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(T|Miy»)
T T G Katalikų komiteto
nariai —

ryboms duomenų apie religinius
patarnavimus.
Nr. 27.
Lietuvos TSR vyriausybė ra
ginama paleisti suimtą Julių Sas
nauską ir visus sąžinės kalinius.

SEN. KENNEDY ŽADA
PAREMTI CARTERĮ

— Lenkijoje pasibaigė tran
sporto darbininkų streikas Var
Demokratų uždavinys ~ nugalėti Reaganą
šuvoje. Darbininkams buvo pa
keltos algos. Milicija suėmė MaNew . Yorkas.
Demokratų i nedžio dėl jo puolimų ir Reaga
kunigai — Jonas Kauneckas
rek Glesmann, kuris praėjusią partijos konvencija
trečiadienį no kalbų citatų. Kennedis cita
Alfonsas Svarinskas
savaitę buvo suorganizavęs šliukš- vakare nominavo prezidentą Car vo iškraipydamas, pajuokdamas
Sigitas Tarnkevičius
lių rinkėjų streiką.
terį perrinkimui antrajai kaden Reaganą.
Nr. 28.
Vincas Vėlavičius
—
Prekybos
departamentas
cijai. Nors jo svarbiausias varžo
Primename LTSR Švietimo mi
Šios demokratų
konvencijos
Juozas Zdebskis
paskelbė,
kad
šiais
metais
preky
vas sen. Edward Kennedy jau bu proga vienas didžiausių Kennenisterijai, kad religingi vaikai iš
ba su Sovietų Sąjunga sumažėjo vo pasitraukęs iš varžybų, ištiki džio kritikų pasirodė Chicagos
T T G Katalikų Komiteto doku varomi laidotuvių metu iš bažny
39 nuoš. Pernai per tą patį laiką mieji jo rėmėjai vis vien atidavė "Sun Times" laikraščio kolumčių.
mentų apžvalga:
buvo pasikeista prekėmis už 1.27 savo balsus jo nominavimiui. Sen. nistas Mike Royko. Jis rašo, jog
Nr. 2 1 .
Nr. 29.
bil. dol., o šiemet prekyba siekė Kennedy po balsavimo paskelbė sunku suprasti, kodėl demokra
Dokumente kalbama apie gru
Informuojamas sveikatos ap
772 mil. dol.
trumpą pareiškimą: "Aš sveikinu tai iškėlė Kennedį, lyg kokį Die
bu tarybiniu pareigūnų kišimąsi saugos ministras, kad daugelyje
— Kainų brangimas pasaulio prezidentą Carterį, laimėjusį no vą. Jo ekonominė politika grei
į religiniu bendruomenių vidaus Lietuvos ligoninių dar trukdoma
valstybėse rekordą sumušė A r minaciją. Aš pritariu partijos čiausia nuvarytų Ameriką į ban
reikalus.
sunkiai sergantiems pakviesti ku
gentinoje, kur infliacija siekė 140 programai. Aš remsiu ir dirbsiu, krotą, kitos jo programos, jei bū
Nr. 22.
nigą.
nuoš. Mažiausią infliaciją per kad prezidentas Carteris laimėtų tu įgyvendintos, įvestų Ameri
Prašoma leisti .Viktorui Vasilje
Nr. 30.
gyveno Kuwaitas — 4 nuoš. Af rinkimus. Yra labai svarbu, kad koje tokį socializmą, kad Švedija
vui emigruoti į Vakarus.
rikos valstybių vidurkis — 20mes nugalėtume Ronaldą Rea ar Anglija, palygintos su Ameri
Dokumente solidarizuojamasi
Nr. 23.
nuoš.,
išskyrus Egiptą, kur kai ganą".
su akademiku A. Sacharovu ir
ka, atrodytų ultrakonservatorės.
SNO Generalinės Ansamblėjos prašomas Šv. Tėvas moraliai pa
nos kilo 9.8 nuoš.
Prieš balsavimą ilgesnę kalbą Royko klausia, kodėl taip giria
XXXIV sesija informuojama apie remti kovotoją už žmogaus teises
— Londone paskelbta
karo pasakė neseniai kandidatu pasis ma Kennedžio kalba konvencijo
prievartinį Lietuvos vaiky bedielaivynų apžvalga „Jane's Figh- kelbęs juodas kongresmanas iš je? Kennedis tos kalbos nerašė, o
1980 m. kovo 9 d. Vilniaus te
vinimą.
ting Ships" rašo, jog Sovietų Są Kalifornijos Ronald Dellums. Jis kandidatai niekad nepagiria tų,
levizijos laidoje "Argumentai"
Nr. 24.
junga tęsia didžiulę laivų staty buvo nominuotas baltos ūkinin kurie kalbas parašo. Royko sako,
Lietuvos KP CK informuojama, kalbėjo Religijų reikalų tarybos
bos programą, kuri kaic atveju kės iš Minnesotos. Juodasis kan kad Kennedis yra: "Dumb. Lazy
kad valdžios organai vilkina Ka įgaliotinis Petras Aniflionis ii
leistų dominuoti pasaulio vande didatas kalbėjo apie lėšų mažini Opportunistic. A con man".
tekizmo spausdinimą ir kad jis Vilniaus Pedagoginio instituto
nynus. Juodosios jūros Nikolaje mą ginklams, apie būtiną reika
būsiąs išleistas per mažu tiražu. rektorius Jonas Aničas. Lektoriai
vo
laivų dirbtuvėse statomas pir lą daugiau dėmesio skirti juodie
įrodinėjo, kad imperializmas per
Nr. 2 5 .
S. AraHjos princas
mas lėktuvnešis, jų numatyti ke siems.
Protestuojama prieš kun. Glebo Vatikaną kursto Lietuvoje religi Illinois kongresmanas iš Rockfordo John Anderson su žmona Keke. Nepar turi. Sovietai pralenkia Vakarus
Ketvirtadienį konvencija uždą
apie šventąjį karę
Jakunino, Tatjanos Velikanovos nį ekstremizmą. Kunigai - ekstre tinis kandidatas } prezidento vietą Andersonas labai patenkintas demo povandeninių laivų kiekiais, ra
kratų konvencija, nes daug liberalų, pralaimėję sen Kennedžio nominacijos
ryta p o viceprezidento kandidato
mistai
šmeižia
tarybinę
tikrovę,
ir Antano Terlecko suėmimą. Šį
Riyadh. — Saudi Arabijos prin
šo John Moore, buvęs britų lai- Mondale ir prezidento Carterio
nesilaikyti varžybas, žada nebalsuoti ui prezidentą Carterį, bet už Andersoną.
dokumentą dar papildomai pa kursto tikinčiuosius
cas Fahdas pasakė piktą kalbą
vyno žvalgybos viršininko pava-1 kalbų, kuriose jie priėmė nomitarybinių įstatymų, perduoda
sirašė šie kunigai:
prieš Izraelį. Jis ragino arabus
duotoįas.
navimą. Prieš tai dar įvyko balpaskelbti Izraeliui "jihad" —
K. Daknevičius, Ed. Semaška, šmeižišką informaciją į užsienį ir
— Italijos spauda skelbia, jog s a v i m a s dėl Mondale kandidatut.t.
Buvo
paminėtos
"ekstremistų'
šventą karą, nes tai vienintelis
L Kalinauskas, A. Bulota, J. Ind
Libija įsteigė teroristų treniravi ros.
pavardės:
kun.
Alfonsas
Svarinsbūdas atsakyti rasistiniam Izra
riūnas, E. Bartulis, A, KipK, J.
mo stovyklas keliose valstybėse,
John White, demokratų par eliui į jo religinę aroganciją, —
Vaičeliūnas, P. Meilus, V. Piesle- kas, kun. Sigitas Tarnkevičius,
jų tarpe Italijoje.
tijos nacionalinis
pirmininkas, paskelbimą Rytinės Jeruzalės sa
kas, S. Pilka, J. Survila, J. Baro kun. Jonas Kauneckas. Laidoje
— Jungtinių Tautų šalpos or kalbėdamas su spaudos atstovais,
plačiausiai
buvo
kalbama
prieš
vo nuosavybe ir sostine. Pašau
nas, G. Gudanavičius, V. Rama
ganizacija vėl pradės siųsti šal pareiškė, kad prezidento populia
kun.
J.
Kaunecką,
kad
jis,
tarialis neturėtų mūsų kaltinti, jei
nauskas, A. Jokūbauskas. F. Bapą į šiaurės rytų Ugandą, kur rumas po konvencijos vėl pakils.
|
mai,
šmeižiąs
dorus
tarybinius
mes nutarsim ginti šventas isla
liūnas, A. Močius, J. Razmantas.
Protestas del Sacharovo ištrėmimo
šalpos darbai buvo nutraukti dėl Praeityje jau kelis kart viešosios
mo vietas, pasakė princas.
Lietuvos Ordinarai ir kunigai | žmones ir kurstąs neapykantą,
Washingtonas. — Nacionali-Friedman. Tribunolo tikslas — plėšikų siautimo. Ugandos vy opinijos tyrimai parodė, jog Car
Princas pasakė, kad Izraelio ei
raginami neteikti ateistinėms ta
(Ptbaigi)
nė Mokslų Akademija
pratęsė i iškelti akademiko Sacharovo iš- riausybė parūpino apsaugą, pran teris atsigauna po sunkių smū
gesys nuplėšė visas kaukes ir aiš
savo boikotą sovietų mokslinin trėmimo iš Maskvos neteisėtumą cūzų šalpos draugija atsiuntė he gių. P o rugsėjo 7 d. Carterio po kiai parodė, kad kalbos apie tai
kų kontaktams neribotam lai ir pareikalauti, kad sovietų val likopterį, kuris lydės siuntinių puliarumas ne tik susilygins su ką su Izraeliu yra tik iliuzijos.
Reagano gaunamais tyrimų nuo
kui. Vykdomoji akademijos tary džia leistų Sacharovui sugrįžti at konvojus.
Saudi Arabija ir Irakas praėju
— Amerikos automobilių par šimčiais, bet gali Reaganą pra
ba trečiadienio posėdžiuose nuta gal į Maskvą.
davimas pirmąją rugpiūčio mėn. lenkti. Kaip žinoma, 'rugsėjo 7 d. sią savaitę pagrasino sankcijo
rė pratęsti vasario mėnesį pada
mis visoms šalims, kurios pritars
savaitę vėl nukrito 30 nuoš.
numatyti abiejų kandidatų de
rytą nutarimą nebeturėti susitiki
Izraelio paskelbtam visos Jeru
Austrijoje žymiai
— Ketvirtadienį Pietų Korėjo batai.
mų, simpoziumų, pasitarimų su
zalės prijungimui. Šią savaitę prie
je prasidėjo opozicijos vadų, jų
sovietų mokslo žmonėmis, kol bus
Reagano
kampanijos
štabas
la
Irako
ir Saudi Arabijos grasinimo
daugiau pabėgėliu tarpe Kim Dae Jung teismas.
Vladimiras "pakirto įtempimų mažinimą"
persekiojamas nepaklusnusis fi
prisidėjo
dar 7 arabu valstybės,
bai supykęs ant senatoriaus Ken
Pastaruoju metu Austrijoje žy Teismą sudaro keturi armijos ge
zikas Andrejus Sacharovas, kol jis
jų tarpe Alžiras ir Mauretaniįa.
Maskva. — Sovietų Sąjunga Polovčiakai, prašydami leisti jiems
bus laikomas ištrėmime, varžo miai padaugėjo pabėgėliai iš ko nerolai.
trečiadienį įteikė JAV ambasadai grįžti į tėvynę. Giminių kvieti
Khomeinis viešai
— V. Vokietijos vyriausybė
mas ir milicijos terorizuojamas. munistų valdomų Centro ir Ry
Kinija primena
formalų protestą dėl 12 metų ber mu, jų pažadų apgauti, Polovčia
tų Europos kraštų. Austrijos vi patvirtino, kad kancleris Helmut
išgyrė prezidentę
niuko Vladimiro Polovčiako su kai metų pradžioje atvyko nuolat
Amerikiečiai mokslininkai da daus reikalų ministerija prane Schmidt rugpiūčio 28 - 29 die
pirmininko praeitį
laikymo. Kaip jau rašyta, šis ber gyventi į JAV. Kartu su jais atva rys vieną išimtį. Akademijos na šė, kad vien birželio mėnesį Aus nomis viešės Rytų Vokietijoje.
T e h e r a n a s . — Pasikalbėjęs su
Pekinas. — Oficiali Kinijos ži
niukas, atvykęs su visa šeima iš žiavo ir jų vaikai — pilnametė riai galės dalyvauti
bendruose trijoje politinės globos pasiprašė
— Uraganas „Allen"
Texas savo vyriausybės nariais Irano nių tarnyba,
straipsnyje apie
Ukrainos į Chicagą,
susižavėjo duktė ir du sūnūs, 12 ir 6 metų posėdžiuose, kurie lies ginklų 780 Centro ir Rytų Europos valstijoje padarė 600 mil. dol. dvasinis vadas ajatola Khomeinis
"kultūrinę
revoliuciją",
kuri va
Amerika ir nutarė pasilikti, nors amžiaus.
kontrolę ar nusiginklavimą. Aka kraštų piliečių, daugumoje če- nuostolių.
viešai pagyrė prezidentą Bani dinama liaudies katastrofa, vėl
tėvai sumanė grįžti atgal.
Ukrainoje Polovčiakai turėjo demija ignoruos ir asmeninius koslovakų ir vengrų. Austrų vai
— Izraelio opozicijos darbo Sadrą, kuris dalyvauja įvairiuose
Sovietų
proteste grasinama namelį ir sklypą, šeimos galva mokslininkų kontaktus su sovie d/.ios nuomone, žmonės iš komu partija atšaukė sumanymą nu mitinguose nieko nebijodamas, pabandė sujungti su Mao Tse
"rimtomis pasekmėmis"
abiejų dirbo vairuotoju ir neblogai už tų pavieniais mokslininkais, ta nistų valdomų kraštų dabar bėga versti premjero Begino vyriau vesdamas liaudį '«lamo revoliuci Tungo pradėtu partijos valymu
šalių santykiuose, jei vaikas nebus dirbdavo, žmona tvarkė namų čiau boikotuos akademijos ribose į Vakarus ne tik politiniais sume sybę. Buvo planuota pareikšti jos keliais. Liaudis žinanti, kad dabartinį partijos pirmininką ir
premjerą Hua Guofengą. Vienas
grąžintas.
ūkį, vyresnieji vaikai mokėsi. Du ruošiamus susitikimus.
timais, bet ir dėl
ekonominių nepasitikėjimo klausimą, tačiau Bani Sadras yra vienas iš jos tar
jo
artimiausių bendradarbių ap
Rugsėjo mėnesio pradžioje O - sunkumų.
mėnesius gyveno Chicagoje pas
Komunistų valdo Beginąs suorganizavo pakanka po.
Vaikų teismo teisėjas Joseph
kaltintas partijos veikėjo nužu
giminaitę, negaudami iš Amerikos landijoje yra rengiama tarptauti muose kraštuose pastaruoju lai mai savo partijos narių, aštuo
Ahvazo miesto mitinge kalbė dymu tos "revoliucijos" metais.
Mooney
paskyrė
Walteriui
akademikui Sa kų žymiai paaštrėjo ekonominė nis parlamentarus net iššaukda tojai skelbė miniai, kad Irano
valdžios jokios pašalpos. Po to, nio tribunolo
(Vladimirui) ir jo 17 metų sese
Polovčiakui pavyko
įsidarbinti charovui apginti sesija. Joje su krizė, dėl kurios pradėjo pritrūk mas iš atostogų užsieniuose. Dar- kaimynai planuoja puolimą. Vien
riai Natalijai valstijos priežiūrą,
Berlyno sienos
produktu. Vakarus biečiai pamatė, kad jie neturi Egipte sudarytoj armijoj esą
juodadarbiu plieno lydymo ga tiko dalyvauti 22 įvairių tautybių ti maisto
įsakė vaikus suvesti su jų tėvais,
mykloje, o jo žmonai — valytoja Nobelio premijos laureatai, jų pasiekusiomis žiniomis, dėl mais pakankamai balsų
19 mėty sukaktis
vyriausybei 30,000 Irano revoliucijos priešų,
kad abi pusės išsiaiškintų padėtį
ligoninėje. Butą teko nuomoti tarpe prancūzas biologas Andre to trūkumo Sovietų Sąjungoje pašalinti.
kuriuos remia ir apginkluoja Ame
ir padarytų bendrą
sprendimą.
Berlynas. — Vakarų Berlyne
viename iš neturtingiausių mies Lwoff, australas rašytojas Patrick įvyko darbininkų streikai.
—
Rumunijos
užsienio
reikalų
rika.
Teisėjas šį penktadienį
paskirs
buvo paminėta 19 metų sukak
to rajonų, kur gyvena imigrantai. White, olandas ekonomistas Tin- t
ministeris susitiko su Egipto pre
Anglikonų
bažnyčios galva, tis komunistų pastatytai Berlyno
vaikams laikinus namus iki rug
bergen, švedas biochemikas TheNusivylę
Amerikos
tikrove,
pa
Kur
dingo
sovietu
zidento
Sadato
asmeniniu
pa
Kanterburio
arkivyskupas
dr. Ro- sienai. Prie jos buvo dedamos gė
sėjo 9 d., kada jis paskelbs le
orell, amerikietis
ekonomistas
žinę
vargą,
Polovčiakai
paprašė
siuntiniu. Egiptas prašo Rumu bert Runcie pasiuntė laišką aja lės, vainikai, pagerbiant 70 vo
miantį nutarimą.
graikų mažuma?
leidimo grįžti į Sovietų Sąjungą.
nijos tarpininkauti Viduriniųjų tolai Khomeinhri, prašydamas kiečių, kurie žuvo bandydami
Sovietų spauda išnaudoja šį Bet atsirado "geradarių", kurie
paleisti suimtą Jean Waddell, ku pabėgti iš Rytų Vokietijos į Va
Buvęs sovietų politinis kalinys Rytų taikos beieškant.
įvykį propagandai, kuri įrodinėja, mėgino suvilioti dvylikmetį Vla ma net Amerikos įstatymus, pa Leonid Pljušč vienam Atėnų
— Pirmąją Salvadoro genera ri buvo Irano anglikonų vysku karus. Vakarų berlyniečiai va
kaip Amerikoje yra laužomos dimirą. Jie padovanojo jam dvi gal kuriuos vaikai turi būti grąži laikraščiui suteiktame pasikalbė linio streiko dieną žuvo 34 žmo po sekretorė, dabar kalinama už
dina šį komunistų "paminklą"
žmogaus teisės. "Tass" agentūra ratį, žadėjo mašiną. Šiais pažadais nami tėvams.
jime atkreipė laisvojo pasaulio dė nės. Streikas turi tęstis tris die šnipinėjimą. Suimti dar keli an "gėdos siena". Ji tęsiasi 260 my
rašo, kad tai eilinė Amerikos suviliotas, berniukas pabėgo iš
"Tassas" baigia straipsnį, saky I mesį į graikų mažumos persekio nas.
glai misijonieriai. Arkivyskupas lių iki Čekoslovakijos.
provokacija, aiškiai siekianti dar namų, ir tėvai ilgą laiką nežino damas, kad Vladimiro tėvas laiko i jimą Sovietų Sąjungoje. Pljušč
— Somalijos vyriausybė p a  Runcie prašo juos paleisti.
labiau sukomplikuoti santykius, jo kur jis.
teismo nutarimą jo vaiko pagro-Į pažvmėjo, jog sovietų valdžia są neigė Etiopijos skelbtą žinią, kad
KALENDORIUS
Pagrobė lėktuvą
pakirsti įtempimų mažinimą. Su
Po to, rašo "Tass", įvyko teis bimu. Ypač absurdiškas yra politi-1 moningai siekia sunaikinti grai- Somalijos
kariuomenė
veikia
JAV valstybės departamento ži mo farsas, kuriame buvo spren nio pri^lobsčio suteikimas n e j kų mažumos tautinę
Rugpiūčio 15 d.: Žolinių šven
Miami. — Septyni vyrai pagro
sąmonę, Ogadeno dykumoje prieš etiopų
nia ir sankcija Chicagos imigra džiama, ar atiduoti vaiką tėvams. pilnamečiui Polovčiakų sūnui, j drausdama jos nariam rašyti grai
bė keleivinį Floridos lėktuvą ir tė. Tarcizijus, Limbanija, Udenis,
jėgas.
cijos valdyba suteikė
"politinį Ko! kas nutarta laikinai palikti Kiekvienam raštingam ir bešalis- i kiškai ir versdama juos vartoti
— Čilės vyriausybė įsakė n u  nuskrido į Kubą su 61 keleiviu ir R u gilė.
prieglobstį" drvylikamečiui vaikui, Vladimirą lllinojaus valstijos pa kam žmogui turi būti aišku, kad į kirilišką alfabetą.
Rugpiūčio 16d.: Rokas, Šerė
Pljušč pažy bausti policininku grupę, kuri bu 6 įgulos nariais. Kubos pareigū
fiziškai jį atplėšusi nuo tėvų, rašo slaugų vaikams ir šeimoms teiki dvylikmetis vaikas ne tik nesu-j mėjo. jog šiuo metu Sovietų Sąvo pagrobusi įtariamus studentus nai grobikus suėmė, o lėktuvui ną, Butvydas, Alvitą.
•Tass".
mo valdybos globoje. Chicagos pranta, bet ir nežino, kas tai yra.i jungoje vra tik keli tūkstančiai komunistus, kurių vienas po su leido skristi atgal. Floridos FBI
Saulė teka 5:57, leidžiasi 7:52.
valdininkai įtaria, kad grobikai
Istorija tokia. Gegužės mėnesį imigracijos valdyba, suderinusi šį Tyčiojimasis iš Pdlovčiakų šeimos, graikų, kai tuo tarpu praeityje jų mušimo mirė.
ORAS
neseniai atvyko iš Kubos su pa
į Sovietų Sąjungos ambasados klausimą su valstybės departa yra akivaizdus pažaidimas visų!buvo daugiau nrgu 650 tūkstan— Zimbabvės policija, s u r a d o
Saulėta,
temperatūra
dieną 80
Washingtone konsularinį skyrių mentu, nutarė suteikti berniukui moralės ir humaniškumo princi- čių. Daugumas jų buvo depor- prieš savaitę dingusio džiunglėse bėgėlių banga, Spėjama, kad jie
!., naktį 60 1.
buvo Castro agentai.
kreipėsi vyras ir žmona J. ir A "politinį prieglobstį", pažeisda- pų, baigiamas "Tasso" straipsnis. I tuota į Kazakstano stepes.
jauno balto amerikiečio kūną.

