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SOVIETŲ ĮKLIUVIMAS
AFGANISTANE

Pasaulio grūdų
derlius

KUNIGŲ IR TIKINČIŲJŲ

Washingtonas. — JAV agri
kultūros departamentas skelbia,
V*.'-u
kad šiais metais, kurie prasidė
jo liepos 1 d., pasaulio grūdų
Be 200,000 armijos Maskva niekad negales
derlius sieks 1,411 biL tonų, 1,4
kontroliuoti užgrobto krašto
^^[Jį^Jfcįmv *
bil. daugiau negu praėjusiais
šaudmenų.
Komerciniai
Washingtonas. — Sovietų te tų
metais. Meksika, Japonija, Ki
sprausminiai
lėktuvai
kasdien
Lietuvos KP CK Pirmajam jus sudrausti ir liautis persekio
levizijos žinių laidos rodė be
nija, Pietų Korėja, Taiwanas ir
*-*iii^.jus
kun.
A.
Svarinską
ir
kun.
S.
atskrenda,
atveždami
naujų
ka
sekretoriui P. Griškevičiui,
sišypsančius ir laimingus rusų
kai kurios Vakarų Europos ša
Tamkevičių.
Lietuvos TSR Respublikiniam
tankų įgulų narius, mojuojan rių — ir grįžta su medinių
1979 m. rugsėjo mėn, 16 d. lys bus ir šiais metais didžiau
čius sudiev draugiškiems Afga karstų tuzinais.
Prokurorui
Pareiškimą pasirašė 269 Sim sios javų pirkėjos.
Amerikos karo laivai Indijos vandenyne.
Nežiūrint viso šito, partizanai
nistano kaimiečiams. Komunis
no
parapijos
tikintieji.
Simno parapijos tikinčiųjų
Sovietų Rusija mano, kad šie
tų reporteriai pranešė, kad pasirodo nuostabiai stiprus. Jie
PAREIŠKIMAS
metai bus geresni ir prikuls
10,000 karių ir 108 tankai grįž vis dar gali pulti tolimesnius nuo
TSKP CK Generaliniam se 213 mil. tonų, kai 1979 m. teta namo į Sovietų Sąjungą. Ta centro policijos postus bei karo
Mes, žemiau pasirašę Simno kretoriui L. Brežnevui
prikūlė
tik
179
mil.
tonų
grū
čiau tuo pačiu metu, kai šar dalinius ir pabėgti, iš pasalų
parapijos tikintieji, pareiškia
dų. Metrinė tona yra 2,205
vuočių kolonos dundėjo kalnuo užpulti konvojus, keliaujančius
me savo protestą ryšium su š.
Prienų tikinčiųjų
svarų. Amerikoje grūdų der
— Miami Beach kalbėdamas
— Mokslas aukštesniosiose tais keliais į šiaurę, milžiniški gyvybiškai svarbiais keliais nuo
m. rugsėjo mėn. 5 d. laikrašty
PAREIŠKIMAS
lius
kiek
dabar
nukentėjo
dėl
prez. Carteris pastebėjo, kad JAV mokyklose nuo 1969 m. pa- Djušin kariniai oro transportai Sovietų sienos ir naktimis įsi
je "Tiesa" buvusia žinia apie
kai
kurias
valstijas
palietusių
Rugsėjo mėn. 5 d. "Tiesa"
imamasi naujos iniciatyvos iš- brango 77 nuoš.
ir Aerofloto sprausminiai — ant veržti į pačią sostinę Kabulą.
įspėjimą kunigams — Viduklės
laisvinti Amerikos įkaitus Irane.
_ Amerikoje net 5,000 fir- kurių sidabrinių fiuzelažų buvo Abdul Rasool Saiyaf, Pakistane
bažnyčios klebonui A.. Svarins paskelbė LTSR Prokuratūros sausrų.
— Nepaisant karščių ir saus- \ mų verčiasi žuvų auginimu par- užrašyta "oficialus olimpinis esančių sukilėlių vadas, nese
kui ir Kybartų bažnyčios klebo žinią būk tai kunigai — S. Tam
Įvairios katalikiškos žmonių
lėktuvas" — nusileido Kabulo niai pareiškė: "Mes pranešame
nui S. Tamkevičiui — už skleidi kevičius ir A. Svarinskas "nau pagalbos organizacijos deda pa rų, žieminių kviečių derlius bus Į davimui
visiems savo žmonėms, kad ru
mą pamokslų metu aiškiai mela dodami bažnyčią ir kulto tarnų stangas, kad Kambodijoje būtų labai didelis, L7 bil. bušelių
——
Tarptautinis Raudonasis aerodrome su naujais karių pa
sai negali mūsų sulaikyti".
gingų prasimanymų, šmeižian padėtį, skleidžia žinomai mela pakelta žemės ūkio gamyba, tuo 6% didesnis negu pernai.
Kryžius paskelbė, kad Kambodi- kaitalais ir daugiau ginklų.
Kai kurie žinybos šaltiniai
čių tarybinę valstybinę ir visuo gingus prasimanymus, šmeižian būdu siekiant išvengti šiam
jos gyventojams dar gresia badas. Strateginėse vietovėse, supan
—
Irano
devyni
studentai
bu
.
yra
įsitikinę, kad reikėtų bent
čius tarybinę valstybinę ir visuo kraštui gresiančio bado pavo
meninę santvarką.
Valstybės pasekretorius Christo- čiose Afganistano įtemptą ir
vo
Paryžiuje
užėmę
Irano
am
1
tarp
150,000 ir 200,000 sovietų
Kun. S. Tamkevičius mūsų meninę santvarką, pažeidinėja jaus. Bonnoje susirinkę vokie basadą, tačiau vėliau policija pher Ženevoje paskyrė dar 29.6 paniurusią sostinę, Sovietai ir kariuomenės Afganistane .su
parapijoje dirbo 5 metus. Mes religinių susivienijimų nuosta čių katalikų žmonių pagalbos juos suėmė. Ambasados perso mšL dol. kambodiečaams šelpti. toliau tęsė savo barakų statybą kontroliuoti vien tik žemo lygio
Jis kaltino Sovietų Sąjungą ir Viet bei įsistiprinimus ilgam gynijį pažinome kaip dorą, sąžinin tus ir kursto tikinčiuosius".
organizacijų atstovai nutarė iš nalas nenukentėjo.
partizaninį karą, koks dabar
Kun. S. Tamkevičius nuo 1967 plėsti pagalbos akciją Kambonamą, kurie trukdo šalpai pasiek muisi.
gą ir uolų kunigą. Tokiais kuni
vyksta; o visiškai pergalei pa
— Irane praėjusį penktadienį ti badaujančius. Konferencijoje
gais Bažnyčia ir tikintieji gali m. rugsėjo mėn. iki 1968 m. ge dijai, pasiunčiant į šį kraštą
siekti rusams reikėtų dvigubai
Simboliniai
gestai
cujai, pasiunčiant j SI jna»w*
Kambodijos reikalus svarstė 99
tik pagrįstai didžiuotis. Mūsų gužės mėn. dirbo mūsų parapijo
tiek karių. "Jeigu sovietai tik
bažnyčioje kun. S. Tamkevičius je, o taip pat šių metų rugpiū- papildomus kiekius ryžių, sėklų, buvo vykdomos demonstracijos valstybių atstovai.
Vakarai žiūri į dalinį Mask rai nori Afganistaną kontro
trąšų,
skiepam
vaistų,
traktopalaikyti
ajatolos
Khomeinįo
yra pasakęs daugybę pamokslų, čio mėn. 25 d. kaip svečias, pa
— Kinijos konstitucijoje įra vos savo kariuomenės ištrauki
rių. Buvo taip pat pabrėžtas I ir
valdžią,
JAV pasmerkti kairiuosius šyta piliečių teisė leisti savo mą iš Afganistano kaip į kos liuoti, kalba vienas Vakarų di
tačiau niekada negirdėjome, kad sakė trejetą pamokslų. Per reikalas
parengti žemės ūkio
" —-*- ---«-•»• —
JAV.
Sovietų Rusija į Afganis spaudą, turėti susirinkimus, ka- metinę operaciją. Buvo, žinoma, plomatas, jie būtinai turės at
jis būtų kalbėjęs apie ką nors tą laiką daug išklausėme jo sa specialistųparengti
kurių dabar ypač
komų pamokslų, tik juose ne trūksta Kambodijoje.
urnajus, gerai
genu pa
F - r - " — BW5US laikraščius, pro- šiek tiek ir silpno simbolinio gabenti daugiau kariuomenės
taną pasiuntė naujus,
netiesą.
ir nukauti daugiau Afganų".
ruoštus
partizaniniam
karui
daDinų " "
* "~T
>U ••
Taip pat esame nekartą gir girdėjome melo ir šmeižto.
paplojimo: Prancūzijos prezi-. Jimmy Carter pakartotinai
S
T
Eai
esą
rinktiniai
viepagoti
savo
pottmesrpažiurau
Todėl mes, Prienų parapijos
dėję kalbant per atlaidus, reko
Šią savaitę vykdomasis liaudies dentas Valerie Giscard d'Es-l
Naftos reikalai
tikintieji
ir ją lankantys, reika I
netai.
lekcijas
ir
taip
pat
negirdėjome
kongreso komitetas šią teisę taing, pavyzdžiui, pavadino ją prašė visiško Sovietų pasitrau
ieKCija.s u u u y į/ori. iA>^.ti.viv,j~~«- —
j - — •*-*
-— Chicagos mifsto mere Byr- atšaukė ir pažadėjo pakeisti įs "mostu gera kryptim". Bet ka kimo iš Afganistano, ir jo Bel
Kanadoje
iokių melagingų prasimanymų.į laujame
nutraukti
šmeižto
komne, kuri norninavusi į preziden tatymus, nes demokratija nepa riuomenės dalies ištraukimas, grade padarytas pasiūlymas tu
Kas išdrįso taip melagingai ap paniją prieš šį mums gerai ži
nomą
garbingą
kunigą.
Toronto. — Laikraštis "The tinius kandidatus sen. Ed. Ken- geidaujama proletariato dikta koks jis ten bebuvc, buvo ribo rėjo tikslą pateikti rusams jų
skųsti šiuos du uolius ir tikin
prestižą išgelbėti formulę tai
Pasirašė
1004
Prienų
parapiGlobė and Mail" pabrėžia, kad nedy, savaime išėjo prieš prez. tūroje.
čiųjų gerbiamus kunigus?
jamas tik tokia karine įranga,
Tas (faktas, kad
Prašome neteisingus skundė- į jos tikintieji
šiuo metu Kanada kasdien įsi Carterį, dabar nori su prezi — Salvadore komunistai nu kuri buvo per sunki, ar per padaryti
veža 350.000 statinių užsienie dentu santykius pagerinti ir šovė dar 10 žmonių. Okupavę] paini partizaniniam karui. Kau Maskva ne visiškai atmetė Cartiškos naftos. Taigi, tos 100,000 susitikti jo rmkiminės kampa populiarią radijo stotį, jie pa tynių rikiuotės karių visai ne terio pasiūlymą, buvo aiškina
mas Wasiūngtone, kaip neryš
statinių tebūtų sudariusios ne nijos vadovą.
skelbė atsišaukimą,
raginantį buvo grąžinta Rusijon. Ameri
kią viltį žadinantis ženklas. Ta
pilną trečdalį. Toliau pabrėžia
— Sovietų diktatorius Brež visus darbininkus
paskelbti kos pareigūnai apskaičiuoja,
čiau arministracijos pareigūnai
ma, kad už meksikietišką naftą nevas pasiuntė liepos 4-sios pro- streiką.
kad po vadinamo "kariuomenės
pripažįsta, kad daug priklauso
gerokai geresnė Saudi Arabijos g a p r e z Carteriui sveikinimą,
— Tarptautinio švietimo insti dalies ištraukimo", sovietai dar nuo Kremliaus galutinių tikslų
nafta yra pigesnė Dienraštis Į tačiau Amerikos ambasadoriui tutas New Yorke paskelbė, jog turi 85,000 karių Afganistane,
daro išvadą, gal ir geriau, kad nebuvo leista ta proga kalbėti Amerikos universitetuose ir ko ir nurodo, kad daugiau kaip Afganistane. "Jeigu sovietams
reikalingas tramplynas Persų
Meksikos prez. J. L. Portillo tą per Maskvos televiziją.
legijose studijuoja 260,000 stu 30,000 karių gyvena stovyklose įlankoje, savo kariuomenės jie
Roma. — Italų spaudai ir vi- į 1977-ųjų metų Sovietų Sąjungos
100,000 statinių sumažino iki
— Šv. Tėvas Brazilijoje, pa dentų iš užsienio kraštų. Dau Sovietų Turkistane, vos peržen
suomenei Milane buvo pristaty- j konstitucija nenumato minties
neištrauks ir mus laukia ilgų,
50,000.
Kanados
naftos
valyk
šventino Aparecida Do Norte giausia studentų iš Irano — gus Afganistano sieną, žvalgy vilkinimų, grumtynių dešimtme
tas Tarptautinės Amnestijos Or- į iaisvės. Konstitucijoje pažymi
lose, gaminant benziną ir na buv. vietovėje baziliką, kuri bu 45,000. Toliau eina Nigerija su bos žinovai pasiliko Maskvos
ganizaci jos antrasis raportas i m a jog sovietų piliečiai negali
mų šildymui skirtą alyvą, susi vo pradėta statyti 1947 m. ir 16,000, Taivanas ir Kanada — tvirtinimų neįtikinami, kad dalis tis", pareiškė vienas Baltųjų rū
apie žmogaus teisių gynėjų būti baudžiami dėl jų kilmės, ti
laukiama daug atliekų, kurios dar šiandien nėra pilnai baigta. su 15,000 kiekviena, po jų Hong rusų kariuomenės grižo į Rusi mų atsaovas. Bet jeigu tai, ko
persekiojimą Sovietų Sąjungoje. kybos, lyties, socialinės padėties,
sovietai tikrai nori — ramaus
yra vadinamos sunkiąja nafta.
— Amerikoje šią vasarą ma Kongas ir Japonija po 10,000 ją dėl to, kad "Afganistanas kraštho savo pasienyje, mano
Raportas yra paskelbtas antraš bet nė vienu žodžiu nėra užsime
Kadangi Kanados naftos valyk noma prasidės gazolino pardavi studentų.
Amerikiečių, kurie laipsniškai grįžta į normalų gy ma tai galima įgyvendinti.
te "Sąžinės belaisviai Sovietų nama apie tai, kad pilietis negali
los
neturi
specialių
įrengimų
studijuoja
yra venimą". Po šešių invazijos
mo
pakanka- ocui**ju.~j— užsieniuose,
Sąjungoje". Jo turinį Milane būti baudžiamas dėl savo įsiti
m
o vvaržybos,
a r z y u u s , gazolino
ga-«>JAuu įjaio.aj.i^a-1
—
_^
tolimesniam
valymo
procesui,
mėnesių rusai toli gražu nega
Fygos lapas
surengtoje spaudos konferenci kinimų. Tai, be kita ko, grubiai
mai, jo pareikalavimas mažėja ir j 25,000. Daugiausia užsieniečių li vadintis viešpačiais viso to,
sunkioji
nafta
labai
pigiai
par
joje paaiškino Italijos senato prieštarauja Helsinkio konferen
Sovietams gali geriau patikti
[studentų turi Pietinės KaMor- ką mato. Sovietų karinės pajėduodama JAV valykloms. Aprū prasidėsianti konkurencija
užsienio komisijos narė senato cijos nutarimam, kuriuose pa
.
A
i
~TVA
nites
universitetas,
—
3,522,
kas
T J
pinus naftos valyklas Kanadoje
karo "šio ramaus krašto savo pasie
rė Margherita Boniver, Amnes žymima, jog visiem žmonėm
- Indijos spauda paskelbė, ^ ^ 3 n u o š . ^
studentų. gos,remiamos sunkiųjų
nyje" klausimą patiems sutvar
specialiais įrengimais, būtų ga kad šiaurės vakarų provincrjo-1 s™*™ ^ u
.JLi.+fi-. ™ pabūklų, tiesa, kontroliuoja di kyti savu būdu — laikant di
tijos Organizacijos
skyriaus privalo būti garantuojama įsiti
lima gauti daug papildomo ben ee galėjo žūti keli tūkstančiai į - Louisianos l e g i ^ ^ nu džiuosius miestus, bet kaimus ir
Italijoje pirmininkas ir valdy kinimų laisvė.
delę kariuomenę Afganistane.
zino ir alyvos. Pranašaujama, b e n g t ų ateivių.
V J e U ^ J ^ v b ^ v o e T - a b ^ ^ ^ - vieškelius kontroliuoja Afganis Kiti Vakarų diplomatai tačiau
bos nariai, žymus žurnalistas
kad vien tik Kvebeke tokių at gos slepia tikrus žuvusių skai- ją, raginančia * ~ y * * * L tano prieš sovietus nusistatę
Ruggero Olando. Raportas su
gentys.
Sostinė mano, kad Sovietai iš tikrųjų
******* musulmonų
— Iš Rumnijos lėktuvu į liekų ištekliai 1983 m. pasieks Sius. Vietiniai gyventojai pul- tos ir kolegijas
daro stambią, daugiau negu tri
kasdien 90,000 statinių. Proble dinėja pabėgėlius ^ Bengalijos. Irano studentų pilno mokesčio Kabul reguliariai yra kankina ieško dingsties uždengti kariuo
jų Šimtų puslapių knygą, kurio Austriją pabėgo 20 rumunų.
m o ]
mą sudaro brangus tų specialių
ma žemesnio rango asmenų ' 'va menės ištraukimui iš negalimo
—
Des
Moines
laikraštis
_
Chfcaga
turi
1,136
gazoli
I
*
^
je yra
žmogaus
yr» aapžvelgiama
«,»«
,au
a
^^^.
Nusileido
kukurūzų
laukuose.
i
B
l
įrengimų įsigijimas, kuris betgi no stotis, kai tuo tarpu daug "Sunday Register" reikalauja, lymais" bei sušaudymais. Af laimėti karo. "Maskvos dali
teisių padėtis Sovietų Sąjungo- paprašė pabėgėlių teisių, ta- būtų kompensuotas ateityje.
nis kariuomenės ištraukimas iš
didesnė Maskva tik dešimtį.
kad prezidentas pasitrauktų iš ganų kariuomenė silpninama Afganistano yra mostas, aiškino
je ir žmogaus teisių gynėjų per- čiau gyventi norį Australijoje,
kandidatų ir imtų tvarkyti val dezertyrais ir nuolat vykstan vienas Europos diplomatas so
sekiojimai nuo pirmojo raporto
stybės
reikalus. Demokratų čiais frakciniais kivirčais bei vietų sostinėje, tačiau mostas,
paskelbimo, tai yra laikotarpyje
partijos kandidatu laikraštis susirėmimais tarp priešingų Af kurį reikia Styrinėti". Rusai
tarp 1976 ir 1979-ųjų metų.
ganistano marksistinio judėjimo
pasiūlė Walter Mondale.
atkakliai tvirtina, kad bet ko
Pagal turimas informacijas, ta
— Indijos vyriausybės sluoks sparnų.
kiame susitarime marionetinė
me laikotarpyje Sovietų Sąjun
niai
kalba,
kad
Pakistano
pre
prez. Babrak Karmalo vyriau
goje buvo suimti daugiau negu
Partizanų ryžtas
zidentas
22a
prašė
premjerės
sybė turinti pasilikti ir kad
keturi šimtai žmogaus teisių ir
Gandhi daryti spaudimą Sovietų
sąžinės laisvės gynėjų, daugiau
Sovietinis militarinis veikimas visos Sovietų kariuomenės iš
Sąjungai,
kad
į
išvežtų
iš
Af
sia vadinamųjų Helsinkio grupių
Afganistane daugiau matomas traukimas iš Afganistano gali
ganistano
savo
kariuomene.
narių, tikinčiųjų teisių gynėjų,
šiandien, negu bet kada po in įvykti tik po to, kai baigsis už
nerusiškų tautų atstovų ir žy
vazijos. Kabulo seniau apsnū- sienio remiamas Islamo sukili
dų.
dęs aerodromas yra virtęs išti mas, šių nelanksčių sąlygų
KALENDORIUS
Raporte pažymima, kad suim
sos paros veikiančia MIG nai akivaizdoje kyla susirūpinimas,
kad tyrinėjimas rusų mosto
Liepos 7 d.: Odonas, Edilbur- kintuvų baze.
tųjų skaičius yra žymiai dides
Sprausminiai
gan tapti tolygus nusileidimui
ga, Sungailis, Skinutė.
nis, jis siekia bent keturis
naikintuvai reguliariai nugriautūkstančius, bet iš sovietų lage
Liepos 8 d.: Eugenijus, Pri- džia į tolį apipilti bombomis rusų invazijai.
rių tolimose Rusijos srityse yra
cilė, Tauragis, Danga.
numatytus taikinius. Palinku
beveik neįmanoma patirti tiks
Saulė teka 5:18, lekJžisi 8:28. siais sparnais militariniai tran
— Okup. Lietuvoj yra kelias
lesnių žinių apie kalinamus as
dešimt
muziejų, kuriuose laiko
ORAS
sportai iškrauna naujus, brezen
menis ir jų skaičių. Atskirame
ma 20,000 tapybos darbų, 57,000
Chicagoj ir apylinkėse šian tais dengtus helikopterius (maraporto straipsnyje yra gvilde
grafikos ir 14,000 skulptūros
HJnsparnius),
šarvuočius
ir
di
dien vėl šilčiau ir tvankiau
namos sovietų represinės politi
komunistiniame krašte tenka dirbti sunkiausius dailius, už
džiulėse medinėse dėžėse jpakuo- darbų
kos juridinės problemos, čia, Priverčiamojo darbo darbininkai Vietname,
Temperatūra apie 83 L
tarp kita ko, pažymima, jog mažiausią atlyginimą.

