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KOVA U2 KLAIPĖDOS BAŽNYČIA
1979 m. visoje Lietuvoje buvo
renkami paradai, reikalaujant,
kad būtų sugražinta bedievių
atimta Klaipėdos katalikų Tai
kos Karalienės bažnyčia.
Surinkta 148,149 parašai, kurie
įrišti knygoje, susidedančioje iš
1589 puslapių ir pasiųsti TSRS
ATP Pirmininkui L. Brežnevui.
Knygoje įdėtos 56 nuotraukos.
Pateikiame knygos pradžioje
įdėtą pareiškimo tekstą ir pa
reiškimo nuorašą, po kuriuo pa
sirašė 148,149 Lietuvos tikin
tieji
TSRS Aukščiausios Tarybos
prezidiumo pirmininkui L Brež
nevui
Nuorašai: 1) LTSR Ministrų
tarybai, 2) Religijų reikalų ta
rybos prie TSRS MT įgaliotiniui
Lietuvos TSR Anilioniui,
3) Visiems Lietuvos vysku
pams ir vyskupijų valdytojams,
4) Tikinčiųjų teisėms ginti
katalikų kamitetui
Klaipėdos M. ir visos Lietu
vos TSR katalikų (Adresas:
Klaipėda, ind. 235800 Tarybi
nės Armijos Į41-5, bažnyčios
komiteto pirmininkas Saunorius, Jonas Petro)

prastovėjimo, net nakties metu
patys savo rankomis kasėme
tranšėjas pamatams, patys ti
kintieji meistrai mūrijo sienas,
darė apdailos darbus. 1960 m.
vasarą bažnyčia buvo visiškai
pastatyta: įvesta apšildymo si
stema, elektrifikuota, išgrįsta
parketu, pastatyti 3 altoriai,
vargonai, iškabinta 14 alebast
rinių Jėzaus kančios paveikslų.
Tų metų rugpiūčio menu buvo
numatyta šią bažnyčią iškilmin
gai pašventinti. Minėtą bažny
čią pavadinome Taikos Karalie
nės vardu. Visi, kurie statė
me a r aukojome j o s statybai
pinigų, galvojome, kad statyda
mi Taikos šventovę kažkokiu
mastu prisidėsime prie taikos,
kurios tuo metu buvo taip trokš
tama.
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Biurokratai, nafta ir aplinka
John Bookout, Shell naftos
bendrovės prezidentas, iškilo
ieškodamas naftos ir dujų. Bet
dabar, pačioje viršūnėje, 60%
savo laiko praleidžia visuome
nės reikalams, aiškindamas ener
gijos dalykus pareigūnams, re
guliuotojams ir skeptiškiems
naftos vartotojams.
Kaų> jam atrodo naftos
tyrimas

kos poJūriuose šiandien yra lygi
visai Amerikos žinomai naftos
atsargai — 27 mil. statinių.
Problema yra, kad admini
stracijos dabartinis išnuomojimo
ir pardavimo tvarkraštis yra per
menkas ir per vėlus. Pramonė
yra stumiama į varžybas dėl
mažų naftos telkinių, kas tikrai
daug neprisidės prie mūsų ener
gijos problemų išrišimo. Pagal
administracijos planą 1995 m. iš
Aliaskos jau gausime 1 milijoną
statinių per dieną, bet pagal
mūsų planą iki 1995 m. gamintu
me 4 milijonus statinių per die
ną O tai būtų daugiau, kaip
pusė dabartinio mūsų kasdieni
nio importo.

žangą nusistačiusios teoretikų
grupes. Kai kurie jų užima net
įtakingas vietas valdžioj.
Visuomenė nesupranta tos
sriubos, kuria springstame. Vy
riausybė, tirdama federalinę
naftos atsargą Aliaskoje, išgrę
žė 60 skylių. Niekas nesikišo
ir nebandė stabdyti. Nė lapė
nelojo. Bet dabar, kai iškilo dis
kusijos, kad privati pramonė
perimtų tą darbą, tuoj pasipylė
rūpesčiai aplinkos švaros apsau
gos reikalu. Reikia vyriausy
bės kontrolės, bet ne varginan
čio, begalinio popierizmo ir biu
rokratiškumo, kuris taip kliudo
pažangai ir kenkia kraštui.

Apskaičiuojama, kad du treč
daliai Amerikoj likusios naftos
ir dujų guli po 760 milijonų ak
rų žemėje ar krante, ir po 500
Šiandien Detroite prasideda respublikonų konvencija, kurioj manoma į pre milijonų — juroje. Ten yra
zidentinius kandidatus bus nominuotas Ronald Reagan. Šioje nuotraukoje apie 60—80 bilijonų statinių
matyti jis su būreliu lietuvių. Gaila, kad nuotrauką atsiuntęs Reagano
naftos ir 300 trilijonų kubinių
spaudos biuras lietuvių neišvardino.
pėdų dujų. Kai kiti kraštai ti
Nežiūrint Į ateitį
Aplinkos ropeečtei
ria apie 40% savo krantų, ma
Mūsų OPEC importas 2,000
žiau negu 5% JAV pojūrinių
Netikslu piešti naftos pramo
m.
Pabrėžia karines jėgos , Sacharovo sveikata akrų tėra ištirti. Atrodo, kad nę, kaip švaros priešą. Mes tik priklausys nuo to, ar visuo
vien dar neatrastoji nafta Alias- maldaujame pusiausvyros tarp menė labai greit vykdys visuo
svarba
blogėja
kurios
Deja, prieš pat pradedant ją
tyro oro, vandens ir energijos menines programas,
naudoti kulto reikalams, vieti
stokos. Atrodo, kad naftos pra mums leis ieškoti ir surasti tą
Iš Maskvos į Gorkį ištremto
Roma. —Milane leidžiamas
nė valdžia pradėjo ieškoti įvai
monė turi gerus pažymius. Pro energiją kuri guli užsislėpusi
mėnesinis žurnalas „Russia Cris- akademiko Andrejaus Sacharovo
Helsinkio
grupių
riausių dingsčių, kurios neleistų
blemos sukeliamos tų, kurie ap Amerikoje. Daug dar yra naf
tiana" beveik kiekviename savo sveikatos būklė dėl nepakanka
naudotis šia bažnyčia. Pradžio
linkos svarai palaikyti įstaty tos šiame krašte laukiančios,
narių profiliai
numeryje pateikia
informacijų mos medicininės priežiūros yra
je tam reikalui paskirta komi
mus naudoja visai ne taip, kaip kad ją surastų, tačiau ieškoti ir
apie religinę padėtį Lietuvoje Vie pablogėjusi, pažymėjo užsienio
sija, vadovaujama Klaipėdos
jų leidėjai norėjo. Pagrinde šie atrasti naftą ir dujas, reikia pi
name iš paskutinių numeriu žur korespondentams Maskvoje aka
JAV Kongreso komitetas kliudyto jai yra prieš biznį ir pa nigų, laiko ir laisvės.
m. architekto Stumbro, ėmė
nalas skelbia būdingesnes žinias demiko žmona Jelena. Gorkio Europos saugumo ir bendradar
tvirtinti, kad negalima bažny
iŠ" 30-ojo Lietuvos Kataliku Baž tremtyje dėl nepalankių gyveni biavimo klausimams paruošė
čia naudotis tol, kol nebus iš
nyčios Kronikos numerio: apie Po mo sąlygų paaštrėjo Sacha leidinį "Profiles: The Helsinki
bandytos lubos, nes jos galin
PAREIŠKIMAS
piežiaus kelionės į Lenkiją atgar rovo širdies negalavimai. Je Monitors", kuriame pateikiamos Mykolą Matusevich yra laikomi
čios užgriūti besimeldžiančius
Operacija
Mes, Klaipėdos m. ir visos tikinčiuosius. Tuomet, vadovau sius Lietuvoje, apie ateistu pa lena taip pat dar pažymė trumpos Helsinkio grupių narių vienutėje: Kovaliovas nuo gruo
:
LTSR katalikai, pakartotinai jant architektui Baltrėnui, ant stangas naikinti iš v daus Lietu jo, kad Sacharovas atsisako pa biografijos. Lietuvių grupei skir džio mėnesio pabaigos, o Matu
buvusi gera
kreipiamės į Jus, TSRS Aukš lubų buvo užneštas reikalauti- vos Bažnyčią, apie tikinčiųjų pro klusti milicijos varžymams, nes tuose puslapiuose randame I m - sevich nuo vasario mėnesio. Tu
čiausiosios Tarybos Prezidiumo nas kiekis betoninių plytų. Lu testus prieš vadinamus religiniŲ jo ištrėmimas iš Maskvos į Gor kelšteino, Gajausko, Jurevičiaus, rirnomis žiniomis, jie bus laiko
Houston, tex. — Dr. Michaei
Pirmininke, prašydami padėti bos atlaikė. Tačiau atsirado bendruomenių nuostatus. Cituo kį yra neteisėtas.
kun. Laurinavičiaus, Lukauskai- mi vienutėje šešis mėnesius. Ser- DeBakey pareiškė, kad neteisin
mums, kad galėtume naudotis antra dingstis. Bažnyčia nebu jami laiškai lietuvių sąžnės ka
tės - Poškienės, Petkaus, Stat- giejus Kovaliovas, kaip žinoma, gi priekaištai padaryti Egipte,
Geležine uždanga
bažnyčios pastatu, kuris randa vo galima naudotis be antro linių Petro Paulaičio ir Nijolės Sakevičiaus ir Venclovos biogra buvo nuteistas Vilniuje 1975-ais jog šachui kovo mėnesį padary
si Rumpšiškės gatvėje Nr. 6. (atsarginio) elektros kabelio. dūnaitės. Rašoma apie Lietuvoje
finius profilius. Taip pat ap metais septynerius metus kalėti ta Amerikoje operacija buvo ne
apie
Maskvą
Šią bažnyčią, gavę raštišką lei- Šis kabelis, gavus iš Vilniaus veikiančio vadinamo Eucharisti
rašomi Katalikų komiteto ti ir trejiem metam ištrėmimo už gerai atlikta. Amerikietis chirur
jos Draugų sąjūdžio veiklą, apie
dimą, 1956, pasirašytą LTSR
.
Maskva. — Sovietų vyriau kinčiųjų teisėms ginti nariai, Lietuvos tikintiesiems teikiamą gas pareiškė, kad operacija buvo
MT Pirmininko M. šumausko, Y ^ * " * S " ^ S g "
^ ^ T maldininkų kelione?: į Žemaičių sybė, žurnalistų terminu, už kunigai Kauneckas, Svarinskas, paramą ir už Lietuvos Katali atlikta gerai ir nebuvo padary
patys per 4 metus pasistatėme buvo paklotas. Tuomet parei Kalvariją ir Meškuič us, pateikia tvėrė Maskvą geležine uždanga, Tamkevičius, Velavičius ir Zdeb- kų Bažnyčios Kronikos platini ta jokių klaidų. Esą, raportas, iš
savo rankomis ir savo lėšomis, kalauta gelžbetoninių laiptelių mos kai kurios ištraukos iš Ka kad piliečiai nevyktų be reikalo skis.
mą. Jis yra skaudžiai persekioja spausdintas praėjusį pirmadienį
pirkdami medžiagas pagal val į bokšto smaigalį, antiseptikavi- taliku komiteto tikinčiųjų teisėm į Maskvą ir taip nesusitikinėtų
mas net ir koncentracijos lagery
Leidinyje rašoma, kad šiuo je: šešis mėnesius jis buvo kalina Kairo laikraštyje apie šacho li
mo, priešgaisrinio dažymo ir ginti skelbiamų dokumentų. In su vakariečiais, ir paliks uždaru
stybės paskyras.
gą, yra netikslus. Savo teigimus
Kreipiamės pakartotinai, nes t. t. Viskas, ko reikalauta, bu formacijos apie Lietuvą žurnale miestu ligi rugpiūčio 10 d., vie metu 66 vyrai ir moterys pri mas lagerio kalėjime, kelis mė dr. DeBakey patvirtina įvairiais
manome, jog mūsų pirmasis pa vo padaryta, bet bažnyčia nau „Russia Cristiana" yra iliustruo ną savaitę po to, kai baigsis klauso Helsinkio grupėms Mas nesius jam buvo uždrausta pri mediciniškais, šacho ligą liečian
reiškimas, pasirašytas virš tri dotis vis vien nebuvo leista. tos nuotrauka, kurioje varduo olimpiada. Vykstą į Maskvą kvoje, Ukrainoje, Lietuvoje, imti lankytojus ir gauti laiškus. čiais, faktais.
jų tūkstančių tikinčiųjų, o ant Kadangi administracinės prie jamas Icun. Krikščiulaitis, vedan turės atžymėtus bilietus, mieste Gruzijoje ir Armėnijoje. Taip Ukrainietis Mykolą Matusevich
26 asmenys įsijungė į
rasis, pasirašytas 10,241 tikin monės nepadėjo, imtasi teismi tis tikinčiųjų eiseną į Šiluvą pra galės būti tik tie, kurie dirba rpat
.
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čiųjų atstovo ir pasiųstas 1979. nių priemonių. Buvo areštuoti ėjusių metų rugpiūčio 26 d.
būtiną darbą. Žiedas apie mie AKnkščionių,
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,
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Jis
yra nuteistas už Japonų automobiliai
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nuteisti
kunigai
L
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tįstu
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tistų
veikiančią
III. 6, nepasiekė Jūsų, nes prie
Tarp kitų informacijų, žurna stą sieks 30 mylių diametru. chiatrijos piktnaudžiavimo ko veiklą ukrainiečių visuomenė
šingu atveju būtume sulaukę ir B. Bumeikis.
Tokio. — Japonija yra viena
las taip pat skelbia pareiškimą, Šių priemonių imamasi, kad bū misiją ir Invalidų iniciatyvinę je grupėje Helsinkio susitarimų
Iki
šiol
kiekvienam
mąstan
teigiamo sprendimo.
tų
išvengta
"krašto
užteršimo
didžiausių
automobilių gaminto
kuriuo sovietų koncentracijos la
Per karą katalikų bažnyčios čiam žmogui neaišku, kuo kalti gerių kaliniai kreipiasi į pasaulio vakarietiškom nuotaikom". Va grupę. Ruošdamas šį leidinį, vykdymui remti.
jų. Toyota ir Nissana bendrovės
mūsų mieste buvo sugriautos, žmonės, kurie savo lėšomis ir krikščionis. Pareiškimą, tarp ki dinamas "ideological pollution" Kongreso komitetas naudojosi
yra antroj ir trečioj vietoje pa
todėl tuojau po jo Tarybų val rankomis pastatė bažnyčią, o tų, pasirašė ir lietuvis Balys Ga vaidina svarbiausią vaidmenį, eilės organizacijų ir leidinių
Londonas. — Tarptautinis sauly pagaminamų automobilių
tačiau yra ir kitų priežasčių, informacija. Jų sąraše yra El
džia leido katalikams naudotis negali ja naudotis kulto reika jauskas.
skelbė naują raportą, kuriame skaičiumi. Daugiau padaro auto
kaip viešbučių ir maisto stoka. ta, JAV Lietuvių Bendruomenė
maža baptistų bažnytėle, kuria lams, jei jos statybai vadovavę
Strateginių Studijų centras pa mobilių už Ford Motor ir Chrys
Olimpiada prasideda liepos 19 ir lietuvių Katalikų Religinė
tebesinaudojame ir dabar, nors kunigai kuo nors ir būtų nusisakoma, kad Rytų - Vakarų ler bendroves. General Motors
galpa.
(Eita).
— Indijos žinių agentūra pra dieną.
mieste jau 170,000 gyventojų kaltę. J u k valstybės pareiga
atoslūgis pasibaigė su Afganis bendrovė yra pirmoj vietoj pa
nešė, kad Afganistane sukilėliai
1956 m., esant Klaipėdoje I ^ n t i žmones ir jų reikalus.
tano invazija ir pasaulis įeina į saulyje. Japonijos automobilių
Persekioja kalinius
Dar vis kankina
80,000 gyventojų, tikintieji, no- į Areštavus kunigus, vietinė puolė autobusą, kuriuo iš Sovie
gaminimo bendrovės pagamino
tų
Sąjungos
grižo
Afganistano
pavojingą
laikotarpį.
Ameriko
pirmąjį 1980 m. pusmetį 5.46
rėdami atlikti savo religines pa- j valdžia užrakino bažnyčią, neleiMaskva. — Užsienio spaudos
čeką
Ctbulką
sportininkų grupė. Dalis jų bu
d
je
kilusi
naujų
nuotaikų
banga,
mil. automobilių kai tuo tarpu
reigas, nebegalėjo sutilpti šioje Į <> tikintiesiems įeiti. Nugriovė
agentūros pranešė, kad du žymūs
vo išžudyti, kiti paimti ne
bokštus,
nuėmė
Marijos
—
Tai
mažoje bažnytėlėje. Tad Ta
Daugiau negu du šimtai če- koncentracijos lageryje, Permės daugiau pabrėžianti Amerikos JAV tik 4.42 mil. 1979 m. ant
laisvėn.
rame pusmety Japonija taip pat
rybų valdžia ir davė tikintie kos Karalienės statulą, kuri
koslovakų iŠ Prahos pasiuntė laiš srityje, sovietų kalinami žmo
buvo
fasade,
iškalė
Jėzaus
Kris
interesus
ir
karinės
jėgos
svar
pagamino
daugiau automobilių
siems raštišką leidimą pasista
Tarptautinio Olimpinio komi ką Tarptautiniam Raudonajam gaus teisių gynėjai — rusas Sertaus
granitinę
mozaiką,
išardė
negu JAV.
tyti naują didelę bažnyčią Ar
teto pirmininkas lordas Killanin Kryžiui Ženevoje, atkreipdami giejus Kovaliovas ir ukrainietis bą.
visus
altorius,
sunaikino
didžio
chitektas Baltrėnas ir inžinie
paskelbė, kad po Maskvos Olim šios organizacijos dėmesį į čekosrius Zdanavičius padarė pro jo altoriaus freską (Taikos Ka piados jis pasitrauks iš pareigų ir lovako žmogaus teisių gynėjo
— Popiežius Jonaa Paulius
jektą, kurį patvirtino Klaipėdos ralienės) , sunaikino Kristaus daugiau j pirmininkus nekandi- Petr Cibulka nepakenčiamas ka
II-sis
atskirose privačiose au
m, vyr. architektas ir kitos kančios bareljefus, frizą, pa daruos.
linimo sąlygas. Laiško autoriai
diencijose
priėmė Zambijos res
reikalingos įstaigos; buvo gau puoštą angeliukų galvomis, pa
rašV), jog Cibulka nežiūrint su
publikos prezidentą dr. Kaoundą
tos paskyros legaliam statybinių šalino langų vitražus ir įrengė jos gina visų tarybinių piliečių silpnėjusios sveikatos, be jokio
ir devynis Venecuelos vyskupus,
medžiagų įsigijimui. Klaipėdos filharmonijos salę. Žmonės, ku teises. Mes tikime, kad, suži pagrindo yra nuteistas visą mė
atvykusius į Vatikaną su oficia
ir kitų miestų bažnyčiose žmo rie priešinosi tokiai valdžios sa noję apie šią Klaipėdos m. ir nesį kalėti vienutėje. Prieš tai
liu "ad limina*' vizitu.
neardyti
nės šiai statybai aukojo pini vivalei ir reikalavo
dėl savo įsitikinimų jis buvo ne
visos
Lietuvos
TSR
tikintie
gus, kurie buvo nešami į Val bažnyčios, sodino į sunkveži siems padarytą skriaudą, kuo tik kalėjimo administracijos, bet
stybinį banką, o iš jo perveda mius, vežė toli už miesto ir pa skubiausiai patvarkysite, kad ir kai kuriu kalinių persekioja
mi statybinių medžiagų apmokė leido (išlaipino).
KALENDORTCS
būtų mums leista naudotas mū mas ir net kelis kartus skaudžiai
Apie daromą tikintiesiems
jimui. 1957 m. birželio mėn. 30
sų pačių pastatyta bažnyčia ir sumuštas, kalėjimo sargybiniam
Liepos 14 d.: KamiUs, Justa.
d, dalyvaujant kelioms dešim skriaudą buvo rašyta TSRS MT
melstis joje į Mariją Taikos Ka stebint Cibulka dėl to jau tre
Vidutis, Sumylė.
tims
tūkstančių
tikinčiųjų, pirmininkui N.
Chruščiovui,
čią kartą paskelbė bado streiką.
Liepos 15 id.: Bonaventūra,
vysk. P. Maželis iškilmingai pa tačiau jis žmogaus teisių negynė, ralienę už taiką visame pasau Jis buvo nuteistas praėjusiais me
lyje.
Mes
tuo
neabejojame,
nes
Apronija,
Mantas, Sandą.
šventino pamatus, o po kertiniu ir taip apie 17 metų buvome
tais dvejus metus kalėti už tai,
žinome,
kaip
jūs
vertinate
taiką
Saulė
teka
5:24, leidžiasi 8:28.
bažnyčios pamatu įmūrijo per priversti kęsti mums padarytą
kad drauge su dviem bendramingamente parašytą aktą. Sta skriaudą, pamynusią mūsų tai ir kiek daug jėgų esate atidavę čiaisi dalino žmonėm vadinamo
ORAS
kovoje už jątyba truko 4 metus, per kuriuos kos siekimą.
jo 1977-jų metu Chartos sąjū
suaukojome apie 3 milijonus
Priedas: 1) 1434 pusi. knyga džio dokumentus, kuriuose buvo
Cbicagoj ir apylinkėse šian
Jūs,
Aukščiausios Tarybos
rublių tų metų valiuta. Patys prezidiumo pirmininke, paruo- su 143,869 parašais,
iškeliami Čekoslovakijoje vykdo
dien debesuota, galimas lietus.
ėjome iškrauti plytų, cemente. Į sėte naują konstituciją, kuri iš
gyventojai tegali būti tiktai ma- Temperatūra apie 90 1.
2) 56 dokumentinės foto nuo- mi žmogaus teisių bei laisvių pa Mahometų šventasis ' " • i Meka
geležies, Kad nebūtų vagonų I pagrindų be jokios djskriminaci- traukos.
žeidimai
hometonys.
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LIETUVIAI CAUFORNIJOJ
ESAME LAISVI —
NETYLĖKIME
Lietuvių Jaunimo s-gos Los
Los Angeles skyriaus ir LB San
Francisco apylinkės iniciatyva
liepos 19 — 20 dienomis ruošia
mos masinės demonstracijos prie
sovietų konsulato San Francisco
mieste. Los Angeles ir kiti Pieti
nės Californijos lietuviai iš Los
Angeles išvyksta šeštadienį (VII.
19) 7 vai. ryto autobusu ir savo
mis priemonėmis. Atvykus į San
Francisco, bus parūpintas vi
siems trumpas poilsis, o nuo 8 iki
10 vai. įvyks budėjimas su žva
kėmis prie sovietu konsulato, ne
šant 15 juodų vėliavų, simbo
lizuojančių 15 sovietų nužudy
tu karių Afganistane, kurie at
sisakė dalyvauti
Afganistano
žmonių žudynėse.
Visą bloką sups plakatais ir
lietuvių ir amerikiečių vėliavo
mis papuoštų automobilių pa
radas.
Kitą dieną, sekmadienį, prie
konsulato įvyks masinės demon
stracijos, dalyvaujant latviams,
estams ir kitų pavergtųjų tau
tų žmonėms. Masiškai šias de
monstracijas savio dalyvavimu
pažadėjo paremti afganistanie
čių bendruomenė. Į šią akciją
aktyviai įsitraukė afganistanie
čių bendruomenės vadai — USC
profesorius Kamrani, Mansuri ir
Kajumi, kurie pageidauja toli
mesnio baltų ir afganistaniečių
bendradarbiavimo. Po demon
stracijų San Francisco Union
Sąuare aikštėje įvyks masinis mi
tingas, kurio metu prie "Perga
lės" statulos bus padėti vainikai,
sakomos kalbos ir atliekama pri
taikyta meninė programa.