Mokslo Akademija
pratęsė boikotą

SOVIETŲ PROTESTAS
DEL 12 METŲ VAIKO

DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. rugpiūčio mėn. 15 d. tario M6S — 4R5, Canada.
Pažymime, (kad "Išeivijos spor
to istorijos 1944 — 1980" iSleidi
mo laikas ir kokybė priklausys
nuo mūsų visų glaudaus ben
dradarbiavimo.
ŠALFAS centro valdyba
Bed.
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VARŽYBOS, VARŽYBOS

Lauko tenisas. Š. Amerikos ir
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
Kanados lietuvių teniso pirme
ratas
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
nybės įvyks rugp. 23 — 24 d. ChiMŪSŲ IŠKILIEJI VEIDAI
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
cagoįe. Registruotis pas A. KušeDRAUGO prenumerata mokama B anksto
lietuviai, mano pareiga skelbti liauską iki >rugp. 19 d. Varžybų
LEONAS RAUTINŠ
metams i '2 mėty 3 mėn.
pradžia
9
vai.
ryto
šeštadienį
Į
pasauliui, kad smurtas būtų su
Chicago
ir
Cook
County
$40.00
$22.00
$15.00
Marąuette Parko aikštėse, prie
Osvaldas Rautinš lietuviškam stabdytas..."
Kanadoje
U.S.A
40.00
22.00
15.00
sporto pasauly seniai pažįstamas.
Už tat su malonumu jis daly 67-tos ir St. Louis.
Užsienyje
40.00
22.00
15.00
Pabaltiečių teniso pirmeny
Jis pradžioje priklausė Toronto vavo neseniai įvykusioje Toronte
Kitur
38.00
20.00
13.00
"Vyčio" klubui, vėliau perėjo į Laisvoje Olimpiadoje. Lietuvių bės įvyks rugsėjo 6 ir 7 d. Cleve- Į
Savaitinis
25.00
15.00
"Aušrą". Stalo tenise su Vyčio rinktinė laimėjo pirmą vietą, landė. Varžybų pradžia 9:30 AM
• Administracija dirba kas- Į • Redakcija straipsnius taiso sakomanda (Gvildys, Nešukaitis, baigmėje nugalėjusi latvių rink Harold T. Glank aikštėse, South
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j v o nuožiūra. Nesunaudotų straipsRautinš) jis laimėjo ne vieną ti tinę 68—62. Leonas per tas Marginai Rd., Cleveland, Ohio. j
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
I nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
tulą, o lauko tenise kelis kartus rungtynes pelnė 34 taškus, lygiai Registruotis iki rugsėjo 3 d. pas
! anksto susitarus. Redakcija už
•
Redakcija
dirba
kasdien
| s k e l b i m ų ^„„4 neatsako. SkelAlgBielskų,
3000
Hadden
Rd.,
yra pasipuošęs lietuviu ir pabal pusę. Per banketą jis buvo pri
8:30
—
4:00.
šeštadieniais
j
kainos prisiunčiamos gavus
bi
tiečių meisterio vainiku. Jis pui statytas geriausiu lietuvių spor Euclid dr. 44117, tel. 216 — 481
8:30 - 12:00.
j prašymą.
— 7161.
kiai kalba lietuviškai, su lietuviais tininku.
gyveno, bendravo ir vedė Danutę
Lengvoji atletika. Lietuvių
Po Manilos varžybų buvo gau lengvosios atletikos pirmenybės,
Pašilytę.
tas reportažas iš Australijos. Ja
BAUDŽIA UŽ ANGLICIZMUS nurodymuose kaip naudotis ma
Pirmas sūnus Jurgis - Gintaras, me buvo sakoma: "Įdomiausiu turėjusios įvykti rugp. 23 - 24
šinomis, naudotis angliškais žo
užaugo puikus krepšininkas, žaidė žaidėju reikia skaityti jauną vos dienomis Clevelande, yra atšauk
Anglų
kalba
turbūt
la
džiais (le hovercraft, le duty
už Niagaros un-ta. ir ilgus metus 18 metų milžiną, kuris išdidžiai tos ir neįvyks. Jos bus sujung
biausiai tarptautinė, dėl to jos free, le discount, le know-how
tos
su
Pabaltiečių
lengv.
atletikos
už "Aušros" klubą. 1960 metais nešiojo Kanados uniformą, turi
žodžiai braunasi ir į mažųjų tau ir panašiais).
gimė Leonas. Nuo pat jauny latvišką pavardę, visiems drąsiai varžybomis.
tų kalbas. Štai paskutiniais de
Pabaltiečių lengv.
atletikos
Nesilaikantieji to įstatymo,
dienų pasižymėjo .greičiu, visur se pasisako esąs lietuvis. Kas jis be
šimtmečiais ir Lietuvoje raštų
pirmenybės
įvyks
rugsėjo
6
—
7
d.
galės būti baudžiami nuo 20 iki
kiojo tbrolį, svajeįo jį pralenkti. būtų, teneša jis toliau baltų spor
kalboje paplito apsčiai angliciz35 dolerių.
Tačiau staiga jo kairė koja pradėjo to tradiciją ir tekalba į pasaulį..." estų vasaros stovyklos stadijcne Kai K. Donelaičio mokyklos Chicagoje tinklinio ir krepšinio komandos lai mu.
Udora, Ont. apie 50 mylių į šiau mėjo rungtynes prieš Chicagos aukštesniąją lit. mokyklą, komandų kapito
silpnėti, nykti. Po sunkios nugar
Pr. Berneckas rės rytus nuo Toronto. Varžy nams — R. Baltuškaitei ir A. Dirkiui trofėjas, skirtas a. a. J. Bagdono at
Neišvengė tokių skolinių nė
kaulio operacijos niekas nebuvo
minimui, įteikia velionio našlė R. Bagdonienė, šalia stovi mokyklos direk
bų
pradžia
šeštadienį
2
vai.
p.
p.
prancūzų
kalba. Bet prancūzai
tikras Leono ateitimi. Tačiau Le
torius J. Širka.
Nuotr. Jono Tamulaičio
Advokatų Draugija
registracija
nuo
12
vai.
Regis
susigriebė, kad ilgainiui, ko ge
onas, daug skaitęs apie žmogaus
VALDEMARAS BYLAITIS
truotis pas Helmut Jaaguste, 62
ra, jie smarkiai suanglės, jei ne
dvasinį pajėgumą tvirtai tikėjo,
m
Talbot Rd., Willowdale, Ont.
siims kokių nors priemonių su
kad pasveiks, net svajojo apie
ŽUDOMI
DRAMBLIAI
komybę.
Kronika
skelbia
tautai,
VINCAS
BBIZGTS —
M2M IR9, tel. 416 — 223—6141.
sportą. Pradėjęs žaisti krepšinį
kad tikyba yra tautai svarbiausias Nors drambliai Kenijoje griež stabdyti tam brovimuisi į jų
Teisių daktarai
Šaudymas. Pabaltiečių ir lie turtas bei svarbiausia veikla. Kro
kalbą. 1976 jie priėmė įstaty
Toronto "Aušros" klube, nežiū
2458
W.
«Mb Street, Chica«o, O*.
tai
saugomi,
vis
dėlto
daug
jų
tuvių smulkaus kalibro ir me nika parodo, kad pirmas ir pa
mą, draudžiantį skelbimuose,
rint beveik desperatiškos, net bau
V i s i toL 778-8000
džioklinių šautuvų pirmenybės grindinis dėmesys turi būti at žūsta nuo brakonierių rankos, darbo sutartyse, viešuosiuose
ginančios pradžios, pramatė pa
Valandai
s*caJl auattarima
rašo
anglų
spauda.
Kenijoj
kas
įvyks
rugsėjo
6
d.,
o
pistoletų
dokumentuose, garantijose ir
žangą ir viltį.
kreiptas Dievui ne tik teoretiškai,
met
nuo
užnuodintų
strėlių
krin
rugsėjo mėn. 13 d. latvių šaudyk bet konkrečiai bei praktiškai".
B karto žvaigždė
loję "Berzaine", netoli Toronto,
Mes džiaugiamės, kad išeivijos ta tūkstančiai dramblių. Bra
•
Ont. Registruotis pas B. Savicką, lietuvių tarpe pasigirdo balsas, ir konierius daugiausia masina
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
Praėjus 5 metams po operaci
2004 — 340 Dixon Rd., VVeston tai iš jaunesniosios kartos atsto dramblio kaulai. Per pastaruo
DR. K. G. BALUKAS
jos, Kanados olimpinės rinktinės
Ont. M9R ITI, tel. 416 - 244 — vo lūpų, kad "Kronikos mums sius dvidešimt metų iš Kenijos
DR. P. KISIELIUS
Akušerija ir moterų ligos
treneris Jack Donohue pamatė
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
2267..
Ginekologinė Chirurgija
paskelbtos veiklos gaires verta ge kasmet vidutiniškai išvežiama,
Leoną žaidžiant mokyklinėse var-.
1443
So.
50th
Ave.. Cicero
6449 So. Pulaski Road (Crawford
daugiausia į Kiniją, Honkongą,
Golfas. Š. Amerikos ir Kanados riau apmąstyti".
Kasdien
1-3
vai
ir
6-8
vai. vak. išskyrus
žybose ir tuoj jį pakvietė į Otta-į
lietuvių individualinės ir tarp
Japoniją, po 400 tonų dramblio Medicai Building). Tel. LU 5-6446 treč. Sešt. 12 fki 4 vai. popiet
Mums
atrodo,
kad
šviesiausias
Jei
neatsiliepia,
skambinti
374-8004
wą, kur buvo renkami krepšinin
miestinės varžybos įvyks š. m.
Mšk.
Priima ligonius pagal susitarimą
ir daugiausiai vilčių teikiantis kaulo.
Tel. REliance 5-1811
kai olimpinei rinktinei. Be vargo
rugp. mėn. 30 — 31 d. Detroite,
kibirkšties
blykstelėjimas
visuo
Leonas pakliuvo į rinktinę, nors
Mich. Ruošia Detroito LSK Ko
tinoj tamsoj yra Lietuvos jauni iMmiiiiiiiinimimiiimimniuujJimim Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233 DR. WALTER J. KIRSTUK
teturėjo tik 17 metų ir buvo jau
Lietuvis gydytojas
vas.
mo pakartojamas "Žygis į Šiluvą"
DR.
PETER
T.
BRAZIS
niausias bet kada buvęs rinktinės
3925
West 59th Street
IARCUS
LKB Kronika Nr. 40, per tris die S 0 P H I E
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
FUTBOLO RUNGTYNĖS
Vef: pirm., antr, ketv. ir penkt. nuo 12-4
žaidėjas. Netrukus sekė išvyka į
BADIO ŠEIMOS VALANDOS
2 4 3 4 West 71st Street
vat. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt.
"Lituanicos" sporto klubo rytų nas spausdintas "Drauge" 1980. Lietuvių kaiua: nuo pirmacuemo i i i t V a
Europą, kur jo stiprus pasirody
; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 ujždaryta.
VL
9,
10,
II.
komanda žais draugiškas futbo
penKtadienio perduodama nuo 4:1X1 vai. popiet, treč. ir šešt tik susitarus
mas prieš didžiulę Jugoslavijos
lo
rungtynes
prieš
Lithnings
ko
vai.
p.p. iki 5:30 vai. p.p. per tą pa
Raginame
katalikų
vadus
tuos
rinktinę atkreipė ekspertu dėmesį.
DR. IRENA KURAS
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
čią
stotį.
Šeštadieniais ir seitmamandą
šį
sekmadienį,
3
vai.
po
puslapius gerai išstudijuoti ir
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Net rusų treneris susidomėjo ir
pietų, Marąuette Parko aikštėje. pradėti rimtą kovą "už katekiz dieniais nuo «:3o iki *»:30 vai. ryto.