PROTESTAI

TRUMPAI IŠ VISUR

Raport;as apie žmogaus
teisių pažeidimus

•

DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. liepos mėn. 7 d.
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ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS LIETUVIŲ
DIENA *
Jau pats pavadinimas pasako,
kad tai yra religinių ir tautinių
idėjų sąveika. Prie Pacifiko kran
tu, 'Los Angeles, tautiečius gražiai
suburia Lietuvos patrono vardu
pavadinta parapija. Lietuviai sa
vo šventovę Šv. Kazimiero bažnyčią mėgsta ir į ją gausiai susirenka, svarbiausia, kad ji yra lietuviška.Sėkmingai jai vadovaujan
tis klebonas prel. J. Kučingis, ša
lia įvairių religinių
iškilmių,
kartą metuose suruošia lyg ir tau
tinius — atlaidus — Lietuviu die
ną, šiemet ji buvo birželio 22 d.
ir susidėjo iš trijų dalių.
Pirmiausia iškilmingos pamal
dos Šv. Mišioms atlaikyti ir pa
mokslui pasaficyti klebonas pakvie
tė čia vasaroms atvykstantį kun.
Bruno Markaitį, SJ. Jo pamoks-

Subscription Rates $40.00 — Chicago, Cook County, Illinois
and Canada. Elsewhere in the U.S-A. $38.00. Foreign countries
$4tfrj0.