Demonstracijos ruošiamos ry
šium su Baltijos valstybių 40
metų okupacijos sukaktimi, rei
kalaujant sovietų karinių pajė
gų ir policijos dalinių išvedi
mo iš Baltijos valstybių, Afga
nistano ir kitų okupuotų kraš
tų; reikalaujant, kad Jungtinės
Tautos ir kitos tarptautinės orga
nizacijos skubiai organizuotų so
vietų genocidinių ir karo nusi
kaltimų tyrinėjimus pavergtuo
se ir pavergiamuose kraštuose;
raginant Amerikos vyriausybę
teikti neatidėliojant karinę ir eko
nominę pagalbą
Afganistano
laisvės gynėjams; apeliuojant į
pasaulio sąžinę boikotuoti Mask
vos olimpiadą,
kaip protestą
prieš sovietų vykdomus tarp
tautinius nusikaltimus.

Subscription Rates $40.00 — Chicago, Cook County, Illinois
and Canada. Elsewhere in the U.S.A. $33.00. Foreign countries
$40*00.
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokesti, atžymima iki kada yra užsimokėjęs.

Lietuvių

dienų metu gausiai susirinkę tosangeliečiai nuo širdžiai sutinka programos atlikėjus.
Nuotr. A. Guibinako

RUOSIAM DEMONSTRACIJĄ , joje, nes paskutinieji Sovietų Są
jungos veiksmai visiems atidarė
akis, kad ji nesiskaito ne tik su
Gal neįtikėtinai skamba, kad pavergtų tautų minimalinėmis
nedidelė San Francisco lietuvių egzistavimo teisėmis, bet grobia
nausėdija būtų sujudusi pasiruo nepriklausomas, visai nekreipda
šimui įvykstančiai lapkričio mėn. mi dėmesio, ką Vakarai galvoja,
Pavergtos Lietuvos ir kitų Europos saugumo ir bendradar ir nebodami taikomų sankcijų
Baltijos valstybių žmonės drįsta biavimo konferencijai arba mes ar olimpiados boikoto. Maskva
viešai reikalauti sovietus baigti ti žvilgsnį į Helsinkio susitarimų yra pasiekusi didelės pasaulinės
Baltijos
valstybių
okupaciją. vykdymą. Visi žinome, kad Hel jėgos ir nesiskaito su savo badau
Praėjusių metų rugsėjo 23 die sinkyje pagimdytas 35 valstybių jančiais piliečiais, areštuodama
ną 45-kių asmenų baltų dele aktas susilaukė iš Sovietų Sąjun mokslininkus (A. Sacharovą),
pažeidimų:
gacija pateikė šį reikalavimą pa gos pusės grubių
okupuojant
Afganistaną
ir lau kovotojus dėl žmogaus teisių A.
sauliui per užsienio korespon
Terlecką, Gajauską ir persekio
dentus Maskvoje, prof. Sacharo žant prigimtines žmogaus teises dama dvasininkus ir kt. Be bend
vo bute. Dabar už tai jie areš jos okupuotuose kraštuose. Mad ro memorandumo, kiekviena et
tuojami ir kitaip persekiojami. rido konferencijai stipriai ruo ninė grupė paruoš atskirus pra
Mes esame laisvi — netylėkime. šiasi įvairios JAV ir Europos nešimus, iškeldama specifinius
Pietinės Californijos lietuviai lie žmogaus teisių gynimo grupės, klausimus, kurie daugiau liečia
pos 19 — 20 dienomis masiškai rinkdamos medžiagą, kuri turė nacionalinius interesus, prašant,
dalyvaukime San Francisco de tų būti įtraukta į teisių pažeidi kad prie JAV delegacijos būtų
monstracijose. Moterys vilkėki mų dokumentaciją. Jų veikla
yra susidomėjęs ir JAV Valstybės priskirti etninių grupių patarė
me tautinius rūbus.
departamentas, kuris įvairiuose jai, pasmerktas Stalino — Riben
Visą informaciją demonstraci miestuose daro etninių grupių tropo 1939 m. slaptas susitarimas
jų reikalu teikia ir rezervacijas |
įgalinęs Sovietų Sąjungą užpul
vietoms autobuse priima Rimas I apklausinėjimus. Tokius apklau- ti ir okupuoti Pabaltijo kraštus.
Polikaitis (tel. 666 — 2568), Pu ' sinėjimus pravedė liepos 9 d. San Su šiuo susitarimo iškėlimu gal
mas Paškauskas (666 — 3806) ir Francisco mieste į, kur kvietimą iškiltų ir Rytų Europos pavergi
Antanas Mažeika (714 — 760 — gavo ir vietinė LB valdyba ir Pa mo klausimas, kuris Sovietų Są
vergtų tautų komitetas, kuriam jungai sudarytų didelių nema
0477).
Org. k-tas priklauso 14 tautų.
lonumų. Prašyti JAV delegaciBirželio 26 d. įvykusiame pasi ją> kad ji pareikštų protestą prieš
tarime buvo nutarta paruošti priespaudos veiksmus ginant žmo
bendrą memorandumą iškeliant gaus teises ir skatinti, kad išdrįs
grieštesnius reikalavimus ir pa tų atsikirsti rusams ar jų sateli
geidavimus JAV delegacijai, kad tams, kurie kiekviena proga pa
ji užimtų tvirtesnę poziciją negu kaltina Ameriką įvairiais prasi
praėjusioje Belgrado konferenci- manytais politiniais užmetimais.

Los Angeles akademikų skautų suruoštos paskaitos metu kalba Edmundas
Kulikauskas. Greta sėdi iš Chicagos atvykęs paskaitininkas Jonas Damaus
kas.
Nuotr. A. Gulhmsko

MIRĖ DIDELĖ LABDARĖ
Birželio 25, Los Angeles Sese
lių vienuolių vedamoje priegįlaudoje mirė Kotryna S. NedVaraitė.
Velionė gimė 1887 metais
Naujamiestyje. Ji, dar prieš Pir
mąjį pas. karą atvykusi į Ame
riką, įsikūrė Čikagoje. Dirbo siu
vykloje. Trumpam buvo įstojusi
į Sv. Kazimiero Seserų vienuolyną,'
bet iš ten išėjo ir grįžo prie siu
vėjos darbo* 1947 metais, kun.

Kotryna Nedvaraite
(1887-1980)

Kučingio kviečiama, atprel
vyko Los Angeles ir iki 1960
metų dirbo Sv. Kazimiero parappijos klebonijoje šeimininke. Iš
ėjusi į pensiją, persikėlė gyventi
pas Vargdienių seseles (Sisters of
the Poor), - įnešdama savo san
taupas. Čia velionė išbuvo iki
mirties.
Kotrynos laidotuvės vyko bir
želio 29, Sv. Kazimiero bažnyčio-

je, kuriai ji 13 metų su .pasi
šventimu dirbo ir kurią nuošir
džiai rėmė. Sv. Mišias laikė prel.
Jonas Kučingis, koncelebruojant
prel. P. Celiešiui, kunigams V
Bartuškai, A. Olšauskui ir A.
Rubšiui, dalyvaujant jos gerbė
jams ir pažįstamiems. Pamaldų
metu giedojo solistas Antanas Po
likaitis. Velionė palaidota Kalva
rijos kapuose.

tant Los Angeles kunigų semina
riją, Kotryna pasiuntė 1000 dol.
auką.
Velionei Kotrynai liks dau
giausiai skolinga Los Angeles Sv.
Kazimiero parapija, nes ji dau
giausiai teikė jai paramą. Ir dar
bu, ir aukomis Kotryna tūkstan
tinėmis parėmė bažnyčios, vie
nuolyno ir mokyklos statybą. Ma
rijos Dangun ėmimo vitražas ne
tik puošia Sv. Kazimiero bažny
čią, bet ir atspindi velionės dos
nią širdį. Jos vardas liks amžinai
šios parapijos metraščiuose.
Kotryna buvo jautri ir tremti
niams, kai šie, tik čemodanėliu
nešini, atkeliavo į šį kraštą. Ne
vienam iš jų Kotryna yra įspau
dusi penkinę ar dešimkę į delną.
Prašoma pagalbos, mielai skolin
davo pinigus.
Tepaskatina šios geraširdės mo
terš pavyzdys mus daryti gera, o
patyrusieji jos gerumą teprisime
na ją savo maldose.