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
paklausė: "Whoo yz zys Roftins
DR. EDMUND E. CIARA
Tetef.
494-2413
SPECIALISTJĖ
Mergaičių komanda tą pačią mą, už moralę, už dvasines ver
player?" Leonas iš karto pasidarė
OPTOMETRISTAS
MEDICAL BUILDING
1490 A M.
dieną 11 vai. žais prieš Quel Bo- tybes, už krikščioniškąją atsako
2 7 0 9 West 51st Street
žvaigždė.
715* S. MAI'LEWOOD A VE.
3200 W. 8 lst Street
gue
komandą,
kurios
žaidėjų
Tel. - G R 6-2400
mybę" išeivijos lietuvių tarpe.
1978 metais su Kanados rink
CHICAGO,
I
L
L
.
80629
dauguma yra Chicagos universi
Su Dievu,
Jonas Puš korius tiiiimimimiMimiimiiiiiimmmiutiuiii Vai. pagal susitarimą: pirmad.irketv. 1-4 ir Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p.
tine žaidė pasaulio pirmenybėse
7-9: antrad. ir penkt. 10-4:šeštad 10-3 vai. Ofiso tel. RE 7-1168: rezid. 239-2919
teto
studentės.
Maniloje IT buvo išrinktas į ant
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839
rąjį pasaulio penketuką, taip pat
PRANEŠIMAS
pripažintas geriausias jaunių žalDR. J. MEŠKAUSKAS
LIETUVIŠKA VAISTINĖ
DR. E. DECKYS
ŠALFAS s-gos visuotinis suva
dikas pasaulyje. Ten jis nustebino
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJA
IR
CHIRURGĖ
2557 W.69th Street TeL 776^4363
žiavimas šiais metais įvyks To
Specialybė — Nervų ir
Specialybė vidaus ligos
S. Jovaišą, kuris žaidė už Sov. Są
Emocinės ligos
ronte spalio 25 — 26 dienomis.
2454 West 71st Street
jungos rinktinę, kai jį prašnekino
J.&J.PHARMACY
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING
Smulkesnė
informacija
bus
išsiun
(71-mos
ir Campbell Ave. kampas)
lietuviškai. Už tų metų pasirody
6449 So. Pulaski Road
>
Vai: pirmad .antrad .ketvirtad irpenktad.
tinėta
klubams
ir
paskelbta
spau
mus -Kanados Sporto Federacija
Valandos pagai susitarimą
3 iki 7 v p p. Tik susitarus.
doje.
jam paskyrė Viscount AlexanVažiuojamo* kftdfis,ramentaiir kt, pirkti ar nuomoti;
TeL SM~MM, 373-SMa, 1M48TS
Leonas Rautinš klasišku stiliumi
Nemokamai supakuojama dovanu.
der trofėją, skiriamą normaliai
DR. A. B. GLEVECKAS
ATITAISYMAS
individualiems sportininkams, ne sodina du taškus, žaisdamas prieš lat
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Dr. ROMAS PETKUS
vių rinktinę
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Tel. - BE 3-5893
komandos nariams. Kartu jis bu
Pristatymas
nemokamai
Praeito penktadienio sporto
Ofisai:
Specialybė Akiu ligos
vo išrinktas geriausiu Kanados
ANGELĄ
ir
VYTENIS
DIRK1AI
savininkai
skyriuje per neapdairumą buvo
IŠEIVIJOS SPORTO
111
NO.
WABASH AVE.
3 9 0 7 West 103rd Street
jauniu ir pakliuvo į "Hali of
išleistos mūsų
korespondentų
4200 NO. CENTRAL AVE.
ISTORIJOS REIKALU
Valandos pagal susitarimą
Fame".
Valandos pagal susitarimą.
pavardės. Straipsnį apie Arvydą
Šiaurės Amerikos Lietuviu Fi Barkauską parašė E. DaniliūOfiso tel. — 582-0221
Už boikotą
zinio auklėjimo ir sporto sąjun nas, London, Ont., o straipsnį
DR. FRANK PLECKAS
DR. JANINA JAKSEVlClUS
ŠALFAS), apie sekančias pasaulio futbolo
1979 m. jis dalyvavo Meksiko gos (sutrumpintai
(Kalba lietuviškai)
JOKŠA
je Pan-Amerikos žaidynėse, buvo centro valdyba numato išleisti pirmenybes parašė O. GešvenOPTOMETRISTAS
VAIKŲ LIGOS
Tikrina
akis. Pritaiko akinius ir
"Išeivijos
sporto
istoriją
1944
—
sužeistas, bet vistiek žaidė ir pa
6441 S. Pulaski Rd.
tas, Cicero, 111.
t
s
e
u
t
for
"Contact lenses"
dėjo Kanados rinktinei laimėti 1980". Norint šį uždavinį kuo
Valandos pagal susitarime
2618 W 71st St. - Tel. 737-5149
Atsiprašome.
sidabro medalį ir kvalifikuotis plačiau ir išsamiau įvykdyti, krei
Vai. pagal susitarimą Uždaryta treč.
Ofs.
PO
7-6000.
Rez.
GA
3-7278
»•••
Maskvos olimpiadai. Buvo išrink piamės į Vaka
* • best w»y ta
AT 0UR 10W RATES
DR. A. JENKINS
tas į geriausią tų žaidynių penke ru Europoj, Kanadoj, Šiaurės ir.
DR. LEONAS SEIBUTIS
WVITH R Į P A V M I M
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Pietų
Amerikoj
gyvenančius
tuką.
TO ( I I V O U B i N M M l
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
3844 West 63rd Street
sportininkus,
sporto
veteranus,
UŽ
DVASINES
VERTYBE
PR0STAT0
CHIRURGIJA —
Baigus jam mokyklą, daugybė
Valandos pagal susitarimą
2656 W. 63rd Street
sporto
darbuotojus
bei
sporto
mė
Amerikos universitetų jam siūlė
Dr. Linas Sidrys savo straipsny
Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak.
6132 S Kedzie Ave Chicaco
High
stipendiją. Jis pasirinko Minneso gėjus ir prašome siųsti medžia 'Katalikiškas avangardas" ("Drau
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545
WA 5 2670 arba 489-4441
gą,
kuri
apimty
1944
—
1980
ta su stipriomis "Big Ten" var
Paid oo Savmgs
ge" "Iš Ateitininkų Gyvenimo"
Ofiso tel. HE 4-2123. namų GI 8-6195
žybomis. Nepatenkintas akademi sportinę veiklą ir organizaciją.
DR. K. A. JUČAS
1980. VU. 12) iškelia labai rim
nterast Compounded
ODOS LIGOS
Ypač pageidautina tiksli sporto tą ir kartu liūdną faktą, kad iš
nėmis ir treniruočių sąlygomis,
DR. V. TUMAS0NIS
0»% V*S ?*«! Qu*rtedy
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
(įsteigimas, eivijos lietuviai, manydami esą
jis perėjo į Syracuse u-tą, kur se vienetų metrika
CHIRURGAS
Valandos pagal susitarimą
2454 West 71st Street
valdybų ir komitetų
sudėtis, tikrieji tautos vadai, sutelkia visą
kančiais metais jau ir žais.
Va!.: pirm., antrad . ketv ir penktad 2-5 ir
įstaigos ir buto tel. 652-1381
Maskvos olimpiada buvo jo sportiniai pasiekimai, santykiai dėmesį į kultūrinę bei politinę
6-7 — iš anksto susitarus
svajonė ilgą laiką, kaip ir visiems su visuomene, kitomis lietuv'ų veiklą ir visai išleidžia iš akių
DR. FERD. VYT. KAUNAS
Ofs. tel 586-3166: namu 381-3772
svetimtau dvasinį aspektą. Tuo tarpu Lie
jauniems sportininkams. Tačiau organizacijomis ir
Gydytojas ir Chirurgas
čiais
ir
pan.).
Prašome
siųsti
ir
DIPLOMATE.
AMERICAN
BOARD
po Afganistano užėmimo ir suži
DR. PETRAS 2LI0BA
tuvos katalikai, kurių veikla taip
OF FAMILY PRACTICE
2212 W E S T C E R M A K ROAD C H I C A G O , I L L 6 0 6 0 8
nojęs, kad ten siunčiami lietu nuotraukas — visi nuotraukoje vaizdžiai atsišviečia "LKB Kro
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court. Cicero. IH.
viai, jis, nei minutės negalvojęs, matomi asmenys turi būti išvar nikos" puslapiuose, L Sidrio žo
Peter Kazanauskas. Pres.
Tel.: 847-7747
6745 West 63rd Street
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt
nusprendė į Maskvą nevažiuoti ir dinti.
Vai: pirm , antr ketv ir penkt.
HOUaSt Won.Tu«.Fr 1.9-4 Thur.»-8 S«t. *-l
džiais tariant, "kovoja ne prieš
2—7) šeštadieniais pagal susitarimą
tuoj pranešė Kanados rinktinei.
Surinktą medžiagą iki 1980 valdžią, kokia ji bebūtų, bet už
DR. IRENA KYRAS
SFRVING
CHICAGOLAND
SINCE
1905
Vėliau prez. Carteriui paskelbus spalio 1 siųsti šiais adresais: Pra tikėjimą". Kronikos kova ne po
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, nes
DANTŲ GYDYTOJA
boflcotą, jis tuoj pat jam pritarė. nas Mickevičius, 4831 So. 23rd litinio arba kultūrinio pasiprieši
2659 W 59 St. CNcago
jis plačiausiai skaitomas lietuvių dien
sakydamas: "Nesvarbu, kiek krep Street, Mi!waukee, Wis. 53221, nimo kova. Jos Icova yra už kate
476-2112
raštis, gi skelbimų kainos yra visiems
Va! pagal susitarimą Pirm , antr treč
šinis man yra svarbus, jis yra tik i USA Lr Sigitas Krasauskas, 32 Pa kizmą, už moralę, už dvasines
ketv
10
iki
6
va!
Seštad
10
iki
1
va!.
žaidimas. Kai Afganistane žūsta I sadena Gardens, Toronto, On vertybes, už krikščioniškąją atsa
prieinamos.
NINIHIIHIIIIIIIIIIIililIlIlIlIlIlIIIlUlIlinillllllllllllllUIIIIIlUIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIINI*

1905 ® - 0UR DIAMOND

PASSBOOK
SAVINGS

LAIŠKAI DRAUGUI

ESEE

Mutual Federal
Savi ngs and Loan[2

JUBILEE YEAR ^ 1 9 8 0

Mintys

LIETUVIAI BALTUOSIUOSE RŪMUOSE WASHINGTONE
MARUOS DIENAI

•ui
n.'
i; Žemėje tiek daug neapykan

Paminėta Helsinkio pakto 5 metų sukaktis

Lietuvos liaudies mene
Marijos tema buvo plačiai pa
m ė g t a medžio raižiniais
spausdinamuose paveiksluose
ir statulėlių kūrimu. Lietuvos
krikštu susirūpinę Vytautas
Didysis ir Jogaila daugiau
kaip pusei savo statytų baž
nyčių parinko Marijos titulą,
ir jų tarpe vyravo Marijos
Dangun paimtosios titulas.
Lietuvoje Kauno, Telšių, Pane
vėžio, Vilkaviškio, Kaišia
dorių, su Lietuva siejamoje
Rytprūsių Varmijos vys
kupijose buvo pastatytos 329
bažnyčios Marijos garbei, o su
JAV lietuvių bažnyčiomis —
347, ir daugiausia jų, net 59,
b u v o dedikuotos Marijos
Dangun ėmimo garbei. Kitais
ne Marijos titulais pasta
tytose bažnyčiose buvo ir
Marijos altorius. O kiek buvo
ypatingai šventų vietų, Mari
jos garbei paskirtų, kaip pvz.,
Pažaislio Marija, kur perke
liant iš Rusijos grąžintą pa
veikslą procesijoje dalyvavo
net pats valstybės prezi
dentas su ministeriais.