damas iš gyvųjų, savo turimą
tapybos lobį padovanojo PutnaPašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
mo seselėms. Jos tad dabar šio dai
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
lininko darbus ir parodo. Kiti
kambariai buvo užpildyti vietinių
DRAUGO prananerata mokama B anksto
metams i/2 metų 3 mėn.
menininkų. Jono Andrašūno
Chicago
ir
Cook
County
$40.00 $22.00 $15.00
tapyboj dominuoja patrauklus lie
Kanadoje
U.S.A 40.00
22.00
15.00
tuviškosios gamtos vaizdai —
Užsienyje
40.00
22.00
15.00
beržai, miškai, ežerai. Įdomus jo
Kitur
38.00
20.00
13.00
vienišas "Vilkas" — kurion tik
Savaitinis
25.00
15.00
pusėn eini, ten krypsta dr tave se
• Administracija dirba kas- s e Redakcija straipsnius taiso saka jo žibančios akys. Ilonos Braz
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j vo nuožiūra. Nesunaudotų straipsdžionienės tapyboje ankstyvesnė
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
j m ų nesaugo. Juos grąžina tik iš
se pairodose dominuodavo tamsiai Los Angeles šv. Kazimiero parapijoj Lietuvių dienos pro gramos atlikėjai su parapijos klebonu prel. J. Kučingiu, B
I anksto susitarus Redakcija už
• Redakcija dirba kasdien j s k e l b i m ų t u r i n j neatsako. Skelrudos spalvos; šiuo kartu ji atėjo kaires: rašyt Aloyzas Baronas, sol. Nerija Linkevičiūtė, sol. Bern. Prapuolenis, pianistė Raimonda Apeikytt, pro
8:30 — 4:00, šeštadieniais j b i i m } k a i n o s prisiunčiamos gavus
su šviesesniais juosvai melsvų gramos vedėja Ramunė Vitkienė ir preL Jonas Kučingis. Lietuvių diena įvyko birželio 22 d. Nuotr. A. Gulbinsko
8:30
— 12HM.
j prašymą.
spalvų tonais. Pranas Gasparonis parodė savo meniško sti
čeliūnai su dėžėmis gaivinančiu
liaus kryžius ir skulptūras. Kai ki
gėrybių
didžiajai ansambliečių čia vyksta eilė kultūrinių rengi mercinių vasarviečių. Bet Šiuo
ti ruošiasi poetą B. Brazdžionį at
šeimai. Globėjų garbei sugiedo nių bei suvažiavimų, o toliau metu j v belikę tik dvi: Lengvižymėti, padaryti jo filmą, tai Pr.
CHICAGOS ĮSPŪDŽIŲ
nemažėja, bet net ir didėja. Tai jus "Ilgiausių metų", dainos ir nuo lietuviškų centrų gyvenan nienės ir Karaičių "Gintaras".
G. jau atžymėjo, sukurdamas jo
akivaizdūs ir viltį teikiantys reiš pokalbiai nusitęsė iki vidurnakčio, čius stebina "Gintaro" valgykla Kaip keičiasi laikai!
AKIMIRKOS
biustą. P. Gaubys vaizduoja gam
kiniai, kuriuos ypač pastebi ilges kol kun. V. Gutausko asmenyje su labai pasiilgtu skaniu lietuviš
tos peizažus. J. Gediminienė sa
V L RKai kas ir mūsų tarpe išeivi- nį laiką Chicagoje nebuvęs. Vie Šv. Petras su raktais pradėjo už ku maistu.
vo kūryboje vaizduoja jaukias pa
iruigiu laukus, jūras ir | joje gimusią bei išsimokslinusią nas faktas kiek liūdnesnis: beveik rakinėti Jaunimo centro duris.
noramas
Ir kai mes kelių dienų poil
— Chicagoj yra 110 vieš
J. Lipaitė gražiai reikiasi j kartą bando nurašyti į nuosto- visiems chorams bei ansambpan
siui
atvykom į Karaičių "Ginta bučių, viso 39,074 kambariai
Tad kiek daug tų įspūdžiu vos
keramikoj. K. Mikėno gausus ke- Irus. Bet plačiau pasidairę galim Į liams trūksta balsingu vyru. spėjus atvykti į "kunkuliuojan- Į rą" Union Pier, pataikėm į 20ramikos indai — balionai. V. Pap | rasti labai gražių, tiesiog stebi- Tuo nusiskundė ir "Dainavos" čią" laisvojo pasaulio lietuvių sos- j tojo sezono atidarymą. Kiek čia
lauskienės
meniški išsiuvinė- i nančiu pavyzdžiu. Vieną pava- ansamblio meno vadovas muz. A tinę Chicagą. O kai kurie aidai j kilo malonių prisiminimų iš pra
Advokatų Draugija
jimai, mezginiai. A. Pažiūrienės karę teko stabtelėti Emilijos ir Jurgutis. Kartais ir pagalvoji^ ar patenka ir į magnetofono juos eities, kiek susitikta senų pažįsta
ne
laikas,
kad
į
lietuvių
chorus
tapyba — šviesių, nuotaikingu Romo Sakadolskiu namuose lie
tą, iš kurios, gal būt, pasieks ir mų ir naujų, įdomių asmenų. VALDEMARAS BYLAITIS
spalvų žaidimas gėlėse, gamtos tuviškajam Brighton Parke. Šio ar ansamblius įstotų ir gerus bal Lietuvą.
Apie tai kitą savaitę.
IR
sus
turintys
lietuviai
kunigai,
je
jaunoje
šeimoje,
Šalia
nemevaizduose ir pan A. Petrausko —
VINCAS BRIZGYS
Baigiant dar viena pastaba:
nuoširdiumfc), j kaip padarė Baltimorės lietuvių
realistiniai pavaizdavimai Kris luoto lietuviško
Teisių daktarai
SENIAI IŠVAIKŠČIOTAIS
prieš
eilę metų aplink Michiga
ypač
stebina
milžiniška
gal
ne
į
Šv.
Alfonso
parapijos
klebonas
taus kančios, gulbės, naminių gy
2458 W. «9tb Street, Chicago. m .
no ežerą lietuviai savininkai BeTAKAIS
vuliu ir kt. J. šlapelytė užpildė šimtais, o jau tūkstančiais tomy S kun A, Dranginis, ne tik suceVisi tel. 778-8000
verly
Shores, Union Pier ir kitur
kambarį tautodaile — aibrūsai turinti lietuviškų knygų bib mentavęs pasaulietinį Baltimo
V&lanAo* parai suiitar.m*
Kur bebūtum, kur begyventum, turėjo gal ne vieną dešimtį ko
juostos, gintarai. Ypač skoningi lioteka. Tai viena priežastis dėl rės lietuvių "Dainos" chorą, bet
kartu
būdamas
vienas
pajėgiau-1
bet
Michigano ežerą su gaiviko
Sakadolskiu,
R.
Kasparo
ir
L.
tautiniai drabužiai, išdėti ant ma
nScenŲ. Irena Tamošaitienė pa Rimkaus redaguojamas "Pasaulio sių bei ištikimiausių choro na- Į nančiu jo vandeniu ir gražiomis
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
rodė savo patraukliai meniškus lietuvis" yra vienas įdomiausių, rių. Jis Amerikos lietuvis, tėvų smėlėtomis bei žalumynais pasi
DR.
K.
G.
BALUKAS
žemės
Lietuvos
niekad
nematęs,
puošusiomis
pakrantėmis
visada
keramikos
darbus.
Detalesniam
daugiausia
informacijų,
taip
pat
D*il. nona Brazdžioniene
DR. P. KISIELIUS
Akušerija ir moterų ligos
Nuotr. L. Kanto
aprašymui reiktų daugelio pus nemažai ir rimtu studijinių bet lietuviškos dainos nepailstan prisimeni. Tad koks malonumas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ginekologinė Chirurgija
po poros metų pertraukos vėl
lapių. Tačiau negalima nepami straipsnių duodantis žurnalas. O tis entuziastas.
1443 So. 50th Ave.. Cicero
6449 So. Pulaski Road (Crawford
pasukti į lietuviškąjį
Union Medical
plati, turtinga lietuviškų knygų
nėti
paties
menininkų
gausumo.
Kasdien 1-J vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus
Building).
Tet.
LU
5-6446
Tuo
tarpu
"Dainavos"
an
lai visada pasižymi giliai pras
Pier vasarviečių miestelį tais pa
bei žurnalų komplektų bibliote
treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
mingais sugretinimais Evangeli Tatai liudija mūsų tautiečių pla ka kiekvienam redaktoriui yra di samblis jau įpusėjęs ruoštis nau čiais nuo seno išvažinėtais ke
Priima ligonius pagal susitarimą
Tel. REliance 5-1811
jos minčių su kasdieniniu žmo tų palinkimą į meną ir jų turi delė atrama ir neišsemiamas in jai šio rudens premjerai — pagal liais, kuriais kelionės prasidėjo
mus
gražius
talentus.
rašyt. A. Kairio libretą muz. A. prieš 20 metų. Union Pier lie Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 3 8 8 - 2 2 3 3 DR. VVALTER J . KIRSTUK
nių gyvenimu, ypatingai su mums
formacijų šaltinis. Viena proga
Jurgučio
sukurtam muzikiniam tuvių tarpe ypač išpopuliarėjo,
Sudėjus visas tris šios šventės muz. J. Kreivėnas prasitarė, kad
jautriu lietuviškuoju būviu. Baž
Lietuvis gydytojas
DR. PETER T. BRAZIS
veikalui
"Čičinskui",
kurio 350 m. 1960 m. vasarą Viktorijai ir Al
3925 West 59th Street
nyčios choras, vedamas Br. Bud- dalis, visos jos buvo rūpestingai pas jį iš Lietuvos gautas geresnes
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai'.: pirm., antr.. ketv. ir penkt nuo 12-4
riūaio, ir solistai — J. Cekanausknygas labiausiai perka jau čia gi sukaktį šį pavasarį, nors priva girdui JKaraičiams čia įsigijus
2 4 3 4 West 71st Street
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt.
čiai,
bet
tikrai
šauniai
paminėkienė, R. Dabšys, A. Polikaitis
nuostabiai gražią "Gintaro" va Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 uždaryta.
musi bei išsimokslinusi lietuvių
ir H. Paškevičius kėlė Šventės iš
karta. Visa tai akivaizdžiai rodo, jom sostinėje VVashingtone. Ti sarvietę. Čia yra atostogavę ir vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus
DR. IRENA KURAS
kilmingumą.
kad ne be reikalo jau 30 metų kėkim, kad "Čičinsko" premjera dabar tebeatostogauja šimtai lie Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
GYDYTOJA IR CHIRURGE
ir
kiti
spektakliai
sutrauks
dide
tuvių, čia pat "Gintaro" sode
išeivijoje egzistuoja lituanistinės
Antrąją — pagrindinę šventės
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
lius būrius žiūrovų iŠ plačiosios prie ošiančių vandenų kiekvie
DR. EDMUND E. CIARA
mokyklos,
jaunimo
organizacijos,
SPECIALISTĖ
dalį sudarė koncertas Marshal vi
0PTOMETRISTAS
MEDICAL BUILDING
kad turime nemažai lietuvišku lietuvių visuomenės tarpo, mes iš ną vasaros sekmadienį atnašau
durinės mokyklos salėje. Ją atida
2 7 0 9 West 51st Street
Šeimų5 kurių tikslas buvo ir te tų detalių, kurias girdėjau repe jamos lietuvių kalba Šv. Mišios,
3200 W. 8 lst Street
rė parapijos komiteto pirm. F.
Tel. - G R 6-2400
ticijoj, susidarė įspūdis, 'kad vei
bėra
savo
vaikus
bei
vaikaičius
Vai.:
Kasdien
nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p.
Vai.
pagal
susitarimą:
pirmad.
ir
ketv.
1-4
ir
Speecher. Amerikos himną giedo
kalas skirtas ne naujovių ieškoto
išauginti
tikrais
lietuviais.
Tie
Ofiso
tel.
RE
7-1168;
rezid. 239-2919
7-9:
antrad.
ir
penkt.
10-4:
šeštad.
10-3
vai.
jo A. Polikaitis. Sveikino LB va
jams muzikoje, bet plačiajai, tra
sa,
tam
tikra
dalis
išeivijos
lietu
karu apygr. pirm. R. Dabšys,
Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6-9801
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 2 4 6 - 2 8 3 9
vių jaunimo nuėjo "šuniui ant dicinės muzikos pasiilgusiai lie DR, ŽIBUTE ZAPARACKAS
ALTos skyriaus pirm. F. Masaitis
DR. J . MEŠKAUSKAS
uodegos". Bet šviesieji pavyzdžiai tuvių visuomenei.
DR. E. DECKYS
ir Lietuvos gen. garbės konsulas
Telef. — 331-1285
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
mus
stiprina
ir
teikia
viltį
atei
Kai baigėsi paskutinė prieš va
Vyt Čekanauskas. Programai va
AKIŲ LIGOS - CHTRTJRG1JA
Specialybė
—
Nervų
ir
Specialybė vidaus ligos
čiai. Emilija ir Romas Sakadols- sarą "Dainavos" ansamblio repe
Emocinės ligos
dovavo R. Vitkienė. Programai iš
Ofisas:
2454 West 71st Street
kiai stovi pavyzdį duodančių pir ticija, į salę atskubėjo ansamblio 700 North Mkhigao, Smite 409
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING
pildyti iš Chicagos buvo atkvies Solistai Nerija Linkevičiūtė ir Ber
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
mūnų eilėse. Pirmūnai kyla į va globėjai Irena ir dr. Leonas Kriau
6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtad.irpenktad.
Valandos pagal susitarimą
ti dainos ir žodžio meisteriai — nardas Prapuolenis dainuoja Los An
3 iki 7 v p. p. Tik susitarus.
dovaujančias
figūras
visus
mus
Valandos
pagal susitarimą
geles
Sv.
Kazimiero
parapijos
Lietuvių
solistai Nerija Iinkevičiūtė su
jngiančioje
vienoje
ir
nedalomo
Bernardu Prapuolenu ir humoris dienos iškilmių metu.
Telef. - 282-4422
DR. A. B. GLEVECKAS
je Lietuvių Bendruomenėje.
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BY OWNER
tas, Draugo redaktorius Aloyzas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Dr. ROMAS PETKUS
S0PH1E BARČUS
Baronas. Solistams akompanavo suorganizuotos ir darniai praves
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Tel.
—
BE
3
5
8
9
3
Taip pat pasitaikė proga be ORIENTAL RŪGS
RADIO ŠĖMOS VALANDOS
Ofisai:
pianistė Raimonda Apeikyte. So tos. Losangeliečiams tai buvo dar veik po dvejų metų pertraukos
Specialybė Akiu ligos
Lietuvių kaioa: nuo pirmadienio I^J
111 NO. WABASH AVE
3
9
0
7
West
103rd
Street
listai kone visas savo dai viena turininga dvasinė atgai pabuvoti "Dainavos" ansamblio
TeL 312-^51-9487 penktadienio perduodama nuo 4:00
4200 NO. CENTRAL AVE.
Valandos pagal susitarime
nas dainavo duetu. Jie drauge taip va ir paskatinimas toliau gražiai tarpe. Tai buvo paskutinė jų re
i
vai. p.p. iki 5:30 vai. p.p. per tą pa
Valandos pagal susitarimą.
gyvuoti
ir
veikti.
dainuoja jau eilę metų, sudary
čią
stotį,
šeštadieniais
ir
sekma
Ofiso
t
e
l
.
—
582-0221
peticija, prieš išsiskirstant vasa
KYLUNGSTAD OO.
dami gražiai susidainavusį viene
dieniais nuo S:3o iki 9:30 vai. rvto.
J. Kuprionis ros atostogų. Nors buvo karštas
DR. FRANK PLECKAS
DR. JANINA JAKŠEVlClUS
HEATING
&
COOLING
tą. Losangeliečiai priėmė juos la
Ttlef. 434-2413
(Kalba lietuviškai)
ir tvankus Joninių dienos vaka
JOKS A
bai šiltai. Šiuo kartu jų repertu
Since 1930
1490 A M .
OPTOMETRISTAS
ras, bet į repeticiją susirinko apie
VAIKŲ LIGOS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
arą sudarė J.Naujalio, S.Šimkaus,
Esrpert
service
7158
S.
MAPLEWOOD
AVE.
70 asmenų, maždaug toks pat
6441 S. Pulaski Rd.
NACIONALINIAI P YRKAJ
"Contact lenses"
J. Tallat-Kelpšos, Br. Budriūno,
CaJl 233-5187
CHICAGO, DLL. 60629
skaičius, koks buvo "Dainavos"
Valandos pagal susitarimą
2618
W.
71st
St. - Tel. 737-5149
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V. Paltanavičiaus, F. Bajoro, A
Anglijoje pirmasis nacionali ansamblio žydėjimo laikais. Tas
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč
Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278
Račiūno, D. Lapinsko, B. Gor- nis parkas buvo įkurtas 1951 m. vaizdas vėl mane nustebino: kai =J!!nUiMl!lliIllllIlllillllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllimillll|IIMIIIIIIIIII!lllllf^
DR. A. JENKINS
bulskio ir G Gudauskienės kom 1973 m. jį aplankė 12 milijonų daugelyje vietų chorai visai su
DR. LEONAS SEIBUTIS
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
pozicijos. Dainavimo protarpius žmonių, vėliau dar daugiau ap nyko ar vos tik vegetuoja, Chica
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
3844 West 63rd Street
užpildė humoristas Aloyzas Baro lankydavo. Dabar ii viso Angli gos "Dainava", Lietuvių opera,
PR0STAT0 CHIRURGIJA ' Valandos pagal susitarimą
nas. Nėr ko ir sakyt — jis visada joje ir Velse įkurta 10 nacionali taip pat kai kurios tautinių šokių j=
2 6 5 6 W 63rd Street
Vai. antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak. - . „ „
turi paruošęs šmaikščiai apibūdi nių parkų.
jm. grupės narių skaičiumi ne tik Į t
6132 S. Kedzie Ave Chicago
Ofiso tel. 7 7 6 2880. rezid. 448-5545
namus palyginimus ir vaizdus,
WA 5-2670 arba 489-4441
kas sviete dedasi gero ar negero.
DR. K. A. JUČAS
DR. J. J. SIMONAITIS
Klausytojai gardžiai prisijuokė.
ODOS LIGOS
Programos pabaigoj žodį tarė šios
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
T e l . - G R 6-0617
Valandos pagal susitarimą
šventės ruošimo šeimininkas preL
6 9 5 8 S. T a l m a n Ave.
J. Kučingis, pasidžiaugdamas jos
jstaigos ir buto tel. 6 5 2 - 1 3 8 1
Open Friday eveningm, 5 P. M. to 8 P. M.
pasisekimu — nuotaikingu me
Ofiso tel. HE 4-2123. namų GI 8-6195
DR. FERD. VYT. KAUNAS
nininku pasirodymu ir losangeIsstead of Thunday eveninga
Gydytojas ir Chirurgas
DR. V. TUMASONIS
liečių gausiu dalyvavimu Sugie
DIPLOMATE. AMERICAN B O A R D
CHIRURGAS
dotas Lietuvos himnas.
OP FAMILY PRACTICE

