi. Tai sukaupta pogrindžio spaudos dokumentinė medžiaga. kuri atskleidžia šiurpų okupacinį vaizdą. Kaina su
persiuntimu $4.85. Illinois gyventojai dar prideda 24 et.
valstijos mokesčio.
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4546 W. 6Srd S t ,
Chieago. m. 60829
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Rezidencin*s ir K U I I M C M N NuoM*fb^s

FLORIDA
REAL n £*•?
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Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd 8 t ,
Chieago, IL 60629

ŠIMKUS
VYKAJ IR MOTERYS

4259 So. Mapiewood, tel. 254-7450
Taip pat
daromi VERTIMAI.
OIM1NIJ iSkvlettmai. p i l d o m i
P I L I E T Y B E S P R A Š Y M A I Ir
kitokie b l a n k a i .
lllllllllllllllllllilIlIlIlIlIlIlIlUUlUIIIIIIIIIII
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SECURITY
WE NEED: 5* Setnrity Officers
25 Detective/Investigators
Full a n d Part time, malė or female.
for
immediate work in Morth and
Northwe«t 8uburbs and ChlbagO.' Applicanta with prior experience. 21
y e a r s old. clean worti record, home
p h o n e . Blue Card. F.0.1. c a r d . own
car
preferred.
Appljr 10 A M.—4 P. M.

VALO M E
KILIMUS IR BALDUS
Plauname Ir vaškuojame
visų rūšių grindis.
BUBNYS — Tel. RE 7-5168

Interoontbental Secority Corp.
4425 S. Archer, CUcago, 111.
TeL $12—847-5615

uiiiiiiiimiiiiiiiiimiiimiHiiiiiiiiiiiiiiiiiit

TELEVIZIJOS

TELEPHONE SALES
PEOPIE

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

MIGLINAS

TV

| FaM growing pharmaceutical co. is
JM
W . Į M St., teL 774-149I
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l i u i l l l l l l l l l l l l l l l in need of ag^reatlve phone order
| peorple to soliett prospective custo; merą by phone. Kxper. not necesaat i i i i i i i i i i i i m i i m i i i t i i i i i i m i i i i i t i i i i i i t i i M i ry; we wiU train realiable conscient i o u s people You will enjoy -working* here. Steady employment. food
S t a r t l n g salary. excell. pd. co. benefits.
Licensed, Bonded, Insured

P L U M B I N G

SERAPINAS — 636-2960

U.S.A.

7125 N. LINCOLN AVENTE
LINCOLNW00D, ILL.
Phone — 674-4280
Aak for MARLA or RAY

HELP WANTED - MOTERYS
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliii

A.

VILIMAS
M OV I N G

Naujesnis S-jų miegann| bungslow.
Centr. vėsinimas. Pilnas rūsys. Prie
67-os ir Homan. $52,900.
2H aukito maras — S botai. Ge
ros pajamos. Prie 44-os ir California. Apdraustas perkrauitymas
Nebrangus.
{•airių atstumų
Sf-ta ir Whipple. 6 kamb. puikiai
prižiūrėta mūro rezidencija. Gazo
Tel. 376-1882 arba 3 7 6 - 5 9 9 6
Šilima. Rūsys. Nebrangus.
•5-ta ir Keeler. Stiprus IM aukš iiiimiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiitiii
to mūras. Tinka giminingom Šeimom
ar ilnuom. Susideda iŠ 5 ir 4 kamb. — s n i i i i i i i H M w w i i w n m t i m t n i w i M m i r
$72.000.
NAMŲ APSITVARKYM£
Ar ruošiatės ką pastatyti, pakeisti,
BUDRAITIS REALTY C0. atnaujinti. Garažą. Viduje ar ii lauko
6800 S. Pulaski Road namo. Rūpinatės? Visuomet Cia Jums
su patyrimu, uz prieinamą kainą pa
Ttl. — 767-0000
dės. Skambinkite po 6-os vai. vakaro.
TELEF. — 476 1666
iiiMimiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiimiiiiiimiiiiimii
D t M E S I O

VTZmfflU KORTELIŲ
REIKALU

H E L P

NURSES AIDĖS
HOME HOUSE AIDĖS FOR
WESTERN SUBURBS
Muat have 1 year hospital experience. Excellent salary, inaurance,
car allowance, many other fringe
benefits. Hours 9 to 5.
CALL 8^7160 For Appotatment

Eipirlm c t d

L P N* S
Day shift & Evening shift.
Salary, including benefits
*nd 1 free meal.
TEL - 478-2000

W A N T E D

— MALI

yra UHMIlIUinHilIlIllHIMIIMIIHMHMUnilMIIIIIMIIMIIIIIIMIHIIMIIIIIMMIlIlIlMlIMiMimi
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"Draugo" a d minia
panaiiais reikalais

m.

w

Tai trumpa istorija apie 2emės
ūkio Akademija, vienintelę Lietu
vos aukStąją žemės ūkio mokyk
lą, kuri buvo įkurta 1924 m.
Išleido Lietuvių Agronomų Są
junga Chicagoje 1979 m. Spaudė
Morkūno spaustuvė. Didelio for
mato. Kaina su persiuntimu $21.25.
Illinois gyv. prideda $1.00 valsti
jos mokesčio.

IJiCOME TAX S E R V I C E
.VOTARY P U B L I C

M

DRAUGAS,
4M6 W. O M Btr,

M
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Kreipkitės j
traciją visais

L

Žemes Ūkio Akademija

Vytautas Valantinas
iiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuuuiiiiiitiutmi

REALTY G R O U P

Vizitiniu kortelių naudojimas
eražus paprotys. Biznieriai jas
čiai naudoja. Bet tinka ir visu
mu atstovams turėti gražias
**nw korteles.

n

Pioi. Di. Br. Povilaitis

Teief. — 925-2737

Well help you m a k e ine right movė.
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Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
plytelės. Giass btoeks. Sinkos vamz
džiai išvalomi elektra. Galite kreiptis
nuo 7 iki 8 vai. ryto arba 5 vai.
vakaro.

J. & J. PHARMACY

Pristatymas nemokamai
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savinirftVal

į V l ~Q ^ " i l T E D A B A B
I

MOVI N G

BELL. REALTY

PERLOJOS RESPUBLIKA

ISNUOM. naujai atremontuoti 2
kambariai — tinka raštinei arba
gyventi vyrui. 71-os ir Rockwell
apylinkėj. Skambint 925-7612.

10%
— 2 0 % — 30<7i> pigiau m o k ė s i t
už apdraudę, nuo ugnies ir a u t o m o 
bilio p a mus.