turime
sustabdyti
Sovietų
ekspansiją ir tvirtai stovėti už
asmeninę žmogaus laisvę,
savigarbą ir individualybę.
Po to kalbėjo prezidentas
Carteris ir nusiskundė, kad
esame tam tikroj opozicijoj
Europoj, tačiau esame pasto
vūs savo siekimuose. Pami
nėjo, kad dar ir dabar ateina
asmenų, kurie ragina pre
zidentą užmiršti kovą už žmo
gaus teises, nes tai erziną kai
kuriuos diktatorius. Per tuos
penkerius metus Sovietai sul
aužė beveik visus Helsinkio
susitarimus. Madride visos 35
tautos turės atsakyti, kodėl
juos laužo. Prezidentas ilgiau
sustojo,
kalbėdamas
apie
Vakarų Europos saugumą, ir
užtikrino, kad bus ieškoma
priemonių Vakarų saugumui
užtikrinti.
Po prezidento kalbos, daly
viai buvo pakviesti pobūviui,
kur prie šaltų gėrimų ir už
kandžių buvo galima asme
niškai pakalbėti su dele
gacijos nariais.
Lietuviai valstybės
departamente

netoli konferencijos būstinės ir
Liepos 29 d. Baltieji rūmai
D R . KAZYS AMBROZAITIS
ten spaudos atstovai mielai
pakvietė nevaldiškų organiza
cijų atstovus paminėti 5 metų Ragino būti realistais, nes per atstovas Madrido delegacijoj, bus informuojami. Helsinkio
buvo priimti
Helsinkio aktų pasirašymo vieną dieną daug ko nepasiek ir R. Spencer Oliver, direk konferencijoj
sime.
Mes
pasimokėme
iš
dau
torius
Europos
saugumo
ir
nuostatai
ir
pasirašyti
35 vals
sukaktį ir dalyvauti JAV dele
gelio
klaidų
Belgrade,
steng
bendrad.
komisijoj.
Visi
tybių,
kaip
tų
nutarimų
vyk
gacijos į Europos saugumo ir
simės
jų
nekartoti
Madride.
minėti
asmenys
padarė
panelį
dymas kas kelinti metai bus
be- Iradarbiavimo (CSCE)
Delegacijos pirm. G. Bell ir ir atsakinėjo į paklausimus.
patikrintas. Šių metų lapkri
konferenciją Madride infor
Paklausimams buvo palikta čio 11 d. tos 35 valstybės i r
macinį susirinkimą. Hel kiti nariai iki detalių paaiš
kino
delegacijos
pasiruošimo
apie
40 min., ir tas laikas buvo susirenka Madride atskai
sinkio aktų pasirašymo 5 m.
metodus
ir
surinktą
medžia
su kaupu išnaudotas. Paklau tomąja! konferencijai ir turi
sukaktis buvo atžymėta su
gą,
kurią
galutinai
patvirtins
simų buvo daug. Be kitų, buvo laikytis priimtų taisyklių, kaip
tautybių atstovais, kurių at
prezidentas
ir
valst.
sekre
paklausta, ar bus iškeltas tokios konferencijos turi būti
vyko daugiau kaip 200.
torius.
Pabaltijo okupacijos klau vykdomos.
Lietuvių grupė šiame suva
JAV
delegacijos
Madrido
simas Madride? Į tai buvo
žiavime buvo gana gausi, iš
Lietuvis J A V M a d r i d o
konferencijai
pirmininkas
atsakyta, kad, kaip Belgrade,
viso apie 15 asmenų (Kutkus,
delegacijos n a r y s
Griffin
Bell
kalbėjo
ramiai
ir
taip ir Madride greičiausia tas
Šidlauskas, Česonis, Gureckas, Gedgaudas, Damušytė, nuosekliai, visiškai priešingu klausimas iškils, tačiau kokioj
Dar prieš konferenciją, kuri
Nakas, Andriūnas, Balzekas, būdu, negu A. Goldbergas. Jis formoj, dar nėra aišku. Pane vyko Valstybės departamente
Krivickas, Izbickas, Klimaitė, detaliai išdėstė delegacijos lio nariai pažymėjo, kad bus Dean Acheson auditorijoj,
Genys, Skabeikis ir Ambro- pasiruošimo metodus ir kiek vystomas spaudimas Sovie vienas tarnautojas estas IIzaitis? Gečys ir Zerr negalėjo surinkta medžiagos. Pažy tams ir šalia to bus paremti ir mer Heimeru mus painfor
atvykti). Gana gausi grupė mėjo, kad dar daug reikės Vakarų Europos delegacijų mavo, kad delegacijos narių
buvo lenkų, ukrainiečių, žydų darbo įdėti, kol medžiaga bus iškelti klausimai. Buvo at sąrašan pakliuvo ir vienas
ir kt. Kiek mažiau latvių ir sugrupuota ir kol galutinai ji sakyta, kad demonstracijos pabaltietis Rimas č e s o n i s .
bus patikrinta prezidento ir Madride greičiausia nebus Latviai ir estai tuo džiaugėsi,
estų.
Šioje sukaktuvinėje konfe vals. sekretoriaus. Nusi leistos, kad tik oficialūs dele o ir lietuviams buvo tikrai
rencijoje buvo pateiktos prezi skundė, kad spauda per mažai gacijų nariai be išimčių galės maloni žinia. Prezidentas Car
Pietų pertraukos metu LB
dento ir vyriausybės gairės ir dėmesio kreipia į Madrido pakliūti į konferenciją ir kad teris į JAV delegaciją paskyrė
konferenciją
ir
kad
dės
visuomenės
informacija
apie
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asmenų:
pirmininką,
devy
ryšininkui Algiui Gureckui
kryptis, pristatyta jau galu
tinai prezidento paskirta dele pastangas tai suaktualinti. G. konferencijos eigą priklausys nis pagrindinius pareigūnus ir pavyko susirišti su Pabaltijo
gacija ir išdėstyti jos pasiruo Bell yra buvęs valst. prokuro nuo laikraščių, TV ir radio dvidešimt antraeilių narių, skyriaus vedėju valst. depar
* * *
šimo darbai ir duota proga ras ir apeliacijos teismo teisė atstovų, kurie galės vykti į kurių pareigos ir darbas pa tamente Thomu Longo, kuris,
jas.
Madridą, bet konferencijos aiškės artimu laiku. Jų tarpe nors ir be ankstyvesnio susi
Kaip giliai lietuviuose buvo atvykusiems pasisakyti ir
Dar
kalbėjo
Rozanne
L.
eiga jiems teisiogiai aebus pri ir Rimas Česonis. Iš viso tarimo, sutiko bent keletai
išaugusi meilė Marijai, liudija pateikti klausimus bei suges
Ridgway,
buv.
JAV
ambasa
einama, į konferencijos salę etninių grupių, atrodo, pa m i n u č i ų
mus
priimti.
prel. V. Balčiūnas savo nese tijas.
dorė
S
u
o
m
i
j
a
i
,
W
a
r
r
e
n
nebus
įleidžiami.
skirti
šeši
asmenys.
Nors
Nuvykome
kartu
su
A.
GurecKonferencija
susidėjo
iš
niai išleistoje knygoje „Mari
Zimmermann,
vyr.
valst.
dept.
Česonis
ir
rūpinsis
amerikie
JAV
delegacija
įsikurs
ku
ir
Vyt.
Kutkum.
Mūsų
vizi
jos paslaptis". Jo džiova ser dviejų dalių: rytinė dalis vyko
čių
reikalais,
tačiau
pabaltieto
tikslas
buvo
grynai
infor
ganti motina keletą dienų Valstybės departamente, kur
čiams jo paskyrimas duoda macinis. Longo mus išlaikė 25
prieš mirų' pasišaukė vaikus dalyvavo ir kalbą pasakė valsdaug vilčių, kad per jį delega minutes ir painformavo, per
ir, vos gaudydama orą, kalbė- tybės sekretorius Edmund S.
cijos narius pasieks daugiau ką geriausiai perduoti medžia
jo: „Vaikeliai, netrukus aš<| M u s k i e ,
ir
popietinė
ir
informacijos apie Pabaltijo gą Madrido JAV delegacijai,
mirsiu. Neliūdėkite manęs. Baltuosiuose Rūmuose, kur
kraštus. Tą pačią dieną Bal davė vilčių, kad Miuncheno
J ū s turite geresnę motiną dalyvavo ir pasakė kalbas
tuosiuose rūmuose buvę dele Laisvės radijo pabaltiečių sky
danguje. Ji jus globos". Ir į prezidentas J. Carteris ir Z.
gacijos nariai jau turėjo pirmą rius nebus perkeltas į New
Sibirą ištremtosios lietuvaitės Brzezinskis. Po to vyko pobū
posėdį.
Yorką, nes valst. d-to atitin
savo sukurtoje maldaknygėje vis Baltuosiuose Rūmuose.
kami pareigūnai išsiaiškinę ir
saukiasi į Mariją, priminda
Rytinei
konferencijai
mos krauju ir ašaromis pasru vadovavo M. Kampelman,
I n f o r m a c i n ė k o n f e r e n c i j a praradę interesą skyrių per
kelti. Atrodo, kad lietuvių ir
vusią Lietuvos žemę, mels delegacijos vicepirmininkas.
Baltuosiuose R ū m u o s e
kitų pabaltiečių sukeltas
damos, kad ji padėtų išsaugoti Pirmasis kalbėjo sekr. Muskie,
Popietinė
konferencijos triukšmas duos rezultatų.
skaisčią tautos dvasią, kad ji kuris gana griežtai pasisakė
dalis
vyko
Baltųjų
rūmų ryti
prikeltų Lietuvą, kuri kaip prieš Sovietus. Jis įtikinėjo,
Ar p a k a n k a m a i
esame
nėj
salėj,
kur
susirinko
dau
žvaigždė
šviestų
tarp
kitų
lais
kad
Helsinkio
susitarimas
pasiruošę
i * *
giau kaip 200 žmonių. Čia
vų tautų. Jos šaukėsi į Mariją, turėjo atnešti viltį prispaustie
M
a
d
r
i
d
o konferencijai?
buvo žymiai daugiau ir spau
Lietuvoje beveik nebuvo lie kad ji išryškintų joms tikėjimo siems, ir sakė, kad bus reika
dos atstovų. Po atidarymo
Neturiu žinių, ką Kanados
tuvio kataliko sodybos, kur ž v a i g ž d e s ,
s u s t i p r i n t ų laujama progreso žmogaus
pirmas kalbėjo Zbigniew Brze- lietuviai šiuo reikalu yra
nebūtų buvęs koks Marijos pa nemarią viltį ir išugdytų teisių srityje, kad bus padary
žinski, prezidento specialus padarę ir kokį ryšį turi su
veikslas a r statulėlė. Marijos beribę meilę.
ta kontaktų su Rytų Europos
asistentas valst. saugumo rei Kanados delegacija į Madrido
kultas, XIetuv(^ę buvo taip
Maironio sukurtoji giesmė žmonėmis, kad, siekdami lais
kalams.
Jis aptarė, kas buvo konferenciją. Jau anksčiau
stiprus, k a d daugelis idealistų „Marija, Marija" tapo lyg ant vės žmogaus teisių srityje, ne
atlikta
siekiant
žmogaus teisių Vliko valdyba yra atsiuntusi
savo visą gyvenimą tam auko ruoju lietuvių himnu. Mūsų darys nuolaidų dėl Vakarų
pripažinimo srityje,
asme Lietuvių Bendruomenei raštą,
jo, stodami į įvairius Marijos poetas Vincas Mykolaitis-Pu Europos saugumo. Išreiškė
n
i
n
i
a
m
individualizme
ir kuriame painformuojama apie
vienuolynus.
I s t o r i n ė j e tinas guodėsi: „O Motina, viltį, kad, išvystę nuolatinį
asmeninės
laisvės
srityse.
Vliko sudarytą Žmogaus teisių
Lietuvos Marijos atgailos ka Geroji Patarėja! Šviesioji Kel spaudimą prieš Sovietus, galė
Trumpai
apžvelgė
kovos
reikš
komitetą
specialiam
pasi
nauninkai buvo įsikūrę 17-je rode nakty miglotoj! Tik tu sime taikiu būdu pasiekti har
mę
sustabdyti
Sovietų
eks
ruošimui
Madrido
konferen
vietų,
Karmelio
Marijos šviesos suteiki mano protui, moniją ir taiką pasaulyje.
pansiją nuo Korėjos iki Afga cijai su pirmininku dr. D. Kri
"^vienuoliai turėjo 18 vie Kai abejonių debesys didėja...
JAV delegacijos Belgrado
nistano. Atkreipė dėmesį, kad vicku ir prašė Lietuvių
nuolynų, Neturtėlių Marijos Skaidrus malone trykštantis konferencijoj pirm. Arthur
Helsinkio susitarimų 5 metų B e n d r u o m e n ę
nieko
tuo
vienuoliai pijorai turėjo 9 upelis, Šaltinio savo nuostabi Goldberg gana iškalbiai ir
sukaktį
paminime
su
tais,
reikalu
nedaryti.
Todėl
šis
vienuolynus, Marijonų buvo 5 pradžia. Tik vienas toks yra drąsiai pareiškė, kad Madride
kurie
į
šį
kraštą
atvyko
lais
klausimas
ir
nebuvo
įdėtas
į
vienuoliškieji židiniai, veikė Marijos kelias — Ji šviečia patikrinsim
Sovietų
prie
vės
ieškoti
nuo
įvairių
per
LB
politinės
konferencijos
Marijavitės,
Nekalto
Pra Dievo meile taip didžia..."
spaudą kituose kraštuose, ieš
sekiojimų. Akcentavo, kad sie darbotvarkę Washingtone.
Prezidento J . Carterio nuolatiniai rūpesčiai
sidėjimo Sv. M. Marijos seserų
Lietuvos laisvės kovotojai kosime būdų patobulinti Hel
kiame taikos planingai ir kad
(Bus daugiau)
kongregacija, įsteigta arki v. J. šaukėsi Marijos globos. Jau sinkio susitarimų vykdymą.
.^Matulaičio, per 20 m. išaugo į 1919 m. vasario mėnesį, kai
stipriausią moterų vienuoliją lietuviai partizanai Pagiriuo
nes Stauskis paėmė lenkaitę ir išsivedė. Ir visa egzilinių vyriausybių, kurios visos yra svarbios ir
Lietuvoje. Jos atžalos galingai se suorganizavo savo būrį, įsi
staiga nutilo, staiga visus apleido muzikinis teisėtos.
šakojasi dabar Putname ir taisė vėliavą, jos vienoje pusėTuoj po pietų muzikė vėl atėjo. Šį kartą ji mūvėjo
jausmas, atrodo, kad visi tapo kurčiais ir su tuo
Kanadoje.
je buvo A u š r o s V a r t ų
prarado bet kokį muzikinį pašaukimą. Po geros kelnėmis ir net tada, kai pradėjo temti, kaip sušvito
Garsiausios Lietuvos šven- paveikslas su įrašu: „Tavo
valandos, lyg niekur nieko, sugrįžo Stauskis, užfun- grojamoji mašina, niekas taip labai neskubino tos
tėvos, k a i p Šiluva ir Aušros apgynimo šaukiamės".
dino tiems, kurie dar buvo muzikos ir stiprybės muzikės, kad ji mestų tai besotei, pinigų rijikei
Vartai, buvo išaugusios iš
Marijos
kultas,
Marijos
šaltinio neišversti iš klumpių, bet vis tiek buvo monetas. Bet balius ir be to buvo gana neblogas,
Marijos
garbinimo. Reikš meilė per ištisus šimtmečius
liūdna. Net ir Tarnas buvo liūdnesnis, nors buvo kaip ir daugelis kitų.
minga, k a d ir rašytojo G. K. yra įaugusi į mūsų tautos
Bet kartais tie baliai suspindėdavo išskirtinai,
apskaičiavęs kiek mašina per tris valandas
ALOYZAS BARONAS
Chestertono
autobiografijoje dvasią. Jos Dangun ėmimo
neužspringdama gali praryti pinigų. Bet vis tiek ypač jei kuris nors netikėtai gaudavo pinigų. O tokių
užtinkame, kokį gilų dievo šventė yra proga mums savo
buvo gaila, kad ji sustojo ėsti monetas, lyg praradus atvejų vis pasitaikydavo, tai už sužeidimus, tai kas
tumą jis buvo atradęs Aušros mintį pakelti į aukštesnius
apetitą. Nuliūdęs buvo ir vilnietis, praradęs visų nors išlošdavo kortom, tai kam nors arklys
(Ištrauka iš to paties vardo humoristinio romano!
Vartuose.
idealus, moderniais laikais
vienytoją, Liublino unijos atstovę ir todėl paklausė: lenktynėse atbėgdavo, na, o Stauskis, kaip jis sakėsi,
pamatyti skaidrios, taurios
buvo įsimaišęs į laikrodžių istoriją. O laikrodžiai
— Kur tu, Stauski, padėjai merginą?
Pirmame Prano Šrubausko moters idealą, nukreipti savo
visais laikais, ar jie buvo geresni ar sunkūs, buvo
—
Palydėjau
namo
ir
viskas,
—
pasakė
pečiais
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išleistame lietuviškame gies mintį į jį ir priklaupti maldai,
labai svarbūs kultūrai reikalas. Nenuostabu, kad
patraukęs
Stauskis,
—
rytoj
vėl
ateis,
didelio
čia
myne „Balsas širdies" ran kurią mus motina išmokė,
— Paspausk polką, kad stogas keltųsi.
laikrodžiai vyrauja net literatūroj, ne tik kokio
daikto.
dame „Giesmę praėjusių čėsų s v e i k i n a n t M a r i j ą . Į s i Vos
mergina
sugrįždavo,
tuoj
Douglas
ar
kuris
Žinoma, didelio daikto tikrai nebuvo, bet rytą, šveicariško, bet net smėlio laikrodžio vardu
JLietuvoje", k u r į Mariją jauskime į atėjusių iš okupuo
kreipiamasi: „Būk pasvei tos Lietuvos sonetų prasmę, kitas spausdavo merginai į delnelį po pinigėlį, kad ši kai Tarnas pylė piuvenas ant grindų ir rengėsi šluoti pavadinami poezijos rinkiniai. Bet tai kita, jau
kinta, Švenčiausia Marija, kur lyg Kristaus lūpomis ta tik žygiuotų mašinos link ir ten suspindėtų jos rusvoj savo vakarykščio koncerto salę, atėjo gretimo laikrodinė istorija, o ši gerųjų santykių su lenkais
suklestėjimo istorija baigėsi kiek nelauktu įvykiu
Dangaus ir žemės skaisčiau riama: „Kas mano meilės šviesoj. Vaizdas buvo tiek pasigėrėtinas, kad ir viešbutėlio savininkas ir sako:
vilnietis,
užmiršęs
visas
Želigovskio
šunybes,
padavė
Bet
kol ji baigėsi, tai buvo dar daug gražių vakarų.
sia lelija, Tavęs šaukiame, paslaptį supranta, Atras mane
— Pas tave ateina toks pusplikis, rodos,
lenkaitei
dešimtuką,
kad
ši
paspaustų
numerį,
kuris
Lenkaitė visai negalvojo, kad jos kraujas
t a v ę s p dūsaujame.
T a v o tik per Marijos širdį. Jos
Stauskis. Vakar jis išsinuomavo kambarį, po kiek
užgroja
Vilniaus
kalneliai.
mėlynas,
ji nieko nebuvo girdėjusi apie kokį ten
malonės mes griešni lau vedamas, pasieks Ramybės
laiko atidavė raktus ir išėjo. Na, ir viskas, o rytą
Mašina
grojo
net
įkaitus,
atrodo,
kad
tos
Marcinkevičiaus
Benjaminą
Kordušą ir apie
kiame". M. Daukšos katė krantą, Kur mano meilė jį
nuėjus tarnaitė tvarkyti kambario žiūri, kad dar ta
plokštelės
sukosi
neįprastai
ilgai,
galėtų
jos
pusiau
Mickevičiaus
Poną
Tadą.
Šis
Tarnas
Šlicas buvo
k i m e , išleistame 1605 m., ran pagirdys".
palioke tebeguli. Jei jau išsinuomavai kambarį, tai
sutrumpinti
savo
marmalynes.
Čia
buvo
svarbiausia
daug
už
aną
mickevičinį
Tadą
ne
tik
naudingesnis,
dame lietuvio a t o d ū s i u s :
būk, o jei atidavei raktus, tai ir baigta. Dabar aš iš jo
kelias į mašiną, kad link jos žygiuotų ir prie jos
„§veika, Karaliene, Motina
išlupsiu tris dolerius už netvarkos darymą. O palioke bet ir geresnis. Ir kai kartą Butkus atsinešė į anglų
sustotų
ta
visų
įgaliota
grojėja.
Mašina
rijo
pinigus,
kalbą verstą Tadą, mergina tuo visai nesusižavėjo.
stršimylimo". Lietuvoje beveik
Mes galime nuoširdžiai kar kaip tikras gengsteris. Jei būtų matę tikri nesikelia, ji vos atsigodė, kad ne pas mamą.
Ir, žinoma, labai gerai, nes būtų įvykęs savybinis
nebuvo kataliko, kuris su toti lyrinio švelnumo religinio
gengsteriai,
kurie
tas
mašinas
valdo,
būtų
trynę
savo
mūšis, kuriai tautybei tas poetas priklauso. Šiaip ar
Verslininkas
konstatavo,
kad
šių
laikų
žmonės
pirma Komunija nebūtų buvęs poeto K. Žitkaus sukurtą
taip, jokių aristokratijų nevertindama lenkaitė
itališkas,
pinigų
nudailintas
rankas.
Bet
tai
labai
neatsakingi,
išgėrė
rytmetinę,
pasidžiaugė,
kad
įrašytas į rožinį ir į Marijos posmą: ,Aš Tavo, Marija
š k a p l i e r i u s . Jėzuitų kole brangioji Valdove. Aš noriu stebėdamas neliūdėjo ir Tarnas. Mašina per vakarą geras oras ir išėjo. O kai po pietų užėjo Stauskis, jis šokdavo su savo gerbėjais, kurių pasitaikydavo
gijose, iš kurių vienos išsi per amžius Tau pasilikt O prarijo gal bušelį monetų, tikrai taip sakant, karvė, nesigynė, kad šitaip padarė, juk esą negalįs tokios visokių tautybių, na, ir ko daugiau net ir visko pilnoj
vystė mūsų pirmasis universi leisk man giedoti Tau meilę ir bliovė prisiėdusi, visokias giesmes iŠ pasiutimo, o šaunios muzikės, tiesiog kompozitorės, vidurnaktį iš Amerikoj begali norėti. Jei kada ji dingdavo su
lovos versti. Tai būtų ne tik meno, bet ir visos lenkų kuriuo, niekas, net ir Stauskis nekėlė pavydo scenų ir
tetas
skambėjo
Marijos šlovę, Ir leidžiantis saulei — lenkaitė spindėjo viso savo šviesybėj.
Tikras, anot Kaziuko, buvo balius su triūbomis, tautos įžeidimas, galįs privesti prie diplomatinių neašarojo.
giesmės.
ateik pasitikt".
J. Pr.
,
(Bus daugiau)
bet ir jis turėjo baigtis ir ypač labai nedėkingu būdu, komplikacijų su viena iš septynių lenkų išeivijos