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE

7 Drive-in Tellers I
Open 6 days a week

Trečiąją šventės dalimi tenka
laikyti meno darbų parodą pa
rapijos žemutinė]' salėj ir mokyk
los kambariuose. Ji pasižymėjo
gausumu. Net keturiolikos menininky darbai buvo išstatyti. Vienas
kambarys buvo pripildytas Ado Dalis Los Angeles lietuvių Tragiško birželio įvykiu minėjimo metu.
mo Galdiko tapyba. Jis pasitraukNaotr. L. K*eto

I

I

MARQUETTE NATIONAL BANK §

|
64th and So. Western Avenue
§
I Mali Bank - 6316 S«rtJi fltottn — 6R 6-6100 |

2 4 5 4 West 71st Street
1407 So. 49th Court. Cicero. III.
Vai., pirm., antrad., ketv ir penktad 2-5 ir
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt 6-7 — iš anksto susitarus

DR. IRENA KYRAS

Ofs tel 586-3166: namg 381 3772

DANTŲ GYDYTOJA

DR. PETRAS 2LI0BA

2659 W 59 St.. Chicago

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1

476-2112

Vai paga susitarimą Pirm . antr . treč
ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai
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6745 West 63rd Street
Vai : pirm . antr ketv ir penkt.
2—7) šeštadieniais pagal susitarimą

Lietuvos katalikŲ

VARGAI IR RŪPESČIAI I
Pastaruoju metu Vakarų pa Prievartinis ateistinis auklėji
saulyje ėmė sklisti gandai, mas nieko gera Lietuvai ne
esą, religija okupuotoje Lie davė, o žalos labai daug. Rei
tuvoje ir kituose Sovietų užim kėtų būti visai aklam, kad
tuose kraštuose turinti dau nematytumei viso to ateis- I
giau
laisvės.
S o v i e t ų tinio auklėjimo broko, kaip an- I
propagandos įstaigos pasklei tai, girtuokliaujančių paaug-1
dė informacijų, kad valdžia lių, nepilnamečių nusikaltėlių, I
suteikianti savo krašto tikin vaikų kambarių įskaitininkų I
tiesiems visas sąlygas prak ir t.t. Mes protestuojame, kad I
tikuoti religiją. Šios sąlygos katalikų tėvų vaikams po Į
tikinčiuosius "visiškai paten mokslo priedanga skiepijama I
kinančios".
Kaip
vieną visai nemoksliška pasaulėžiū- [
"patenkinimo" motyvą "Gim ra. Ir kas skaudžiausia, kad i
tasis kraštas" (VI.19) paskel tai daroma prievarta. Mes
bė žinią: "Tenkinant tikin protestuojame
prieš
tokią
čioji poreikius, Lietuvos "sąžinės laisvę, kur ateistai
Vyskupijų ordinarų kolegija gali daryti, ką nori, o tikin
60,000 egz. tiražu išleido kate tieji paversti antraeiliais pilie
kizmą (127 pusi.)". Iš tiesų šis čiais ir pamotės vaikais".
katekizmas tėra nauja laida
Kronikoje yra paskelbtas
dar nepriklausomybės metais Tikinčiųjų teisėms ginti komi
išleisto katekizmo, parašyto teto "Kreipimasis į Lietuvos
kun. dr. Norberto Skukio, MIC Ordinarus, kunigus, inteligen
(Sibiro kalinys, dabar jau mi tus ir visus brolius Tėvynėje ir
ręs). Vadinasi, per 40 kietos išeivijoje". Dokumento kai ku
okupacijos metų
Lietuvos rios vietos ir mums įdomios.
katalikai susilaukė katekiz
"1984 m. sueina 500 metų
mo.
nuo šv. Kazimiero mirties.
Sovietų propagandos įstai 1987 m. švęsime 600 metų nuo
gos dar nepamiršta suminėti Lietuvos krikšto. Taigi jau lai
ir keletą kitų leidinių, išleistų kas ir mums, Lietuvos katali
po II pasaulinio karo. Tai Šv. kams, pradėti ruoštis tin
Rašto Naujasis Testamentas, kamai paminėti šias dideles
Katalikų apeigynas, Vati sukaktis". Siūlomos ir prie
kano II susirinkimo nuta monės: raginti krikščioniškai
rimai, Liturginis maldynas ir tvarkyti šeimų gyvenimą, au
ginti gausesnes šeimas, dvasi
keletas kalendorių.
Tai ir viskas. Balansas, kaip niai pasiruošti sukakčių minė
matome, labai kuklus. Pridė jimui. T a m e a t s i š a u k i m e
kime dar, kad pokario metais kunigai ir inteligentai ragi
katalikams
nebuvo
leista nami ypatingai kovoti už tau
išleisti bent vieną religinį laik tos blaivybę. Yra ir toks punk
raštį, nors ligi okupacijos me tas: "Siūlome 1980 metus
tų katalikai Lietuvoje leido Lietuvoje ir išeivijoje paskelb
keliasdešimt laikraščių bei ti Blaivybės metais".
Ir dar; "Artėjančių didžiųjų
žurnalų. Neleidžiami atspaus
jubiliejų
proga kreipkitės į
dinti nei giesmynėliai, nei
tarybinę
vyriausybę,
kad su
religinio turinio paprasčiausi
grąžintų
atimtas
bažnyčias:
lapeliai, religiniai paveikslė
liai, neleidžiamos
gaminti Vilniaus katedrą, Šv. Kazi
devoliucijos, religiniai ženk miero bažnyčią, Kauno Įgulos
leliai, kryželiai ir panašūs bažnyčią ir Taikos Karalienės
reikmenys. Tebegalioja ir ki bažnyčią Klaipėdoje. Reika
tos religijos persekiojimo prie laukime leidimo grįžti į savo
monės, jų tarpe prievartinis katedras Vilniaus vyskupui
ateizmo brukimas mokyklose, Julijonui Steponavičiui ir Kaidraudimas jiems atlikti reli šiadroių vyskupui Vincentui
ginę praktiką, lankyti baž Sladkevičiui, kurie be teismo
nyčią, dalyvauti religinėse lai jau 20 metų vargsta trem
dotuvėse, prievarta brukamas tyje".
sovietinis ateistinis "moks
Paskutiniame LKB Kroni
las" ir kt.
kos puslapyje yra paskelbta
LKB Kronika nr. 42 pateikė tokia LKB Kronikos infor
lietu vos komunistų partijos macija: "Šiuo metu KGB
centro komiteto planą kovai smarkiai suintensyvino rep
prieš Bažnyčią stiprinti. Štai resijas prieš pogrindžio spau
ryškesnieji to plano punk dą. Nepaisant kokios bebūtų
tai:"!. Kontroliuoti, kad kuni sunkios sąlygos, Kronika ir to
gai ir kiti religininkai nepasi liau bus leidžiama. Gerbiamus
savintų tėvų teises, ruošiant skaitytojus prašome ir toliau
vaikus katekizacijai bei kon talkininkauti jos leidime ir
firmacijai; 2 Duoti raštiškus platinime".
bei žodinius įspėjimus asme
nims, pažeidusiems tary
Iš KGB darytų kratų apra
binius įstatymus kultų klau
šymų ir atimtų daiktų sąrašų
s i m a i s ; 3.
Organizuoti
aiškėja, kad šiuo metu okup.
pamokslų klausymus, juos pa
Lietuvoje,
be
periodinės
stoviai apibendrinti ir panau
pogrindžio spaudos, leidžiami
doti antireliginėje propagan
ir kiti leidiniai. Dalis jų per
doje įvairių
ekstremistų
rašomos ranka ar mašinėle se
demaskavimui;
4.
Kiek
niau nepriklausomoje Lie
vienam ekstremistiškai nusi
tuvoje ar dabar išeivijoje
teikusiam dvasininkui užvesti
išleidžiamos religinio turinio
asmens bylą, kurioje kaupti vi
knygos, 6 taip pat išleidžiami
są veiklos medžiagą, do
atskiri — brošiūrėlės leidiniai.
kumentus, įrodančius, kokios
Štai kai kurie jų: "Kodėl aš ne
priemonės priimtos jo perauk
tapau ateistu", "SOS iš ana
lėjimui; 5. Mokomai ir lanks
pus", "Mokykloje", "Lietuvos
čiai, ...vesti individualinius bei
blaivinimas", "Eucharistijos
grupinius pokalbius su religin
bičiulių k n y g u t ė s " , "Eu
gais mokiniais bei jų tėvais,
charistijos vado kalba kry
kad nepatektų religininkų įta
žiaus nešimo proga", "Gyve
kon, sparčiau atitraukti nuo
nimas po gyvenimo", "Krizės
bažnyčios; 6. Mokytojai įparei
ženkle", "Mūsų bočių takais"
gojami sekti mokinius, kuire
(memuarai iš Gardino"). Žino
gieda bažnyčios chore, patar
ma, yra ir daugiau.
nauja mišioms" ir panašiai.
Net 7 LKB Kronikos nr. 42
Iš tos patios Kronikos
puslapiai paskirti 1980.11.17
sužinome, kad 1980 m. sausio
Kybartuos mirusio ir ten palai
mėnesį Prienų parapijos tikin
doto, kunigo Vitgilijaus Jautieji, užtardami bolševikų per gelio atminimui — surinkta jo
sekiojamą
savo kunigą
iuj»""t ™"
^ " R ^ - VAnta
" r " l gyvenimo ir darbų medžiaga,
ną Gražuh, pasiuntėT Lietuvos
^ ^ ^
^ ^ į
komunistų
partijos centro ko- ^ . ^
baigiamag
žodžiais:
T
T l ų protestą
T*
Z* kun
W ; Rašinys
baigi*
J
mitetui
raštą,
J^
t.ę,ian Aion
'šiandien niekas ramiai nepasirašė 1026 parapijos tikin-. .
« „,; praeina pro kun. Virgilijaus
Ki
neji. Štai pora ištraukų iš mi- k & p ą ^
. ^ ^
™ J .g_
neto skundo.
spaudžia,
kitiems
jis
primena
'Mes pareiškiame, kad mūb
A. Gražulis
™
>j£°J&*
» _ • *ir 8 Tautos
^ *»••
sų vikaras
vuanui kun.
M U . ~" " " - " " " kurie
tiki
Bažnyčios
sąžiningai atlieka ukunigo pari8ikelimu,
reigas ir rūpinasi, kad vaikai
b
augtų dori ir tikintys žmonės.
- fct,J