W. tSth Street
ir virtuvės. Naujas radijatoriais gazu
^•fc*^^*«B»»^B»«»«B»«^B»»*W««SS»«^B»««B»»^S»#^B»*^S>»
šildymas. Garažas. Galima tuoj užimti.
PACKAGE E X P R E M AOESCY
MARIJA N O R E U U K N t
Arti Maplevvood ir 65>-os gatves. Tik
SIUNTINIAI Į LIETUV* $24.900.00.
Labai paceidaalamoi peras rūšies
2-Jų aukštų Georgian. 5 kamb. 37 I
prrttės. Maltuu ii Europos sanlellu. p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažini a ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus
2«08 W. S9 St.. Chlcago. Hl. S0S39
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir
kaina. $27,900.
TEL.
— WA 5-2787

kinių operų
operų ariju, dainų, lietu- ( į r kanklių muzika.
Po vaidinimo atsilankys ir Ka
vių kompozitorių dainų, senų
lėdų
senelis, kuris vaikučius ap
jų liaudies dainų bei egzotinių
dovanos
rr palinksmins.
Pietų Amerikos arijų — melo
Todėl prašoma tėvelių atneš
dijų. Programa sudėtinga ir kon
ti
dovanas į salę prieš 10 vai. pa
trastinė, reikalaujanti didelio pa
siruošimo bei gero skonio skirtin maldas ir įteikti ten budinčiam
B I T Ų -NUOMAVIMAS
mokytojui.
gus stilius pajusti ir išreikšti.
NHIIIŲ pirkimas — Pardavimas
šią dieną malonėkite skirti vai
Solistė atliko visa tai be 'prie
Valdymas
Petras Spetyla — sukaktuvininkas
kaištų. Gražus, šiltas bals/> temb kučių džiaugsmui ir visi atsilan
1» raudiniai — lncome Tas
gas maloniai veikė klausytojus ir kykite.
INC.
Nutaria tas — Vertimai
S. S. sų ateitininkų konferenciją, nuvy
visus nukėlė į jaukią muzikalinę
Nauja statyba ir bet koka
ko Marijampolėn ir perkalbėjo
atmosferą.
asuna remontas.
DAINAVOS ANSAMBLIO
tenykščius ateitininkus, kad to- j
Šalia operų arijų • ir pasauli
Pasinaudokite
žiemos sezonu
VIEŠNAGĖ
J.
B A C E V I Č I U S
kia konferencija būtų šaukiama
nių kompozitorių dainų, lietu
Vidaus remontams.
Lietuvių dienos
Clevelande Kaune. Marijampoliečiams s u t i - |
vių liaudies dainos, dėka solis
6529 S. Kedzfe A v . — 778-2233
BRONIUS MAČIUKEVIČIUS
Spetylos pastangomis ji
tės, muzikiniu atžvilgiu buvo nė šiemet buvo kitaip švenčiamos. kus,
VYTENIS zYGAS
pa Kaune ir įvyko.
kiek nemenkesnės ir maloniai Kelerių metų panašumą
Atdaras apžiūrėjimui sekmadienį
Skambint
po 6 vai vak. 448-7871
keitė Dainavos ansamblio pakvie
•klausomos.
Kita reikšminga Spetylos veik
nuo 1-os iki 4-os vai. popiet
Labai jautriai ir stebėtinai ar- timas čia suvaidinti Emiliją Pla- la buvo su krikščionimis demo
7207 Ss. Fairfield Ave.
-timu ryšiu su soliste, daininin terytę, 3 veiksmų muzikinę dra kratais. Jis faktiškai buvo M. Kru
5 kamb. mūr. namas. Pilnas rūsys
kei akompanavo muz. komp. Jo mą. Ji, lietuvių dienų vietoje, ir pavičiaus veikliausias padėjėjas,
Garažas.
Tik $35,000.00.
buvo suvaidinta lapkričio 18 d- agituojant už krikščionis demo
nas Švedas.
Antroje programos dalyje muz. Euclid aukšt. mok. auditorijoje, kratus į steigiamąjį seimą ir ki
BUDRAITIS RF&LTY C0.
komp. Jonas Švedas fortepionu dalyvaujant apie 700 žiūrovų.
tus seimus.
Savo krikščioniškos
6600 So. Falas AI Road
Premijuotas romanas
paskambino du savo kūrinius: SaDirigavo ipats muzikos autorius demokratijos principais, kuriais
TEL.
— 767-0606
raband pagal Haendel ir kitą sa- j Aloyzas Jurgutis. Buvo atvykęs ir jis yra labai persiėmęs, nemažai
JURGIS GLIAUDĄ
vo kūrinį pagal seną liaudies dai- libreto autorius rašytojas Anato prisidėjo, kad krikščionių demokra
Jury komisijos narė DALIA KU- 8 B U T Ų M Ū R I N I S
lijus Kairys. Rengė LB Clevelan f tų frakcija seimuose buvo stipri. i ČENIENE apie romaną rašo: Per_ną.
Idealus invesuvimui. 2 butai po 4
| Šias kompozicijas pianistas at do apylinkė. Patriotinis Emilijos j Petras Spetyla yra gimęs 1899 j lojos Respublikos skaitytojas mėgkamb.
ir 6 po 3 kamb. Virš $16,000.00
! stas Dzūkijos kraštą, bei rašytojo
liko virtuoziška išraiška bei sa Platerytės muzikinis veikalas pra- į
brutto
pajamų.
Pilnas rūsys. Arti 66votiška kompozitoriui savita for ėjo giliu dėmesiu, kai kam iš-! Galima pasidžiaugti, kad mūsų į brandų stilių, sutiks romaną su os ir California. A-1587
i
dėmesiu.
Gamtos
spalvingi
peisąspaudė ir ašarą, o beveik mums kolonijoj, palyginti turtingoj muma.
i žai, psichologiškai įtikinantys per
VVOLSKI R E A L T Y CO.
Tiek soliste, tiek pianistu pub visiems priminė, kad vienas pra-- zikiniais vienetais ir reikliai iš ki sonažų charakteriai bei dinamiškai į
lika buvo sužavėta, juos šiltai ir laimėtas sukilimas, kad ir labai Į tur atvykstantiems menininkams, Į intriguojanti tematika lydės skaiTeL — 586-0340
entuziastingai sutiko. Solistė tu kraujuotas, dar nėra visos kovosi buvo ne eilinis ivykis.
Į tytoją iki paskutinio puslapio.
rėjo keletą kartų padainuoti bi- dėl laisvės pralaimėjimas. Po to i Po vaidinimo Dievo Motinos! Bteido Dzūkų Dr-ja Chicagoje :|||||||llllllllllllllllinilllllllllllllllllllllllll
; buvo dar nauji sukilimai, buvo I Nuolatinės Pagalbos parapijos kai * ® * m - ^ 4 pusi., viršelis dail. P. Lietuviškas restoranas sa namo ir
5U1.
6
-, , .
, .
ij
j
•- ; . .. . . i
. • i . .. ~ .
* rr. . ,
\ Aleksos. Spaude Draugo spaustu- visais moderniais įrengimais —
vė. Kaina su persiuntimu $7.75.
Tokią malonią staigmeną —į dar daug lietuviu tautos kraujo IT:vineje Dainavos ansambliui bu-'
Marųoette Parko centre. Lengvos
Užsakymus siųsti:
pirkimo sąlygos. Labai geras biz
puiku koncertą Clevelando liet.: Vasario 16-tosios su laisvės vaini-į vo suruoštas priėmimas. PasiDRAUGAS, 4545 W. 6Srd St..
nis.
Reta proga.
visuomenei surengė Putnamo se-lkais susilaukta.Sulauksim ir vėl,! džiaugta visa Dainavos ansamblio
Chieago,
BĮ.
80628
sėliu verkiai remti komitetas, ku- nors kančių ir nauju kankiniu i veikla, padėkota už atvežamus i
ŠIMAITIS REALTY
ris džiaugiasi koncerto pasiseki-; bus daug. Eina ir eis į šiaure j Clevelandą muzikinius veikadus.
Insurance — lncome Tas
mu ir dėkoja visiems koncertą rė- i tremtiniai, dažnas namo nebesu- \
Notsry Public
musiems kartu sudarant galimy- grįš, bet pinamas laisvės vaini- į
2951 W. 63rd St.f 436-7878
be finansiškai paremti Putnamo kas vėl bus iškeltas.
LIETUVIŠKA VAISTINĖ
TeL 839-1784 arba 839-5568
2657 W.69th Street Tel. 778-4363