tos, keršto, priespaudos, nekal
tai liejamo kraujo, kad mes
dažnai imame ilgėtis ko nors
skaidresnio, tyro, idealaus.
Tada miela prisiminti švie
saus gėrio, nekaltos meilės,
tftotiniško pasiaukojimo suži
bėjimą, kuris švyti iš plačiai
Žmonijos pamilto
Marijos
Sdealo. Tai y p a č prisimenam
Šiandien, švęsdami Marijos į
Dangų ėmimo šventę. J i
inums primena galingą ryšį
'tarp gamtos ir antgamtės,
Itarp baugiaus laikinumo ir
idealios amžinybės. Lietuviai
šventę mėgdavo
vadinti
'Žoline, k a d a buvo šven
tinamos gėlės. Lietuviai šią
'Šventę sieja su tuo, ką gra
ibiausio žemė gali išauginti, su
<£ėlėmis.
—Reikšminga, kad net vienas
iš moderniosios psichologijos
^atstovų, gelmių psichologijos
kūrėjas, šveicaras profesorius
^Carl J u n g k a r t ą pareiškė, kad
popiežiaus Pijaus XII 1950 m.
paskelbtoji I Dangų ėmimo
^dogminė tiesa ir šventė buvo
1
"vienas svarbiausių
įvykių
dabarties laikais, nes tas grą
žino tauraus
moteriškumo
principą į moderniojo žmo
gaus sąmonę.
^Lietuva
buvo
vadinama
Micrijos žemė, nes joje buvo
glaudus ryšys tarp lietuvio ir
Marijos. J a u net Gedimino dvi
dukterys turėjo Marijos var^ ą . ' V i e n a jų 1319 ar 1320 m.
ištekėjo už Tverės kunigaikš
čio sDimitro, kita už Haličo ir
VtJftnTJos kunigaikščio Boles
lovo (1381 Mtefrr Didysis kuni
gaikštis Algirdas ne tik buvo
vedęs Vitebsko kunigaikštytę
Mariją, bet ir viena jo duktė
buvo krikštyta Marijos vardu.
Istorijoje
1507—1522
m.
įtraukta dešimt bajorių, turė
jusių vienokią ar kitokią Ma
rijos vardo "formą.

ANTRAS
PASAULIS

DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. rugpiūčio mėn. 15 A
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OFETCE

OPEN HOUSE

Small tolg. -co. needs reUable person
to help in production depaj-tment.
Mušt be suble to spealt and wrlte
Eug-lLsh. Good opportunity for right
person. Excelleat salary and bene-