referendumą (kuriame Kve sakoma "Gerbiamieji sena
beko gyventojai nubalsavo ne toriai atkreipiu Jūsų dėmesį į
siekti atsiskyrimo nuo Kana- galerijoje esančius Pabaltijo
do8),pastebėjo, kad Kanados valstybių garbės konsulus. Su
pabaltiečiai yra pasiekę daug pritarimu ir Senato vardu svei
gerų pozicijų Kanadoje moks kinu dr. Joną Zmuidziną, Lie
lo, sporto administracijos ir tuvos, dr. Edward Upenieks,
politikos srityse, bet tuo pačiu Latvijos ir Ilmar Heinso, Esti
metu sugebėjo išlaikyti savo jos konsulus. Kanadą, kaip ir
ir k e l e t a s
kitų
tautines kultūras, turi savo J A V
kalba pagalbines mokyklas, demokratinių kraštų, nepri
laikraščius, knygas, bažny pažįsta tų kraštų Sovietų kari
čias, vasaros stovyklas, už ką nės okupacijos ir priverstinio
inkorporavimo į Sovietų Są
jie verti pagyrimo.
Pabaltiečių fed-jos vardu il jungą 1940 m. Mes tikimės,
g e s n į k a l b ą p a s a k ė E. kad jų aspiracijos būti lais
demokratiškais
Petersoo, Kanados estų bend v a i s ,
ruomenės pirmininkas. Pirma kraštdas, kad jų aspiracijos bū
jame pabaltiečių vakare prieš ti laisvais, demokratiškais
7 metus visiems dalyvau kraštais bus realizuotos
jantiems parlamentarams bu artimoje ateityje. Garbės
vo įteikta estų rašytojo Arved konsulai yra lydimi Baltų
Viirlaid knyga "Graves with- Federacijos Kanadoje narių,
out cros8es, kurios pagrindinis kuriuos aš ir noriu irgi priveikėjas pergyvenęs komunis statyti.Jie yra T.E. Kronbergs,
Iš Kanados Pabaltiečių vakaro Kanados parlamento rūmuose, Ottawoje. Ifi kairės: mons.
tų teroro ir kankinių metus, nu J.R. Simanavičius, Walter
Dante Pasąuinelli, Vatikano Nunciatūros patarėjas, solistė Gina Čapkauskienė (atlikus, kon
tarė, kad jo misija turi būti, Pent, dr. Edward Parups ir J.
certinę programą), pro-nuncijus arkivysk. Angelo Palmas ir Juozas Danys, KLB Tarybos
kaip gyvo liudininko, skelbti Danys.".
narys.
Nuotr. Lado Giriūno
Kitą dieną parlamento na
tuos neteisingus okupantų dar
rys, buvęs ministro pirmininko
bus laisvame pasaulyje.
Viena iš pabaltiečių misi pavaduotojas Walter Baker
jų gyvenančių laisvuose, demo pritariant parl. nariui Ken
kratiniuose kraštuose vis dar Robinson pravedė vienbalsiai
lieka p r i m i n t i
l a i s v ė j e priimtą rezoliuciją, kur svei
Aštuntas Pabaltiečių vakaras
gyvenantiems neteisėtą Balti kinama Lietuvos, Latvijos ir
Metinis Kanados pabaltiečių toriai ir 43 parlamento nariai; pareiškė, k a d
" K a n a d o s jos valstybių, ir taip kitų kraš Estijos garbės konsulai ir tų
vakaras Kanados parlamento dalis jų atsilankė su žmo vyriausybė visada pritarė jūsų tų okupaciją ir tebesitęsiančią Bendruomenių atstovai dalyaštuntame
rūmuose, Ottawoje įvyko ge nomis. Tarp jų 3 dabartiniai siekimams čia ir dėl to nuolat priespaudą. Afganistanas bu v a u j a n t i e j i
Pabaltie;čių
vakare
parla
vo
okupuotas
panaudojant
gužės 28 d. Paprastai šis ministeriai - Mark MacGui- atsisako pripažinti Sovietų ne
mento
Rūmuose.
tuos
pačius
metodus,
kurie
bu
parengimas daromas vasario gan, užsienių reikalų, R. Kap- legalų Pabaltijo kraštų užėmi
mėnesį, kada būna Lietuvos ir lan, vidaus reikalų, J . Fleming, mą ir to pasekmes Pabaltijo vo panaudti užimant Pabal
Paroda
Latvijos
nepriklausomybės daugiakultūrinių reikalų, Joe valstybių identitetui ir kul- tijo kraštus.
Kiekviena tautybė išsta
Pasveikino Kanados valdžią
atstatymo šventės. Tada prisi Clark, buvęs ministeris pirmi tūrai.Aš negaliu numatyti to
tė
po keliolika rodinių,
prisijungus
prie
olimpiados
menama Baltijos kraštų ne ninkas ir dabartinis konserva kių aplinkybių, dėl kurių bet
surištų
su jų tautinėmis kul
Maskvoje
boikoto
ir
užjautė
priklausomas gyvenimas ir da torių partijos ir parlamento kuri Kanados vyriausybė pa
tūromis.
Latviai
išstatė
sportininkus negalinčius joje
opozicijos vadas, Ed Broad- keistų šį nusistatymą".
bartinė padėtis.
latvių
Kanadoje
sukurtų
Ilgiau kalbėjo apie Helsin dalyvauti. Daiisdimpiados žai
"Pabaltiečdių vakaras" pasi bent, naujųjų demokratų parti
darė svarbiausias metinis ry jos vadas ir 12 buvusių minis- kio aktą, padėkojo Kanados dynių organizuojama Taline, keramikos pavyzdžių, o es
šys tarp (Lietuvių, Latvių ir terių. Iš diplomatinių atstopvų pabaltiečiams už padarytas Estijoje; tai yra aiški pastan tai — tautodailės dirbinių,
Estų Kanados Bendruomenių) buvo Vatikano pro-nuncijus kontribucijas raštais ir memo ga netiesioginiai legalizuoti atliktų iš plunksnų.
Lietuvių skyriuje buvo
su vyriausybės bei parlamen ark. Angelo Palamas, kuris randumais Kanados užsienių Pabaltijo s kraštų okupaciją.
Pabaltijos
kraštuose
padėtis
Toronto dail. J. Dagio me
to nariais ir senatoriais. Be pa sukalbėjo įžanginę maldelę ir reikalų departamentui Hel
tebeUeka
labai
sunki;
vyksta
džio skulptūrų iš bareljiefų
sinkio
ir
Belgrado
proga
ir
Pasąillini,
ties "vakaro" įvyksta mūsų mons. Dante
nuolatinė
rusifikacija,
sovietų
lietuviškomis temomis: "Eglė
konsulų pasimatymas su už Australijos ambasadorius B.G. kvietė tokias kontribucijas
tikslai
nieko
nepasikeitė
nuo
žalčių karalienė", "Jūratė ir
sienio reikalų ministerijos Dexter su žmona, Venecuelos padaryti ir ryšium su Madri
Stalino
laikų.
Kastytis",
"Nepriklausomy
pareigūnais ir trijų Bendruo — F. Paproni ir JAV ambasa do konferencija.
bės
akto
paskelbimas",
"Lie
Trumpas kalbas programą
Ministeris Mark MacGui
menių atstovų pasimatymas dos atstovas A. R. McKee su
gan jau anksčiau yra buvęs pradedant ir baigiant pasakė tuvė motina", "Rūpintojėlis" ir
su vyriausybės pareigūnais žmona.
Dalyvavo penki Ottawos pabaltiečių vakaruose par Latvių ir Lietuvių Bendruome kiti. Visi kūriniai atkreipė daug
bei atatinkamu
memoran
dumų įteikimas. Šiemet delega žinomi žurnalistai — dr. J. lamento rūmuose, kurie jam nių Kanadoje pirmininkai T. dalyvių dėmesio, ypatingai
cija buvo priimta pačio už Grace, "Ottawa J o u r n a l " vyr. padarė labai gerą įspūdį savo Kronbergs ir J.R. Simanavi didesnio dydžio "Rūpintojė
lis".
sienių reikalų ministerio Mark redaktorius, Jennifer Lewing- kultūriniais priedais — tau čius.
Iš parlamentarų dar kalbėjo
MacGuigan. Lietuvius atst- ton, "Canadian Press" žur tinėmis parodomis, koncertine
senatorius
Stanley Haidasz,
Bendros p a s t a b o s
tovavo J.R. Simanavičius, nalistė, John Best, "Ottavva programa, tautiniais rūbais,
buvęs
daugiakultūrinių
rei
KLB pirmininkas, J o a n a Journal" politinio skyriaus lietuviškas raguolis pasidarė
Prieš vakarienę buvo valan
Kuraitė, KLB visuomeninės vedėjas, Lubor Zink, "Toronto tradiciniu parengimų ženklu. kalų ministeris ir Walter Baker dą trukęs priėmimas ir prog
komisijos pirmininkė ir Algis Star" ir parlamento galerijos Kaip advokatas ir parlamento ministerio pirmininko pava ramai pasibaigus pusės valan
Juzukonis,
latvių Bend žurnalistas, ir Patrick Best, narys, dažnai susitinka su pa- duotojas ir pajamų ministe*- dos "Sočiai hour", laisvi
diplo- baltiečiais. Jie yra geri Kana ris.
ruomenės — pirmininkas T. O t t a w a " C i t i z e n "
pasikalbėjimai, kurių metu
Kronbergs ir estų Bendruome- matinio skyriaus vedėjas. Trys dos piliečiai ir kartu išlaiko sa
baltiečių atstovams buvo pro
Rezoliucijos senate i r
nės — vicepirmininkas L. Lei- paskutinieji parašė ilgokus vo identitetą ir tėvų kultūrą. Jų
gos asmeniškai pasikalbėti
vat ir W. Pent. Šie įvykiai straipsnius apie mūsų kon- imigracija, nors negausi skai
parlamente
su parlamentarais, diploma
užima dvi dienas, todėl ir gali- šulus bei viso parengimo pras- čiumi, yra ir sena ir nauja. Pir
"Pabaltiečių
V a k a r o " tiniais ir spaudos atstovais. Iš
ma sakyti, kad tai yra
mę savo dienraščiuose, kurių mieji lietuviai, kurie kariavo
išvakarėse,
1980.V.27,
trys viso kviestų svečių buvo 210,
"Kanados pabaltiečių dienos bendras tiražas siekia pusę Napoleono armijose ir pateko į Pabaltijo
tarp jų 30 lietuvių: iš Toronto
konsulai
buvo
anglų belaisvę, Kanadon at
Kanados parlamento rū- milijono egzempliorių,
— J.R. Simanavičius, KLB
pakviesti
į
Senato
garbės
sve
vyko 1812 m.; latviai — 1980
muose".
pirmininkas, Laima Berm., bet daugumas pabaltiečių čių galeriją ir senatorius Paul žinytė, KLJS pirmininkė, Ra
Pagrindinis kalbėtojas —
Yuzyk, pritariant Senato pir
D a u g žymių p a r l a m e n t o užsienio r e i k a l ų m i n i s t e r i s atvyko po antrojo pasaulinio mininkui sen. Jean Marchand, mūnė Jonaitienė ir A Simokaro.
padarė oficialų
pareiškimą, nelienė, Toronto KLB apy
narių ir senatorių
Mark M a c G u i g a n
P r i s i m i n d a m a s neseniai vėliau įrašyti į Senato doku- linkės pirmininkė ir iždininkė.
"Vakare" dalyvavo 22 sena(Nukelta i 5 psl.)
Ministeris Mark MacGuigan Kanadoje įvykusį Kvebeko metus, kuriame tarp kitko

PABALTIEČIŲ DIENOS KANADOS
PARLAMENTO RŪMUOSE

SLAPTAS KUNIGAS
RUSIJOJE
J u o z a s VaiČeliūnas
31
Tą naujieną papasakojau Liudvikui ir kitiems
parapiečiams. Greitai žinia aplėkė visą Norilską.
Žmonės labai pasipiktino, kad KGB iš jų atima
paskutinį kunigą. Nežiūrint įspėjimo, kad aš
nebeatlikinėčiau religinių apeigų, aš kasdien
laikydavau šv. Mišias ir atlikau žmonėms kitus
religinius patarnavimus: krikštus, santuokas,
išpažintis. Savo baldus išdalinau žmonėms. Kun.
Viktoro namelį ir koplyčią palikau kaip stovi, nes to
prašė mano buvę parapiečiai.
Aš bandžiau nusipirkti lėktuvo bilietą į Krasnojarską, bet visi bilietai buvo išparduoti. Pagaliau ne
mano reikalas ieškoti bilieto: kas mane išsiunčia,
tegu pasirūpina ir bilietu. Po 8 dienų prisistatė
policijos pareigūnas ir pasiteiravo apie lėktuvo
bilietą. Pasakiau, kad bilieto neįmanoma gauti, nes
visi bilietai išparduoti. Jis paprašė 460 rublių bilietui
ir išėjo. Po kiek laiko grįžo su bilietu.
Kitą dieną užėjau į paštą ir paskiau paštininkei, jei būtų laiškų Lipinskiui. iuos persiųsti man, nes
aš naudoju dvi pavardes. Jigreitai pervertė laiškus ir

m a n padavė du laiškus su JAV ambasados Maskvoje
štampais. Ant jų buvo pažymėta: "specialus
pristatymas". Jie buvo neatidaryti, bet pagal pašto
antspaudą, jie čia pašte išbuvo 10 dienų. Laiškuose
rašė, kad aš atvykčiau į Maskvą, į ambasadą ir kad
pasirūpinčiau gauti iš Sovietų Sąjungos išvažiavimo
vizą.
Iš pašto nuvykau į policiją ir laiškus parodžiau
savo "draugui" policininkui. Jis pasakė, kad tai ne jų
reikalas. Tuo reikalu turėsiu kreiptis Krasnojarske.
Namie parašiau laišką JAV ambasadai Maskvo
je. Vakare buvo mažas atsisveikinimas pas Liudviką,
nors nuotaika buvo bloga. Sunku skirtis su turimais
draugais. Kitą rytą 6 vai. paskutinį kartą Norilske
atlaikiau šv. Mišias, išdalinau komuniją ir at
sisveikinau su savo parapiečiais, kurių čia buvo daug.
Po pamaldų su Liudviku ir jo žmona grįžome į namus
pusryčių. Tai buvo 1958 m. balandžio 13 d. ir dar labai
šalta. Apie 10 vai. pamačiau mašiną, iš kurios išlipo
policininkas. Aš atsisveikinau su Liudviku ir jo
žmona ir su lagaminėliu sutikau policininką. Sėdome
į mašiną ir važiavome į aerodromą. Aš dar apžvelgiau Norilską, kuris nuo 1946 metų buvo "mano
kraštas". Aerodromas nuo Norilsko už 25 mylių. Kai
įsėdau į lėktuvą ir lėktuvas pakilo į orą, dar
apžvelgiau tą snieguotą kraštą, kur dirbau kaip
kalinys ir kunigas.
Krasnojarske
Krasnojarską pasiekiau per 4 valandas, kai prieš
12 metų iŠ Krasnojarsko į Dudinką keliavome dvi
savaites. Išlipęs iš lėktuvo, pasišaukiau taksį ir
nuvažiavau į Syever viešbutį, kaip buvo įsakyta
policijos. Viešbutyje budinčiai mergaitei pasakiau.
kad noriu gauti kambarį- Ji paklausė, iš kur aš esu.