Velionė Kotryna buvo dosni
labdarė. Ji paremdavo kiekvieną
gerą darbą ir sumanymą Statant
Naujamiesčio bažnyčią, velionė
kartu su Pranciškų Rutikausku
paaukojo du iškilaus gotiško sti
liaus altorius. Tai buvo 1933 me
tais. Savo stambiomis aukomis
velionė parėmė visus lietuviškus
vienuolynus Amerikoje ir Lietu
voje. Uoliai rėmė ir lietuvišką
spaudą. Tėv. A. Dirvelei statant
Kretingoje senelių prieglaudą,
Kotryna paaukojo 10,000 litų. Ji
planavo, išėjusi į pensiją, ten ir
apsigyventi. 1926 metais, prel. J.
Maciejauskui lankantis Ameriko
je, Kotryna Nedvaraite jam įtei
kė stipendijas dviem Lietuvos
jaunuoliams, norėdama padėti
jiems išeiti į kunigus. Jomis pasi
naudojo du Telšių seminarijos
klierikai: Domas Lengvinas, da
bartinis Windsoro, Ontario, lie
tuvių parapijos klebonas, i*r Jonas
Kučingis, dabartinis Los Angeles,
Californiįa, šv. Kazimiero parapi
jos klebonas. Kasti Mclntyre, sta-

J. K.

Los Angeles Jaunimo sąjunga
kartu su San Francisco LB v-ba
ir Pavergtų tautų komitetu —
liepos 19 — 20 dienomis ruošia
masinę demonstraciją San Fran
cisco mieste. Ji prasidės liepos 19
d. lietuvių budėjimu su plakatais

ir įvairiais šūkiais prie Sovietų
konsulato 8 — 10 vai. vak. kurį
praves losangeliečiai, bet prašo
mi prisidėti ir vietos lietuviai.
Liepos 20 d. budėjimas bus tęsia
mas nuo 8 vai. iki 11 vai. ryto.
Nedalyvaują budėjime lietuviai
prašomi rinktis viešai demons
tracijai 10:30 vai. r. Embarcadero
aukštėjo ir prisijungti prie Pa
vergtų tautų voros 11 vai. Visa
mašinų vilkstinė pravažiuos pro
Sovietų konsulatą, prie kurios
prisijungs budintieji ir pasuks į
Union Sąuare, čia bus priimta
protesto rezoliucija, išklausyta
kalbų prieš pavergėją iš kurio
veiksmų trykšta klasta ir dabar
vėl apraudant žuvusiuosius lie
tuvius Afganistane, kurie prievar
ta yra išgrūsti ginti Maskvos už
mačių Afganistane, o atsisakius
žudyti Afganistano partizanus,
jie vietoje sušaudomi, pranešant
tėvams, kad žuvo akcijoje...
Prie demonstracijos jungiasi ir
gausus būrys
afganistaniečių,
kurių pagrindinis tikslas yra pa
rodyti ir priminti San Francisco
miesto gyventojams, kokia žiauri
yra komunistinė vergija, kurią
Pabaltijo tautos neša jau 40 me
tų.

DRAUGO prenumerata mokama i i anksto
metams y2 metų 3 mėn.
Chicago ir Cook County $40.00 $22.00 $15.00
Kanadoje
U.S.A 40.00
22.00
15.00
Užsienyje
40.00
22.00
15.00
Kitur

38.00

20.00

Savaitinis

25.00

15.00

• Administracija dirba kas- j • Redakcija straipsnius taiso sadten nuo 8:30 iki 4:30, šešta-1 vo nuožiūra. Nesunaudotų straipsdieniais nuo 8:30 iki 12:00.
j nių. nesaugo. Juos gražina tik iš
j anksto susitarus Redakcija už
• Redakcija dirba kasdien j s k e r t > i m ų t u r i n j neatsako. Skel8:30 — 4:00, šeštadieniais j b i m ų k a i n o s prisiunčiamos gavus
830 — 12:00.
j pragymą.

roje demonstracijoje, nes tauta
yra užsigrūdinusi kančioje ir iš
ugdžiusi pogrindžio galiūnus, ku
rie veda neatlaidžią kovą iki ne
priklausomybės atgavimo. Liepos
19 — 20 dienomis sudaroma vi
siems proga parodyti savo lietu
viškumą...

DR. ŽIBUTE

ZAPARACKAS

Telef. — 337-1285
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Offeu:
700 Nortti BGchigaa, Suite 409
Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6449 So Pulaski Road (Crawford

2709 West 51st Street

Tel. — GR 6-2400
Ofs. tel. 735-4477: Rez. 246-2839

SPECIALUS PASIRINKIMAS MENISKŲ BRANGENYBIŲ
• PRIEŠ "SID£WALK SALE" — IŠPARDAVIMĄ —
10<7c IKI 50% NUOLAIDA.

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
Specialybė — Nervų ir
Emocinės ligos
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

SIDEWApATPiPARDAVIMAS
įvyks liepos 24 - 25 - 26 d.
I š s i k i r p k i t e
|

DR. A. B. GLEVECKAS
I
1

J Dar speciali grupe įvairių daiktų išparduodama net už pusę kainos, i
Kuponas galioja iki 1980 m. rugpiūčio 4 d.
Hummel
Lladro
Pewter
Anrl
Dresden
PorceUno ISles
Kristalas
14 K. Aukso — Sidabro — Gintaro Papuošalai
ĮRSMUOJAME

•

PAVEIKSLUS

AVALON G A L E R I J O S
Ttae Uttimate in CoUectlng and Gift Gtvinf"

4243 S. Archer Ave., Chicago,,

Tel. 247-6969

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. - BE 3-5893
Specialybė Akių ligos
3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

DR. JANINA JAKSEVI&US
JOKS A
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą
Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. J U CAS

L I N K U V A
Siaurės Lietuvos hietimo židinys

Radagavo dr. ALF. ittPLAUKIS
Kieti Yirieliai, 336 pusi. Kaina su persiuntimu
$15.66. nitnois gyventojai dar prideda 75 e t takių.

numo dek*

244* W. ettb Street, CbJomfo, V .

Visi teL 778-8000
VaJaa4o« pasai suaitarlm*

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159

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

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J . KIRSTUK
Lietuvis gydytojas
3925 West 59th Street
Vai pirm., antr, ketv. ir penkt. nuo 12-4
vai popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt.
uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 W 81st Street

Monografijos priedas, 32 psl., 17 nuotraukų.
Kaina $2.00
Užsakymus siusti: DRAUGAS, 4545 W. 53rd St.
Chicago, m. 60629.

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

DR. J . MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2 4 5 4 West 71st Street
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
Vai: pirmad, antrad , ketvirtad irpenktad
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
Telef. -

282 4422

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

Ofiso tel. — 582-0221

6132 S KedzieAve Chicago
WA 5-2670 arba 489-4441

Vienas iŠ Naujamiesčio bažnyčios al
torių. 1933 m. pastatytas Kotrynos
Nedvaraites ir Prano Rutkausko dos-

VINCAS BRIZGYS
Teisių daktarai

Vai. pagai susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v p p
7-9: antrad. ir penkt, 10-4: šeštad. 10-3 vai Ofiso tel. RE 7 1168: rezid. 239-2919

Nuo KETVIRTAD., LIEPOS 17 D.

t

P. Indrdha
Advokatų Draugija
VALDEMARAS BYLAIHS

LB apylinkės valdyba ragina
visus lietuvius aktyviai dalyvau
ti išvelkant į dienos šviesą tarp
tautinius kriminalistus. Juk žydai Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
turi filmą "Halocaust", kuriame
DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
rodo nacių žiaurumus, kiti
2434 West 71st Street
"Roots" keldami patirtus vergi
jos sunkumus, mes lietuviai tik Vai.; pirm., antr.. ketv. ir penkt. 1.00 • 5:00
"Simas Kudirka", kuris teapima vai popiet, treč. ir šešt tik susitarus
asmeniškus išgyvenimus, bet ne Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
apima visos tautos tragedijos. To
DR. EDMUND E. CIARA
dėl nevenkime pasirodyti bendOPTOMETRiSTAS

1

Parką, kuriame įvyks įvairių
tautypių kultūrinis pasirodymas.
Lietuvių etninę grupę atstovaus
D. Janutienės vadovaujama tau
tinių šokių grupė "Vakarų vai
kai", ką tik grįžusi iš Chicagos
tautinių šokių šventės.

Pasibaigus viešajai demonstra
cijai, visi pasuks į Goktem Gade

Medicai Building) Tel. LU 5-6446
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą

SU ŠIUO KUPONU
30% nuolaida perkant virš $300.00
'
20<& nuolaida perkant virš $100.00
10% nuolaida perkant iki $100.00
Tik 10^ nuolaida už "collectables" - rinkinius.

13.00

ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lertses"

2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč o

DR. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street
Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak
Ofiso tel. 776-2880. rezid 448-5545

DR. J. J. SIMONAITIS
T e l . - G R 60617
6958 S. Taiman Ave.

įstaigos ir buto tel. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
Gydytojas ir Chirurgas
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD
OF FAMILY PRACnCE

Ofiso tel HE 4-2123. namų GI 8-6199

DR. V. TUMAS0NIS
CHIRURGAS
2454 West 71st Street

1407 So. 49th Court. Cicero. UI. Vai . pirm . antrad , ketv ir penktad 2-5 ir
Kasdien 1012 ir 4-7 išskyrus trec ir šešt 6-7 — iš anksto susitarus

DR. IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJA
2659 W 59 St.. Chicago
476-2112
Va1 pagal susitarimą Pirm., antr. treč
ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 tkt 1 vai.

Ofs tel 586 3166: narmj 381-3772

DR. PETRAS 2LI0BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 West 63rd Street
Vai pirm . antr ketv ir penkt
2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą

NuskriaustgJŲ ginklas

PAVERGTU TAUTU VIENYBĖ

.

Vakar prasidėjo Pavergtųjų
tautų savaitė. J i baigsis liepos
19 d. Tai kasmetinis reiškjįnyus nuo 1959 metų, kai švie
saus atminimo senatoriaus
P.H. Douglas rūpesčiu, kong
resui bei atstovų rūmams pri
ėmus, 1959.VII.17 prezidentas
D. Ei8enhoweris pasirašė įsta
tymą Pavergtųjų tautų kas
metinės savaitės įvedimo rei
kalu. Taigi pagrindas nėra
vien tiktai mažai reikšminga
rezoliucija, bet įstatyminis rei
kalas. J a u seniai nebėra gy
vųjų tarpe pagrindinių Pa
vergtųjų savaitės puoselėtojų,
o tačiau ji kasmet minima, nes
taip liepia įstatymas.
Pavergtųjų tautų įstatymi
nėje rezoliucijoje primenama,
kad "komunistinės Rusijos
imperialistinė politika tie
siogine ar netiesiogine agre
sija pavergė"... (čia išskaičiuo
jami visi pavergtieji kraštai,
kurių tarpe yra ir Lietuva). To
liau nurodoma, kad "šių
užgrobtųjų valstybių, jų tautų
troškimas laisvės ir nepriklau
somybės yra gyvybinės reikš
mės JAV valstybiniam sau
gumui ir turi būti tvirtai
palaikomas gyvas...! todėl de
r a mums (JAV-bėms) tin
kamomis oficialiomis prie
monėmis šioms
tautoms
aiškiai manifestuoti tą istorinį
faktą, kad JAV yra dalininkė
tų siekimų atstatyti savo lais
vę ir nepriklausomybę".
Kiekvieneriais metais JAV
prezidentai
pavergtųjų tau
tų savaitę atžymi specialiais
pareiškimais. Tai graži tra
dicija, puikus šalies mostas pa
vergtų tautų žmonėms.
Minėti
prezidentų
pareiškimai seniau buvo daug
griežtesni ir pavergtoms tau
toms palankesni, kaip dabar
detentės su Sovietų Sąjunga
laikais. Vis dėlto visais atve
jais išreiškiama viltis bei
tikėjimas, kad visame pasau
lyje žmonės sulauks laisvės.
Pavergtųjų tautų savaitės
proga ne tik JAV prezidentas,
bet ir valstijų gubernatoriai bei
miestų
burmistrai
skelbia
proklamacijas, kuriose akcen
tuojamos žmogaus teisės. Vi
sais atvejais formaliai Ameri
kos institucijos smerkia bet
kokį pavergimą, koks jis be
būtų, užjaučia pavergtas tau
tas, reiškia joms simpatijas.
Tai gražu.

Nuo 1975 m. per pastaruo
sius penkerius metus Turkijos
skolos užsieniams, 1973 m. —
2.8 bilijonai dol., 1977 m. —11.4
bil. dol., o, 1980 m. numatoma
17.5 bil. dol. Kai tuo pat metu
Gross Narional Product (GNP)
— Tautinės gamybos rodiklis
1975 siekė — 8% ir 1979 m. nu
smuko į vos merdintį — 1.7%
Infliacija 1975 m. — 10% , 1979
m. — 85% Krašto valiuta, lira
nužeminta iš 14 į 70 už vieną
JAV dolerį
Užsienio prekybos deficitas
1974 m. — 700 mil. dolerių iš
augo į 3.5 bilijonų deficitą 1978
m. Tai įvyko nežiūrint fakto,
kad krašto skolos buvusios perfinansuotos 1978 m.
Krašte nedarbas pasiekęs to
kį laipsnį, kad jau sunku nu
statyti nedirbančių nuošimtį.
Oficialiai pranešama, kad
krašte yra 25% nedirbančiųjų,
bet tikrovėje šis nuošimtis yra
žymiai aukštesnis. Mat, Tur
kija nekreipia dėmesio į žmo
nių prieauglį. Daug jaunų žmo
nių darbo neieško, netikėdami
susirasti.
Į ūkinį gyvenimą daug įta
kos turi visame pasaulyje besi
plečiantį ūkinė atžanga (recession). Daug turkų, gal koki
600,000 anksčiau dirbusių
užsieniuose, grįžę į namus ne
gali susirasti darbo. 1974 m. šie
asmenys krašto ūkiui kelti par
vežė 1.4 bil. dolerių.
Kai krašte susikaupė tiek
daug ūkiškų sunkiai išspren
džiamų problemų, tai savo ke
liu pražydo kyšininkavimas,
juodoji prekyba, papirkimai, o
juos atlydėjo — teroras. Tei
giama, kad dėl menkų atly
ginimų esą galima papirkti be
veik kiekvieną saugumo ar
policijos ar muitinės parei
gūną. O kai tokius valdininkus
lengva papirkti, tai labai jau
išsiplėtė nelegali prekyba —
kontrobanda. Apskaičiuojama,
kad kontrobandos keliu į Tur
kiją "importuojama" prekių
maždaug už 2-3.5 bil. dolerių.