CONDO — NO MONEY DOWN
2 miegami, vonia. Visi dideli kamb
Sunday, August 17,
Saa
12-me aukite. Prie ežero — pui
I to 4 p. m.
Call 549-2177 after 9:30 A. M.
kus vaizdas. Gera proga jaunai
porai.
3424 W. 64th SrrREeT
— o —
BABYSITTER — Mature Woman.
Lovely 5 room brick. 2 large bed- In my home Monday through Friday.
minklo pagerbė žuvusius dėl Lie
&AULIU KULTŪRINIS
Taip pat parduodamas "Studio
rooms. Sharp family room. Full base- 7 a.m. to 3 p.m. Bridgeport area.
tuvos laisvės, padėjo gyvų gėlių Clevelando ir Rochesterio, N. Y skautų, -čių vadovai, susitikę Clevelaode apartmenf. Visi dideli kambariai.
SAVAITGALIS
meni. Only $42,500. Call now!
Call - 842-28*
Nuotr. V. Bacevičiaus
vainiką. Po to išklausė šv. Mi
Savininkas Vacys
Rugpiučio 9-10 dienomis Lie šias. Tada visi nuvyko prie ežero
Skambint 7694259 arba 436-9867
4512 W . «3rd STREET
tuvių namuose buvo suruoštas kranto, kur pagerbė žuvusius ka
VYRAI IR MOTERYS
New Two-flat with 3 bedrooms each.
Liet. saulių s-gos kultūrinis sa rius bei šaulius, nuleisdami į vąją. Daugybė gerų restoranų, denyno, gražaus miesto ribose, Marpuette Parke — 2638 W. Iith- 1^4 baths. Basement zoned for store,
įvairių pramogų. Daytona Beach arti upės, arti prekybos centrai uanian Pkuea Court parduodamas with % batb,
vaitgalis. Suvažiavo nemaža sau vandenį vainiką.
EYOEPTIONAL OPPORTUNITY!
Savaitgalio metu tartasi ir- garsi tarptautinėmis automobilių ir kitos reikalingos įstaigos, tai namas su taverna. 5 kamb. butas.
lių vienetų atstovų iš įvairių vie
Įrengtas
beiamentas.
Apsauga
nuo
lietuviams
būtų
labai
priimtina
lenktynėmis.
Čia
atostogauti
su
O'HRIEST
FAMILY
REALTY
For
bl-Ung-ual sales person. Prefer
tovių. Devyni padaliniai atsiuntė ganizaciniais reikalais. Iš viso,
people with real estate licenses, bat
potvynio. 2 maš. garažas. Daug ki
vietovė
įsikurti
pastoviam
gyve
važiuoja
ne
tik
iš
Amerikos
įvai
necessary. I f you havei personai
savaitgalis buvo tikrai kultūrin
savo vėliavas.
tų patogumų. Nenorint tavernos 3430 W. 63KD ST. — 434-7100 NOT
oontact. a good reputatlo* in your
nimui.
Pirmoje
fazėje
—
40
akrų
rių
vietovių,
bet
ir
iš
Kanados,
gas,
gyvas,
ir
buvo
jo
dalyviam
Programą — iškilmingą atida
biznio, tinka kitam bizniui
ilIlIlIlIlIHUIIIilIlIlIlIlIIIIIIHIlIUIUIIllIlL oomnmnlty, you wlll be able to estabEruopos ir kitų kraštų. Taigi čia plote numatoma duoti galimy
lish a įasting and lucrative career of
rymą pradėjo LŠS-gos centro maloni organizacinė atgaiva.
your own. We have Unmediate openSkambint — 776-4956
bės
ir
pirmumo
lietuviams
pasi
įsikūrus
gyventi
nebus
nuobodu
ir.gs. an eicellent training program.
PARDUODAMI 2 NAMAI
Svečių priėmimu nuoširdžiai
valdybos pirm. Karolis Milkovaigood benefits — plūs salary.
ir viskas lengvai pasiekiama, kas rinkti sklypus ir užsakyti namus.
ANT
VIENO
SKLYPO
tis, pasveikindamas susirinku rūpinosi Clevelando šauliai, Bro
General Development Corp.
vyresniojo amžiaus žmonėms yra Keturių metų laikotarpyje River- By owner — Vicinity 84th A Kedvaie
Geros
pajamos.
sius. Savaitgaliui pritaikytą pras niaus Nainio vadovaujami. Jų
Low 80's. Brick raised ranch. 3 bedwood bus išplanuotas likęs 140 rooms 1% baths. Full finished base- Arti Archer ir Montgomery Ave. One of FlorJda's largest and best
būtina.
minga invokaciją sukalbėjo kle rūpesčiu visiems buvo parūpin
respected community developers.
TEL. — RE 5-9089
Noriu ir pakalbėti apie įsikū akrų plotas ir viso šioje vietovėje ment. Central air. 2% car brk. garage.
bonas kun. Gediminas Kijaus- tos nakvynės šaulių ir jų globė
TeL to LOUISE WEBB — 422-6601
bus 420 namų ir tovvnhouse. Taip Many extras. 581-1422.
kas, SJ. Visi nuoširdžiai sugie jų butuose. Vien tiktai iš Chica rimo galimybes lietuviams. Jei
SAVININKAS; parduoda liuksusinį
pat čia bus įrengtas klubas, te
gos buvo šauliai atvykę autobu gu norime gyventi netoli vienas
dojo Tautos himną
5*4
kamb. mūr. "raised ranch" na
Marąuette Parke — Mūrinis: 3 bu
niso aikštės, salė, kuria galės nau
Pagrindinę paskaitą tema — su — 48 asmenys ir keliolika at kito, artimoj kaimynystėj, gali dotis ir lietuviai. Apie Rivenvood tai ir bizniui ar ofisui patalpa. Tik mą. 3 miegami, 1% vonios, įrengtas
EE6KO NTJOMCOTJ
rūsys, centr. oro vėsinimas ir daug
"Dabartinė Lietuvos rezistencija važiavo lengvais automobiliais me sudaryti savą ištisą gyvenvie planus nuolat lietuvius painfor $53,500.
k:. Apyl. 53-čios ir Kenneth, arti su Vienam ramiam asmeniui skubiai rei
Ir pogrindžio spstuda" skaitė iš ar atskrido lėktuvu. Suvažiavi tę. O tokia proga yra dabar. muosime spaudoje. O šiuo me
Mūrinis. — lyį aukšto. 6 ir 4 kamb.
Prieš
dvejus
metus
keletas
lie
sisiekimo ir mokyklų. Virš 70,000 dol.
Chicagos atvykęs "Draugo" re mo organizacija buvo gera.
kalingas 4 kamb. butas 2-me aukite
tu lietuviams maloniai
padės $45,000.
Skambint (angliškai) 735-2687
tuvių
suorganizavo
korporaciją,
Kor.
daktorius Bronius Kviklys. Jis
ramioje vietoje Bridgeporte,
Mūrinis
—
C
butu.
Labai
geras
in
kuri užpirko 180 akrų gražios že Adolfas Andrulis (7 Talo Circle,
Skambint
po 6 v. vak. 92 7 - 7 4 1 4
nusakė kovojančios Lietuvos ke
vestavimui.
$69,000.
Lietuviškas restoranu su namu ir
mės. 2emė Daytona Beach mies Port Orange, Fla. 32018, telf.
LIETUVIAI JUNGIASI l
lią nuo 1944 metų ir baigė šio
Medalis — IVi aukšto. 5 ir 3V2 įrengimais Marąuette Parko rajone.
to ribose. 5 mylios nuo Atlanto. 904-761-3625) ir Algis Alksninis.
R. REAGANO RINKIMINĘ
mis dienomis. Paskaita iššaukė
kamb. 2 auto garažas. Tik $29,000.
Labai geras biznis. Lengvos pirkimo
Jurgis
Janušaitis
Lengvai pasiekiami per kelias mi
HELP WANT1Z) — VYBAI
AKCIJĄ
sąlygos.
gyvas, bet labai kultūringas dis
nutes prekybos centras, bankai,
VAINA REALTY- 925-6585 2 butai — medinis. 68 ir Maplekusijas.
Gražinos ir Raimundo Kudu- restoranai, krautuvės.
Pirmoje
wood. Labai tinka giminingoms šei
Kiti
paskaitininkai — LSS kių rezidencijoje liepos 30 d. įvy fazėje 40 akrų buvo paruošta na
moms.
CROSBY'S BLUEBERRY ACRES
TO SELL NEW * USED CARS
M18CELLANEOUS
vyr. kapelionas kun. J. Borevi- kusiame pasitarime sudarytas mų statybai. Įvesta kanalizacija,
Marinis bungaIow Brighton Parke. High pay'ug Job. Salary and comM Ė L Y N Ė S —
15 metų. Dėl ligos reikia skubiai par misslor. Mušt speak En^lish. No exčius pateikė daug naudingų min Clevelando lietuvių komitetas vanduo, elektra, telefono linijos
PATIEMS PASIRINKTI!
perienes necessary. &eV,.ng experiene«
iiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiittimiimiiiiiur
duoti. Geras pirkinys.
prezidentiniam ir asfaltuotos gatvės. Siame plo Atd. kasdien nuo 8 v. r. iki 6 v. v.
čių apie lietuvių jaunimo tautinį respublikonų
helpful. Will train right applicant.
VIZITINIŲ KORTELIŲ
auklėjimą, dr. K Pautienius — kandidatui Ronald Reaganui iš te iškastas ežeras ir numatoma Važiuot keliu 1-94 iki pirmo "exit"
SIMAITIS REALTY
J0E PERILL0 PONTIA0
pateikęs dvi paskaitas sveikatos rinkti. Komitetą sudaro: pirm. pastatyti apie 90 gražių, reziden Michigane. Važiuot IV2 myl. į pietus
REIKALU
ant 239 ir 1 mylią j vakarus ant
Insurance — Income T a s
Vladas Plečkaitis, vicepirm. Kęs cinių namų.
1111 W. Drversey
I
klausimais ir A. žiedonis.
1000 North.
Vizitinių kortelių naudojimas yra
Notary Public
Suvažiavimo dalyviai turėjo tutis Šukys ir Vytautas Jokūbai
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
šiam milžiniškam
projektui
TEL. — (219) 326-8712
Ttl. 528-1111
progos pamatyti iš Chicagos at tis, nariai: Liiian Caplickienė, įgyvendinti lietuviai pradininkai
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
2951 W. 63rd Street
mų atstovams turėti gražias vixi
gabentą Kovojančios Lietuvos dr. Viktoras Stankus, Stella San pasikvietė partneriais šios vieto
Ttl. 436-7878 ar 839-5568
tnes korteles.
DĖMESIO
kalaitė,
Jurgis
Bakūnas,
Loreta
dokumentinę parodą — šimtus
vės specialistus - statybininkus,
NAMŲ
APSITVARKYME
originalių dokumentų, nuotrau- Cypkutė, dr. Vladas Bložė ir Da finansininkus, advokatą, sudarė
Kreipkitės \ "Draugo" adminisRuoSiates
ką
perstatyti,
pakeisti,
traciją
visais panašiais reikalais.
irų, dabartinės pagrindžio spau na Lazdinienė.
bendrovės „The Charles Wayne
atnaujinti.
Garažą.
Viduje
ar
iš
lauko
Panašūs komitetai jau suda Company", kuri visą šį projektą
dos originalių leidinių.
DRAUGAS,
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jsms
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
Šeštadienio vakarą suruoštas romi Akrone, Columbus, Cinci- pavadino „Rivenvood"
vardu. su patyrimu, už prieinamą kainą pa
4646 W. 6Srd Str n
kitus
daiktus. Ir iš toli miesto lei
OL 60628
iškilmingas banketas, o sekma nati ir Daytone. Ohio lietuvių Lietuviams investoriams - šeri- dės, skambinant po 6-tos v. vakaro
dimai
ir pilna apdrauda.
dienį šauliai rinkosi prie DMNP respublikonų komitetų koordina- ninkams šioje kompanijoje atsto
Itlllllllllllllllllllilllllllllllltlllllllllllllllll
TEL, — 476-3950
TeL
— WA 5-8063
parapijos ir čia prie stovinčio pa • torius Raimundas Kudukia.
vauja šio projekto vienas pradi
We1l help you make the rf'ght movė.
«-i-r'y«!"?~r.-~y.'.»-.-r;.|-..|.|y-...».^|»g!... . .
ninkų Palm Del Mar ir Litonos
SIUNTINIAI I LIETUVA
korporacijų prezidentas Adolfas 10<& — 20% — 30% pigiau mokėsit
JEI G A L V O J A T E
Andrulis.
už apdraoda nuo ugnies Ir automo
ir kitos kraitus
PIBKTI AB PARDUOTI
bilio pas mus.
NEDZINSKAS, 4058 Archer Ave.
Plauname ir vaškuojame
Dabar „Rivervvood" vietovėje
Kreipkitės i
Chicago, m. 60632, teL 927-5880
FRAHK
ZAP0LIS
mis, įsikūrimo galimybėmis, kli gražios, asfaltuotos gatvės. Gra
visų rūahj grindis.
;??W.>:«-W:«;.M
— • B — —
matu, aplinka ir dabar Daytona žus miškas, kurio medžiai, sta
BUBNYS — TeL B E 7-5168 "
Telef. — GA 4-8654
BUDRAITIS REALTY C0.
W e s t 95tfa
Beach su apylinkėmis — Delto- tant namus, bus palikti ir puoš
3208%
Street
llllllliuillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt
GERA PROGA
LIETUVIAMS
KILIMUS LB BALDUS
6600 S, Pateiki Rttd
na. Ormond Beach, Palm Coast, naujas sodybas. Kompanija jau
Vyresnio amžiaus žmonės, su Pert Orange — pasidarė greitai stato pavyzdinius namus. Bus ke
Ttl. _ 767-0600
IIIIIIIIIIIIIUIlllUlllllllllllllimillllllllHllll
laukę užtarnauto poilsio, palieka auganti lietuvių kolonija, šiuo letas modelių, iš kurių kiekvie
Independently owned and operatel
ĮSIGYKITE UETŪVIŠKRS
Amerikos šiaurines valstijas
ir metu turinti arti pusantro šimto nas užinteresuotas galės pasirink
Kanadą ir ieško naujų su geres lietuvių šeimų. Gražiai veikia ir ti ir pagal pasirinktą planą kom
Apdraustas perkraus tymas
VĖLIAVĖLES
(Nr. 11) 51-15/55/
niu klimatu ir gyvenimo sąlygo šios kolonijos lietuvių klubas, ku panija pastatys namus. Bus dvie
iiiiiuiiiiiiiiiimiHUHiiniiiiiiiminiiiuni
įvairių
atstumų
mis vietovių pastoviam įsikūri riam priklauso 125 nariai.
Visuose lietuviškuose namuose
jų ir trijų miegamųjų įvairaus ti
BUTŲ NUOMAVIMAS
turėtų
būti lietuviška vėliava. Nė TeL 876-1882 arba 876-5896
mui. I tokių „klajoklių" gretas riDaytona Beach yra ant pat la- po namų. Vartojama gera me
ra vietos dažnai didesnei vėliavai l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l i i u i l l l i u i l l l l l l Namų pirkimas — Pardavimas
1878 m. gegužes ir
džiaga ir sąžiningai
atliekami iškabinti, bet galima laikyti ma
statybos darbai.
žą veliavukę ant rašomojo stalo. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHHiiiiiiiinitiiimiinnii
1878 m. vasario
Draudimai — Valdymas
Namų kainos pradedant nuo Galima ir net padaryti gražią kom I; įvairių prekių pasirinkimas ne
brangiai ii mOsą sandSUo.
Redagavo ir vardų rodyklę su
52,000 dol. įskaitant į šią sumą binaciją su Amerikos veliavukę.
INCOME TAX
GOSMOS PARGEL8 EXFRESS
darė Jonas Dainauskas. Išleido
ir sklypus. Kiekvienas gali pasi
Dienraščio "Draugo" adminis 2501 W. 69 S t , Chicago, UL 60629
Notarlataa — Vertimai
Akademinė Skautijos Leidykla
rinkti kokį tik nori modelį ir pa tracija gali pristatyti tokias ma
Chicagoje 1980 m. 260 p u s i Kai
reikšti savus pageidavimus, ku žas vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
SIUNTINIAI
1
LIETUVA
BELL
R
E
A
L
T
O
R
S
na su persiuntimu $5.85.
va plevėsuotų jūsų r/amuose.
rie įvykdomi statyboje.
Telef. — 925-2737
J.
B
A
C
E
V
I
Č
I
U
S
Turint galvoje, kad „RiverTokios vėliavos kainuoja $1.50,
Užsakymus siųsti DRAUGO
Vytautaa Valantinaa
wood" yra tik 5 mylios nuo van- (reikia dar pridėti 8 et- mokesčio IIIIIIIIMIIII1IIH1IIIIIIIIUIUU1IIIIIHIIU1IU1 6529 S. kedzte Av. — 778-22SS adresu.
ir 50 et. už persiuntimą, jei gy
iiiiiiiiiimiiimi
Illinois gyventojai dar prideda 30
venate Illinois valstybėje)* Uiaa- (iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiniiiiiniiniiiiiiit
et valstijos mokesčio.
kymus siųskite sekančiai:
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V A L O M E

Daytona Beach, Fla.

A. V I L I M A S
M OV ING

A U Š R A

LIETUVA

2 ELEGEMT1SK0S SALES
IŠNUOMOJAMOS

Adolfas Andrulis, Palm del Mar ir Litonos korporacijų prezidentas, su nekttnojamo turto pardavėju Algiu Alksniniu Daytona Beach, Fla.
kiuotini ir lietuviai. Ilgesnį lai
ką gyvenę dideliuose miestuose,
pavargę po sunkių darbų, pensi
ninko amžiaus sulaukę, nori pa
gyventi malonesniame klimate,
kur mažiau oro taršos, kur vilio
ja didieji vandenys, kur nevar
gina didieji žiemos šalčiai.
Florida, pasirodo, daugelį lie
tuvių paviliojo. Čia sparčiai ėmė
augti keletas lietuvi&ų kolonijų.
Jų tarpe turime ir vieną iš gra
žiųjų, jaunųjų kolonijų Daytona
Beach.
Apie šią vietovę prieš kelerius
meras niekas beveik ir nekalbėjo.
Ji buvo lyg ir užmiršta. Tik pasta
raisiais metais j Daytona Beach
lietuviai atkreipė dėmesį, susipa
žino arčiau su gyvenimo sąlygo-

bai gražaus Atlanto vandenyno
kranto, arčiau šiaurinės Floridos.
Kurortinis miestas su gražiausiais
viešbučiais, moteliais,
daugia
aukščiais apartmentiniais na
mais. Autobusų susiekimas, geros
ligoninės, medicinos centrai, mo
derniški prekybos centrai. Pats
miestas išsidėstęs plačioje erdvė
je, nėra pramonės, išskyrus leng

Banketams, Vestuvėms ir Kitiems
Pobflvjams

MR. ANTHONY'S
7S48 W. Irvtag Park Road
1 Mokas } vakarus nao Harietn Ave.

TeL 458-2106 arba A L 2-9408
Rita ir Petras Dfidai, Savininkai
Kviečia užsisakyti salę dabar, kol dar
ysa laisvų vietų.
Geras patarnavimas — puiki vieta.
Skanūs valgiai
Prieinamos kainos.
Vieta automobiliams p a s t a t y t i .

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St.,
Chicago, Ii, 60629

M IGL1NAS
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E S T A T E

Rezidencinės ir Komercinei Nuosavybės
Apertmentii • Kondomimumai • Nuomavimas

H Angelė
£.
Kamiene
MALTO*
BBOKCa
?IOTA*T
P"C

v o i Goff hovievara,st.Petcrst>vq
a^och.F-i. >>?0a
telefoną* (8i3) H O - 2 * « « . Va.k.a.re (8»M ^49-I?38
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LIETUVOS ISTORIJOS
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VAIZDINE SANTRAUKA
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Sudarė
VILIUS L. DUNDZILA
Išleido 1979 m. "Dirvos" B-vės
įpėdiniai: Antanas, Tomas ir Vi
lius Dundzilai.
Šis leidinėlis pritaikytas mūsų
mažiesiems, pagal amerikiečių lei
dyklų metodus.

•

B E A L

TELEVIZIJOS

Spalvotos ir paprastoa. Radijai, Į S I G Y K I T E
D A B A B utiimmiiiiimiiiiiiiiiiiiimmiiiminiimt
Stereo ir Oro Vėaintuvai.
Pardavimas ir Taisymas.
iiiHimmimiiiimiiiimiiiiiniinimiiiHii

Kaina su persiuntimu $1.60

Užsakymus siusti DRAUGO
adresu.
I11I1I11IIII11IIHI11II1I1111III11III1IH1II1MIIII

Perskaitę "Draugą", duokite
ji kitiems pasiskaityti.

Liaudies menas ir kitkas
"Drauge"

Under thc Sword
of Damocles

A novel by
Dienražfto "Draugo" admi
ANATOLE KAIBVS
M. A. Š I M K U S
nistracijoje galima pasirinkti j .
vairių liaudies meno darbų: me
INCOME TAX SERVICE
Translated from the T lltaisiilsai
NOTARY PTTBIJC
džio, keramikos, drobė*, taip
by
4259 So. Maplew.od, teL 254-7456 pat gražiai papuoštų lėlių.
NIJOLA GRA2UUS
Taip pat daromi VERTIMAI.
Apsilankykite i "Draugo" ad
This book is dedicatad to ali
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
PILIETYBES PRAŠYMAI ir
those wbo have suffered aad died
ministraciją
i.
pasikarėkite.
G«l
kitokie blankai.
beesuse of Cotnmunism aad N s »
iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiniuumuiiiiii rasite kai ką padovanoti savo ism.
iiittiiiMiifiitiiiiuiiiiiiiiiiiiiiuniiuuiMin giminėms ar draugamsTbis revised and enlargid "edition
"Draugo'' adresas: 4545 W«a* was published by the Ltthuaniaa
Literary Aaan., Chicago 1980.
Llcenfted, Bonded. Iasared
6Srd SU CbJea«o, TJL 60628.
Nauji darbai ir pataisymai. Vir
Kaina su persiuntimu flOJS.
tuvės ir vonios kabinetai. Kerami iiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiM
Užsakymus siusti:
kos ir kt. plytelės. Glass blocks. iiiiiiiiiiiiiniiHHiiiiiitiiiiiiiiiiTTrmiiiifiiii
DRAUGAS. 4545 W. ftird S t ,
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. Apsimoka skalbtis dlan. DRAUGU
Chicago, IU S162B
Į automatą galit kalbėt lietuviikai ase Jis ĮaatsMatai akaitomaa tts>
palikit pavarde ir telefoną.
tuvtų disnrastls, gi skalbiau kai
niinoia gyv. dar prideda 60 ct^
tos yra l t — prtstaamoa
valstijos mokesčio.
SERAFINAS — 636-2960

PLUMBI
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kongr. Zablocki, pasiūlydamas
Valstybės departamento nusi
statymą persvarstyti. Tuo pa
čiu, kad klausimo išrisimo ne
užvilkintų, jis pavedė kongr.
Dougherty pateikti rezoliuciją
ir H. R. 5407 perrašyti, iš jo
išleidžiant metų pradžioje tei
giamai išspręstą finansinį klau
simą.