Pasakiau, kad atvykau iš šiaurės. Ji paprašė parodyti
pasą. Padaviau dokumentus ir Norilsko policijos
raštą. Man davė kambarį Nr. 213,15 rublių parai. Jau
buvo 6 vai. vakaro, o aš buvau be pietų. Viešbučio
restoranas remontuojamas. Išėjau iš viešbučio ir
ieškojau restorano. Netoli buvo "Yenisei". Čia
pavakarieniavau ir sumokėjau 15 rublių.
Grįžęs į viešbutį, savo kambaryje radau uždegtas
šviesas ir kitą keleivį, nes kambaryje buvo dvi lovos.
Mes su juo pasikalbėjome, o apie 10 vai. nuėjome
miegoti. Kitą rytą apie 9 vai. nuėjau į policijos
bū8tinę.Viršininko nebuvo, parodžiau ambasados
laiškus budinčiam pareigūnui. Jis man nurodė nueiti
į netoli esančią OVIR (įstaiga užsienio vizoms).
Nuėjau.
OVIR įstaigoje daug žmonių, stojau ir aš į eilę. Po
kokios valandos sekretorė pranešė, kad viršininkas
galės priimti tik po 3 valandų. Aš jai pasakiau, kad
turiu svarbių reikalų ir parodžiau dokumentus. Ji su
dokumentais nuėjo pas viršininką. Grįžusi pasakė,
kad rytoj rytą aš būsiu pirmas. Paskui ji mane
pakvietė į savo patalpą ir paklausė, ar aš tikrai esu iš
Amerikos, kaip čia patekau, kaip su mano šeima ir t.t.
Pagaliau ji liūdnai pasakė: "Bet jie jūsų neišleis".
Pasakiau, kad čia ne mano idėja, bet JAV ambasados
Maskvoje. Bet ji visvien pakartojo, kad manęs
neišleis.
Kitą rytą 8 vai. jau buvau įstaigoje. Vėl daugybė
žmonių. Devintą valandą sekretorė perskaitė mano
pavardę ir pakvietė į vidų. Prie stalo sėdėjo jau
praplikęs pareigūnas. Aš linktelėjau ir pasisveikinau.
Paskui padaviau ambasados laiškus. Jis nemokėjo jų
perskaityti, todėl su laiškais išėjo į kitą kambarį(Bus daugiau)