RDUODAMI

lietuviški audiniai: staltiesės, ta
keliai, rankšluosčiai, juostelės; ii
gintaro špilkos, karoliai, žiedai;
medžio drožiniai ir lietuviškos lė
les. Susitarimui skambint 737-1843.

Valdis Real Estate

as
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OWNER - OPERATORS

D.O.T. qualitied with tandem axle tractor for piggy
| back operation. Pick up and delitery within 400 mile
radiui. Chicago-baied. Excellent pay package.
TU.

312

226-7828
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LIETUVIAI WORCESTERY

A. A. ZIGMAS ŽILIONIS

PBEMIJA JAUNIMUI

DRAUGAS, penktadienis, 1979 m. gruodžio mėn 14 d.

Dr. Leono ir Irenos Kriaučevisi didesni parengimai. Paskuti
ŠOFERIŲ STREIKAS
' Baiminamasi, kad Chicago je neliūnų šeima savo mirusiam sū
nį
atsisveikinimą
pravedė
klubo
Padėt
lietuviy visuomenininkas. Prieš ke
Worcester, Masą.
Soferiai pirmadienį dar strei-j™1'* *&*
g^o^°*
pirmininkas J. Šidlauskas. Atsis nui ir broliui prisiminti skiria
letą savaičiy buvo paaukštintas
kasmetinę
kavo
prieš
Shell,
Gulf,
Texaco'
gelbsti
kitų
bendrovių
susitariveikinimo kalbas pasakė: Angį.
savo darbovietėje. MultimilijonH
SUVAŽIAVIMAS
klubo, L. Bendruomenės, Namų
EUGENIJAUS
ir Phillips gazolino bendroves. 1 mas su šoferių unija.
nės Readers Microprint korf. -cisavininkų d-jos, pensininkų ir KRIAUČELICNO PREMIJA
Lapkričio 24 d. Mair/>nio par jos šėrininkų direktorių taryba jį
kitų draugijų atstovai.
ke įvyko Naujosios Anglijos šau išrinko viceprezidentu ir paskyrė
Premijai skirti sąlygos yra
lių rinktinės suvažiavimas, kuria visos k/>rporaaijos generaliniu va
Velionis buvo nuoširdus para tokios:
Pranešame giminėms, draugams ir pažįsta
me buvo paminėta Lietuvos šau dovu. Gerai paruoštoj paskaitoj
pijos narys. Parapijos reikalą'' bu
1. Eugenijaus Kriaučeliūno
liu sąjungos įkūrimo 60 mėty su prelegentas priminė, kad švenčia
miems, kad 1979 m. gruodžio 8 d. Kaugatuck, Convo jo reikalai. Jis buvo mūsų dau 1000 dolerių premija skiriama
kaktis. Nauj. Anglijos šauliu rink me 60 m. Lietuvos Sauliy sąjun
geliui pavyzdžiu. Juo liks mūšy lietuviui jaunuoliui, geriausiai
neetieut, sunkios ligos iškankinta mirė mylima
tinę sudaro: Bostono Jono Vana gos įkūrimo sukaktį, 50 m. nuo
atminimuose.
pasireiškusiam raštais (lietu
žmona ir motina
gaičio šauliu kuopa — pirm. P. jos įkūrėjo Vlado Putvinskio-Put/. Jokubka vių, anglų ar kita kalba), veik
Tyla, Brocktono Martyno Jan vio mirties, kovo 7 d. suėįo 25
la, organizaciniu veiklumu, ar
kaus — pirm. P. Šaulys ir Wor- m. atkūrimo LŠS. Vakar diena
jaunimo vienetui (sambūriui,
21AURI MOTERIS
cesterio Dr. Vinco Kudirkps — skirta Lietuvos kariuomenės įkū
Palaidota gruodžio 11d. Waterburio Lietuvių
tautinių šokių grupei, jaunimo
pirm. V. Gedmintas. Rinktinės rimo sukaktuvėms. Turime visas
Psichologė Ruth Cohn, 39 m., chorui, sporto būreliui), geriau
kapinėse.
kapelionas kun. R. Šakalys, OFM- sukaktis prisiminti, nes visos bran
šešių vaikų motina, gyvenanti siai reprezentavusiam lietuvius
Jis dalyvavo suvažiavime ir kal gios. Lietuvos šauliy sąjungos
Highland Parke, apkaltinta pa- ir Lietuvą vienerių metų bėgy
Didžiausiame nuliūdime palikę:
bėjo invokaciją. Suvažiavime da reikšmė Lietuvai yra labai didelė,
samdžiusi tris vyrus, kad nu je;
A. a. Zigmas Žilionis
Vyris Altanas, sūnūs Linas ir Rimantas,
lyvavo šauliai ir pirm. inl K. nors kūrimosi pradžia buvo sun
žudytų jos brangiai apdraustą
Jau
suėjo
daugfau
kaip
mėnuo,
Miklas iš Simo Kudirkos kuopos ki. 1919 m. rugpiūčio 20 d. dė
sesuo Leonora su seimą ir Tivai
kai amžinai atsisveikinom su Zig vyrą. Visi trys vyrai areštuoti vienetus raštu pasiūlo jaunimo
New Yorke.
ka V. Putvio užsispyrimo gimė
mu Zilioniu. Jis buvo gimęs Van- Moteris jiems jau buvo davus: organizacijų vadovybės, jauni
Suvažiavimas pradėtas 10 vai. Lietuvos Sauliy sąjunga. Klaipė kiškiy km. Miroslavo valsč., mi 5000 dol. nusipirkti ginklų. Pa- mo grupės, vyresniųjų organi
ryto vėliavų iškėlimu Maironio dos kraštas atvaduotas šauliy dė rė sulaukęs 75 mėty. A. A. Zigmą i sikėsinimas išėjo aikštėn, kai zacijos ar paskiri asmenys iki
Parko aikštėje. Oficialus atida ka ir kiek daug padėjo Lietuvos pažinau jau Vokietijoje, Detmol-, vienas pasamdytųjų pasiūlė pei- juekvienerių" metų gruodžio 31
rymas salėje. Rikiuotę tvarkė Dr. kariuomenei. Lietuvai atgimstant de. Mus suartino paprasčiausi rei- Į chologės vyrui už gerus pinigus į ^ (pafto anapausdas);
Vinco Kudirkos šauliy kuopos laisvam gyvenimui, šauliai plė kalai, vaikų mokymas. Duktė j atskleisti paslaptį.
3. Premijuotino asmens ar
pirm. V. Gedmintas. Įnešamos tėsi po visą kraštą. Partizanų ju Aldona buvo jau paaugėjusi, o'<
TIRPINO AUKSĄ
jaunimo
vieneto tinkamumui
dėjimui
daugiausia
vadovavo
šau
vėliavos, sugiedoti Amerikos ir
sūnus
Česius
buvo
10
—
12
me~
.
.
.
,
..
įvertinti sudaroma Jury komisi
Lietuvos himnai, akompanuo liai raudonųjų ir rudyjy okupa- ty. Tada visy didžiausias rūpesGyventojams pastebėjus įtar ja, kurion po vieną atstovą ski
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
jant muzikui W. Burduliui. Pirm. cijy metais, kas pareikalavo daug j t į s buvo mokyklų kūrimas ir mo tino automobilio numerį, polici
ria
Pasaulio
lietuvių
Bendruo
A. Zenkus, visus pasveikinęs, kvie auky. Išeivijoje atsikūrusi šaulių kymas mokyklinio jaunimo. Da ja susekė A. Kowalskį, įtaria
D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D
tė žodžiui Worcesterio miesto me sąjunga stengiasi išlaikyti Lietu rėm ką galėjom. Sukūrėm mokyk mą apiplėšusį dr. A. Mustaką menės jaunimo reikalams vado
vas,
Pasaulio
Lietuvių
Jaunimo
rą T. Early, gerą lietuviu bičiu vos šauliy tęstinumą. Tas dar- lėlę ir mokėm visus, kuriuos tik] ir jos vyrą, išnešant 100,000
TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
lį. Jis prižada ir vakare dalyvau bas skirtingas, dažnai nedėkingas. į suradom. Visi mokyklos amžiaus dol. vertės brangenybių. Ko- sąjungos valdyba ir JAV Lie
tuvių Jaunimo sąjunga, o du
ti su žmona koncerte, jo žmona Ateinančiais metais sueis 40 m. į vaikai buvo su mumis,
vvalskis buvo sugautas 6739 W. atstovus paskiria Kriaučeliūnų
4330-34 So. California A v e n u e
puiki lietuvaitė. Atv7ko ir Šv. Ka uo Lietuva laisvės netekimo Lie-1 T ^ ,.. fauvo a t i d a r y t o s d u r y s j Belmont, kur jis jau tirpino paTelefonai LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3 - 9 8 5 2
zimiero parapijos klebonas kun. tuva per mažas objektas didie- j ,947 m b i r ž e l i o m e n B e v e i k vi _ • vogtą auksą savo brangenybių šeima;
4. Jury komisija, aptarusi I
A. Miciunas, MIC. Kun. R. Šaka šiems kraštams, Į kuriuos dėjome j si užsirašėm važiuoti. Mokyklas krautuvėj.
4605-07 South Hermitage A v e n u e
asmens
ar vieneto tinkamumą
lys sukalbėjo invokaciją. Rinkt- ir dedame daug vilčiy. Dėl Lie uždarėm. Anglijoje pradėjo dirb
Telefonas — YArds 7-1741-2
NAUJAS KANCLERIS
premijai, ją skiria balsų daugu- !
pirm. A. Zenkus suteikė atsižymė- tuvos nė vienas kraštas neis ka- ti visi — ir vaikai ir tėvai. Audėm,
Kard. Cody nauju kancleriu ma iki sekančių metų vasario Į
jusiems šauliams ir šaulėms ati-Įriauti ir jo vaduoti be sukilimo verpėm, siūlus "tvistinom".
paskyrė
kun. Joną R. Keating. 15 d. ir susitaria su Kriaučeliū-;
tinkamus ženklus, gautus ir Lš revoliucijos Rusijoje. Kova neatČia
vėl
kūrėm
organizacijas,
VC1
Ligšiolinis
kancleris prel.
prel. R.
R. nų šeima dėl premijos įteikimo
Šaulių! laidi. Kelias į laisvę, ilgas, sunkus,
sunkus,! "*
« • « » U Į * « U « U I » J Į ugaoiaas
kanclena
ST centro valdybos. Šaulių'
žvaigždės medaliu apdovanoti: j bet jis turi neužgesti ne tik mū-1 s«>rganizavom lietuviškas pamal, Rosemeyer paskirtas šv. Ata- laiko ir pobūdžio;
atsikvietėm lietuvius ku nazo parapijos klebonu Evans5. Premijai asmenys ar vie
Šaulienė, F. Spirauskienė, A. Mas-" sy, bet ir kitu tauty mintyse. Tu- das,
keliūnienė, V. Pajėda. Padėkos pa- "rime išeiti į viešumą ir skelbti I nigus. Zigmas visur buvo t a r p ( t o n e
netai
siūlomi raštu, nurodant
irmu
visiems.
Per
mažai
darėme
ir
daro
i
P
Ju
orgamzatony.
Ilgai
tiksliai premijai tinkamumo mo
žymėjimais apdovanoti: J. Stašai
dirbo
MOTERIS ŠALDYTUVE
bažnytiniame komitete,
tis, V. Gedmintas, P. šaulys, E. meTurime daug inteligentijos, ta-1
tyvus, ir siunčiami:
Plėšikas,
užpuolęs
Brown
res
čiau
Lietuvos
laisvės
kov.oje
maj
.
Bet
dar
kelionės
nebuvo
pasiGorodeckienė, B. šakenienė ir S.
•
•
Laidotuvių Direktoriai
EUGENIJAUS
Stašaitienė. Jei kas nepaminėtas, žai jy matome. Lietuvos laisvės baigusios. Zilionių šeima išvyko toraną, 4406 S. Kedzie, Chica
6845 SOUTH WESTERN AVE.
tai per neapsižiūrėjimą. Merui T. kovy ir lietuviškų reikaly neturi- i Kanadą ir pagaliau vėl susitiko goje, tarnautoją Mary C. Schu- KRIAUČELICNO PREMIJOS
KOMISIJAI
macher
uždarė
į
šaldytuvą,
kur
me
užmiršti.
me
Chicagoje.
Early buvo įteikta angly kalba
*
*
12500 Pawnee Road,
knyga. Pirm. Zenkus skaitė svei Helsinkio aktas mums žalingas, i Susitikę pašnekėdavom, kad ji išbuvo ketvertą minučių, kol
Palos Park, Illinois, 60464.
kinimus gautus raštu. LŠST prim. kaip atsiliepia Jungtiniy Tautų jau gana kelionių — liekame am plėšikas suglemžė pinigus.
Trys Moderniškos Koplyčios
žinai
Chicagoje.
Taip
ir
atsitiko.
centro valdybos pirm. K. Milko- atstovai, su kuriais man tenka
Mašinoms Vieta
vaičio, St. Butkaus šauliy kuo dažnai susitikti. Belgradas tas Zigmas atsigulė kapinėse amži
pos B Detroito, Centr/> valdybos pats, į kurį ir mūšy atstovai va nam poilsiui. Dar tarėmės kur ei
garbės pirm. V. Mantauto, Lietu žiavo- Kitais metais Madridas, bet ti, ką veikti. Jis buvo prisirišęs
Tel. 737-8600
vių Kariy veteranų ramovės iš maža vilčiv ir čia. Prezidentas J. prie visų lietuviškų organizaci
PraneSame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1979 m.
Tel. 737-8601
Hartfordo, Vytauto Didžiojo rink Carter pradžioje parodė aštres jų ir subuvimų. Gyveno savo lie
gruodžio 13 d. sulaukęs 75 m. amžiaus, mirė mūsų mylimas tėvas,
tuvišku
gyvenimu,
skaitė
savo
tinės ir Generolo T. Daukanto nių pasisakymų už žmogaus teises,
uošvis ir senelis.
spaudą. Mylėjo savo vaikus ir pra
jūrų šauliy kuopos iš Chicagos ir bet vardan detantės nutilo. Mes
Gyveno 6836 So. Maplewood Ave., Chicago, Illinois.
kt. fcodžiu sveikino Amerikos lie- j lietuviai ir pabaltiečiai turėtume tino prie lietuviškumo.
Gim« Lietuvoje. Vilkaviškio apskrityje, Gražiškių Kaime. Ame
tuvių karo veteranų St. Dariaus j atkreipti dėmesį į trečiąjį bloką, Kas Zigmą pažino, jo niekad
rikoje iSgyveno 30 metų.
posto komanderis St. Trepenskis i tačiau jiems buvusis mūšy lais- neužmirš. Chicagos Anglijos —i
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Birutė, sūnus Vitas, žentas
Romas Butkus, anūkai Audronė ir Linas, kiti giminės, draugai ir
iš Bostono.
vės laikotarpis yra nesupranta Britanijos Lietuviy klubo jis buvo'
pažįstami.
TĖVAS IR SUNŪS
Po piety sekė darbo posėdis ir mas ir daugelis žemėlapyje patys nuoširdus narys, be jo neapsiėjo M
Kūnas
bus
pašarvotas
penktadieni,
3
vai.
popiet
Petkaus
paskaita. Sudarytas prezidiumas: nežino kur iešk/>ti Lietuvos. Daug
Marąuette koplyčioje, 2533 West 71st Street Laidotuvės įvyks Šeš
MARQUETTE FUNERAL HOME
pirm. J. Stašaitis, sekr. V. Tumie- darbo ir pastangy reikės padėti jr., kuris lietuviy ir angly kalbo
tadienį, gruodžio 15 d. iŠ koplyčios 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į
nė ir V. Bajerčius. Paskaitą skai iki tautos supras mūšy padėtį ir mis supažindino svečius su solis