PASNINKAUTI NIEKAM
NEDRAUDŽIAMA

šium su 23-jų lenkų žmogaus
teisių gynėjų vienoje bažnyčio
je, netoli nuo Varšuvos, paskelb
tu dešimties dienų bado streiku,
siekiant atkreipti visuomenės dė
mesį į Lenkijoje ir kituose Cen
tro bei Rytų Europos komunis
tų valdomuose kraštuose veda
mą kovą už pagrindinių žmo
gaus teisių apsaugojimą. Kata
likų vyriausybė Lenkijoje jau

Lenkijos seime buvo išreikšta
kritika katalikų vyriausybės at
žvilgiu, kad ji leidžianti kita
minčiam bažnyčiose vykdyti
bado streikus. Seime buvo pa
žymėta, kad tokie veiksmai galį
pakenkti Valstybės ir Bažny
čios santykiams.
Diskusijos
JAV LB atstovai iškėlė Lie šiuo reikalu, matomai, kilo ry
tuvos Diplomatijos šefo institu
cijos svarbą ir min. St. Lozo' raičio, Sr., teisę skirti naujus
Mūsų mielajam giminaičiui
asmenis į Lietuvos Diplomatinę
tarnybą. Valstybės departa
A , f A.
mento atstovams neduodant
aiškaus atsakymo, ar JAV-bės
VINCUI STROUUI mirus,
įteikiamas atestatas Kr. Donelaičio aukšt. mokyklą baigusiai R. Bielskytei
gegužes 31 d. Iš kaires: R Bielskytė. VIII A M. aukl. R. Kučienė, mokyk sutiktų priimti šefo naujai pa
žmoną STASĘ, dukrą NIJOLĘ BANIUKATITENĘ su
las dir. J. Širka, Lietuvos gen. konsule J. Daužvardienė, Lietuvių Enciklo skirtus diplomatus, kongreso
šeima, sūnus RIMANTĄ su šeima ir ŠARŪNĄ bei
pedijos leidyklos, padovanojusios baigusiems knygas, atstovė B. Pabedins- atstovai paprašė, kad artimiau
kienė ir Tėvų komiteto pirm. A. Steponavičienė.
Nuotr. J Tamulaičio siu laiku būtų padaryti naujų
kitus GIMINES nuoširdžiai užjaučiame.
diplomatų atitinkami paskyri
Monika ir Vincentas Liulevičiai
mai. Nuo Valstybės departa
Ui
Aušrelė ir Arūnas Liulevičiai
mento sutikimo priimti ar ne
priimti naujai paskirtus diplo
Saulė ir Feliksas Palubinskai
matus priklausys ir tolimesni
Auksė ir Petras Kaufmanai
JAV kongreso ėjimai diploma
tinės tarnybos tęstinumo klau
*-"Į JAV Atstovų rūmus įnešto stovavimas, nors teoretiškai P a simais.
įstatymo projekto H. R. 5407 baltijo aneksijos į Sov. Sąjungą
JAV LB Visuom. reikalų ta
rėmėjų rūpesčiu, liepos 31 d. nepripažinimas ir toliau išliktų
rybos
pirm. Alg. Gečys po įvy
kongreso patalpose buvo su JAV-se. Toks be diplomatų ne
Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1980 m.
kusio
pasitarimo
nuvyko į Lie
rugpiūčio 13 d. staigiai mir& mūsų mylimas vyras ir tėvelis
lauktas pasitarimas Lietuvos matomas Lietuvos valstybingu
Diplomatinės tarnybos tęstinu mas nepasiektų to, ko JAV-ių tuvos atstovybę ir apie keltus
mo užtikrinimo klausimais. Pa nepripažinimo politika yra sie klausimus bei pasitarimo eigą
sitarimo dalyviai buvo Atstovų kiama. Kongr. Dougherty pa painformavo Lietuvos atstovą
rūmų, Valstybės departamento sitarimo dalyviams įteikė JAV dr. S t Bačkį. Taip pat š. m.
,jr JAV LB-nės atstovai. JAV kongreso bibliotekos įstatymi rugpiūčio 3 d. telefonu buvo
A A
kongresui atstovavo kongres- nės teisės specialisto paruoštą painformuotas Altos pirm. dr.
VINCAS TDCNEVICIUS
I
mana8
Charles
Dougherty raportą, informuojantį apie tei K. Šidlauskas ir pakviestas da
lyvauti
rugpiūčio
24
d.
pasita
sinių
kliūčių
nebuvimą
JAV
Gyveno Cicero, Illinois.
(resp. — Penna.), kongr. EdWashingtone, kuriame
Gimė Lietuvoje, Joniškio parapijoje.
ward Denvinski (resp. — UI.) kongresui skirti finansinę para rime
Amerikoje išgyveno 31 m.
Dipl.
tarnybos
klausimas
bus
mą
svetimų
valstybių
diploma
ir JAV Atstovų rūmų užsienio
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona, sūnus Vincas Tiknius,
reikalų komisijos pirmininkas tinių tarnybų išlaikymui ar su detaliai svarstomas. A. Gečys
marti Irena, anūkas Tomas; 2 posūniai Vytas Kempka, marti Erika,
kongr. Clement J. Zablocki teikti jų atstovams diplomatinį
anūkai Marina, Brigita ir Danelė; ir Stasys Kempka, marti Irena,
Neužtenka žmogų padaryti
anūkai Kathy ir Johnny; Kanadoje sesuo ir Lietuvoje 2 seserys, kiti
(dem; — Wisc). Valstybės de imunitetą. Tokiu'fiudu kongre
gimines, draugai bei pažįstami.
partamento atstovai buvo vals sas turi galių ir..diplomatinio tiktai geru speeialistu. Žmogus
Priklausė Saulių "Klaipėdos" kuopai.
ne mašina.- Jam būtina ir auk
tybės sekretoriaus pavaduoto statuso klausimuose.
Kūnas
pašarvotas Vasaitis-Butkus koplyčioje, 1446 S. 50 Avenue,
jas (assistant aecrėtary of
Sekusių diskusijų metu Vals lėjimo : sugebėti pajusti grožį ir
Cicero.
moralines
vertybes.
statė) ryšiams su kongresu J . tybės departamento atstovai sa pažinti
Lankymo valandos nuo 2 iki 9 vai. vak. *
Laidotuves įvyks šeštadienį, rugpiūčio 16 d. Iš koplyčios &30
B. Atwood, valst. sekretoriaus vo užimtą poziciją gynė ir tei Mokslinimas, kuris šio tikslo
nesiekia,
išaugina
specializuotus
vai.
ryto
bus atlydėtas į Sv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje
pavaduotojas Europos reikalam gė, kad , nėra reikalo kalbėti
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nuly
sutvėrimus,
panašius
į
treniruo
Rdbęft Ju. Barry, Pabaltyo. sky apie naujų asmenų į Lietuvos
dėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
Albert Einstein
riaus ved^įas Thomas 'I*bngo, Diplomatinę tarnybą įvedimą ir tus šunis.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
teisių ir protokolo skyrių parei jų pripažinimą, kai dar tebėra
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Žmona, sūnus, posūniai marčios ir anūkai,
gūnai T. Towell ir Ms. Willis. gyvi keli nepriklausomos Lie
Laid. direkt. Vasaitis-Butkus — Tel. OL 2-1003
JAV LB-nė, kurios rūpesčiu ak tuvos paskirti diplomatai. Savo
MUZIKA
[ŽENGIANTI
[
cija Diplomatinės tarnytfpsjrei- ruožtu kongr. Dougherty ir
kalu buvo pradėta JAV kongre kongr. Derwinski drąsiai kriti
HEREBETUS MIESTUS
se, inrar atstovaujama JAV L B kavo Valstybės* 4epartamento
Algirdas Landsbergis
Visuomeninių reikalų tarybos pir biurokratinį nelankstumą ir kal
mininko Algimanto Gečio, tary tino baime rūstinti Sovietus. Novelės. 124 pusi. Išleido ATEITIS
A.fA,
bos nario adv. Ernest Raškaus Kongresmanai tvirtino, kad, 1979 m. Spaudė LE spaustuvė.
IGNUI UŽGIRIUI mirus,
ko, LB ryšininko Washingtone Valstybės departamentui nesiKaina su persiuntimu $6.85
ryžtant
klausimą
išspręsti
ad
jo
žmoną
MORTĄ, dukterį BIRUTE, žentą JONĄ. JA
Algimanto Gurecko ir PLB Vi
Užsakymus siųsti:
ministracinėmis
"priemonėmis,
SAITĮ, L.Š.S.T. centro valdybos vicepirmininką, bei vi
suomeninių reikalų komisijos
DBALGAS, 4545 W. SSrd St,
JAV kongresas bus priverstas
są šeimą nuoširdžiai užjaučia
nario Lino Kojelio.
Chkmgo, IL 90629
Pasitarimą pradėjo kongr. įnešti atitinkamus įstatyminius
Lietuvos šaulių Sąjunga Tremtyje
pasiūlymus,
kas
gali
iššaukti
niinois gyventojai dar prideda
Dougherty
painformuodamas
Pirmininkas ir Centro Valdyba
apie jo turėtus susirašinėjimus kongreso konfrontaciją su Val 36 et. valstijos mokesčio.
su Valstybės departamentu ir stybės departamentu. Priešin
Į
gas nuomones diplomatiškai sie
Valstybės departamento užimtą
kė derinti Atstovų rūmų užsie
Perskaitę "Draugą" duokite
poziciją, kad tik nepriklauso
nio reikalų komisijos pirm.
mos Lietuvos akredituoti diplo
jį kitiems pasiskaityti.
matai turi teisę Lietuvai atsto
vauti. Šia interpretacija vado
vaujantis, išmirus esantiems
Lietuvos diplomatams, užsi
A. f A. KUN. JONUI GRIGINIUIbaigs Lietuvos valstybinis at-

DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. rugpjūčio mėn. 15 d
anksčiau buvo pažymėjusi, jog — Taktas — tai gabumas pa
ji neturi nei teisės, nei parei vaizduoti kitus, kaip jie patys
gos uždrausti žmonėm susirink į save žiūri.
ti bažnyčioje ir pasninkauti.
Abraham Lincoln

A. f A.
Inž. JOKŪBUI KREGŽDEI mirus,
jo žmonai, mielai VIKTORIJAI, dukrai JONEI ŠERNIENEI su ŠEIMA reiškiame gilią užuojautą ir kar
tu liūdime.
ILL. UNIVERSITETO BUV. BENDRADARBĖS
Amalija Jagutienė
Viktorija Kožukauskaitė
Regina Sktrienė
Elena Sniegaitienė

Alvina Stončienė
Gunda ŠUienienė
Vanda Žolynienė

•

PASITARIMAS DIPLOMATINĖS TARNYBOS
KLAUSIMAIS

A. JL J. KUZMICKĄ
PRISIMEKAlfT
Jau du mėnesiai, kai neteko
me a. a. Juozo Kuzmicko. Jis
mirė birželio mėn. 16 d. ir bu
vo palaidotas VI.20. Velionis
priklausė Chicagos lietuvių, gy
venusių Anglijoje, klubui ir bu
vo uolus narys — lankydavo
susirinkimus ir parengimus.
Jau prieš maždaug 12 metų
pradėjo skųstis širdies negala
vimais. Dirbo kantriai ir su
laukė pensijos. Bet namuose
nebuvo ramus, būdamas pensi
ninkas, dirbo kaip policininkas
ir vedžiojo mokyklinius vaikus
per gatves. Gyveno pastogės
kambariuose, mažame butelyje.
Gal labai šiltos dienos padėjo
galutinai suvarginti jo sergan
čią širdį. Buvo labai taupus.
Lietuvoje buvo policijos tar
nautojas. Jo šeima liko Lietu
voje. Ten visi laukdavo jo do
vanų ir laiškų. Liko keturios
dukterys. Kilęs nuo Vilkijos.
Jį palaidojo jo pusseserė Vita
lija Gudauskienė
Jonas Jokubka

GRIGANAVTČIUI mirus, nuoširdžiai už
jaučiame motiną, seseris, brolį ir artimuo
sius.
VAILOKAIČIAI

L, K. Kūrėjui-Savanoriui, dipl. miškininkui

A. f A. IGNUI UŽGIRIUI mirus,
žmonai MORTAI, dukterims BIRUTEI ir OTILIJAI, sū
nums dr. EGIDIJUI, dr. VYTAUTUI ir mielam dr. ŠA
RŪNUI su žmona dr. AUDRONE, ir jų šeimoms bei ki
tiems giminėms ir artimiesiems reiškiame gilią ir nuošir
džią užuojautą.
Grosima, Jokūbas, Aleksandra ir Jonas
Gražiai

A. f A,
IGNUI UŽGIRIUI mirus,
jo dukrai BIRUTEI JASAITIENEI su ŠEIMA ir vi-|
šiems kitiems velionio Šeimos nartams bei gimi-|
nems nuoširdžią užuojautą reiškia
UetuvlŲ Optra

A. + A.
OLGAI SAKAVIČIENEI mirus,
nuoširdžiai užjaučiame vyrą VOSYUŲ, dukterį dr. IRE
NĄ JASIENĘ, sūnų JURGĮ SAKĄ ir kitus artimuo
sius.
Z. ir E. PRŪSAI

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D
TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S
4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 S o u t h Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

Mažeikai Evans

•

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE.
Tel. 737-8600-01

9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL H O M E
TĖVAS IR SŪNUS
2533 VVest 71 St„ C h i c a g o
1410 So. 50th Av., C i c e r o
Tel. 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