s

-

nespau
nuo Aušros vartų koplyčios, varo Apsakymas parašytas
žydus iš geto. Kurlink juos veda džiant išorei, ko paprastai neži
— nežinoma, bet iš siaubo, liū no cenzūruojama spauda.
desio ir klusnumo, kas sukaustė j Užsieniniai rusai skaitytojai,
skirtingų amžių žmones, aiškėja: j susipažinę su Kornilovos apsakyHK.1H H A M E D — M O T E R Y S
R E A L E S T A T E
B E A L
K 8 T A T E
Sovietiniame literat6ros žur S a u retkarčiais, spaudoje pasiro juos deportuoja į mirtį. Ponia Sta imi, tikriausiai paklaus: kuriam
nale „Zrmmda" (Vėliava) bu dydavo jos literatūriniai ir kri nislava, atpasakojusi šią istoriją tikslui šis apsakymas išspaus
70-os ir Talman apyL — 2-jų butų iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
SE AM S T R E S S
autorei po daugelio metų, tvir dintas? Ir atsakyti į tą klausimą, mūrinis. 2 mas. garažas. Skambint
vo įdėta (1080, N r . l ) rašy tiniai rašiniai.
Mfg. co. needs seamstress with iaINVESTUOTOJAMS
Visų pirma, „Aušros vartų" tino negalinti užmiršti šių n u  mums atrodo, nėra taip jau leng po 5 vai. vak.
tojos Galinos Kornilovos apy
dustrial sewing machine exper. Mušt
va.
Tel. 768-9279
saka „Aušros vartai" (Ostro- apsakymas domina tema, kuri smelktųjų mirti paklusnumo.
Už žemą nuošimti — puikiame prie be accurate with measurements.
Pulaski and Irving Park.
miesty — 8 metų senumo liuksusinis
Kad SSSR valstybėje .persekio
bramskije vorota). Apie tai yra tabu sovietinėje spaudoje —
„Tuo momentu, — rašo Kormūr.
3-jų
vienetų
namas.
2
butai
po
MARQ L ETTE P A R K E
Call 588-8380 8:30 a.m. to 5 p.m. I
rašo Paryžiuje leidižamas rū tai tema apie masinį žydų nai nilova, — kada pirmoji kolonos jami tikintieji ir egzistuoja anti
sy išeivių savaitraštis „Russ- kinimą. Nors ir reikia pasakyti, eilė priėjo prie Aušros vartų, ži semitizmas —žinoma ir mokslei parduodamas iy2 a u k š t o mūr. 3 mieg. ir vienas su 2 miegamais.
Naujas 2% maš. garažas. Prašo
kaja mysl" ( R U S Ų mintis). kad retkarčiais sovietų spaudoje laplaukė moteris pakėlė galvą ir viams. Ar sovietų valdžia visiš n a m a s arti 71-os.
$119,900. Galima VA paskola
IŠNUOMOJAMA — FOR BENT!
Skambint
436-1096
„Draugo" korespondentui ne buvo ir tokios temos rašinių. Bet staiga sustojo. Bailiai pažiūrėjo į kai abejinga priekaištams dėl an
CENTURY 21 — BEACON
pavyko gauti žurnalo „Zna- niekad m u m s neteko užtikti so ją kitos ir sustojo. Visos, kaip tisemitizmo ir dėl tikinčiųjų tei
HOUSE FOR RENT — Downers
3215
W. 63rd Si. — 436-7100
mia", todėl skaitytojams pa vietinėje spaudoje tokios medžia viena, jos žvelgė į ten, kur ties siu niekinimo? Mūsų akimis, ne
Grove.
5 bdm., 3 bth. CAC. 2»4 %.
gar. Walk to schools. Conv. to tranteikiama „Russkaja musll" re- gos, įrėmintos į religinius rėmus. vartais liūdėjo savo bažnytinėje sustodama areštuoti tikinčiųjų,
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll sport.
oeinzija, A.E. inicialais pasi Siužetinė Kornilovos apsakymo koplyčioje tamsiaveidė Mergelė varydama antisemitinę politiką,
ALSO FOR RENT — 100,000 acres
sovietų valdžia vis dėlto ne abe Yra laisvas gražus 4 kambarių butas
rašyta. Tenka sutikti su A.E. ašis — maldingasis žydžių, ku Marija.
Palikimas. Mūrinis ii kamb. 26 metų.
(1 mieg.). ApšikL Pirmam aukšte. Ar
tillable
farm in Paw Paw, Mich.
nuomone, kad G . Kornilovos rias varo sušaudyti, kreipimasis
Pagyvenusi
moteris
staiga jingai laikosi dėl šių priekaištų ti 65-os ir California Avenue. Nuoma Kabinetinė virtuvė. Įrengtas sausas
$2,000 per year.
rūsys. Centr. vėsinimas. Mūro ga
apysakos „Aušros vartai" te į Dievo Motiną, į pagarsėjusi suklupo ir ištiesė prieš save su — galbūt dėl savo prestižo iš 200 dol. men.
CALL (312) 655-2257 or 972-8229
ražas.
laikymo ir dėl propagandos sie
matika Ibei vaizdavimo būdas Jos paveikslą Vilniaus Auros var tinusių pirštų rankas.
Marinis 6 kamb. Geras. Nebran
Puikiausio mūro. 22-jų metų bungayra „reikšmingas literatūrinis tuose.
— Marija! —pašaukė ji ki- kių. Paskelbdama tokį apsakymą,
Išnuom. mieg. kamb. Brighton Par
low. 2 miegami. Pušų sausas beis- gus. Prie 70-os ir Washtenaw.
koks yra „Auršros vartai", vai mentas. Graži vonia ir ekstra tuale
įvykis" A. E. recenzijos verti
mdai
ir
įniršusiai.
—
Pažvelk
į
ke.
Vyrui ar moteriai.
Prie 70^w ir Talman. Mūr. 3-jų bu
Užbėgus pirmyn, pabrėžiame
džia galbūt turėjo aiškų tikslą — tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas. tų. Namas 25 metų. Geras. Pelningas.
mas iš „Russkaja Mysl", N r . dar vieną nuostabų faktą: apsa čia, Marija! Pažvelk į mus!
Skambint 254-7036
Susiglaudusios
būry,
bailiai
parodyti,
kad
masinio
žydų
nai
Karpetai. 2 auto garažas. Tuoj ga Savininkas duos paskolą.
3303.
kyme kalbama apie stebuklą, bet
lite užimti. Marąuette Parke —
n ė r a nė šešėlio antireliginio virpėdamos, kitos moterys žiūrė kinimo klausimas sovietams n ė $52,500.
BROKERIS P. ŽUMBAKIS
Žurnalas „Znamiar — pilkiau.v. .
..
,
,
,r
ra tabu, kaip lygiai ir religinis
M I S C E L L A N E O U S
v
jo į suklupusiąja.
778-6916
šias, niūriausias literatūrinis S S Pareiskmio, zo&s
stebuklingas
— Marija!—klykė senoji mo klausimas.
Platus sklypas. Geroje vietoje in
SR žurnalas. Visiškas Į W B M g . Į f « f a u s t y t a s pasiepranc-ose ka- teris, ir jos skardus balsas aki
lllilllllllllllllllllllllllllllllliuilliuuillllll
Jeigu mūsų spėliojimas apie vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.
kumas: nei sensacingų publikaci- į f ^ J į " 5 S J f Ž 5 '^ZT mirkai pralenkė visus kitus gar pagrindinį sovietų valdžios tiks
Ofise veikia automatinis telefonas.
n o Dievo Motinos veido* apra
jų, kuriomis retkarčiais pasigiria
lą teisingas, tenka pridurti, kad,
sus aikštėje.
šymas
skamba
šiltai
ir
iškilmin
Licensed, Bonded, Insnred
PUSMEČIUI
Maloniai prašau kalbėti lietu
žurnalas
.^Maskva",
nei at
— Atsimink, kas tu buvai, Ma mūsų nuomone, dėl šio propaNauji
darbai ir pataisymai. Vir
viškai ar angliškai ir paduoti savo
$121.00 Chicagoje
sargaus ir svorio dozėmis apskai gai.
rija! Tu gyvenai mūsų tautoje! gantinio tikslo nieko dėta yra šio telefoną bei pavardę, kada jums
tuvės
ir
vonios kabinetai. Kerami
Visų pirma — nedidelė istori
čiuoto liberalizmo, kaip u ž m a l e
Išgelbėk mūsų vaikus! Neleiski talentingo apsakymo autorė, są patogu namus apžiūrėti.
kos
ir
kt.
plytelės. Glass blocks.
#93.00
.Junost" (Jaunystė) arba žurna nė žfnutė: ne daug kas Rusijoje jiems žūti, Marija! Išgelbėk juos. žininga ir talentinga rašytoja.
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra.
C i c e r o j e
le „Novyj tmir" (Naujas pasau pažįsta garsų Vilniaus Aušros O šalia jos jau klūpo ant dul
J.G.
Į automatą galit kalbėt lietuviškai
v
a
r
t
ų
Dievo
Motinos
paveikslą.
(10/20/5/UM)
palikit pavardę ir telefoną.
lis), nei romanų vertimų, kaip
kino grindinio 'kitos tamsiais rū
Pensininkams auto apdrauda
S E R A F I N A S — 636-2960
„Inostrannaja Hteratura" (Užsie Šio paveikslo istorija reikšminga. bais moterys. Tarytum būtų kir
2644 W. 69th Street
iiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiHiiiiiiLuiniiiiiuni
Amžius 82 iki 80 m.
ninė literatūra) leidinyje. Iš nu Pirmą, šis paveikslas buvo Kor- tę palaipsnifti didelės girios me
KATEKEZACIJA
ooooooooooooooooocoooooooo
6529 So. Kedzie Avenue
merio į numerį tįsta ilgiausi blan sūnėje (Tauridos Chersonese) ir džius.
EKSPERTISKAS PATIKIMAS
Popiežiaus Jono Pauliaus II Tel. 737-7200 ar 737-8534
buvo
vadinamas
Korsūnės
ir
Kris
kių partinių rašeivų rašinėjimai,
I.
BACEVIČIUS
—
778-2233
—
MarijaMarija!
Marija!
—
APTARNAVIMAS
apaštalinis laiškas "Catechesi
jų tarpe ir vyriausiojo „Znarnia" taus Įsikūnijimo paveiksllu. Ketu raudodamos kartojo ant žemės
Oro
vėsintuvams,
Šaldytuvams, viri
Tradende" — apie katechizaciamžiuje kunigaikštis
redaktoriaus Koževnikovo, kuris rioliktame
mo
krosnims,
boileriams.
24 valandų
parklupusios
moterys..."
(psl.65).
Marąuette Parko ir Apylinkių
jos svarbą šiuolaikiniame pašau
Algirdas,
Gedimino
sūnus,
atkėlė
tel.
S
k
a
m
b
i
n
k
i
t
e
d
a
b
a
r
—
224-5000.
yra sovietinės žvalgybos ir staliIr
tada
įvyko
stebuklas.
Ne,
NAMŲ
PIRKIMO-PARDAVIMO
ELMORE'S
HEATTNG
&
COOLTNG
lyje
sukėlė
ypač
didelį
susido
šį paveikslą į Vilniaus Trejybės
niško budrumo dainius.
oooooooooooooooooooooooooo
GREITAS K SĄŽININGAS
vienuolyną, kuris buvo ant kal nepasirodė ugninių veidų ange mėjimą t a r p jaunimo ir seserų
SIUNTINIAI 1 LIETUVA uiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiimiti
lai
ir
nesunaikino
jie
hitlerinin
Aptarnavimas
vienuolių, dirbančių katekizaciIr štai tokio pobūdžio ž u r n a  vos, miesto gale, kur gyveno daug
ir kitus kraštus
kų, ir nusmerktųjų kolona neiš jos srityje ir ieškančių naujų di
rusų.
Amžiatms
slenkant
paveiks
le išspausdintas rašytojos Gali
K
r
e
i
p
t
i
s
į
NEDZINSKAS, 4059 Archer A ve.
silaisvino. Bet ta pat senoji žydė, daktinių priemonių tikėjimo tie
nos Kornilovos apsakymas „Auš- las n e kartą keitė savininkus: uni
Raiša U R B O N I E N E atlieka
DANGUOLE VALENTINAITĘ
Chicago, m. 60632, tel. 927-5980
pagėlbos at sų skelbimui. Šiai problemai ap
ros vartai" (Ostrobramskije vo tus, vienuolius karmelitus.Šiais lai " Įl e^ v un su io Marijos
pramogines
dainas, kairias su
Century 21 — Beaoon Realty
s a v 0 sl ono
^
* k i b u s i « tarti Romoje buvo suruoštas
rota) — „ Z n a m i a " N r 1, 1980. kals Aušros vartų Dievo Motinos P f
kūrė kompozitorius B. GOR3215 *W. 63RD STREET
Sio apsakymo pasirodymas, m ū  paveikslas patraukia įvairių tiky- mažytę mergartę ir su jėga iš- studijų suvažiavimas, kuriam
BULSKIS.
Tel. 436-7100 arba 434-0935
SVIede
i s k olonos
M< e
iš
10% — 20% — 3 0 % pigiau mokėsit
buvo
parinkta
tema:
"Katekizabų
tikinčiuosius
—
katalikus,
sta*
f
"
v
yra
reikšmingas
už
apdrandą.
nuo
ugnies
ir
automo
Garso režisorius Paulius J a sų nuomone,
mete v k ą l z m o r a u
bilio pas m u s .
cija
80-uose
metuose
apaštalinio
čiatikius
ir
unitus.
Iš
ibeletristi-!
,
f
susibūrimą
įvykis.
siukonis. Išleido GINTARAS,
nio KomSiovos liudijimo mes suži p n e kelio. Ir ši minia, akimir- laiško Catechesi Tradende švie
F
R
A
N
K
Z
A
P
O
L
I
S
filmų i r plokštelių gamyba, HolGalina Kronilova — prozinin n a m e , kad karo metu, iš visų šo kai prasiskleidusi, prarijo mergai soje".
Lietuviškas restoranas su namu ir
lywood, California.
Telef.
—
GA
4-8654
įrengimais Marąuette Parko rajone.
kė; ji priklauso rašytojų V . Voi- n u supami mirties, meldėsi ir žy tę ir paslėpė ją už žmonių nu
S208Vj West 95tti Street
Kaina su p e r s i u n t i m u $8.95
garų" (psl 66). Raudojančios mo
Labai geras biznis. Lengvos pirkimo
novičiaus ir V. Kornilovo kartai. dai.
iiiiiiiimimimiiiMimiiimiminiiiimiii!
Užsakymus
siųsti:
sąlygos.
Ji neseniai pradėjo kurti prozą,
Stai apsakymo siužetas: rudens tinos pradėjo stumti savo vaikus
DRAUGAS,
Ą5If5
W. 63rd St.,
2 butai — medinis. 68 ir Maplebent prieš aštuonetą metų, anks- dieną turgaus aikšte, kuri netoli į minią, kaimietės skubiai gaudė
Chicago,
IL
60629
wood. Labai tinka giminingoms šei
vaikus ir bėgo į aplinkines gat
iiiiiiiiiiininniiniiummmimumimiiiii
moms.
ves. Pasimetę palydovai greitomis
it
rt\
Mūrinis bungak>w Brighton Parke. ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
nepajėgė nutildyti tą „gyvąją
D £ M E S I O
15 metų. Del ligos reikia skubiai par- kitus daiktus. Ir iį toli miesto lei
audrą". Vaikai buvo Sgelbėti
iuoti. Geras pirkinys.
dimai ir pilna apdrauda.
(ar visi?), nusmerktųjų koloną
Himimiiiiiiiiniiniiiiiiimiimiiiiimimt
TeL _ WA 5-8063
ŠIMAITIS REALTY
nuvarė toliau, į pietvakarius,
BRICKWORK • TUCKPOINTING
Dienraščio "Draugo" admi
Toronto, Ont.
Insurance — Income Taz
„kad vėliau kartu su tūkstan
CHIMNEY REPATR
Notary Public
40 years experience in industrial,
čiais rusų, lietuvių ir lenkų su nistracijoje galima pasirinkti j LIETUVIŠKA ŠEIMA
commercial and rezidential work.
2951 W. 63rd Street
šaudytu prie miškingų šlaitų, vairių liaudies meno darbų: me
nieko
neišskirtinio
Panerių
kaidžio, keramikos, drobės, taip Tel. 436-7878 ar 839-5568
Raimundas Smalenskas, Kazio
I. LEONARD
459-8874
KTUMUS IR BALDUS
mo .
ir a.a. Eugenijos sūnus, baigęs
pat gražiai papuoštų lėlių.
Plauname ir vaškuojame
imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'
Apsakymas parašytas
santū
geologijos—geografijos
mokslą
visą rūšių grindis.
IIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIII
Apsilankykite j "Draugo" ad
riai, be kilstelėto stiliaus, be eg
Northern universitete, IL, š. m.
BUBNYS — TeL B E 7-5168
ministraciją
i 8 pasižiūrėkite. Gal
zaltacijos. Savo vidine struktūra
pavasarį susituokė su Ilona Janejis panašus į apybraižą — G. rasite kai ką padovanoti savo
liūnaite, Kazio ir Marijos dukra,
Nauįa
Komilova kelis kartus pabrėžia giminėms ar draugamabaigusia soc. mokslus Londono
iiiHitiiimiiimiMiiimiiiiiimiiiiiiinmii j
'£AL v GROUP
istorinį įvykio tikroviškumą, ku
universitete Kanadoje. Santuokos
U.S.A."
Sofijos Ambrozevifcitnei
M. A. Š I M K U S
"Draugo" adresas: 4545 West
rį panaudojo kaip apsakymo pa
apeigas pravedė kun. Paulius Bal
VV'e'll help you m a k e the right movė
knyga
I>COME T A S SERVICE
63rd St.. Chicago, 01. 90629
matą.
takis Prisikėlimo par. bažnyčioje,
NOTARY PT.-BLIC
Įdomiai pavaizduotos gyveni
„Aušros vartai" yra stebuklo ilHllilIlIlIlIlIlIlIlIinilllllIIllilHlilUIlIlilH
Toronte. Prie altoriaus juodu ly
4259 So. Maplewuod, tel. 254-7450
JEI G A L V O J A T E
mo iškarpos iš nepriklausomos
apsakymas. Tragedijos. Tikėjimo.
dėjo trys poros pabrolių—pamer
Taip pat daromi VERTIMAI.
iiiiiiiiimimiiiiiHiminimimiimimiiiir
PIRKTI AR PARDUOTI
GIMINIŲ
iškvietimai,
pildomi
Lietuvos, Vokietijos stovyklų ir
gių, kurių viena (Kežemėkaitė)
PILIETYBES PRAŠYMAI i r
Kreipkitės
i
kitokie blankai.
Mišrų metu skaitė atitinkamai
Amerikos gyvenimo.
abu švariai lietuviškai kalba ir
'iiiiiiiiiiiiiiiiuiiniiuiiuiuiiiuiiiijuiiimi
sutuokiamiesiems skirtus komen
rašo. Taigi, pasilikę dvikalbiais
Kaina su persiuntimu $4.85
BUDRAITIS REALTY C0.
Radijo Valanda Jau *9 metus tar
tarus. Įdomų, turiningą pamoks Jaunavedžiai Raimundas ir Ilona (Ju- juodu laimėjo.
nauja New Jersey. New York ir CoaiMiimiimiuiiimiimmmmiiiiiniiiiiTii!
lą sakė kun. Patalius. Giedojo so zeliūnaite) Smalenskai pradeda vestu
!; Įvairių prekių pasirinkimas ne
6600 S. Pulaski Road
Šio gražaus pokylio pabaigoje necticut lietuviams !
Gaunama Drauge, Marginiuo
brangiai iš mūsų sandelio.
vinį
valsą
savo
santuokos
puotoje.
listas V. Verikaitis.
Raimundas tarė padėkos žodį lie Kas šeštadienį nuo * Iki 5 vai. po
Tel. _ 767-0600
piet 19 WEVD Stoties Nc«r Torke
GOSMOS PABGEL6 EXPKESS se, Vaznelio krautuvėj ir kitur.
tuviškai
ir
angliškai:
tėvams
už
1330
kil..
AM
ir
nuo
7
Iki
8
va!
Tos pačios parapijos salėn į svarbų religinio bei tautinio auk'
Independently owned and operated
2501 W. 69 S t , Chicago, m . 60629 \ Knygos mylėtojams — t i k r a
vak. 97.9 meg. FM.
vaišes susirinko daugiau dviejų Įėjimo vaidmenį bei naudą tė pagalbą — pu'kiai suruoštas ves
tuves, giminėms, svečiams už gra Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS
SIUNTINIAI 1 LIETUVA dovana.
šimtų žmonių. Dalyvavo gimi vų namuose ir mokyklose. „Be
nniiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiii
žias, gausias dovanas. Raimun
Telef. — 925-2737
234 Sunlit Drive
nės: L ir A. StepaiČiai, L. Balt- šių reiškinių", — sakė jis, —jau
iiiiiiimiiiiiimiiiuiiiimiiiimiimmiiim
das ir Ilona džiaugiasi ir tiki, kad
Vytautas Valantinaa
tušaitienė, N. ir J. Vazneliai, E nuoliu sielose, atseit, jų dvasinia
Watchung, N. J. 07060
iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Dievas juodviem padės šeimyniš
BUTŲ
NUOMAVIMAS
tiniiiiiiiHHiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiiiiuimi
į
ir H . StepaiČiai, Hesų bei Klei m e bagažėly negal; dorai vystytis
kame gyvenime.
TEL. - 753-56M (201)
nų šeimos ir kiti. Viename šulės dvasinė žmogaus kultūra bei tik
Namu pirkimas — Pardavimas iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimminnniiiiiiii;
Dalyvis iHiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimmiiin
gale buvo nemažai jaunimo, ku rasis žmoniškumas — pažymi
Draudimai — Valdymas
rio dauguma, girdėjau, kalbėjosi mas, kas gera, kilnu, gražu pa
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
^IlIIIlIllIllIllIlIlIlIllIlIltinitlIlIUHIlIlIlilIHllllllIIIIIIIIIIIUflIlIlMIllIlIlHIIMflIlIlIlIlIU
lietuviškai. Kai pakalbini ang gal kūrėjo valią". Ypatingai da
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
Seniausia Lietuvių Radio programa
liškai besikalbančius, gauni atsa bar mums, karo audrų atplėš
Pardavimas ir Taisymas.
Naujoj Anglijoj iŠ Stoties WLYN,
Notariatas — Vertimai
kymą gražiai ištartais
lietuviš tiems nuo tautos kamieno, svar
M I G L I N A S TV
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo
kais žodžiais. Pradedant vaišes, b u , kad kuo daugiau, kuo la
2346
W. 69 S t , t e i 776-1486 I 1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo
ANTANAS and ANASTASIA TASfOSATTlS
I
palaiminimo žodį taTė k u n . E. biau būtų krepiamas dėmesys į
uiiiiimiimiiniiimmmiiiuiiiiinmiiiiH dama vėliausių, pasaulinių žinių san
PabBahed by Lithaacian Folk Art Institute,
=
Jurgutis. Šokiams grojo puikus tuos jaunuolius, kurie ne tik ne
i.
B A C E V I Č I U S
trauką ir komentarai, muzika, dainos
iiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiti
Toronto, Canada, 1979
= 6529 S. Kedzie Av. _ 778-2233
Ir Magdutis pasaka. 5ią programą
orkestras. Programai vadovavo R. pamiršta tėvų gimtos kalbos, bet
veda Steponas ir Valentina Minkai.
Underys, gerai pažįstamų čikagie- dar ją puoselėja, besimokydami
Veikalas didelio, liuksusinio formato, 258 psl., gausiai iliua- 5 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIUUUUUUUIIIUII
Biznio reikalais kreiptis } BaltJc Fločių Underių sūnus. Jis su savo lietuviškose mokyklose, netgi uni i truotas nuotraukomis, istoriniais ir šiaip piešiniais, gera dalis s
rtsts — gilių bei dovanų krautuve.
draugu įdomiai, įterpdami gra versitetuose, kurie skatina dvikal- į iliustracinės medžiagos spalvota. Knyga rimta moksline studija. E
502 E. Broadway. So. Boston. Mass.
žaus humoro, pravedė gražių mo biškumą, sudaro sąlygas lituanis • Taip pat graži, vertinga dovana bent kokia proga.
s
Apdraustas perkraustymas 02127. Telefonas 268-0489. Ten pat
gaunamas dienrašti* "Draugas" ir rsmentų, sudarančiu dalyvaaijan- tikai studijuoti. Tokie išsimoksli
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,
Įvairių atstumų
Knygos kaina su pershmtimn — $27.50
lite didelj pasirinkimą lietuviškų kny.
tiems jaukią nuotaiką.
nę lietuviai inteligentai pajėgūs,
nes jis plačiausiai skaitomas lie TeL 376-1882 arba S76-5996
Užsakymus siųsti:
„Kalbėtoju" buvo nedaug. Po net bet kokio amžiaus, ateity betuvių dienraštis gi skelbimu kai imntmmmumiHtmuiuiiiiuiittiiMini iiiiiiifiiifiiifiiiiiiiiniuutiiiiiiiiiiiiiiiinir
žodeli tarė ir vedusiųjų tėvai: Ja-1 sikuriarrčjai Lietuvai iš naujo
DRAUGAS, 4545 W, 63rd St., Chicago, IL 60629
Perskaitę "Draugą", duokite
nm vra -/idiems prieinamos.
neliūnas, džiaugdamasis gražia j bus vertingesnis bagažas už aukPerskaitę "Draugą", duokite
Ulinois
g
y
v
e
n
t
o
j
i
dar
prideda
$1
56
valstijos
mokesčio.
•
pora, linkėjo sėkmės ir laimės Šei- Į so skrynias. Šiandien čia „aplaisjį kitiems pasiskaityti.
j j kitiems pasiskaityti.
myndSkame gyvenime; Smalens- {tomi" Raimundas ir Hona atro- nUIIUHIII!lilllllllHHIIII!IUmillinillllll!IHUIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllUIIIHIIIUIIIIHIIIK:
iiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiminiimiii
SKELBKTTĖS "DRAUGE"
kas, pabrėždarnas itin vaikams i do lyg ir išlaikę egzaminą — I
DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. liepos mėn. 7 d.
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sams čia reiškiasi daugiausia ko
voje už tikėjimą. Šiuo atžvilgiu
latviai yra žymiai lankstesni ir
silpnesni militantai.
Vakaru pasaulyje Baltijos traj gėdija yra beveik užmiršta, ne
norint užrūstinti "didžiosios" S.
S-gos. JT kalbama apie nepriklau
somybę ir žmogaus teises Afrikos
tautų tarpe, tačiau bijoma prasi
tarti apie trijų Europos tautų
Pabaltyje likimą.