tikėjimo musulmonų. Minė
tose provincijose įvedus ap
siausties stovį, tvarka buvusi
dalinai grąžinta. Tačiau su
tvarka ten atvyko ir kariuo
menė, kuri vis daugiau ir dau
giau perima krašto valdymo
vadžias.Tuo būdu nepolitinė
kariuomenė perima poli
cininko pareigas.
Šiuo metu kairiuosius Tur
kijos teroristus remia Pales
tinos išlaisvinimo
sąjūdis
(PLO) bei kraštutinės kairio
sios V. Vokietijos, Italijos ir
Japonijos grupės. Be abejo, kad
jas visas remia Sovietai per sa
vo KGB įvairius ryšininkus.
Ginkluotos jėgos

pasmerkė, o minėto pakto di
džiausias sandėlininkas V.
Molotovas ir šiandien tebėra
gyvas, laisvas, nebaudžia
mas. Ieškoma "karo kaltinin
kų" II pasaulinio karo bu
vusių karių tarpe, o baisiajam
pakto autoriui Molotovui nie
kas nė bylos neiškėlė, niekas jo
nepakaltino už milijonus pa
vergtų tautų žmonių, kurie pa
gal minėtą paktą atiduoti mir
čiai.
Šių metų rudenį Madride bus
dar viena vadinama "Europos
Turkijos ginkluotos jėgos yra
saugumo bei bendradar
ištikimos esamai vyriausybei.
biavimo konferencija", tačiau
Tai laikinai užtikrina krašto
nėra jokių vilčių, kad ten bus
Lietuvių Bendruomenės surengtoje politinėje konferencijoje susitikę veikėjai. iŠ kairės:
sienų ir vidaus saugumą. Tur
iškeltas ir pasmerktas Molo
Arvydas Barzdukas, dr. Petras Kisielius, prof. dr. Vytautas Vardys, Ateitininkų Federacijos
kija turi labai įspūdingą že
tovo — Ribbentropo paktas,
vadas Juozas Laucka
Nuotr. J. Urbono
myno, oro ir vandens jėgų "po
kad bus nutarta grąžinti pa
pierinę sudėtį".
vergtoms tautoms laisvę. Jau
Žemyno kariai yra suor
dabar galime spėti, kad bus
ganizuoti į vieną šarvuočių, dvi
tiktai ginčytasi dėl žmogaus
mechanizuotas ir keturiolika
teisių. Išvadoje, kaip ir Belg
pėst. divizijų. Be to, dar priskai
U Ž nusilpusi N A T O rytų a t r a m a varžosi J A V ir Sovietai
rado konferencijoje, triumfuos
čiuojama: o šarvuočių, 5 pėsti
tautų žudikas, o pavergtos tau
jos, viena parašiutininkų ir vie
BR. AUŠROTAS
ypatingai svarbios laisvojo pa
Apie
Turkijos,
šio
tos, kaip kentėjo, taip ir ken
na spec. paskirties brigada.
nepaprastai svarbaus NATO no praplaukimo kelius į saulio saugumui. Iš jų yra
tės.
Komentuojama, kad šie visi
nario, reikšmę Vakarų civili vakarus iš Juodosios jūros. sekami sovietinių branduoli
skaičiai
yra gana klaidinan
zacijos gynybai visoje stra Turkija kartu su Graikija jung nių ginklų panaudojimo ir ban
tys, nes pusėje minėtų divizijų
teginėje sąrangoje netenka tinėmis jėgomis taip pat gina dymo poligonai, esantieji toli
Pavergtųjų tautų savaitės
trūksta karininkų, puskarinin
Egėjaus
jūros
ir
Trakijos
plo
nuo Turkijos — Sovietų sienų
daug aiškinti. "Armed Forces
proga mes prisimename mūsų
kių ir gerai apmokytų atsar
Journal" savo š.m. birželio tus bei rytinį Viduržemį. Ne bolševikinės imperijos gilu
tėvynės Lietuvos 40 metų ver
ginių.
numeryje rašo, kad "prieš kelio mažiau svarbu, kad Turkija, moje. Iš šių stovyklų yra tal
gijos kelią, mūsų žmonių kan
Artilerija, tankai ir prieštan
lika metų buvusi Šiaurės At būdama musulmonų tikėjimo kininkaujama JAV gynybos
čias ir šimtus tūkstančių au
kiniai
ginklai yra visiškai perruošiantiems
lanto s-gos — NATO tvirtovė kraštas, sudaro tiltą tarp planuotojams,
kų. Praeities balansas labai
senę ir būtų nepajėgūs susi
Turkija šiandien yra grau NATO kraštų ir musulmonų ti gynybos planus Viduržemyje ir
liūdnas, bet nelinksma ir
grumti su sovietiniais šarvuo
Persijos įlankoje.
žiama ūkiškai politinio vėžio. kėjimo išpažinėjų.
dabartis. Pavergta tauta tai ži
čiais.
Ši liga grasina visiškai nusilp
Skaičiais g a n a gausi Turki
no. Ji nesiduoda suviliojama
Tuo pat metu Karo laivyne
ninti dar sveikas likusias šio jos armija, Karo aviacija ir
Ūkinis vėžys
apgaulingais "greito išva
priskaitoma:
13 nardlaivių, 12
kūno dalis".
Karo laivynas sudaro rimtą
davimo" šūkiais. Atvirkščiai,
Dėl daugelio ūkiškai poli
laivų naikintojų, 19 patrulių di
kliūtį Sovietų nepažabotam pli tinių priežasčių, kurių gal svar
rezistencijos vadai numato il
desnių ir 46 mažesni patrulia
Strateginė reikšmė
timui Vid. ir Art. Rytuose. biausia buvo Kipro salos už
gą ir kietą okupaciją.
vimo laivai. Be to, laivyne dar
Turkiją nuo Sovietų S-gos Primintina, k a d Turkijos teri puolimas 1974 m. liepos mėn.
Tačiau, nežiūrint 40 metų
yra apie 110 kitų mažesnių įvai
fizinio ir dvasinio genocido au skiria 370 mylių ilgumo že torijoj šiuo metu yra įsikūrusios žymiai suardęs JAV - Turkijos
rios paskirties laivų.
kų, mūsų tautos gyvastingu myno siena. Ji taip pat kontro 26 JAV ir NATO kariškos sto draugiškus politinius ir tuo pa
Kaip žemyno kariuomenėje,
mas nėra palaužtas. O tai yra liuoja visus Sovietų karo laivy- vyklos. Kai kurios iš jų yra čiu ūkinius santykius.
taip ir laivyne trūksta jaunų
be galo didelis dalykas, nes yra
karininkų, puskarininkių ir
gerų vilčių, kad ir ilgesnius me
techniškojo personalo. Esa
tus vergijoje būdama tauta ga
mieji jūreiviai yra menkai ap
li gyva išlikti ir laisvės metų
mokyti, o jie ypač silpni kovoti
sulaukti.
prieš Sovietų nardlaivių grėsT e r o r a s , žudynės
••i
Jei Šiandieną politinė padė
mę.
įg
Tame straipsnyje teigiama,
tis mums nėra palanki, tai atei
Karo aviacijoje skaičiuo
kad "ir anksčiau Turkijoje vi jama apie 270 lėktuvų naityje viskas gali pasikeisti. La
sada įvykdavo daug politinių kintojų> 34 žvalgybos ir kito
bai galimas dalykas, kad ateis
žmogžudysčių, o ypatingai kios paskirties lėktuvai. Visi
laikas (gal būt, tai greičiau
žemesniuose gyventojų sluoks lėktuvai yra gauti iš JAV, perįvyks, kaip mes manome), kad
niuose bei netrūko problemų su senę, daugeliui jų trūksta atsarlaisvosios tautos, besijungtautinėmis mažumomis".
damos kovai prieš bolševizmą,
g i n i ų d a l i ų bei m e c h a 
pradės ieškoti ir pavergtų tau
Pastaraisiais metais įvykdy nikų. Sakoma, kad "Turkija
tų pagalbos.
tos politinės žmogžudystės ir po II-jo pasaulinio karo sten
kiti teroro veiksmai prašoka gėsi laikyti kariuomenę ne pa
Iš viso pavergtos tautos ga
bet kokias galimas vaizduotės gal savo kišenę".
lėtų būti didelė jėga, prilygti
ribas. Jeigu 1977 m. tokių nužu
kurios nors didžiosios vals
Šiuo metu už Turkijos pasili
dymų priskaityta ligi 250, tai kimą NATO sudėtyje kovoja
tybės galybei, jeigu jos veiktų
1979-80 šis skaičius pasiekė JAV, o už jos subyrėjimą ir
ne skyrium, bet susijungtų.
1000 nužudytųjų per metus ar išvedimą iš NATO rikiuotės —
Taigi be galo svarbu visada,
po tris politines žudynes kiek Sovietai. Kova vyksta dažnai
ypač Pavergtųjų tautų savai
vieną dieną.
Tačiau, jei Amerika pasisa tės proga, propaguoti paverg
kitiems to nematant. Tačiau
ko ir kovoja už žmogaus teises, tų tautų ne tiktai bendravimą,
Dėl nesibaigiančių gink tūkstančiai žuvusių už kai
tai praktiškai ji nekovoja už vienybę, bet ir tvirtą sąjungą.
luotų susirėmimų 20-tyje iš esa riųjų įsigalėjimą, daug šimtų
tautų teises gyventi savo ne- Reikia daryti viską, kad tiek
mų 67 krašto provincijų buvo laikomų kalėjimuose sako, kad
prikausomose valstybėse, nie išeivijoje, tiek anapus geleži
įvestas karo lauko stvis: tai pa ši kova dar nesibaigė. Va
ko nedaro ir nesiruošia daryti, nės uždangos būtų sukurtos
lietė rytines provincijas, ku karams teks pasitempti, jei no
Sovietinių rusų pavergtos Europos tautos
kad pavergtieji kraštai būtų iš tvirtos pavergtųjų tautų or
riose gyvena 25% kurdų ir šiitų rės laimėti.
laisvinti. Dar blogiau — viešai ganizacijos, tų pačių tikslų sie
nepasmerkia agresijos aktų kiančios, nors tai nepatiktų nei
laisvųjų
bei faktų. Turime galvoje 1939 pavergėjams, nei
Jis buvo nuoširdus. Paprašė sėstis. Jis pasakė, kad vakarienė. Dalyvavo 15 asmenų: abiejų kaimyninių
metų Stalino — Hitlerio (Molo Vakarų valstybių detentės su
manęs ilgai nesutrukdys, nes jau vėlu. "Aš norėjau namų gyventojai, prof. Dutov ir dar keletas. Čia taip
tovo — Ribbentropo paktą), ku Sovietais puoselėtojams.
jums kai ką pasakyti. Rytoj jūs atsiskaitykite garaže. pat tostai, linkėjimai. Išgėrė ir tie, kurie negerdavo
rio liūdną 40 metų sukaktį per
Nūdien
veikiantieji
Jei jūsų viršininkas ką nors sakytų, paduokite šį stipresnių gėrimų — babuška ir prof. Dutov.
nai metų rudenį minėjome.
Pavergtųjų tautų komitetai yra
Pirmadienį visų buvau išlydėtas į aerodromą. Kai
telefono numerį, tegu paskambina Aleksandrui
Nors nuo karo pabaigos pra gera pradžia, tačiau jie vis dėl
Michailovičiui. Jūs susitvarkykite ir namie, nes jūs lėktuvas pakilo į orą, aš žvilgsniu atsisveikinau su
ėjo jau 35 metai, milijonai žmo to mažai veiksmingi ir beveik
vyksite į Maskvą. Pasiimkite tik reikalingiausius Abakanu.
nių kenčia kietą vergiją. Sta išimtinai riboja savo darbą
daiktus. Po trijų dienų aš jus sutiksiu Krasnojarsko
Kai nusileidome Krasnojarsko aerodrome ir
lino — Hitlerio paktu sukurtų kartą metuose suruošiama
aerodrome.
Jei
turėtumėt
kokių
reikalų,
paskam
išlipau iš lėktuvo, Aleksander Michailovich jau laukė
Juozas Vaiceliūnas
skriaudų niekas ligi šiol neati pavergtųjų tautų demonstraci
binkite štai šiuo numeriu." Cia jis atsistojo, išėjo į manęs. Jis pasakė, kad užsakytas kambarys
taisė ir šio pakto nei tarptauti ja. Taigi nuo šios savaitės rei
kitą kambarį ir sugrįžo su buteliu konjako, pora viešbutyje, esančiame prie aerodromo. Kai sut
nėse institucijose, nei kitu bū kia daryti viską, kad pavergtų
gabaliukų torto ir keliolika saldainių.
varkėme bėgamuosius reikalus, Aleksander pasakė,
du nepasmerkė. Pavergtųjų tautų vienybė ir savitarpinė
37
Jis atidarė butelį, pripylė du stiklus ir vieną kad jis čia bus prieš lėktuvo išskridimą. Ir jis išvyko.
tautų laisvė neatstatyta, dėl pagalba būtų tvirta, kad
padavė man, sakydamas: "Pagal seną rusišką Aš dar turėjau laiko. Sėdau į autobusą ir nuvažiavau
jos niekur rimtai nediskutuo pavergtos tautos būtų solida
ta. Taikos sutarties nebuvo ir, rios viena kitai, kad daugiau Jis kalbėjo apie pasikeitimą. Aš pasakiau: "Jūs galite paprotį, gerk ir užanspauduok susitarimą". Jis pakėlė aplankyti buvusių savo parapieščių — Rožės namų.
atrodo, nebus. Vietoje jos atsi pasitikėtų savomis jėgomis, kalbėti apie pasikeitimus. Aš gi atvykau čia ne stiklą ir pasakė — jūsų laimei. Kai pripylė vėl stiklus, Jos brolis buvo namie. Ji grįžo vėliau. Jie nustebo ir
rado nevykęs pakaitalas — kaip tuščiais politikierių paža pasitikėti jumis ir aš netikiu. Niekas nepakeis mano aš pasakiau jam — jūsų laimei. Po trečią stiklą nudžiugo mane pamatę, tik sakė, kodėl apie tai
Ir aš išėjau. Jie išgėrėme be laimių. Kai jis norėjo dar pripildyti neparašiau. Pasiaiškinau, kad esu pakeliui į Maskvą.
1975 metų Helsinkio aktas, ku dais, ypač duotais rinkimų me jautimo. Gaila, bet taip yra."
manęs
nestabdė
ir
nebekvietė
kitą
dieną atvykti. stiklus, aš jį sustabdžiau. Aš atsisveikinau ir ėjau. Jis
rio trečiuoju strasipsniu Sovie tu, kad mažiau eikvotų jėgų ne
Rožė tuojau paruošė vakarienę. I viešbutį grįžau apie
tų Sąjungai buvo pripažintas p r a s m i n g i e m s
d a r b a m s , Namie ar darbe, kas tik mane klausė apie mano mane palydėjo iki viešbučio durų ir parodė stovintį vienuoliktą valandą.
prieš karą ir karo metu už daugiau vienytųsi savo tarpe, seseris ar vizitą į Maskvą, aš atsakydavau, kad automobilį. Mačiau kaip šoferis jam linktelėjo.
Kitą rytą apie 7 vai. jau buvau prie lėktuvo.
grobtų žemių neliečiamumas. derintų kovos dėl laisvės veiks nustojau kalbėti. Aš pats nežinojau ko laukti. Atėjo Vienuoliktą valandą buvome namie. Padėkojau
Hitleris — Ribbentropas, tie mus ir pataikytų glaudžius ry spalis, o negavau jokių žinių nei nuo KGB, nei nuo šoferiui ir įėjau į vidų. Ilena pašoko išgąsdintomis Paskutiniu metu atsirado ir Alek»ander. Jis mane
įsodino į lėktuvą, palinkėjo laimingos kelionės ir išėjo
sa, teisingai nubausti, tačiau šius su savo tautiečiais oku seserų.
akimis ir sako: "Aš maniau, kad jie jus nuvežė į
Stalino niekas nebaudė, ne puotoje tėvynėje.
b. kv.
Po kokių 3 savaičių, kai mes namie buvome trys kalėjimą". Aš pasakiau, kaip buvo: atsisakau darbo, iš lėktuvo. Lėktuvas pakilo ir aš apleidau Krasno
— babuška, Ilena ir aš, o Dimitras dirbo, vieną apsimoku ir išvykstu į Maskvą. Pirmadienį turiu būti jarską. Skrisdamas pasimeldžiau, o paskui pradėjau
galvoti, kas mane sutiks Maskvoje: KGB ar sesuo?
vakarą apie 9:30 kažkas pasibeldė į langą. Išėjęs Krasnojarske.
DAUG SERGANČIU
Kur aš eisiu? Žinoma, į ambasadą. Apie 12 vai.
paklausiau, ko jis nori. Jis paklausė ar čia gyvena
j metus temiršta tik 4—5. Dėl to
ŠIRDIES LIGOMIS
Kitą
rytą
lengvai
atsiskaičiau
su
darboviete,
nes
lėktuvų
palydovės mums davė pietus: dvi bulkutes,
Vladimiras Martinovich. Norėjau pasakyti, kad jo
Yra nustatyta, kad Vakarų gydytojai yra linkę širdies ligas
Sofronovas
ir
visi
dirbantieji
žinojo
apie
mano
sviesto,
mėsos, keptos bulvės, žirnių, kavos. Masknėra namie, bet pasakiau, kad aš ėsu. Jis nudžiugo ir
Vokietijoje iš 10,000 gyventojų vadinti sveikatos priešu nr. 1. Žo
pasiekėme
apie 1 vai. ir nusileidome Vnukovo
išvykimą.
Visi
sveikino
ir
linkėjo
laimės.
Gavęs
2,000 serga Širdies negalavimais, džiu, prieinama išvados, kad šir paprašė kartu su juo nuvykti į viešbutį. Pažadėjo priklausomą atlyginimą, apie 3 vai. apleidau dar aerodrome.
iš 'kurių kiekvienais metais 17 dies ligomis sergančiųjų padidė nuvežti ir netrukus parvežti. Atvykome į viešbutį.
bovietę.
ligonių miršta, kai tuo tarpu jimas, esant buvusių sunkių Dabar mane nuvedė į kitas patalpas.
jnt.
Sekmadienį v a k a r e buvo atsisveikinimo
tuberkuliozės iš 2,000 sergančiųjų išgyvenimų karo metais.
Šį kartą čia buvo tik Aleksander Michailovich.
(Bus daugiau)

SUNKIAI SERGANTI TURKIJA

SLAPTAS KUNIGAS
RUSIJOJE

DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. liepos mėn. 14 d.
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JONO MIŠKINIO SUKAKTIS