Svč. Mergelės Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedu
TRNS MODERNIŠKOS K O f l Y C l O S
tyti pakvietė Simo Kudirkos šau raudonojo bloko šlykštumą. Rei te ir pianiste. Pirmoje dalyje sol i s
lingos pamaldos už velionio sielą. Po pamldų bus nulydėtas į Sv.
2 5 3 3 VVest 71 S t . , C h i c a g o
Kazimiero lietuvių kapines.
liy kuopos pirm. inž. K. Miklą. kia informacinio centro kitomis tė padainavo :Ne margi sakale
1 4 1 0 So. 5 0 t h Av., Cicero
Jis yra „Darbininko" laikraš kalbomis. Jis galimas su jūsy pa liai —žod. L. Giros, muzika J.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
Tel. 47t>-2345
lyvauti Šiose laidotuvėse.
čio akredituotas korespondentas galba. Bet ar pajėgsime susitar TallatKelpšos, Žvaigždutė, žod.
Jungtinėse Tautose ir New Yorko ti ir vieningai dirbti. Darbo daug Stepanausko, muz. B. Dvariono,
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
Nuliūdę: Dūkta, sūntat, tartas ir aaOkaL
laisvinimo kov.oje, negalime visko Tulpės — žod. K. Binkio, muzLaidotuvių direkt Donald A. Petkus, telef. 476-2345.
apimti ir tinkamai įvykdyti, nes K. V. Banaičio, Oi, niekur nėra,
dažnai esame ambicingi ir nesu liaudies daina — muz. K. V. Ba
VIENI KENČIA...
tinkame nuopelny perduoti ki naičio, Carą Nome, iš operas
(Atkelta a 3 pual.)
tiems. Paskendę asmeniškume, ne „Rigoletto" — G. Verdi, Micha :tiiiiiiiniiiiiHl
Hiiiiiiiiiiiiiimu
ningomis jėgomis įmanoma iš suprantame, kad vieningai vei elos arija iš operos „Carmen" —
VLADAS JUODEIKA
taisyti padarytas klaidas. Niekas kiant rezultatai bus 100 proc. ge G. Bizet. Akompanavo pianistė
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
nėra kaltas atskirai. Mūšy kaltė resni. Tos vienybės pasigendame D. Sakaitė. Solistės dainos buvo
Propaganda publikos palydėtos ilgais ploji
yra bendra.Jeigu mano brolis alks ir Šauliy gretose.
(Marksizmą* teorijoje ir tikrovėje)
prieš
kitus
veiksnius
ir asmeniš mais.
ta, jei jam šalta, jei jis nelaisvėje,
n-aia tomas
PHILLIPS - LABANAUSKAS
Antroji koncerto dalis -pradėta
man turi būti skaudu. Jeigu aš to kumas, amžinos ambicijos ir LieIšleido Gražina Juodeikienė 1979 m. Spaudė Pranciškonų 1
nejaučiu, tai negaliu nieko kaltin tuvos okupanto gerai išplanuotos, pianistės D. Sakaitės. Ji paskamspaustuvė Brooklyn, New York. Kieti viršeliai, 688 pual. §
pastangos apsunkina1 mūšy kovos ( bino Capriccio, Op 129 (Piktu
3307 SO Ll T L ANKA AVE.
ti, tik save.
Tel YArds 7-3401
Kaina su persiuntimu $16.05. Dlinojaus gyventojai dar I
išlaisvinimą tęsti. Vardan žuvu mas dėl pamesto grožio) BethoNiekas nežino, kaip rytoj pasi
prideda 90 e t valstijos mokesčių.
§
sių už tautos laisvę, kenčiančių veno, Siuntė mane motinėlė —
suks istorijos ratas. Valstybė vis
STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SONOS
tėvynėje, vienykimės sutartinai Kačanausko, Du Preliudai —
Užsakymus
siųsti:
DRAUGAS,
4545
West
6Srd
Street,
I
blogiau ir blogiau begali sukont
2314 VV. 23rd PLACE
Tel. Vlrginia 7-ee72
kovai. Entuziastingais plojimais Čiurlionio,* Scherzo Op. 39 ChoChicago, BU. 00829, UJ3JL
S
roliuoti nepaprastai greitai besi
2424 VV t.*th STRFFT
Tel. REpublic 7-1213
Šauliai padėkojo už puikią •pa peno. Visus kūrinius pianistė at
11020 Southvvest Higrmav Palos Hills. III.
, Tel. 074-4410
keičiantį pasaulį. Pompastiški pla
illlf
iSMHfftflIllllIiiiiiiiiiiilillllll.
skaitą.
liko
puikiai.
Po
to
solistė
padai
nai ir "šventos" dogmos pavirsta
į paprastą gyrimąsi ir užkeikimus. Apie rinktinės veiklą ir atliktus navo: Pajūry — J. Gaidelio, Ire
^
PETRAS BIELIŪNAS
Kriminalinę prievartą seka poli darbus referavo rink. pirm. A. nos Valcas — žod. ir muz. J.
A
i
t
a
a
t
s
R
i
b
i
y
s
tinė prievarta, imperialistinę inte Zenkus. Priimta rezoliucija, kuri Stankūno, Debesėliai žodž. K.
4348 SO. CALIFORNIA AVE.
Tel. LAfavetie 3-i572
graciją papildo tautinis separatiz bus pasiųsta Vlikui, Altai, PLB Binkio, muz. J. Stankūno, Adelės
mas, bedievybė ir religinis fana ir kitoms didesnėms organizaci juoko daina — liet. žod. S- SantJURGIS F. RUOMIN
tizmas gyvena greta vienas kito. joms. Posėdis buvo gana ilgas, varo, muz. J. Strauss. Solistė ir
dilis )
Skurdas ir badas žiūri į akis vie darbingas ir užbaigtas Lietuvos pianistė susilaukė gražiu aplodis
3310 SO. LirUANTCA AVI
Tel YArds 7-1138-30
Kaygojs yra 10 įkyrių: Bendrija išeina | pasaul), Bendrija
mentų
ir
buvo
apdovanotos
ro
himnu.
,
niems, kai kiti beviltiškai bando
organizuojasi, Bendrijos hierarchinė santvarka, Bendrija kovos
žių puokštėmis. Solistė dar pri
numesti svorį.
lauks, Bendrijos malda kr dora, tikrmsig Dievo garbirrimas. Tikroji
KONCERTAS
POVILAS J. RIDIKAS
dėjo daina: Lakštingalos giesmė
Dievo tauta, Naujasis gyvenimas, Bendrija Pasaulinėje istorijoje.
Taip. Pasaulyje nėra viskas ide
3354 SO. H A I S I F D STRU T
Bendrija ir amžiaus pabaiga. Kieti viršeliai. 424 pusi. Išleido
Suvažiavimas baigtas tose pa — Kuprevičiaus. Solistė buvo at
Tel. YArds 7 - l o n
alu, jame dar labai labai daug
Krikiaoaia
SJUSIIBMI.
1979.
Kaina
su
persiuntimu
$9.75.
Illinois
vežusi
rr
savo
tėvelio
J.
Stankū
blogo ir pikto, bet jis keičiasi, ir čiose patalpose gražiu koncertu
gyventoja dar prideda 46 e t valstijos mokesčio.
nuo mūsų priklauso, kaip jis pa vakare, kurį atliko solistė Irena no išleistą plokštelę, kurią buvo
VASAITIS - BUTKUS
Stankūnaitė-Silva ir pianistė Da galima nusipirkti. Po koncerto se
sikeis.
Užsakymus supti:
kė
vakarienė,
o
po
y*
laimėji
1446 Su. 50th V»f ( ICLRO, ILL.
Visa žemė yra mūšy namai, ir lia Sakaitė. Jame dalyvavo ir mies
Tel. O I vmpic 2-1003
mai
ir
šokiai.
to
meras
T.
Early
su
žmona.
DRAMAS,
4148
W.
BSrd
St,
Chlcap,
IL
80621
tik mes esame atsakingi, kaip juos
Programai vadovavo E. Meilus,
Ji*.
sutvarkysime