A. f A.

Tautinių Šokių Šventės rengimo komitetas aptaria paskutinius šventės reikalus

Nuotr. V. Jasinevičiaus

apie 60 tūkst. "kulokų" ir "kon
trarevoliucionierių" gyvuliniuose
vagonuose į plačius Sibiro plotus.
K. BARONAS
Tad, nenuostabu, kad antrą kar
Mūsų bendradarbis Vokietijoje
tą okupuojant PabaltįjL šimtai
tūkstančių
lietuvių, latvių ir es
mas
Lietuvai,
Latvijai
ir
Estijai
Ar lietuviai, latviai, estai turi
tų
pasitraukė
į Skandinaviją, Vo
mažiau apsisprendimo teisių už net autonomijos, pavadindamas
kietiją,
Vėliau,
daugumas jų iš
Afrikos tautas, klausia įtakingas šiuos kraštus tik "Ostlandu", kur
emigravo
į
užjūrius.
Vakarų
Vokietijos
laikraštis gauleiteris Lohse bejėgiškai svy
Stipriai veikė partizanai, tačiau
Rheinischer Merkur š. m. birže ravo tarp brutališkų SS įsaky
išvežimai
buvo tęsiami toliau.
lio 13 d., duodamas 40-ties m. Pa mų ir švelnesnių kariuomenės
Tik
po
Stalino
mirties jie kiek
baltijo okupacijos proga labai nurodymų.
Straipsnio autorius atžymėjęs sumažėjo) užplūstant rusifikaci
platų straipsnį apie tų tautų pa
130
tūkst. vokiečių perkėlimą į jai tose trijose valstybėse. Ypa
vergimą.
tėvynę
ir trumpą Pabaltijo vals tingai nuo rusų kenčia Latvija
Netoli Maskvos, savo vasarvie
tėje dar šiandieną gyvena 90m. tybių nepriklausomybes gyveni- ir Estija. Latvių sostinėje rusai su
Viačeslavas Molotovas, pagrindi- mą, toliau sako, kad šios trys ne- daro daugumą, netrukus panašus
nis Pabaltijo pavergimo akto- j slaviškos tautos pražydo ūkiniai ir likimas ištiks ir Talliną.
rius. Kruščiovo valdymo metu į' socialiniai. Tačiau jaunos demo- Estai ir latviai Sov. S-goje turi
gimimų
nuošimtį.
nemalonę patekęs buv. užsienio > kratinės valstybės, daug triūso mažiausią
reikalų ministeris, galėjo tik Į dėjo pastovios politines linijos Tuo būdu, tos tautos padidina
Kremliaus aukštuomenei išleisti į įvedimui, kadangi jau nuo 1926 rusų atvykimą. Priešingai Lie
savo prisiminimus, kadangi jis | m. Lietuvoje, 1934 m. Estijoje ir tuvoje: aukštas gimimų nuošim
1940 m. birželio 14 — 16 dieno 1939 m. Latvijoje buvo įvesti au tis, tad ir lietuviai sudaro 80 proc.
visų gyventojų. Čia lietuvišku
mis Lietuvai, Latvijai ir Estijai tokratiniai režimai.
Nepalyginamai daugiau žalos mas jungiamas su katalikų tikė
įteikė ultimatumus, reikalauda
mas Raudonosios armijos įžygia- lietuviams, latviams ir estams pa jimu, kas kartu reiškia tautišku
vimo ir sudarymo Sovietų Sąjun darė pirmoji rusų okupacija, ka mą. Popiežius Lietuvą pavadino
gai palankių vyriausybių. Ši dra da buvo surengta "pabaltietiška krikščionybės avangardu Europo
ma buvo iš anksto sujungtas su Baltramiejaus naktis", išvežant je, kadangi pasipriešinimas ruMolotovo — Ribentropo pasira
šytu aktu, iš anksto pasidalinant
įtakų sferomis. Tiesa, Lietuva
Ką tik pražydusiam laukų lelijos žiedui —
pradžioje turėjo patekti į Hitle
rio orbitą, tačiau vėliau, sutartis
buvo papildyta, ir rytprūsių kai
taip staigiai ir netikėtai mirus, jos tėvus BIRUTĘ ir
mynas buvo atiduotas į Stalino
ARŪNĄ BLINSTRUBUS, senelius EUGENIJĄ ir BRO
nagus.
NIŲ BLDsSTRUBUS, STASĘ ir JONĄ ŠIAUČIŪNUS ir
visus jos artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu
Straipsnio autorius Wolfgang
giliai liūdime.
Hoepker, nepaduodamas jokių
šaltinių pažymi, kad Hitleris leng
Juzefą, Viktoras ir Vladas Šimaičiai
va ranka atidavė Stalinui Pabal
tijį, dalį Lenkijos ir Besarabiją, iš
anksto turėdamas planus ju at
gavimui.
Baltijos tautų likimo turėjo su
silaukti ir Suomija. Deja, maža
Švč. ML Marijos Gimimo parapijos mokyklos mokine
tauta pasipriešino Stalino užma
Gyveno Chicago, Illinois, Manąuette Parko apylinkėj.
čioms. Po sunkių kovų, ji turė
Mirė liepos 4 d., 1980 m., 5 vai. ryto, sulaukus 9 m. amžiaus.
jo priimti padiktuotas sąlygas,
Gimė Evergreen Park, Illinois.
perleidžiant S. S-gai dalį savo že
Pasiliko dideliame nuliūdime tėvai Arūnas ir Birutė, seneliai
mių.
Bronius ir Eugenija Blinstrubai, Jonas ir Stase Šiaučiūnai, teta —
krikšto motina Seselė Milda Blinstrubaitė. kazimierietė, dėdė —
Vokiečių kariai Baltijos tautų
krikšto tėvas Rimantas Blinstrubas su žmona Irena, 2 dėdės: Šarūnas
buvo sutikti kaip išvaduotojai.
Šiaučiūnas su žmona Rūta, ir Algis Rimbergas su žmona Mary,
Deja, nacionalistinis režimas pa
giminaičiai Brigita. Mark, Nancy, Richard ir Robert, ir kiti giminės,
rodė okupacinius nagus, neduodadraugai ir pažįstami.
PABALTIEČIAI

•

•

i

—

KANADOJE

(Atkelta iš 3 pusi.)

Mielai
A . t A . Julijai Ivanauskienei mirus,
vyrą Antaną, jos sūnus Česlovą ir Jurgį Ge
ležiūnus ir JŲ šeimas nuoširdžiai užjaučia
me ir kartu liūdime.
Leokadija ir Zigmas Balniai

Dainavos ansamblio nariui
ČESLOVUI GELEŽIŪNUI ir šeimai,
jo motinai a. -J- a. Julijonai GeležiūnieneiIvanauskienei mirus, nuoširdžią užuojautą
reiškia
L.

M. Ansamblis

"Dainava"

EUDEIKIS
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4 3 3 0 - 3 4 So. C a l i f o r n i a Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852

ŠEŠERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. f A. KAZIMIERAS TOLYS

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e Avenue
Telefonas — Y A r d s 7-1741-2

Gyveno Cicero, IUinois.
Jau suėjo šešeri metai, kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo mylimą krikšto tėvą ir draugą, ku
rio netekome 1974 m. liepos mėn. 8 dieną.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsi
me užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam am
žiną ramybę.
Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos liepos 9 d.,
8 vai. ryto Šv. Antano parapijos bažnyčioje, Cicero, 111.
Šv. Mišios taip pat bus atnašaujamos Kanadoje ir T.
Marijonų koplyčioje, Chicagoje.
Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis
pasimelsti už a. a. Kazimiero Tolio sielą.

Mažeikai Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH VVESTERN AVE.
Tel. 737-8600-01

9837 SOUTH KEDZIE AVE.

Nuliūdę: Krikšto sūnus Stanley Sheputis su šeima
ir draugai.

Tel.

422-2000

Mylimam broliui

A.f A. VYTAUTUI GRINIUI mirus,
liūdinčioms seserims — dr. LAIMUTEI GRINICTEIŠMULKŠTIENEr, ALDONAI BRIŠKAITIENEI ir PRAURIMEI MURINIENEI su šeimomis nuoširdžią užuojau
tą reiškia
Marija Markulienė ir Janina Jakševičienė
su šeimomis

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS

KUR TAS ŠALTINĖLIS

" ^

Edmundas Kuodis ir Jonas Girijotas įdainavo 27 populiariąsias
harmonizuotas liaudies dainas su penkių įvairių instrumentų palyda.
Išleido dr. Jokūbas Štokas. Lietuvos atsiminimų radijo programos
vedėjas, gyv. Watchung, N. J.
Dviejų plokštelių albumas su persiuntimu kainuoja $14.95. m. gyv.
prideda 70 c. valstijos mokesčio.
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629

Priklausė Neries tuntui ir Nativity B. V. M. Girls Sodality.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71
Street.
Laidotuves įvyks antradienį, liepos 8 d. Iš koplyčios 10 vai. ryto
bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje
įvyks pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta j šv.
Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Tėvai, seneliai ir kiti giminės.
Laidotuvių direktorius Donakl A. Petkus. — TeL 476-2345.

•

DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. liepos mėn. 7 d.

D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. DAIMID

A. t A. Lisa France* Blinstrubaitė

fc.

POVILAS KESIONAS

Nuliūdę: Duktė ir anūkas.
Laid. direkt. Petras Bieliūnas. — Tel. LA 3-3572.

A. f A. LISAI BLINSTRUBAITEI

• • •

Areštuota 10 žmonių, kurie J
Illinois valstijoje grobė čekius, j
Jie pavogė apie 500,000 dol. pasi Į
savinę per 1000 čekių Illinois,
Indianos, Wisconsino ir Pennsyl Į
vanijos valstijose. Keli areštuo- Į
tieji yra iš Chicagos. Jie naudo
jo čekiams spausdinti spaustu
ves, išvogdavo parašus ir juos
padirbinėdavo.

Gyveno 5543 S. Albany Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė liepos 4 d., 1980 m., 2 vai. ryto, sulaukęs 87 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Pandėlyje, Rokiškio apskrityje.
Amerikoje išgyveno 31 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Lijana Saxon, anūkas Mar
kus, pusbrolis Raimundas Kalvelis, brolio sūnūs: Walteris Kesiūnas
su šeima ir Adolfas Kesiūnas su šeima, sesers sūnūs: Romas Zalubas su šeima ir Povilas Zalubas, kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Velionio žmona buvo a. a. Veronika.
Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje, 4348 S. California
Avenue.
Laidoutvės įvyks antradienį, liepos 8 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto
bus atlydėtas į Svč. M Marijos Nekalto Prasidėjomi parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

BALTIJOS TAUTŲ GENOCIDAS

—

Į

ČEKIU VAGYS

1

2533 VVest 71 St., Chicago
1410 So. 50th Av., C i c e r o
Tel.

476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

f

Rita Rudaitytė, Toronto Stu
dentų draugijos pirmininkė,
Juozas Kaributas
Algis Juzukonis Irena Meiklejohn, KLB krašto tarybos na
Memuarai. 80 metų teatrinio darbo sukakčiai paminėti,
rė, P. Kuras, buvęs KLJS pir192 pusi. Spaudė Saleziečių spaustuvė Romoje 1977 m. Kie
mininkas
i š W i n d s o r,
tais viršeliais. Kaina su persiuntimu $1030. Užsakymus
profesoriai Romas ir Joana
siųsti —
Vaštokai iš
Peterborough. ailH1lllllllllllllllll!IIIIlllllllHllllllllllllllllHIHIIIIIII1IIIIIIU'lllIlllllllllllHllllllllllll{Į
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St, Chicago, HL 60629.
Liucija Skripkutė, Vida Stane
vičienė ir Joana Kuraitė iš
^
fi>
Hamiltono, visos KLB centro
valdybos narės, iš Ottavvos
KLB apylinkės valdybos na E
Giedros Rasvytytes-Gudauskienef
Ar mes atliekame laisvės pareigą savo tautai?
S
riai J. Augaitis. Rūta DanaiBent vienu atžvilgiu mes galime ją nesunkiai atlikti, būtent £
tytė, G. Vasiliauskaitė, Baltų Ę_
2
pridedami
$5.00 įstojimo mokesčio. Jokių kitų mokesčių nerei- g
Feder. nariai J.V. Danys, V.
NORSCIAU SKRISTI — Naujos dainos maži emu ir jau
: kės. išskyrus už pasirinktas knygas su trečdaliu nuolaidos.
S
Radžius, Ladas Giriūnas ir ki
niems.
Kaina $2.00
Klubas siunčia savo nariams informacija* *pie naujai i*- s
ti.
leidžiamas knygas.
— Sopranui su piano akompani
4 DAINOS
Sudėtinga vakaro programa
mento.
Kama $3.00
U i $5.00 ar daugiau paimdami Uetuviakų knygų per metus,
praėjo
sklandžiai;
vakaro
mes galime per Lietuviškos Knygos Klubą palaikyti gyvą LAIS
pranešėja buvo adv. Joana Ku
VIEŠPATIES
VĄ UETUVISKĄ KNYGĄ. Ui tai mes gausime pasirinkti vi
raitė. Kalbėtojų skaičius buvo
fiemam balsui
Kaina 1.00
sus Klubo leidinius trečdaliu pigiam.
PASAULIS
apribotas ir kalbos, išskyrus
du pagrindinius kalbėtojus, bu
Raiykite prie pirmos progos:
METŲ LAIKAI
— Populiarių dainų eiki as.
vo trumpos ir nekartojančios
Kaina $2.00
LEETUVIsKOS KNYGOS KLUBUI
pasakytus dalykus; muzikinė
4M5 West 6Srd Stasei
Utaakymua siųsti: DRAUGAS, 4546 W. 6Srd Str.,
programa buvo išskirstyta
Chtoago, QL 60628. Bmojaus gyventojai prideda 5% taksų.
tarp kalbų.
(KLB Informacija / JVD)
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L A I S V E T A I P PAT
ĮPAREIGOJA

TEATRINIO VARGO KELIAIS
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, KOMPOZICIJOS
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