C L A S S I Fl E D G U.IDE

Pastaruoju metu skaitantiems mokytojo egzaminus. Vėliau vi
"Drauge" Jono Miškinio straips są laiką buvo tad gimnazijos mo
R £ A L E S T A T E
-i*-LP V\ ANTED — MOTEBYS
M l S C E L L A N E O U S
nius ir gražiai parašytus atsimi kytoju, tąį pradžios mokyklų in
nimus vargu air galėjo į galvą a- spektorium, kol, antrai bolševikų BY OWNER — Garfield Ridge. Near iiiiuiniiiiiiiiiiiiiniiuiiiujiiiiiiiiiiiniiiH
R-V's aad LJP-Vt
teiti, kad jų autorius jau žengia okupacijai artėjant, pasitraukė į Archer Ave., West of Austin. 3 bedImmediate Openlngs On Ali Shlft*
BRICKVV ORK • TUCKPOINTING
Pleaaant avuroundinss
per aštuoniasdešimt penktą kry Vokietiją, bet nuo mokyklos rooms, 2 fuil baths, finished bsmt.
CHIMNEY REPAIR
Cong-eniai co-workera
2
car
garage.
Upper
OTs.
Call
after
40 years experience in industrial,
želį. O taip yra.Šiemet birželio ir čia nepasitraukė, mokytojavo
TOP SALAJRT
commercial and residential work.
30 d jam suėjo lygiai 85 metai. Wiesbadeno, Kasselio ir Schwae- 5:00 p.m. 581-6157.
PLAZA NURSING CENTER
J. LEONARD — 459-8874
8555 Maroard, XU«, Ullnote
Tai amžius, kuriuo ne kiekvie bisch G m u e n d o lietuvių gimnazi
CHGO. TEL. — 525-0991
T t X . — 947-7000
nas tegali pasigirti, o ypač, kad jose, o atsikėlęs į Ameriką dirbo
llllllIHilIlilIlIlIlIlIlUllllllllllllilIlIlIlIlHI
ir tiek metų ant pečių pasiėmęs Amsterdamo ir Rochesterio šeš
OPEN H O U S E
jis dar tebėra gyvas, judrus dar tadieninėse mokyklose.
VYRAI •
MOTEBYS
SUNDAY 1 TO 4 P.M.
bingas ir darbštus. Tikras dzū
Be mokytojavimo, Miškinis vi
SIUNTINIAI 1 LIETUVA
2110 NO. 72ND COURT
kas, nedarąs gėdos savo Dzūkijos
są laiką buvo ir visuomeninkas.
ir kitus kraštus
tėviškei.
Attractive brick English. 3 bedrooms,
Dar bemokytojaudamas Kabe
NEDZINSKAS,
4059 Archer Ave.
Excellent opportunity is now availGimė Marcinkonių valsčiuj
liuose ruošė
pedagogines pa 2 baths, 2 Vi car garage. Well mainKm Jonas Znotinas (deš.) su kun. Petru Patlaba Sv. Antano kolegijoje,
atole tai an experienced indivlduai
Cbicago,
OI.
60632,
tel.
927-5980
Musteikos kaime. Iš mažens bu skaitas, įsteigė vakarinius kursus tained. New roof. Close to schools,
to join our successful bankine uiCicrro, Illinois.
stitution.
vo linkęs į knygas, tai tėvai leido ir suorganizavo vaidintojų trupę, CTA and trains. Mid $70's.
Indlvidual ehould have at least
mokyklon, tikėdamiesi suflaukti. erkinėje organizavo
liiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiuuiuitiuiiiut one year prevlous experie-nce and
šaulius,
b© capable at handling all duties
kunigo, bet jis pasirinko mokyto tautininkus, žemės ūkio ir koope
of the proof department. Fine poaition for ambitk>us selfstarter to
jo profesiją. Dirbo įvairiose pra ratines organizacijas. Ypač Alytu
advance Into aųperviaory capacity.
Licensed, Bonded, Insured
džios mokyklose, pradžioje gero je buvo gyvai įsijungęs į visuo
W e offer an excellent salary and
Nauji darbai ir pataisymai. Vir benefits
kai aplenkintam Vilniaus krašte, meninį ir kultūrinį darbą: čia bu
prog^ram with gTowth patuvės ir vonios kabinetai. Kerami tential. For interview appointment,
Gegužės 23 d. kun. Jonas Zno Pirma parapija buvo Mažeikiuo rūpinosi lietuvybe, už tai net ke- vo Vilniui vaduot; sąjungos Aly
kos ir kt. plytelės. Glass blocks. please apply ui psrson or caU:
tinas šventė 40 metu kunigystės se. Ten jis ir gimnaziją lankė. To- J lis kartus buvo suimtas Vieną taus apygardos pirmininkas,įsteiSinkos vamzdžiai išvalomi elektra.
Staart Aling
Susitarti telefoną
sukaktį. Jau beveik 14 metu kle dėl jam buvo plati ir žinoma ku kartą Jazda Tatarska, lenkų legi- gė Dzūkų kraštotyros draugiją
Į automatą galit kalbėt lietuviškai
6 2 2-7100
palikit pavardę ir telefoną.
bonauja šv. Jurgio parapijoje Ma- nigiško darbo dirva. Nelaimės jono dalinys, grasino sušaudyti, ir jai pirmininkavo, buvo Dzūkų
•ylande. VVashingtono, D C vys metai atėjo visai tautai. Lietuvą jeigu nepasakys, kur yra prof. 1- muziejaus vedėjas, senovės dienų
S E R A P I N A S — 636-2960
CAPUOL BANK OF CHICAGO
kupas paskyrė jį visam amžiui to užplūdo bedieviškasis komuniz vanauskas, bet jam pavyko pa ruošėjas.
IIIIIUIIIIIIIIIIIllIHIlIUIIIIIIItlUIIIIIIIIHHII
4801 W . Fullerton Avenue
2644 W. 69th Street
Jau kitais metais ir kun. bėgti ir net prof. Ivanauską įspė
je parapijoje "pastor emeritus" mas.
Oiicago, DL 60639
Be tų darbų Miškiniui dar li Tel. 737-7200 ar 737-8534 jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii An Equal Opporttinity Employer M/F
Jono tėvelius — Joną ir Mariją ti. Kitą sykį įtartas palaikąs ry
nuo iliepos 15 d.
1966 m., rugsėjo 8 d. kard. O ' Znotinus ir vieną sūnų okupan šius su Lietuvos partizanais, Su ko laiko ir spaudai. Ir čia jis pra
•*n
Boyle, eidamas į Sv. Mergelės Ma tas ištrėmė į Sibirą. Kunigo tė valkų kalėjime išsėdėjo net šešis dėjo reikštis gana anksti. D a r
HELP WANTED - VYBAI
Lietuviškas
restoranas
su
namu
ir
septyniolikmetis
vaikinas
jau
ra
rijos baziliką Washingtone susi velių kaulus priglaudė šaltojo Si mėnesius, bet ir iš čia pavyko parr
įrengimais
Marąuette
Parko
rajone.
Į
m
šė Šaltiniui, Rygos Garsui, vilniš
tiko ikun. Joną Znotiną Švento biro kapai.
EXP£RI£NC£D PIPEFTnER
kei Aušrai. Rinko dzūkų tauto Labai geras biznis. Lengvos pirkimo
riuje. Tuojau pranešė jam, kad
Nors skausmo jūroje plaukda
needed.
At least 3 years experience.
sąlygos.
saką, ją spausdino Tautos Žodyje,
jį skiria n u o šiandien Sv. Jurgio mas, jaunasis kunigas viltingai
Excell.
conditions
and benefits.
Dienraščio
"
D
r
a
u
g
o
"
admi
2 butai — medinis. 68 ir MaplePedagoginiais klausimais
rašė wood. Labai tinka giminingoms šei
STAUFFER CHEMICAL CCMVIPANY
parapijom Valley Lee, Maryland, žvelgė į ateitį. Su šypsena ir daina
nistracijoje galima pasirinkti įllth and Arnold Streets
Švietimo Darbe. Buvo nuolatinis moms.
klebonu. Ta] buvo visų lietuviu buvo labai reikalingas kenčian
vairių
liaudies
meno
d
a
r
b
ų
:
me
Chicago
Heights, Illinois
Lietuvos Aido, Mūsų Vilniaus ir
Mūrinis bungalow Brighton Parke.
džiaugsmo šventė. Tą dieną bu čiai tautai. Greit buvo perkel
An
£qual
Opportunity
Empkqr»r
Trimito 'bendradarbis. Kai gim 15 metų. Dėl ligos reikia skubiai par- džio, keramikos, drobės, taip
vo pašventinta, dedikuota lietuvių tas į vyskupijos centrą — Telšių
iuoti.
Geras
pirkinys.
nazijoms trūko vadovėlių, išeivi
koplyčia bazilikoje. Toks kardi katedrą. Ten ir seminarijos eko
pat gražiai papuoštų lėlių.
Į S I G Y K I T E DAB AB
joje jis parašė net ris konspekti
nolo gestas buvo kartu lietuvių nomo darbo bei rūpesčių gavo
ŠIMAITIS
REALTY
Apsilankykite
j
"
D
r
a
u
g
o
"
ad
nius botanikos, zoologijos ir žmo
pagerbimas. Vienintelis VVashing paragauti. Išeivijoje daugiausia
Insurance — Income Taz
ministraciją i 8 pasižiūrėkite. Gal iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiniiiiiiii
gaus kūno vadovėlius.
tono vyskupijoje lietuvis kun : gas pasireiškė savo asmenybe TuebinNotary Public
rasite kai ką padovanoti savo DAUGYBE LIETUVOS MIESTE
buvo kun. J. Znotinas. Jau turėjo gene tarp studentų. Jis ir pats
Amerikoje išleido dvi knygas:
2951
W.
63rd
Street
LTŲ aprašoma dr. L VaiSnoroa, MIC
giminėms
a r draugamsprogos parodyti savo kunigišką dar universitete rausėsi teologi
kaygo)«
„Mano Dzūkija", 1966 m., ir
udlumą bei sėkmę parapijos darbe, jos studijose- Labai daug padėjo
Tel. 436-7878 ar 830-5568 - D r a u g o " a d r e s a s : 4545 West
„Lietuva ir Vilnius pavergėjų sū
buvo trijose Woshingtono m'esto studentams, labiausiai eidamas
"MARIJOS GARBINIMAS
kuriuose", 1979. Be tų knygų, jis
6Srd S t , Cbicago, DL 60629.
parapijose. Taip buvo tinkamai ateitininkų dvasios vado ir kole
labai daug rašė ir teberašo išei
LIETUVOJE"
vyskupo pagerbtas.
gijos kapeliono pareigas. Dabar
IIIIIIUHIlIinillllllllllllllllllllllllllUIlllllH
vijos laikraščiuose:
„Drauge",
Kun Jonas Žemaitis iš Ylakių, kun. Jono Znotino adresas: P. O.
Sargą yra tik teologine, ji dėl įao.
„Laiškuose lietuviams", „Darbi
Bethany
Beach,
mių vietovių aprašymo ir dėl y»
buvo įšventintas kunigu 1940 m. Box 310,
10% — 20% — 8 0 % pigiaa mokėsit
ninke", ,Dirvoje" ir kitur. Ypač
ui apdraudą įmo usnies Ir automo gausk* istorinės medžiagos tinka paTelšių katedroje. Šventimus su Dšmmm 19909.
r3, M.ik ^
daug rašo „Drauge". Cia beveik
bilio pas mus.
jiakaityti Mekvienani lietuviui, besiteikė vysk. Justinas Staugaitis.
Lietuvos istorija ar vie
kiekvienam numery užtiksi jo
FRANK
Z A P 0 L I S Jomtočiam
bėgti, tik šį kartą nebepasilifeo
We'll help you make the right movė
jovemis.
Knyga
didelio formato, 440
(tik raidėmis ar pavardės trumpi
lenkų užimtame krašte, o per de
pal. — kaina $3.00. Galima J4 įsigyt:
Telef. — GA 4-8654
niu
pasirašytus)
trumpučius
"Drauge".
JEI GALVOJATE
markacijos linija atbėgo tiesiai į
3208 Į-į West 95th Street
mokslo naujienų ir kitokių vi
uiniiiiiiiiHiiiiMiiiiiiiiiiiiiinmiitimiiiii
Lietuvą. Čia vėl buvo paskirtas
PIRKTI AR PARDUOTI
siems įdomių ir žinotinų dalykų
pradžios mokyklos
mokytoju,
kas. Minėtame straipsnyje bu kiek vėliau su kun. Bakšiu įstei straipsneliukus.
Kreipkitės i
vo dar kelių kitų valandėlių pa
T r u m p a m rašinėlye neįmanogia Merkinės vidurinę mokyklą
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
BUDRAITIS REALTY C0. kitus
Menkinės mokykloje : b e m o k y : i ^ a n e t suminėti visus to judraus
LIETUVIŲ KALBA S E N E S N Ė reiškimai, b e t pradinius ir vy
daiktus. Ir ii toli miesto lei
raujančias pareiškimus padarė
! Ir
n
darbus
K A I P LOTYNU
dimai
ir pilna apdrauda.
tojaudamas visą la ką pats mo««*8- 8° " " * * »
> ***
6600 S. Pulaski Road
Amerikiečių premijuota PAU
Albertas Juškus. Pasinaudoda
ir tie keli žodžiai, manau, nors
TeL
_
W
A
5-8063
kėši
ir
1926
metais
prie
Švietimo
LIAUS
LEONO knyga, kurio
(
l
Straipsnį tokia antrašte iš mas puikia proga, Albertas pakiek primins Jonio Miškinio tu
ministerijos
išlaikė
gimnazijos
j
e
atvirai
ir drąsiai nagrinėja
spausdino "The Evening Sun" Į g i s a k ė n e t i k v a l a n d ė l ė s r e i k a _
riningą, o kartais ir pavojingą gy
>
» < > > M Sio k r a š t o negeroves bei pavo
birželio 18 d. Jo autorius P e - l a i g > ^ fc d a b a r t i n ė s Uetuvos
venimą, kartu ir jo įnašą mūsų Independently owned and operated
j u s ir tiesia kelius į saugų visų
ter Kumpa yra žymus "Sun" ko \ p a d ė t i e g b u s i m a i s . Laikraštis vūs pavilijonai su apie 130 įvai-1 tautine; kultūrai.
gerbūvi.
respondentas. Eilę metų jis bu-1 ^
^ į d ė j o Mherto
nuotrau- rių krautuvių restoranų, užkan^ o r s sulaukęs gražaus am- HIIIIIIIUIIIHIIIIIIUlIlIlIlIHMlimilllimill
KILIMUS I R BALDUS
ž
i
a
u
s
vo laikraščio biuro vedėjas M a s ką.
dinių ir panašiai. Liepos 2 d.!
> ^ t plunksnos nepaleidžia,
Knyga gaunama ir Drauge
Plauname ir vaškuojame
BUTŲ NUOMAVIMAS
kvoje, vėliau Washingtone ir
minkštais — $3,95.
iškilmingai atidaryti visi t i e , į a u S Ta*° m u s u laikraščiams ir
visų rūšių grindis.
kitur. Dabar gyvena Baltimo- Į ŠOKTŲ GRUPES CHICAGOJE įrengimai viešam naudojimuisi, žurnalams. Gyvai domisi lietu- Namu pirkimas — Pardavimas
BUBNYS — TeL B E 7-5168 Kaina kietais viršeliais $5,95.
rėje ir yra laikraščio rašytojas. Į Į tautinių šokių šventę su di- Pačiam burmistrui Schaefer ir v i š k a v e i k l a . Paprašytas niekad
Draudimai — Valdymas
Kumpa y r a gimęs Lietuvoje, į | dėlių užsidegimu ruošėsi ir iš- šimtatūkstantinėms
minioms I š s i s a k o padėti ten, kur yra
llllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHinUI
Ameriką atvežtas apie 5 metų Į vyko visos t r y s grupės, tai yra, džiūgaujant, atidaiymo iškil- k v n e č l
iiHitimtimimiimiiiiitiiimimiiimiiiim
D a u g pašnekėsiu pravedė per
Notariatas — Vertimai
amžiaus. Savo straipsnyje apie j Kalvelis, A r a s ir Ratelis, su sa-į mės su" laivų paradu, koncer.
M. A. Š I M K U S
Sol. Praurlme Ragiene
Baltimorės lietuvius, lietuvių j v o vadovais ir tėvais. Namie tais, fejerverkais ir panašiais skautų minėjimus, už tai skautai
IXOOME TAX SERVICE
nuoširdžiai
dėkoja
Lmkame
Ju
dainuoja
kalbą ir Lietuvą, Kumpa y p a č j pasilikę laukia grįžtančių su pasirodymais t r u k o
XOTARY PCBLJC
keturias
biliatui
daug
sveiky
ir
darbingu
J
.
B
A
C
E
V
I
Č
I
U
S
4259 So. Maplewood, tel. 254-7450
pabrėžia lietuvių kalbos senu- Į puikiais įspūdžiais ir pakilia dienas. Simfoninis koncertas is
metu.
S. I.
mą. Kalbines išvadas autorius dvasia.
6529
S.
Kedzie
Av.
—
778-2233
Taip pat daromi VERTIMAI.
tos pakrantės buvo perduotas
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
daro pagal Benjamin W. Dwight
iiiiimmiiiiiiniiiiiiHiiiiiiiimiiiiiiiinnn
PILIETYBĖS PRAŠYMAI ir
14 skirtingų lietuvių kompozi
BALTTMORES ATSINAUJI liepos 4 d. per viešosios televi iniimiiiiiimmimiimmimiiiiHiiiiimiii
kitokie blankai.
studiją "Modern Philology".
torių dainos ir arijos—6 su stygizijos
tinklą.
Ši
p
a
k
r
a
n
t
ė
s
pre
NIMAS EINA PIRMYN
Marija Aukštaiti
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiinuuuuuuuuiiiit . nio kvinteto palyda, 2 su klarikyvietė pavadinta Harborplace.
A P I E ETNINES RADIJO
D &M ES I O
Prieš kiek laiko "Drauge" bu
Ullllllllllimmillllllimmimiiiiiniinnil ! n e t o Partija papildoma ir 4 su forLietuviai č ia j prekybą neįsitai
PROGRAMAS
JU
j vairių prekių pasirinkimas ne- ! tepijono palyda (Beržui, berželiui.
vo rašyta apie Baltimorės at
sė, bet keli dalykėliai atrodą lyg Pasakojimai. 266 pusi. Išleido
brangiai « mušą sandSUo.
į Gegutė. Dainos. Muzika ir gėlės.
T a m e pačiame
"Baltimore sinaujinimo pastangas ir lai
daryti Lietuvoje, bet importuo A. Navikevičius 1980 m. SpausOOSMOS PARCELS EXPEESS ' Sofijos malda. Skamba, skamba
VIZITINIŲ
KORTELIŲ
Sun" anksčiau buvo plačiau ap mėjimus. Ten buvo pažymėta,
2501 W. 69 S t , Chicago, I1L 60629' fe*1*1^- Nedvelk vėjeli. Yra šalis.
ti iš USSR. y r a parduodami dino Latho-Art Ltd. Toronto.
REIKALU
r a š y t a apie Baltimorės etninių kad pagrindiniai atsinaujinimo
Mylėk lietuvį ir kitos).
"Europa Imports"
Vizitinių kortelių naudojimas yra
Į Kaina su persiuntimu $6.85.
SIUNTINIAI
I
UETUVą
grupių radijo programas. Lie planai vykdomi apie uosto da- t i m p o r t ų y r a i š L e n k i Dauguma
j o S . Ta
Diriguoja: Arūnas Kaminskas.
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
Užsakymus siųsti:
tuvių radijo programa šiuo me lį, kuri siekia kone patj miesto
Telef.
—
925-2787
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
Plokšteles kaina su persiunti
čiau, čia pat pasaulinės preky
DRAUGAS,
k51t5 W. 6Srd St., mų atstovams turėti gražias vizi
t u y r a seniausia. Tos pačios centrą. Ta uosto dalis, vadina
Vytautas Valantinaa mu — $8.85. Illinois gyv. dar pri
bos centre jau žymiai anksčiau
tines korteles.
iiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiimimuiiiiiiiiiiuiiiJ] deda 48 et. Illinois vals. mokesčio
vadovybės rankose ji jau veikia ma Inner Harbor, dabar pasie
Chicago, IL 60629
yra įsitaisę Danutė ir Remigi
Kreipkitės
j
"Draugo"
adminis
per 32 metus. Vadovauja Alber kė pagrindini atsinaujinimo už
Užsakymus siųsti: DRAUGAS,
jus Balčiūnai su savo gėlių sa- :iimiiimiii!iiiimniim!Hiiiimiimiii!iii! traciją visais panašiais reikalais. tniiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiHiiiiiiniiniiiiiiii
t a s J u š k u s ir Kęstutis Laskaus- baigimą, čia pastatyti du erd4545 W. 63 S t Chicssro. IL 60629.
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
lionu,
besivadinančiu J.
J.