A. t A. ONA MARIJA BALSIENĖ

EUDEIKIS

Mažeika & Evans

A, f A. ANTANAS LUKOŠEVIČIUS

PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DIDŽIOJI ILIUZIJA

RAKTAS {NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ
c

N

',

DRAUGAS, penktadienis, 1979 m. gruodžio mėn 14 d. Į

CHICAGOS ŽINIOS

x Venezuelos lietuvių drau;
gijos valdyba sveikina su šv.
Kalėdom ir Naujais Metais na
rius ir draugus. Šia proga ski
riu auką "Draugui".

UŽ GARAŽE 25 MILIJONAI

ŽURNALAI PER SATELITĄ

VVestern Union Telegrafo
Chicagos miestas už 25,150,bendrovė
padavė Federalinė!
000 dol. planuoja parduoti vie
komunikacijos
komisijai prašy
ną savo garažą, esantį 20 South
VVacker Dr. Cia pirkėjai nu mą leisti pastatyti stotis, rink
sprendė statyti raštinių rūmus ti informacijas iš skriejančio
už 200 mil. dol. Kitus 5 gara aplink žemę satelito. Stotis
žus miestas dar pasilaikys, kol ^ S 3 Chicagoje ir Los Angekainos pakils. Parduodant ir, l e s - Tai pradės leisti žurnalus:
Bridevvel kalėjimo farmą, mies-| T i m e ' s P ° r t s Illustrated ir
tas numato gauti 31 mil. dol.l P e o P l e -