ELMWOOD PARK

PROOF OPERATOR

By owner - 453-3492

KUNIGAS JONAS ZNOTINAS PENSININKAS

P LU M BI NG

N A U J A VIETA
Valdis Reai Estate

Liaudies menas ir kitkas
Drauge

MŪSŲ

KOLONIJOSE

M OVI N G

Baltimore, Md.

Wifh Liberty & Jusfice

Tel. _ 767-0600

VALO M E

INCOME TAX

BELL REALTORS

YRA SALI S

i $Eiv e

niiniiumimmiiiHmmininiuuMinitHi

mu

Cummings Fiorists vardu. Šioje
S 0 P H I E BARČUS
dalyje dar statomas didelis vieš
RADIO lEDfDS VALANDOS
būtis, kuris bus šalia konvenci Lietuvių kaiua: nuo piriiiauiemo i<i iiiiiiiiiuiifiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
jų centro ir kuris vadinsis Con- penktadienio perduodama nuo 4:W
vai. p.p. iki 5:30 vai. p.p. per tą pavention Hotel. •

RADIO PROGRAMA

PLAČIAUSIAS P A S A U L Y J E
TUNELIS
Neseniai pradėti darbai d a r
vieno tunelio po Chesapeake
įlanka ties Baltimore, kuris eis
pro Fort McHenry ir bus įjung
tas 96 kelio s s t e m o n . 95 kelias
eina nuo Maine iki Floridos.
Šiuo metu tunelį
planuojama
atidaryti 1985 m. Tunelis bū
H*rtfordo "Švyturio" mokyklos mokiniai sr mokytoja! pne Trinity kolegijos siąs plačiausias pasauly, nes ju
dėjimui bus 8 linijos.
i. S.
Sunose vykdavo Aeftadietumis lituanistinės pamokos

TELEVIZIJOS
Ml GLIKAS

TV

dią stotį, šeštadieniais ir senmaSeniausia Lietuvių Radlo programa 2346 W. 69 S t , teL 776-1486
d)«-niaia nuo t>:'M) iki tf:30 vi»i. r>to. Naujoj Anglijoj iŠ Stoties WLYN,
TsM. 494-24U
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo iilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo
1490 A M .
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
7 1 » 8. MAPLEWOOD AVE.
trauką ir komentarai, muzika, daino*
CHICAGO, ILL. M R 9
Ir Magdutes pasaka. Sią programą
'H»iiiininmntninimmuimnuunnmn veda Steponas ir Valentina Minkai
Apdraustas perkraustymas
Biznio reikalais kreiptis J Baltic Fl©
Įvairių atstumų
Apaimoka «keibti« diea. DRAUGE. rista — gSlių bei dovanų krautuvę,
502 E. Broadveay. So. Boston, Mass
-m jis plačiausiai •kaitoma* U«- 02127. Telefonas 268-0489. Ten pst TeL 3 7 6 1 8 8 2 a r b a 376-5996
! tuvių diearaAtte 0 tkelbimu kai gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra- *iiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiimuiiumiiiitiiiiii
lite didelj pasirinkimą lietuviškų kny•)»» VT8 vigjemi prieinamo*.
Perskaitę "Draugą** duokiU

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

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

A kitiems p a s i s k a i t y t i

LIK

SVEIKAS

R a i š a URBONIENE atlieka
pramogines dainas, kurias su
kūrė kompozitorius B. GORBULSKIS.
G a r s o re&aoriua Paulius Jasiukonis. ISleido GINTARAS,
filmų ir plokštelių gamyba, Hollywood, Califbrnia.
K a i n a su persiuntimu $8.95
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS,
4545 W. 6Srd St.,
Chicago, IL 60629
•iiiiiiuiiiiinminiiiiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuii

nesą kartais apsigyvenę Juno DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. liepos mėn. 14 d
Beach. Deja, jie dar nėra užsire
gistravę šioje apylinkėje. Malonu j kaip tik reiktų labiau įtempti IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIU1IIIIIIIII
girdėti, kad atostogautojai beskai-1 stangą, siekiant Lietuvos diptydami knygas, kultūringai pralei- j lomatinio tęstinumo užtikrinidžia laisvalaikį. Apylinkės valdy mo (užuot tatai apeidinėjus) — Radijo Valanda jau 39 metu* tar
nauja New Jersey. New York. ir Conba nuoširdžiai linki visiems lai naujai skirsimųjų diplomatų pri necticut lietuviams !
Kaa Sestadlen} nuo * iki 5 vai. po
mingų atostogų.
pažinimo,
piet U WEVD StoUea New Torke
P.Mikšys
U1-. AM Ir nuo 7 iki g vai
Tamsta, Pone Redaktoriau, 1330
vale. »7.» mef. FM.
— Ktm. Vytautas Pikturna čia
pagarbus
Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS
atvyksta tik atostogy, bet kasmet
Ptof, Dr. Bronius Nemickas,
234 -Sunlit Drive
sumoka tautinio solidarumo mo
Watdraog, N. 1. 07060
Pavergtųjų Europos Tautų
DIDŽIAI GERBIAMAS
kestį ir šiai apylinkei.
TEL. - 75346M (201)
Seimo vicepirmininkas.
— Meilutė ir Petras RuLiad iš PONE REDAKTORIAU!
illllimilllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllll
Chioagos čia nusipirko namus, Nusistatymas nepripažinti Pa
kad, už kelerių metų, sulaukę baltijo valstybių naujų diplo <fr
senatvės, turėtų poilsiui puikią
matų nėra galutinas.
KUR TAS ŠALTINĖLIS
vietą.
Edmundu Kuodis ir Jonu Glrijotu įdainavo 27 populiariąsias
Pavergtųjų Europos Tautų
— Dr. Irena ir inž. Stasys Giedharmonizuotas liaudies dainas su penkių įvairių instrumentų palyda.
rikiai iš New Jersey jau baigia 1 seimo delegacijai ryšium su arIšleido dr. Jokūbas Stukas, Lietuvos atsiminimų radijo programos
statyti gražius namus ant to pa tėjančia Madrido konferencija
vedėjas, gyv. Watchung, N. J.
Dviejų plokštelių albumas su persiuntimu kainuoja $14.95. 111. gyv.
čio gražuays Juno Beach kalniu 1980 m, liepos 2 d. lankantis
prideda 70 c. valstijos mokesčio.
ko.
Valstybės departamente ir ta
Užsakymus siųsti:
— Elena ir Petras Sniegaičiai proga man iškėlus ir Pabaltijo
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St., Chicago, IL 80629
iš Chicagos jau mengksi statyti valstybių diplomatinės atsto
y
Vl-tą Tautinių šokių šventę jos išvakarėse Jaunimo centro sodelyje pradedant, Prie paminklo kalba PLB pirminin- namus šalia šios vietovės pirmū vystės klausimą, pasekretoris
nų Albinos ir Vytauto Tomkų.
Nuotr. P. Mal«to«
kas Vyt. Kamantas.
(deputy assistant secretary)
— Irena ir Telesforas Žilinskai Europos reikalams Robert L.
laikydami Juno Beach viena iš B a n y taip paaiškino:
MTJETYS
gražiausių Floridos vietovių, žaĘ ^ p a t enkintas, kad pa
t
Joana Lukoševičienė, apie 88 dą čia pastoviai įsikurti. Didžiai
Lietuvos pakę sutvarkyti
m. amžiaus, iškeliavo amžiny vertindami LB-ses verkią, jau • - ^ - {in&risinę
buklę;
ruošė susipažinimo ir svečių iš bėn. Ji buvo Matulaičio namų antri metai sumoka tautinio soli
Putnam, Conn.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
2 K a ; ] eo
leidimo popietę, kurioje dalyva gyventoja nuo tų namų atidary darumo mokestį tai apylinkei.
° ° Peršamas remi
vo dauguma vietos lietuvių, se mo, priklausė LB. Mirė birželio
BAISIOJO BIRŽELIO
masis garbės konsulais silpnin
D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D
selių ir kiti svečiai. Braziliečiai 22 d., palaidota seselių kapinėse.
— Išvyko atostogų: Ringailė tų patį inkorporacijos nepripaMINftIIMAS
Zotovienė ir jos dukra Audėja, . j ^ ^ - .
papasakojo apie gyvenimą Bra
TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
Seselės ir LB nariai birželio zilijoje ir lietuvių veiklą tenai. Tebūna jai lengva svetimo, bet Katriutė Giniotienė,
'
*
Elena ir An-\
svetingo
krašto
žemė.
3. Naujų diplomatų pripaži
15 d. minėjo prieš 40 m. Lietu Ačiū Vasaičiams už malonią
tanas Ščiukai, Marija Slavinskie
4330-34 So. California Avenue
i. Kr.
voje vykusias žmonių trėmimo viešnagę.
nimui
dabartiniu metu esą kliū
nė, Julija Stankūnaitė.
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
dienas. Prel. V. Balčiūnas at
čių (jų nekonkretizavo);
— 2ada greit išvykti atoto— Ses. Margarita Bareikaitė,
laikė šv. Mišias vienuolyno ko
4. Nusistatymas nepripažinti
4605-07 South H e r m i t a g e Avenue
gų:
Veronika ir Bronius Auš
dabartinė
pagrindinių
seselių
naplyčioje ir pasakė pritaikintą
Pabaltijo valstybių naujų dip
Telefonas — YArds 7-1741-2
rotai, Jadfvyga Jokubaitienė, Al
pamokslą. Po pietų buvo su- j mų viršininkė ir naujojo namo
lomatų nėra galutinas. Kol kas
bina
ir
Alfonsas
Pilipavičiai,
Bro
ruošta eisena prie Fatimos Ma statybos vadovė, lankėsi Los
nauji diplomatai dar nesą bū
nė Oniūnienė.
rijos paminklo, melstasi už Lie Angeles, kur suruošė dail. Gal
tinai reikalingi, nes yra senųjų.
tuvą ir lietuvius, po to aplanky diko paveikslų parodą. Parduo
—Vienas
tautietis,
atostogau
Palm Beach, Fla.
Vadinasi, mūsų kai kurių
tos kapinės, kur pasimelsta už ta keletas paveikslų. Po to ji
damas Floridoje mums rašo, kad
veiksnių,
ypač Vliko, klusnu
praleido
savaitę
Chicagoje,
mo
žuvusius ir nukankintus lietu
beskaitydamas knygas, susižavė
mas
apeidinėti
Lietuvos diplo
PAMALDOS
U2
A.
A.
vius. Diena praleista susikau tinos ir sesers globoje, dalyva
jęs ir Aloyzo Barono romanu "Lai
KUN. BIELSKI
vo šokių šventėje ir dabar jau
pimo nuotaikoje.
vai ir uostai". Romano gale esą matinio tęstinumo reikmę yra
perdėtas (daugiau vaizduotės
grįžo namo. Laukiame jos pa
S. m. liepos 6 d., sekmadienį, pasakyta, kad pagrindiniai veikė
SESELIŲ METINE ŠVENTE sidalinant įspūdžiais iš kelionės
2 vali. p. p., Šv. Povilo bažnyčio jai Matukas ir Katlenė išvyko į negu tikrovės padarinys), netu
Laidotuvių Direktoriai
ir
šokių
šventės.
Liepos 27 d. įvyksiančiai me
je įvyko pamaldos už prieš pen Floridą nuolatiniam apsigyveni ri pakankamo pagrindo. Atvirk
tinei šventei — iškylai seselių
— Dr. J. ir M. Kriaučiūnai kerius metus mirusio a. a Albi mui. Todėfl. jis ir klausia, ar jie ščiai, rinkiminiuose metuose
sodyboje stropiai ruošiamasi.
6845 SOUTH WESTERN AVE.
birželio mėn. dvi savaites pra no Bielskio vėlę. šv. Mišias atna
Ruošiamasi ir aplinkinėse lietu
šavo kun. Andrius Senkus ir sve
leido
Prancūzijoje,
daugiausiai
T
e l . 737-8600-01
vių kolonijose, nes norint, kad I
čias 'kus. dr. Vincas Andriuška,
Paryžiuje
ir
tris
dienas
Liurde.
iškyla pasisektų ir susidarytų '•
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
kuris pasakė gražų pamokslą, iš
pajamų tęsti naujo seselių namo Paryžiuje susitiko ir turėjo il ryškindamas velionio kun. Biels
Tet. 422-2000
ir Religinio centro statybas. gesnius pasikalbėjimus su Lie kio kilnią asmenybę. Per pamal
Kviečiami visi artimesnių vieto tuvių religinės misijos vadovu das, sol. Juzei Krištoląitytei —
A. f A. TOMAS ČIUNKA
vių lietuviai prisidėti prie ruo kun. J. Petrošium ir lietuvių Daugėlienei vadovaujant, buvo
SAVANORIS - KŪRĖJAS
šimo, taip pat arti ir toli gy veikėjais, ypač R. Bačkiu. Pa gražiai giedamos lietuviškos gies
Mūsų brangus vyras, tėvas, ir senelis mirė 1980 m. birželio
veną atsilankyti šventėje. Vie čiam Paryžiuje yra nedidelis mės. Šv. Mišios buvo užprašytos
15 d., buvo palaidotas birželio 18 d. Hoiy Sepulchre kapinėse.
būrys
lietuvių,
tai
misijai
išlai
tos vyskupas dalyvaus. Be
velionio kun. Bielskio brolio sū
Liūdnose atsisveikinimo dienose buvo gera patirti tiek daug
anksčiau skelbtų loterijai dova kyti reikia paramos iš kitur. naus Vyto ir Aldonos Biliūnų.
jautrumo ir užuojautos iš artimųjų draugų ir pažįstamų. Mūsų nuo
Lietuvių
veikla
nėra
ten
efek
nų: 100 dol. pinigais, dail. Gal
širdžiausias ačiū Jums visiems.
Po pamaldų Biliūnai visus pa
diko paveikslo, rankomis megs- tinga, nors pats Bačkis buvo
Dėkojame už šv. Mišių aukas, gėles, atsilankymą koplyčioje,
demonstracijoje kvietė į parapijos salę pietums.
tos antklodės ir daugelio kitų, areštuotas
palydėjimą į bažnyčią ir kapus. Taipat ačiū už pareikštas užuojautas
Maldą
sukalbėjo
kun.
Senkus.
LB
yra ir vienas tautinis kostiumas. prieš demonstruojančius rau
spaudoje, laiškuose ir žodžiu.
Kelios lietuvių kolonijos orga donuosius prancūzus, gegužes Palm Beach apylinkės vardu tarė
MARQUETTE FUNERAL HOME
Dėkojame už suruoštą atsisveikinimo vakarą garbės sargybai
nizuoja ekskursijas autobusais 1 d. Birželio 8 d. lietuvių bū trumpą žodį P. Mikšys, paminė
ir visiem kalbėtojam už paskutinius, jaudinančius žodžius.
pasiekti Putnamą iškylos dieną. riui, susirinkusiam misijoje pa damas veliosio kun. Bielskio gar
Mūsų gili padėka kun. A. Babonui už rožinio sukalbėjimą ir.
TĖVAS IR SŪNUS
maldoms ir po jų paminėti bai bingą šios žemės kelią. Pareiškė
maldas koplyčioje; kun. A. Babonui, kun. V. Krikščiunevičiui, kun.
nuoširdžią
užuojautą
liūdintiems
siųjų birželio dienų, Bačkis pa
ALKOS RŪPESČIAI
D. Lengvinui už šv. Mišių atnašavimą ir paskutines apeigas ka
2533 VVest 71 St., Chicago
sakė pritaikintą kalbą prancū velionio brolvaikiui Vytui, jo
puose.
Liepos 5 d. Alkos (Amerikos ziškai. Jis pats kalba puikiai žmonai Aldonai ir jų dukrai Ro1410 So. 50th Av., Cicero
Nuoširdžiai dėkojame karsto nešėjams.
Lietuvių kultūros archyvo) di- lietuviškai, taip pat ir visa jo sitai
Tel. 476-2345
rektoriato nariai ir kviestiniai šeima, bet dalis susirinkusių —
Esame dėkingi laidotuvių direkterei Yolandai Zaparackienei
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
už rūpestingą patarnavimą liūdesio dienose.
turėjo Alkoje pasitarimą. Dr. menkai. Susirinkusieji bendrai
. TRUMPAI
A. Matukas, dėl menkėjančios papietavo. Pietus paruošė vie
Žmona Brone
sveikatos ir labai sėkmingai at tos lietuvės moterys. Dalyvavo — Jonas Štaras, visą laiką bu
Dukterys Aldona, Antanina Ir Viktorija
vęs
sveikas
ir
veiklus,
staiga
bu
su šeimomis
likęs reikalingiausių statybos svečių iš Belgijos, Vokietijos,
vo
sunkiai
susirgęs.
Padarius
sėk
Anūkai
Alėta,
Vincas ir Paulius
darbų priežiūrą, pasitraukė iš Kanados ir būrys iš Amerikos.
mingą vidurių operaciją, jau grį
priežiūros darbų pirmininko pa
— PreL J. Balkūnas lankėsi žo į namus ir baigia sveikti, mie-1
reigų, bet buvo priprašytas lik
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
los žmonelės priežiūroje.
ti direktoriate ir toliau talkinti Putname liepos 8—9 d. Jis at
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
Alkai. Alkos priežiūra rūpin vežė Alkai labai vertingų archy — Sol. Juoze Krištolaitytė-Dautis sutiko kun. R. Krasauskas, vų iš savo ankstesnės veiklos ir gėlienė buvo išvykus į Clevelannaujasis Matulaičio namų kape buvusios parapijos, aptarė rei dą, į a. a. Aldonos Augustinalionas, padedamas dr. J. Kriau kalus su Alkos vadovybe, ap vičienės laidotuves.
PHILLIPS - LABANAUSKAS
lankė seseles. Jį lydėjo J. Gied — Apolionija Pažėrienė, nuola
čiūno.
raitis, Tautos fondo prezidentas, tinė apylinkės valdybos daromų
3307 SO. LITLAMCA AVE.
Tel YArds 7-3401
Alkos tvarkymas beveik su
pasidalino mintimis su dr. J. parengimų rėmėja, dėkoja valdy
stojo dėl lėšų stokos. Laukia
Kriaučiūnu, LB Connecticuto bai už pareikštą užuojautą, mirus
mas pranešimas apie valdžios
STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS
apygardos valdybos nariu, apie jos mylimai tetai.
A. A.
paramos — "grant" gavimą,
2314 VV. 23rd PlACE
Tel. YTrginia 7-6672
VLIKo ir LB veiklos derinimą.
—Pranas Povilas, vyresnio
kuris paaiškės rugpiūčio ar rug
ANNA STEPANKOW
2424 W. 69th STREET
Tel. REpublic 7-1213
sėjo mėn. "Grant" Alkos rū
— Prel. V. Balčiūnas, grįžęs amžiaus, bet sveikas ir veiklus šios
11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills, ILL.
Tel. 974-4410
Pagal pirmą vyrą Namavičknė
pesčių neišspręs, bet pajudės iš misijinių ir rekolekcinių ke- apylinkės narys, dėkoja vddybm
Gyveno Mission Vieho, California,
katalogavimas, kilnojamų paro lionių Australijoje, vėl buvo iš- už j Q pasveikinimą, įam sudauMirė liepos mėn. 10 d., 1980 m., sulaukus 86 m. amžiaus.
PETRAS BIELiONAS
dėlių paruošimas, leidinėlių apie kviestas vesti rekolekcijas Ka kus 87 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 64 metus.
Alką išleidimas ir pagarsinimas. nadoje. Jis jau grįžo ir rengia — Apolonijos Papievienės duk
4348 SO. CALIFORNIA AVE.
Tel. LAfjyette 3-3572
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs Bruno Norman, marti
Tikimasi, kad tada ją ir daugiau si padaryti pranešimą apie ke tė muz. Diana Cempienė atvyko
Muriel ir Lee Norman, marti Tina, 2 anūkai Gary ir Rex, 2 prolietuvių parems.
anūkai Meghan ir Brett, sesuo Helen Kucharski, gyv. Dayton, Ohio,
lionę Australijoje.
į jų vyro ir tėvo a. a. Juozo Pa
ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
JURGIS F. RUDMIN
pievio mirties penkerių metų
SVEIKSTA
LANKE— GRiŽO
Kūnas bus pašarvotas pirmadienį, 5 vai. vakare Evans koply
minėjimą.
3319 SO. LITUAMCA AVE.
Tel. YArds 7-1138-39
čioje, 9837 So. Kedzie Avenue. Evergreen Park.
Veiklusis kun. S. Yla birže — Dr. Vytautas ir Aldona Ur
— Prof. A. ir F. Vasaičius,
Laidotuves įvyks antradienį, liepos 15 dieną. Iš koplyčios 9:30
Thompsone
(prie Putnamo) lio 18 d. grįžo iš ligoninės po bai iš Indianos nusipirko šioje
vai. ryto bus atlydėta į St. Bemadette parapijos bažnyčią, kurioje
POVILAS J. RIDIKAS
lankė Algirdas Sliesoraitis (Va- operacijos ir pamažu stiprėja apylinkėje gražius namus.
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nu
3354 SO HALSTED STREET
Tel. YArds 7-1911
saitienės sūnus) iš Sao Paulo, namuose. Ses. Banifacija Gri — Anelė ir Jurgis Balbotai
lydėta į Šv Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
Brazilija, kur jis yra LB Ta niūtė, kai kurį laiką išleista iš prieš kelis mėnesius nusipirko
dalyvauti šiose laidotuvėse.
rybos pirmin., prieš tai buvęs ligoninės ir kelias savaites pra gražius namus Juno Beach ant
Nuliūdę: SGnūa, marčios, anūkai ir proanūkai.
VASAITIS - BUTKUS
leidusi
Matulaičio
namuose,
jau
LB pirm. Jis čia atvyko su saaukščiausio kalniuko. Jau apsigy
Laidotuvių
direktoriai
Jonas
Evans
Jr
ir
Stasys
Evans
—
te
vo profesijos draugu ir savo mo- S grįžo į vienuolyno namus ir įsri- veno ir patys be jokio prašymo, o
1446 So <<lth W . ( K KRO 111
Tel. OLympic 2-1003
lefonai 422-2000 arba 737-8600.
tinos ilkamete drauge. Vasaičiai j jungia į seselių darbus. Linki- tik susitikus sumokėjo tautinio so
savo namuose, birželio 29 d., su-1 me abiem greit pilnai pasveikti. lįdarumo mokestį, įstodami \ šią
LB apylinkę.
— Dr. Antanas ir Birutė Ciurai nuolatos gyvenąs
Illinois
valstijoje, dažnai atvyksta atosto
gų į čia turinrus savo namus. Bi
rutė, sumokėdama šiai apylin
kei tautinio soilidarumo mokestį,
pareiškė, kad ji norėtų priklau
syto LBnei aen ir čia

Lietuvos atsiminimai

LAIŠKAI "DRAUGUI"

MOŠŲ KOLONIJOSE

EUDEIKIS

LIETUVIAI
FLORIDOJE

Mažeika y Evans

PADĖKA

PETKUS

DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. liepos mėn. 14 d.

CHICAGOS ŽINIOS

x Dr. Algirdas Žemaitis, il
gametis Jungtinių Tautų aukš
tas pareigūnas, gyvenąs Romo
je, atvyko į Ameriką atostogų,
dalyvavo Tautinių šokių šventė
je, aplankė savo tėvą inž. Vin
cą Žemaitį ir kitus artimuosius.
Šia proga jis aplankė "Draugo"
redakciją, Liet. Kat. mokslo
akademijos Chicagos židinio pir
mininką kun. Vyt. Bagdanavičių ir pasitarė akademijos rei
kalais. Šeštadienį jis kartu su
savo tėveliu išvyko į Ohio ap
lankyti brolio kun. Kęstučio Že- Į
maičio.

X Kun. Adolfas Stasys, dir
bęs daugiau kaip 30 metų šv.
Kryžiaus parapijoje, plataus
masto visuomenininkas, veikęs
įvairiose organizacijose, nuo lie
pos pabaigos išeina į pensiją ir
rugpiūčio pradžioje
išvyksta
nuolatiniam apsigyvenimui į St.
Petersburg, Fla. Kun. A. Sta
x LidBja Rusteikytė - Novak,
sys pereitą penktadienį buvo 24 m. amžiaus, buvo sunkiai su
atėjęs į "Draugą" ir atsisveiki žeista liepos 3 dieną, automobi
no su redaktoriais ir adminis lio avarijos metu, jai važiuo
tracijos pareigūnais, su kuriais jant į darbą. Smarkiai sužalo
jam per tokį metų skaičių teko ta ji gydoma Shermano ligoni
labai dažnai ir artimai bendra nėje, Elgine, UI., dr. Algio Pau
darbiauti. Kun. A. Stasys buvo liaus
priežiūroje. Lidija yra
"Draugo" ir kitos spaudos ben duktė žinomų dainininkų Vy
dradarbis.
tauto ir Bronės Rusteikių.
X Pereitą penktadieni, liepos
x Šv. Kryžiaus ligoninė išlei
11 d., marijonų vienuolyno sve
tainėje buvo sukviestas posė do naują laidą specialistų pri
džiui "Draugo" parengimų ko žiūrėti ligonius jų namuose. Lie
mitetas. Buvo aptarti "Drau tuviškų pavardžių tarp baigusių
go" gegužinės reikalai. Vertin yra Mary Montvilas ir Janina
gų dovanų atnešė Birutė Bag Merkys.
donienė, dr. Antanas Razma,
x
Eglė Rūkštelytė - SundMatilda Marcinkienė, Karolis strom šių metų rugpiūčio 34 d.
Milkovaitis ir Stasys Džiugas. 5 vai. p. p. Amerikos Muzikos
Tas ir kitas dovanas galima bus konservatorijos salėje (116 So.
laimėti liepos 27 d. Umbrasų Michigan Ave.) miesto centre,
sodyboje prie Lemont Rd. ari ketvirtojo aukšto salėje, duos
103 Rd. Umbrasų sodybą ga- i
muzikinį koncertą — rečitalį.
Įima labai greitai ir lengvai pa- i
Kviečiama dalyvauti koncerte
siekti
važiuojant
Stevenson į
lietuvių visuomenė. Eglė Rūkšgreitkeliu, iš kurio reikia pa
telytė-Sundstrom yra dail. A.
sukti į pietus į Lemont Rd. ir
Pūkštelės du'>'
važiuoti vieną mylią iki 103 Rd.
x "Neturėjau laimės asme
x Valentinas Paladžius Mianiškai dalyvauti VI-je Tautinių
mi lietuvių visuomenės veikėjas,
šokių šventėje ir iš arčiau ste
buvo atskridęs į Chicagą ir čia
bėti šį didingą parengimą Tai
išbuvo porą savaičių. Lankė sa
gi labai apsidžiaugiau, skaity
vo gimines, pažįstamus, daly
dama šventės aprašymą "Drau
vavo Vl-joje Tautinių šokių
ge" ir žiūrėdama ten dainai
šventėje ir kituose parengimuo
skelbiamas nuotraukas. Ir ne
se. Užsukęs į "Draugą", domė
buvusi šventėje susidariau ne
josi dienraščio paruošimo dar
blogą jos vaizdą, už ką dien
bu, kalbėjosi su dienraščio va
raščiui nuoširdžiai dėkoju ir
dovais, apsirūpino lietuviško
siunčiu kuklią pensininkės au
mis knygomis. Į Miami grįžta
ką" — rašo mums Ona Garlek
antradienį.
iš New Yorko. Dėkojame.
x Freda Gudaitis iš Tinley
X M. Petrauskienė, Hart
Parko parašė laišką, kurį liepos
12 d. išspausdino Chicago "Sun ford, Conn., nuoširdi "Draugo"
-Times". Rašo apie vyro ir žmo talkininkė, padėkojo už jai nu
nos dalyvavimą politiniam dar siųstas knygas bei gaidas, pa
be, pradėdama nuo merės J. sveikino dienraščio darbuotojus
ir atsiuntė 11 dolerių auką. La
Byrne ir jos vyro.
bai ačiū.
X Juozas Grabys buvo iš
Winnipego (Kanadoje) į Chi
X Ona Tonkūnienė iš \Vatercagą atvykęs. Užsukęs į "Drau bury, Conn., parėmė mūsų spau
gą", atidžiai domėjosi naujomis dos darbus 11 dolerių auka.
lietuviškomis knygomis ir se Maloniai dėkojame.
nesniais leidiniais. Iš viso jis
nusipirko knygų už 80 dolerių.
x Kazimieras Vaitkevičius,
"Draugo" spaustuvės darbuoto
jas, nusipirko "Drauge" dides
nį kiekį knygų.
x Liet. Bendruomenės Washingtono
apylinkė
paskyrė
"Draugui" 10 dolerių auką ir
ją per valdybos iždininkę Da
nutę Vaičiulaitytę atsiuntė. Dė
kojame.
X Ant. Sutkus, Oshawa,
Ont., Kanadoje, atnaujino pre
numeratą ir paskyrė 'Draugui"
10 dolerių auką. Labai ačiū.
X Kun. J. Kisielius, gyvenąs
Staltillo, Meksikoje, atsiuntė
malonų laišką, pasveikino "Drau
go" darbuotojus, atnaujino pre
numeratą ir pridėjo auką. Ačiū.
X M. Kizis, Tecumsch. Ont.,
Kanadoje, atnaujindamas pre
numeratą aukojo 10 dolerių.
Labai ačiū.

PENSININKŲ GEGU2INĖ
Ketvirtadienį McKinley par
ke, Chicagoje, vyko miesto va
dovybės organizuota gegužinė
pensininkams. Susirinko apie
16,000 žmonių. Eilės stovėjo
prie išdalinti skirtų 45,000 por
cijų ledų. Jiems buvo duoda
mi užkandžiai ir galėjo daly
vauti įvairiuose žaidimuose, lo
šimuose.

Metinė aviacijos ir vandens
sporto šventė įvyks Chicagoje
liepos 26 ir 27 d. Bus šokimai
su parašutu, vandens pašliūžos,
daug oro akrobatikos.
PLAUKYMO RUNGTYNES
Įvairiuose Chicagos parkuc*se nuo liepos bus berniukų ir
plaukymo ir šuolių į vandeni
varžybos.
«

PAPLŪDIMIAI N E ŠU>TMS
Cricagos "Sun-Times" prime
Jenner and Block teisių fir na, kad šunys neprakaituoja,
mos advokatai numato gauti tai vasaros karščiuose jiems
90 mil. dolerių iš tų 1.8 bil. dol., reikalinga paunksmė ir daug
kuriuos teismas iŠ Amer. Tel.- geriamo vandens.
Gulėjimas
Telegraph bendrovės pareikala ant smėlio paplūdimy šunims
vo sumokėti MCI Communica , žalingas.
tions bendrovei, nes ATT nusi
MIESTO BUTAI
kaltusi trustus kontroliuojan
Chicagos miesto šiaurinėj ir
tiems įstatymams. Tas sprendi
šiaurvakarių
daly, kur gyvena
mas dar bus apeliuojamas.
daugiausia baltieji ir Lotynų
ILLINOIS MOKESČIAI
Amerikos imigrantai, bus pa
Numatoma, kad Illinois nuo statyti 65 miesto butai, o iš vi
s o Chicagoj bus pastatyta 310
savybių mokesčiai pakils 7%.
vienetų, tam sunaudojant 177
ĮVAŽIAVO Į NAMUS
mil. dol.
90 MIL ADVOKATAMS

Los Angeles liet. Sv. Kazimiero parapijos mokyklos choras. Beveik gera dalis šio jaunimo dalyvavo Vl-je Tauti
nių Šokių šventėje Chicagoje.

J. L VALSTYBĖSE
— Lietuvių susitikimo šven
tė. Nekaltai Pradėtosios Mari
jos seserų bus liepos 27 d., sek
madienį, jų vienuolyno kertinis
akmuo, šventinimo apeigas at
liks vyskupas Daniel P. Reilly
iš Norvvich. Dienos programa:
11 vai. koncelebruotos šv. Mi
šios; 12 pietūs, pramogos, 2:30
kertinio akmens šventinimas ir
3:30 Neringos stovyklos mer
gaičių programa. Seselės apy
linkės lietuvius kviečia šventė
je dalyvauti.
— JAV LB Visuomeninių rei
kalų tarybos pirmininko Algi
manto Gečio rūpesčiu gegužės
mėnesio pabaigoje kiekvienas
JAV senatorius ir kongresmanas buvo asmeniniu laišku pa
prašytas kongrese pasisakyti
Lietuvos laisvės klausimu Tra
giškojo Birželio sukaktis mi
nint. Su laišku kiekvienam
JAV kongreso nariui buvo pa
siųstas Molotovo - Ribbentropo
pakto sukakties proga 45 pabal
tiečių pasirašytas pareiškimas
su Sacharovo ir kitų rusų di
sidentų pastaba. Iki š. m. bir
želio 21 d. 9 senatoriai ir 37
kongresmanai padarė pareiški
mus dėl smurtu Sovietų įvyk
dytos Pabaltijo valstybių oku
pacijos. Atstovų rūmų nariai
kongr. C. Pepper, kongr. J.
Blanchard ir dalinai Atstovų
rūmų Užsienio reikalų komisi
jos pirm. kongr. C. Zablocki iš
spausdino 45 pabaltiečių pa
reiškimą, tuo patvirtindami jo
dokumentinę vertę.

tinių grupių vadovus painfor-į liotekos dailininkė Mississaugomuoti apie pasiruošimų Madri je, dalyvauja televizijos progra
do konferencijai eigą. Pagrin mose, rengia savo kūrinių pa
dinis pranešėjas buvo dr. Max rodas, kuriose yra laimėjusi
M. Kampelman, JAV delegaci premijų. Pastaruoju metu jos
jos Madrido konferencijai kopir kūrinių paroda buvo surengta
mininkas. Taip pat iš Wash- Valhalla galerijoje ("Valhalla
ingtono buvo atvykusi kongr. Inn" viešbutyje). Liepos 7 d.
Dante
Fascell vadovaujamo jos paroda buvo atidaryta MisCSCE štabo pareigūnė Marga- sissaugos Valley Library. Mi
ret Donovan, prieš keletą sa nėto savaitraščio straipsny ne
vaičių dalyvavusi LB politinėje paminėta, kad ji lietuvaitė.
konferencijoje VVashingtone. V.
— Ateitininkų stovykla pra
Penkiolikos metų berniukas
Kutkus dr. Kampelmanui įteikė sidės liepos 20 d. Registracijos
Madrido konferencijos klausi blankai gaunami parapijos raš liepos 8 d. lėkdamas vogtu au
mais vicepirm. politiniams rei tinėje ir pas dr. O. Gustainienę tomobiliu įvažiavo į savo na
mų rūsio langą, 7701 S. Sawyer,
kalams Aušros M. Zerr paruoš (tel. 445-4521).
Chicagoje. Automobilis taip
tą memorandumą.
— Kanados sveikatos ir vie smarkiai trenkė į namą, kad
šosios gerovės ministerija laiš užmušė viduje televizijos žiū
KANADOJE
— Savaitraštis "The Missis- ku "T2" redakcijai praneša, rėjusį E. Basile, 30 m. Nuga
sauga News" VI.25 išspausdi kad veikia pensininkams padė bentas į ligoninę jis buvo ras
no ilgą straipsnį apie jauną dai ti "New Horizons program", tas miręs. Automobiliu važia
lininkę Oną Ališauskaitę (Ali kuri mūsų gyvenamoje srityje vęs berniukas buvo sužeistas ir
šauskas) antrašte 'Ona". Prie permažai žinoma. Dėlto esą paimtas gydyti šv. Kryžiaus li
straipsnio pridėta spalvota nuo pensininkai nepasinaudoja vy goninėje.
trauka, kurioje matyti linksmai riausybės teikiama parama.
ŽUVO MOTOCIKLISTAS
nusiteikusi dailininkė tarp savo Kaip ta programa pasinaudoti,
paveikslų. Straipsnyje rašoma, nurodo specialiai paruošta kny Atsitrenkęs motociklu į švie
kad Ona yra baigusi Ontario gelė "New Horizons — Inven- sos stulpą R. Haynes, 18 m.,
meno kolegiją, dirba kaip bib tory of Project Ideas".
j liepos 6 d. buvo užmuštas prie
Į 7700 So. Pulaski, Chicagoje. Su
j juo važiavusi 15 m. mergaitė
K. Cree sunkiai sužeista — su
laužyti kaulai. Sveiksta šv. Kry
žiaus ligoninėje.

(sk.)
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Skubiai reikalinga lietuviškai
ir Angliškai kalbanti raštinės
darimi tarnautoja mokanti ra
šyti mašinėle ir susipažinusi su
H&.skait\ ha.
Geros
sąlygos.
Skambinti darbo valandomis
"BrangaT*, tel. 585-9500. Pra
lyti reikarg vedėją.
D*Jb» fc*-*j*l vl-je Tretinių Šokų Svem#je

UGNIAGESIŲ PERKĖLIMAI
Pravestas vėl naujas ugniage
sių perkėlimas Chicagoje.
šį
kartą naujus paskyrimus gavo
847 ugniagesiai.

VALGIŲ REKLAMAVIMAS
Pasakoja turistai, kad kai ku
rie vegetariški Paryžiaus resto
ranai naudoja būdingą būdą
valgiams reklamuoti. Pavyz
džiui, prie įėjimo į restoraną iš
kabinti stambiai parašyti val
gių sąrašai, kuriuose kiekvie
nas patiekalas paaiškinamas,
kuo jis esąs žmogui naudingas
ir nuo kurių negerovių gelbsti.
Pavyzdžiui, špinatas peršamas
kaip priemonė energijai, nuosai
kumui ir valiai stiprinti. Rūkštynės — melancholijai išsklai
dyti. Baltosios pupelės, — kad
miegas dienos metu neimtų, o
žaliosios pupelės — persidirbu
siems
protiniams darbininkams
PRIGĖRĖ
atsigaivinti, žirniai — priemonė
Leo aukšt. mok. maudymosi moterims gelbėtis nuo perdidebaseine, 7901 S. Sangaman, Chi lio patraukimo flirtuoti. Bulvės
cagoje, rastas prigėręs 16 m. skatinančios ramią ir nuosaikią
galvoseną, stiprinančios dvasinę
berniukas G. Griggs.
pusiausvyrą ir išsklaidančios
MIRTIS D t L KAVOS
sentimentalumą ir pan.
jm.

— Birželio 25 d. JAV LB
^
krašto valdybos pirmininkas LB politinėje konferencijoje Madrido konfer. klausimais kalbasi CSCE Sta
Vytautas
Kutkus
dalyvavo bo direktorius Spencer Ouver, štabo pareigūnė M. Donovan ir R. česonis.
Warren, Mich, vykusioje rajo
ninėje konferencijoje, kuria Vai
stybės departamentas siekė tau

x BaltJc Blossoms 2451 W.
69 Street, gėlių parduotuvė už
daryta iki rugpiūčio 18 dienos.
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VANDENS SPORTAS

CHICAGO/ IR APYLINKĖSE
SUSIRINKIMAS Dt
PASKAITOS

Po Tautinės sąjungos suva
žiavimo Tautiniuose namuose,
Chicagoje, liepos 5 d. 3 v. p. p.
buvo suruoštos paskaitos. Susi
rinkimą atidarė pirm. Ant. Ma
žeika, pakviesdamas inž. J. Jur
kūną vadovauti. Inž. Jurkūnas
priminė, kad gen. kons. V. Če
kanauskas, vaikas būdamas pa
sitraukęs iš Lietuvos, Ravensburge baigė gimnaziją, Ameri
koj baigė elektronikos inžineri
ją, augina lietuvišką šeimą, uo
lus visuomenininkas. Pakvietė
gen. konsulą paskaitai.
Lietuvos garbės kons. Čeka
nauskas pabrėžė, kad didžiau
sias išeivijos laimėjimas buvo
JAV pareiškimas, kad JAV ne
pripažįsta Lietuvos įjungimo į
Sovietų S-gą. Labai svarbu, kad
tas JAV nusistatymas būtų iš
laikomas.
Dabar mes plečiame ryšius su
JAV valdžios žmonėmis. Tie
ryšiai mums yra ar bus nau
dingi. Lietuvos reikalais mums
svarbu rodyti daugiau iniciaty
vos.
šiuo metu turime daug vals
tybių, kurios nežino apie Lietu
vą. Plati dirba jas supažin
dinti su Lietuvos padėtimi.
Papasakojo įdomių susitikimų
Nuotr. Sotn Kiurio su kitų valstybių konsulatų

žmonėmis, su žymiais užsienie
čiais, kurie reikalingi informa
cijų apie Lietuvos ilkimą. Svar
bu mums padidinti skaičių dar
buotojų iš jaunimo, kurie mus
pakeis. Jaunoje kartoje nepri
klausomos Lietuvos vaizdas iš
dalies svetimas. Jaunime ima
tarpti svetimos ideologijos.
Po to kalbėjo dr. K. Bobelis.
Jis kalbėjo apie tarptautinės
politikos vystymąsi. Pažymėjo,
kad JAV pokario metais vado
vavo ekonominiam, kariniam,
politiniam pasauliui. Sov. Są
junga atkakliai ėmė JAV iš
stumti iš tarptautinių rinkų. Ta
kryptis buvo kiek išlyginta už
mezgimu santykių su Kinija,
vystymu ryšių su Japonija, pa
tikimesnėmis vyriausybėm P.
Amerikoje. Komunistinių vy
riausybių įsigalėjimas Centro
Amerikoje, Artimuosiuose Ry
tuose įvyko JAV žiūrint į įvy
kius abejingai.
Izraelis yra JAV bazė Arti
muosiuose Rytuose, bet Ame
rika turi reikalauti, kad Izraelis
pripažintų teisę ir arabams gy
venti. Per Afganistano įvykius
Lietuvos byla susilaukia dau
giau dėmesio.
Po paskaitų prelegentams pa
klausimus davę daugelis daly
vavo diskusijose. Paskaitinin
kai davė tinkamus atsakymus.
3. Pr.

Moteris privažiavusi prie Win
chell Donut House, esančio
Mannheim ir Butterfield kelių
sankryžoje nusipirkusi karštos
kavos puaduką ir sėdo važiuoti
automobiliu. Pajudėjus, karšta
kava išsipylė jai ant kelių. No
rėdama greit sustabdyti auto
mobilį, per klaidą paspaudė ne
stabdį. Automobilis i smarkia
trenkė į užkandinę ir užmušė
ten buvusį A. Šilko, 39 m.
TENISO PAMOKOS

-iimiinimiuiiimiMiiHiniuiiaiimmiiiTt
Advokatas
GINTARAS P. 6EPINAS
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v.
šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d.
ir pagal susitarimą.
Tel. 776-5162 arba 776-5163
2649 W. 63 Street
Chicago, Dl. 60629
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiimiiiiiiiiiui

Advokatas JONAS G1BAITIS

6247 So. Kedrie Avenne
Chicagos parkų
distriktas
Tel. _ 776-8700
Grant parke, 337 E. Randolph
Dr., liepos 21 d. pradės teniso
Chicago, minois 60629
pamokas jauniems nuo 8 iki 18 Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak
m. Bus trys grupės — 3, 4 ir
šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d.
5 v. p. p.
^
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VALIO J A U N Y S T E I !
Los Angeles
"SPINDULYS"

LB Jaunimo Ansamblio
choras — 80 dainininku
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ES, Jaunyste! Tykus buvo vakarėlis. Kur tas šaltinėlis. Kurteliai sulojo. Karvelėli mėlynasis. Pasakyk
mergele. Tėvynės maršas. Kad aš jojau, šiandien mūsų
šventė. Valio. Ko liūdi sesele. Miškų gėlė. Pamylėjau
vakar. Plaukia sau laivelis. Per tamsią naktelę ir kitos
populiarios liaudies dainos sukurtos mūsų garsiųjų kampozitorių
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Diriguoja: Mokytoja Ona Razutienė ir komp. Bronius
Budriūnas.
Akompanuoja: Pianistės Raimonda Apeikytė ir Ona
Barauskienė.
Smuikininkas Raimundas Mickus. Fleitistė Kristina
Mickutė. Akordeonistas Rimas Polikaitis.
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Plokštelę išleido Los Angeles LB Jaunimo ansamblis
"SPINDULYS". Kaina su persiuntimu $8.95. Užsakymus
siųsti: DRAUGAS, +5*5 W. 65ro* 8t.t Chicago, lL 606B9.
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