x Irena ir Warrenas YVhittemore sveikina visus savo gi
mines ir bičiulius su Šv. Kalėx Sol. Margarita Monuuene,
,•„,„ , .
,
. . . du ir Naujųjų Metų šventėmis.
daug kartų dainavusi įvairias. **
, ::,. V
,
_ a ^ j . „ _~. . .
Vietoje
kartelių skina auką
J
partijas mūsų statytose opero.„
*
se, šio sezono pavasario nauja*^
m e pastatyme -t'iks pagrindinę x Sofija Cinikas, Chicago,
"UŽBURTA TROBELĖ"
PRIEŠ KNYGŲ
soprano
partiją
Leoncavallo IU ^ atn aujino prenumeratą ir
St. Nicholas Theatre Chica
PASISAVINIMĄ
"Pajacų" operoje.
| įteikė 30 dolerių auką dienrašgoje stato naują operetą "The
Chicagos miesto biblioteka Entchanted Cottage", kurios liX Žmogaus teisių konferen- į čiui stiprinti. Už didelę paramą
susekė tokį, kuris buvo negrą-!. .
, » T* „. u~,,«.
d j a buvo suruošta Chicagoje,! nuoširdžiai dėkojame ir skel.
.
.
.
.
,
,
,
.orėtą,
pagal
A. Pmero
knygą,
Bismark viešbuty, gruodžio 11 i biame ją Garbės prenumeratore.
sukūrė P. Granger,
o kompozi
zmes
knygų
ir
kitų
dalykų
vi\
JZZ±*Į?
„
^
^
„
i
™
.~u_
d- I š VVashingtono atvykęs Vai
cijas — J. McKinney. Veikalas
X Kun. Z. Gelažius, čikagiš- Dainavos ansamblis gastrolėse Clevelande, kur pastatė lapkričio 18 d. komp. A. Jurgučio muzikinį veikalą "Emi- 22,000 dol. Dabar surado moky
s t y b ė s departamento Europos
Nuotr.Vl. Bacevičiaus toją, kuris išimtomis knygomis! apie įsimylėjusių porą ir taria
reikalų skyriaus" p a r e i ^
lijaHateryte" Libretas Anat. Kairio.
mą raganą.
bibliotekai skolingas 900 dol., o j
McClean painformavo apie JAV, 105 m o k e s t i - Nuoširdžiai dekoLAIŠKAI I IRANĄ
vienas bibliotekininkas — 500!
vyriausybės pasiruošimus Ma- i j a m e '
I
drido konferencijai. Dalyviai da-l x ^^^ a E J ^ Milkovaidol. Abudu jie yra pasilaikę; Kard. Cody išsiuntė savo ka
v ė savas rekomendacijas Madri- c i a i s v e i k i n a g ^ i r b r o l i u s
400 knygų. Panašius nesąžinin
do konf. klausimu. Iš lietuvių š a u l i u s ^ d r a u g u g i r p a ž į s t a .
i
ne
padėtį,
panaudodamas
LKB
guosius knygų skolintojus bib-įiėdi n j sveikinimą Irane užgrobVOKIETIJOJE
i. A. VALSTYltSE
dalyvavo S. Kuprys. R. Saka-; muS) d ė d a m i linksmų šv. Ka, ,
„„Kronikos medžiagą.
lioteka trauks atsakomybėn.
tiems JAV ambasados nariams.
—
Stuttgarte
į
LB
apyl.
vai
r
dolskis ir kun. J. Prunskis
Dr. A. Razma dalyvavo Lr
««**«,* v
»» v
i •&_
DUJU
UŽTEKS
*
da u ? e u 8 kitų žmonių siunčia
zbą išrinkti ir taip pasiskirstė
Best
laiškus. Tam tarpininkauja ir
ledų
ir sveikinimo
laimingų Naujų
^ ..•»_. ... ^ h I —
***** žurnalas iš- dpareigomis:
t^p pasiskirstė
y b ą į š r i n k t i i rpirmininkė
Eug.
'"ietoje
korteliųMetų.. . . ..
J
Šią
žiemą,
nors
temperatūra
į
didieji dienraščiai, kaip "SunDr. Antanas
ir Alina
Lipssveikinimo
... 0 . .
f '
''Į spausdino straipsnį apie Joną
Idaix išvyko
į Floridą
pailsėti
ir IVietoje
rį a auką
lietuvių kortelių,
spaudai. skikristų
ir
10
laipsnių
žemiau
j
Tį
mes"
gruodžio 8 4 , kur buvo suau-1 ydamas
^ ^kompiuterių
^ 0 k l a h o m aįmonėj
^ k a i t i s iždininkė Zin. Glemžienė,
City
lais-.
ten praleis šventes. Prie savoj
Lucienė,^vicepirm.
dr.
*
Norn u l i o D l i n o i s v a l s t i j o j e kūrena-',
darbų į Chicagą sugrįš tik sau-! x Dr. Kastytis A Jučas, či- kotą apie 2 tūkstančiai dol. Si valaikiais daro indėniškus rank- sekretorė Bir. Frosch™ir narys ^ ^ ^ užteks. Tai paskelbė:
MIESTO BIUDŽETAS
aio 7 d.
kagiškis, dažnai paremia savo maža, bet aktyvi lietuvių apy darbius. Pažymėta, kad VyniS| M MueUer. Revizoriai — J. Ulinois komercijos komisija.
Priimtas naujas Chicagos
X Edvardas ir Petronėlė Au-i dienraštį. Ir dabar gavome jo linkė remia nuoširdžiai visus yra 40 m. amžiaus lietuvis, tar- j Repšys ir P. Suoka,
NUKENTĖJUSIEMS
|^
«
^
* * * l- 4 «
reikalus.
LF va- navęs JAV aviacijoj, išėjęs į at- j __ Bremene LB apyl. sudagustaičiai sveikina savo drau- Garbės prenumeratos mokestį, lietuviškus
karane buvo
surengtaŠigraauodol. Numatoma 99 mil. dol.
sė Raubienės namuose, vado
g u s ir pažįstamus šv. Kalėdų; Labai ačiū.
sargą labai susidomėjo indėnų ! r o : pirmininku Bronius SkruoChicagos ir Cook apskr. kri- J naujų mokesčių. Pabrangs auvaujant Pr. Turūtai, Jonui Trešir Naujųjų Metų proga. Vietoje1
kultūra.
dys, iždininku Petras Noreika, minalinio teisingumo komisija, tomobilių statymas. Numatoma
x Anna Radauskas sveikina kai ir kitiems veikliems lietusveikinimo kortelių skiria -Drau
nusprendė,
kad turi būti
išleista
\ pakelti
atlyginimus
40,600 įmes
- Detroito ir apylinkių tte-nare Danutė Priebe. Nutarta 1200,000
egzempliorių
knygos
sulto
tarnautojų.
Jų skaičius
su
draugus su šv. Kalėdom ir Nau- viams. Grand Rapids lietuviai
gui" auką
tuviai
visada
labai
remia
lietu-:
š.
m.
lapkričio
24
suruošti
ka-,
patarimais
nukentėjusiems
nuo
į
mažinamas
1.000.
Policijos
ir
X "Marija ir Juozas Rūbai,! j a i s i a i s M e t a i s - V i e t o J e s v e i k i - toki, kad LF pasiektų kuo greiviską mokyklą, šį sekmadienį, j nuomenės šventės ir 1980 Va-, kriminalistų ir liudininkams to-1 ugniagesių algos pakeliamos
ciceriškiai, šv. Kalėdų ir Naujų nimo kortelių aukoja "Draugui" čiau 2 milijonus dol. ir galėtų gruodžio 16 d., Dievo Apvaiz- j sario 16 minėjimus Kuhhirten \ k i o s e b y iose. T a m komisija pa-J6^r.
skirstyti lietuvybės reikalams
jų Metų švenčių proga per 10 dolerių.
| s k ė 2 o m d o l Leidmv8 Į —
IIUBMH.—Į
po 150 tūkstančių dol. kasmet. dos Parapijos Kultūros centro svetainėje
AR S T R E I K L 0 S
"Draugą" sveikina visus gimisalėje įvyks žiburio lituanisti- Naujas Vokietijos lieta- Į ^ n a r n a s policijos įstaigų. T u - |
AUTOBLSAI?
x Jonas, Marija ir Joana
nes
mokyklos
Kalėdų
eglutė,
į
vių
katal.
sielovados
direktorius
Į
^
39
p
j
Chicagoje
gresia
autobusų
apie
Us
naičius, bičiulius ir pažjstamus. s t e k a i sveikina gimines, drau- — D»dzk>ji iliuzija arba Mark!
sizmas
Vietoje kortelių skiria auką'g^ i r pažįstamus Sv. Kalėdų
teorijoje ir tikrovėje, tuojau po 10 -.30 vai. Mišių. Bus yra kun. dr. Konstantinas GulŠoferių streikas. Mere J. Byrne
FAUSTAS FILME
dienraščiui.
programa, rateliai ir Kalėdų se- binas, gimęs 1919 birželio 3
p r o g a i r l i n k i n u o t a i k i n g ų 1 9 8 0 H-sis tomas, parašytas profesoperspėjo, kad, jei šoferiai streiriau
0
* * • V ^ Juodeikos, jau nelis. Dėl dovanėlių registruo- Į Plungės valsč. ūkininko šeimoje.
Chicagos Lyric operos pasta- į kuos, bus pakviesti vairuoti auX Marija Remienė ir Mama Metų! Taip pat linkim visam
Draugo
štabui,
linksmų
Šven-,
atspausdintas.^
Spaudos
darbą
p
^
Birutę
Barauskienę
1936
baigė
Plungės
tėvų
katytas
"Faustas" buvo nufilmuo-į tobusus kiti, kurių prašymų tuk
i
t
ė
s
sveikina savo draugus ir bičiu
atliko
Pranciškonų
spaustuvė.
554.4368
arba
Daną
žebrait
e
l
:
pucinų gimnaziją.
Teologiją | tas ir kitų metų pradžioje bus j runa tūkstančiai,
lius Kristaus gimimo šventėse čių!
Brooklyne. Knyga turi 687 p u s - i t i e n e tel. 291-0211.
studijavo
Lietuvoje.
I rodomas visame pasaulyje.
ir dalinasi tuo džiaugsmu su
KALfEDTJ 2VAIG2D«
x Domas Vaičius, Hud- lapius, gerame popieryje, įrišta
— Kun. Antanas Bertąsias
jais. Vietoj sveikinimo kortelių
Ketvirtadienį 5 v. ryto. pla
aukoja 50 dol. Putnamo sese son„ N. Y., atsiuntė Garbės į kietus viršelius. Kaina 15 doL iš San Elizario, Tx, lapkričio
netos
Jupiteris ir Marsas beprenumeratos mokestį. Nuošir Gaunama rašant: A. Pažiūrie- \ vidury porai dienų buvo atvy
lėms.
skriedami buvo išsirikiavę į vie
džiai dėkojame.
nė (1284 Live Oak Dr., Ana-; kęs į Phoenbxą savo senų pažįs- Į
x Už a. a. dail. Juozo Pauną liniją, žiūrint nuo žemės, ir
heim, Ca. 92805). Ten pat dar .
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X
Stasys
Žukauskas,
čikatieniaus sielą, mirties metines
sudarydami šviesesnę žvaigždę,
galima gauti ir I-31 tomą. Tai
* "J *
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minint, šv. Mišios bus atnašau giškis, švenčių proga parėmė | monumentalus veikalas, plačiai, vo sustojęs pas Ceceliją Stasiū Rugsėjo 22 d. Vytauto ir Bro
kurią Adler planetariumas skel
nės Rusteikių dukra Lidija ir
jamos Cicere šv. Antano bažny "Draugą" 10 dolerių auka. La- mo ksliškai, vispusiškai nušvie- nienę ir kun. A. Valiušką.
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dų metu smuikuos p. Matiukas,
Ohio.
;kumgai. Iš jų tėra hkę tik du: aukso žiedus vedybmiam gyveteoretiniai
r prie prenumeratosr m o k ė s - 1 ^
STASYS MAZILIAUSKAS
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