£
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IŠ ARTI IR TOLI

x Į Vasario 16 gimnaziją iš
Chicagos ir apylinkių vyksta šie
k A. VALSTYBĖSE
— Sidnėjaus lietuvių klubo
nauji mokiniai: Liza Pauliutė,
valgykla
veikia kiekvieną dieną
Linas Damašius, Albertas Kiela
— Dr. Vitaut Kipei New
ir Darius Ramonas. Rengiasi
Jersey gubernatoriaus etninio nuo 6 vai. vak., sekmadieniais
taip pat vykti ir iš kitų vieto
komiteto vadovas, praneša, kad nuo 1 vai. Klubas atdaras nuo
vių.
šių metų Laisvės
festivalis 4 vai., sekmadieniais nuo 12:30.
x Tina Brazytė, profesionalė
įvyks rugsėjo 13-14 Liberty Šeštadienio ir sekmadienio va
State Parke, Jersey City, N. J. karais groja orkestras ir vyks^
x Knn. Juozas Dambraus modeliuotoja, sutiko vėl mode
Dalyvaus apie 50 etninių gru ta šokiai. Antradieniais galima
kas, MIC, Marijonų vienuolijos liuoti Putnamo seselių rėmėjų
madų
parodoj
spalio
5
d.
Jau
pių su įvairiais dirbiniais, mais žaisti stalo tenisą, trečiadie
provniciolas, išvyko į Washingnimo
centre.
Tina
Brazytė
y
r
a
tu, tautinės muzikos ir šokių niais šachmatais, ketvirtadie
toną priimti jauno marijono įža
niais "jackpot".
Pažymėtina,
demonstracijomis.
dų, iš ten vyks į Broktoną pas pasižymėjusi Chicagoje mode
liavimo
mene.
Ji
dažnai
mato
—Simo
Kudirkos
saulių
kuopa
į
kad
į
valgyklą
ir
šokius
įleidžiaNukryžiuotojo Jėzaus seseris ir
ma
televizijoje.
New Yorke Brazilijos tautinių ™i vyrai tik su švarkais.
savaitės pabaigoje
dalyvaus
x
Ramūnas
A.
Bužėnas,
Los
šokių ansamblį "Nemuną" ap
Pennsylvanijos lietuvių dienoje,
— Adelaidės Lietuvių teatras
dovanojo Elenos Juciūtės para pastatė Vinco Krėvės "2entą".
kurion susirenka iki 10 tūks Angeles, Calif., aukojo 10 dole
šyta knyga "Pėdos mirties zo Režisavo V. Opulskis.
tančių svečių. Čia kalbės apie rių. Labai ačiū.
—
A.
ir
<J.
Musteikiai,
Lariat
noje". Į kiekvieną knygą buvo
arkiv. Jurgio Matulaičio beatifi
kacijos bylą.
P o to savaitės Motei savininkai, Fallon, Neįrašyta dedikacija, prašant kny
OKUrV LIETUV01E
vadoje, prie prenumeratos mo
pabaigoje grįš į Cbicagą.
gą paskleisti Brazilijos lietuvių
kesčio pridėjo 12 dol. auką. Matarpe. Viso padovanota 30 egz.,
— Ok. Lietuvoj knygų rinko
X "Vėžys kalba — klausyki- j loniai dėkojame,
kurių vertė — 300 dol. Padova je pasirodė: Henriko Radausko
mės jo šnektos", š i a tema bus i x Stepas Lukauskas, F t .
nota per ansamblio vadovą J o  Lyrika. Knyga turi 350 psl., iš
skaitoma 564-ji Alvudo radijo I Myers, PI., dažnai paremia sa- Pavergtų tautų demonstracijos metu Detroite lietuviai bu vo labai aktyvūs. Cia matome jų eiseną ir nešamus pla ną Lukoševičių. Knygos įteik leista 7,000 egz.; Juditos Vai
katus
Nuotr. Jono Urbono
paskaita šį šeštadienį, nuo 9 į vo dienraštį. Ir dabar gavome
tos, kai grupė svečiavosi Kultū čiūnaitės Pavasario fleita, ke
vai. ryto, Sofijos Barkuvienės į jo 12 dol. auką. Dėkojame,
ros židinyje.
turios vienaveiksmės pjesės;
šeimos radijo valandos metu.
x P e t r a s Milašius, žinomas
Anatolio Milūno, Lietuvių Antanas Vienuolis literatūros
x Pranas Puidokas, ilgame- j klevelandiškis, mus maloniai pa
respublikonų pirmininko, sūnus j moksle ir kritikoje, surinkti ver
tis Rochesterio lietuvių radijo j sveikino, atnaujino prenumeraVytenis dalyvavo respublikonų j tingiausi kritikų, rašytojų, livedėjas, buvo atvykęs į savo!tą ir atsiuntė 22 dolerių auką.
IŠ AKADEMINĖS SKAUTI ga p a t e i k t a visos eilės veik partijos seminare, į kurį jį bu- j teratūros mokslininkų straipsDRAUGO GEGUŽINE
brolio a. a. Juozo Puidoko lai- į Nuoširdžiai dėkojame ir skelJ O S LEIDYKLOS V E I K L O S liųjų A S S narių ir paremta ASS vo pasiuntusi Elinois respubli- I n i a i apie Vienuolio kūrybą; Mo(PIKNIKAS) {VYKS
dotuves Chicagoje. Pabuvojęs biame
Garbės
prenumeratodokumentacija; redaktorė nu- konų lyga. Jis turėjo progos I tiejaus Valančiaus Mikė melaRUGPIŪČIO 24 D.
tik kelias dienas ir apgailesta-; rium.
Akademinės Skautijos leidyk rodyta R. Bartuškienė. Kama p a s i k a l b ė t i ^ J A V r e s p u b l i k o - 1 &\\s, apsakymai didaktine tevęs, kad neturėjo progos susi- j x Gausiomis 10 dol. aukomis
nenurodyta.
Leidinys gauna-1 n ų p i r m i n i n k l l B i l l B r o c k k u r i s j matika vaikams,
Pereito trečiadienio vakarą la ką tik išleido 414 p. veika'ą
tikti daugiau savo draugų, tuoj; "Draugą" parėmė:
„ „ ^ « , , A • — J K~<—:~; -a~.A _ I
sąjūdis. mas. Akademinės skautijos lei- Lpareiškė,
k a d lietuviai davė ge
marijonų vienuolyno svetainėje "Akademinis s k a u t ų
— Vilniškės spaudos žinio
išskubėjo namo prie kitų įsipaJ- Paulėnas, Chicago,
dykloje,
%
RDirvonis,
8913
Ideologijos,
tradicijų
ir
veiklos
buvo
susirinkęs
posėdžio
"Drau
rą
ir
stiprų
liudijimą
respubli
mis
nuo 1940 metų iki 1977 lie
Janina Praninskienė, Chicago,
reigojimų.
bruožai" (spausdintą, regimai, So. Leavitt Str., Chicago, 111. konų platformos komitetui.
go"
parengimų
komitetas.
Da
tuvių literatūros kūrinių išvers
M. Pisarevienė, Los Angeles,
X šv. Kryžiaus ligoninė vėl
lyvavo Marija Remienė, komite VI. Vijeikio spaustuvėje). AS 60620.
ta į 20 sovietinių tautų kalbas,
Kun.
V.
Cukuras,
Vernon,
kreipiasi į geraširdžius žmones,
leidyklos 10 metų leidimo darbo
AUSTRALIJOJE
to
pirmininkė,
su
mama,
Matil
iš j.ų į rusų k. apie 600 knygų.
Vyt. V. šeštokas, Los Ange
MOKSLO METŲ PRADŽIA
prašydama paaukoti kraujo, ku
bėgyje (1971-80) t a i keturiolik
da
Marcinkienė,
Vytautas
Šo—
A.
a.
Feliksas
Sipavičius
les.
CHICAGOS AUKŠTESNIOJOJ
ris reikalingas sunkiai sužeis
— Sovietai visad giriasi skailiūnas, Antanas Šantaras, Sta tasis leidinys. Šio veikalo pa
mirė liepos 21 d. Sydnėjuje, suVisiems
maloniai dėkojame.
tiems arba po didesnės opera
LIT. MOKYKLOJ
čiais ir sako k a d
skirtis
būti
Akademinio
skautų
laukęs 76 metų amžiaus. Buvo i
'
Lietuvoje šiuo
X Julia Mack. Worcester. sė Semėnienė, Elenora Radvilie sąjūdžio bei jo vienetų ir narių
cijos. Ypač šiuo metu norėtų
!m e t u
nė, Jadvyga Dočkienė, Kazys
gimęs Bataičiuose, Raseinių a p kolchozuose ir sovchozuosutaupyti kraujo banke atei-i Mass., savo laiške iškėlė reikalą
Chicagos Aukštesnioji litua
Laukaitis. Kostas Dočkus. Ka veiklos vadovu. U ž t a t A S S va
^krityje. Inžinieriaus diplomą \ s e y r a a P i e 5 0 tūkstančių traknančio Darbo dienos šventei, \ remti lietuvišką spaudą, atsiunnistikos mokykla, veikianti Jau
rolis Milkovaitis. Faustina Mac- di ja savo pratarmėje pabrėžia:
įsigi jo Lietuvos universitete, j t o r i l * i r n tūkstančių kombaikada sužeistų pasitaiko g e r o - ^ ė malonius sveikinimus ir 10
"Šis leidinys skiriamas visoms nimo centre,5620 So. Claremont Dirbo geležinkelių valdyboje, i n ų - N e s a k o m a tik, kiek jų sūkevičienė, kun. Viktoras Rim Akademinio
kai daugiau negu normaliose i dolerių auką. Labai ačiū.
skautų
sąjūdžio Ave., savo naujuosius 1980-81 ,Vedė Klaipėdos gubernatoriaus i r ū d W ir pūva laukuose,
šelis.
Aptarta
"Draugo"
gegu
sąlygose.
X Savo dienraštį aukomis po
pradeda r u g s ė j o , ._. .
„. &
.
" •
kartoms. Jauniesiems jis t u r ė - mokslo> metus pradeda
du terĮ 0n
žinės
(pikniko)
reikalai.
Kaip
6 d. Mokytojų t a r y b a ir Tėvų
\
_ Naftos gaminiai. PirmuoX Chicagos Lawn bibliotekoj 10 dol. parėmė:
x \ Simonaitytę. Gy-1
bQti
buvo i ^
vadovu geriau pažinti ir
Vendama
komitetas
prašo,
kad
nuo
9
vai.
f
Vokietijoje
mokyto-i
sius
naftos gaminius pradėjo
P
e
t
r
a
s
Gauronskas,
Santa
(6120 So. Kedzie Ave.), Chica
atidėtas.
Dabar
gegužinė j suprasti savo organizacijos pra
javo
Lubecko
gimnazijoje.
A
t
1
tiekti
jos perdirbimo įmonė MaMonica,
gos universiteto Circle profeso
smę, pareigas ir užduotis. Vy ryto ligi 11 vai. persiregistruo vykęs į Sydnėjų, gyvai reiškėsi j žeikiuose — mazutą,
jvyks
prie
"Draugo"
patalpų,
dizelinį
Dr. K. Simaitis. New York,
re Marija Saulaitytė-Stankuvieresniesiems, jau A S D ir K o r p ! tų visi (pernai jau lankę) mo lietuviškoje veikloje. Po gedu- i kurą ir benziną. Dirba tik dalis
rugp.
24
d.
Atsilankiusiems
bus
A. Liutkevičienė, Nonvood,
nė rengia seriją paskaitų su
kiniai, užpildydami registraci
Elena
Sabalienė, Los Angeles. atlaikytos šv. Mišios 12 vai. Vytis spalvas seniai turintiems jos lapelį. Tėvai prašomi tą die lingu pamaldų palaidotas Rock-1 įmonės, o jos gamybinis kompažindinti amerikiečius su lietu
Paskui bus visi pavaišinti ska korporantams. tikrosioms na
pleksas su sandėliais užima 500
vių literatūra ir kultūra. Prasi- Į Visiems maloniai dėkojame,
ną sumokėti bent pusę mokes wcod kapinėse.
niais namie paruoštais valgiais rėms ir filisteriams, šis leidinys
hektarų plotą. Pasiekusi pro
dės rugsėjo mėnesį ir bus ket- i
čio už mokslą. Tuo pačiu laiku
Gauta gana daug v e r t i n g i do- j t u r i t l * atnaujinti dvasinius ir
jektinį
pajėgumą, ši įmonė Lie
kviečiami registruotis ir nauji
virtadienių vakarais. Paskaitas C H I C A G O S
Ž I N I O S
vanų, kurias galima bus laimė- į organizacinius r y š i u s su savuotuvą
aprūpins
visais jai reika
mokiniai. Tie, kurie y r a baigę
skaitys įvairių sričių specialis
ti
pikniko
metu.
j
j
u
sąjūdžiu..."
Leidinio
medžiaPADEGĖJAS HILTONE
lingais naftos gaminiais. Spau
lituanistinės mokyklos 8 sky
tai, dalyvaus paskutinę dieną ir
doje
džiaugiamasi, kad tada
Padegėjas
antradienį
Conrad
rius, priimami be egzaminų į
mūsų rašytojai. Lietuvių visuo
pustrečio
karto sumažės tų ga
Hilton
viešbuty
uždegė
septy
5 klasę. Nebaigę t u r i laikyti
menė kviečiama dalyvauti.
minių
pristatymo
išlaidos.
egzaminus iš pradžios mokyklos
x Petras Spetysa, žinomas niose vietose ugnį. Vienas sve
kurso. Jų egzaminai prasidės
visuomenės veikėjas, čikagiškis čias iš Australijos apdegė ran9 vai. ryto. Pataisų egzaminai,
stambesnėmis aukomis dažnai ! k a s i r "™Hlff J° k i šenė be(•••••••••••••••••••••••••••••««aaa«»«*>
v a s a r o s darbų įteikimas — 9:30
paremia savo dienraštį. Ir da- ! B 8 * " * gaisrą. Padegimas vyko n a k t
tar
2 : 3 0 i r 3 : 3 0 val
bar gavome jo 25 dol. a u k ą . į
*
P
vai. ryto. Tos pareigos laiku
Zenonas Ignonis
Esame labai dėkingi.
į N ė v i e n a s iš viešbučio 3000 sveneatlikę bus palikti toje pačioje
klasėje. P r a k t i k a parodė, kad
X Ona Daškevičienė, Žinoma ! č h * n e ° u v o iškeldintas. Daugelis
svečh
atv k
metaI
bet k o k s atidėliojimas
labai
čikagiškė visuomenės veikėja, ;
į
*
y ? *
°
t r u k d o tolimesnį darbą.
Dr. Vytautas Kišonas, Australijos
lankėsi
"Drauge",
domėjosi i d i r b i n i T »
parodą
McCormick
Dienoraštiniai užrašai
Place
u ia
I
lietuvių
organizacijų
veikėjas,
vyr.
dienraščio spaudos darbais, k a l - į
- ^ g e s i a i greit užge6 U D 1 i A
Registracijos dieną mokiniai skautininkas, nuo 1949 m. gyvenąs ir
bėjosi su redaktoriais. Į v e r t i n - ! s i n o n^Tiisturi
nusipirkti
reikiamą
kiekį,
dirbąs
kaip
gydytojas,
atšventė
savo
dama mūsų pastangas, paliko
1941-1944
250,000 DOL LŽ SESERS
sąsiuvinių ir kiekviena klasė I 7 0 metW amžiaus sukaktį.
didesnę auką. Dėkojame.
ATRADIMĄ
Spaudai parengė Klemensas Jura
sau skirtus vadovėlius, prati
X Kazys Gaižutis, žinomas kle
—
A.
a.
Ona
šliterienė
mirė
Tai Lietuvos karo kapeliono die
m u s bei skaitinius. Reikalingų
Žuvusios saldainių pramonės
noraštis
Antrojo pasaulinio karo
velandiškis, grąžindamas "Drau
ir
buvo
liepos
19
d.
palaidota
klasei mokslo priemonių sąra- :
. turtingos paveldėtojos Helen
metu.
go laimėjimų knygeles, atsiun-į B l a c h h n m k r d ^
Rockwood
kapinėse,
Sydnėjuje.
Cook
šą t u r ė s Tėvų komiteto nariai
e ir malonų laišką kunuo pa- , a p y l i n k ė s t e i s
Leidėjas Bronius Ignatavičius
k a d j } e m s bū_
ir j a s pardavinės. Būtų gera, ; Laidojimo apeigas atliko kun.
Solistai
Dana
Stankaitytė
ir
Algirdas
Brazis,
akompa
knkejo dienraščiuigeriausio pa- L | e f e t a į §
^
;
P.
Butkus.
Velionės
vyras
a.
a.
mo
šią mokinių pareigą atliktų
Spaudė; Pranciškonų spaustuvė
nuojant muz. Alvydui Vasaičiui, atliks koncertinę prog kad
A1 rdas šliteris
1941
m
sisekimo. K a r t u pndejo ir au- o r n n n n J I *
I
,,
Brooklyn,
N. Y. 1980. Knyga dide
p
a
t
y
s
tėvai
ir
tuo
palengvintų!
^
*
"
•
H
J
,
2o0,000 dol. tam, kas padės su
Ačiū.
ramą "Draugo" banketo metu Jaunimo Centre rugsėjo I SimesnVT^į
ta£toM| birželio mėnesį, prasidėjus ka- lio formato, 286 pusi. Kaina su
rasti gyvą ar žuvusią jų seserį.
14 d. 4:00 vai. p.p. Bilietai gaunami "Drauge" ir pla-Į Pamokos prasidės rugsėjo 13 rui, gindamas Aleksoto tiltą. persiuntimu $8.95.
Jurgis Blekaitis, Bronius
KOKAINAS BIRŽOJE
Illinoig gyventojai dar prideda
d. 9 vai. ryto. Tą dieną jos bus Našlė Australijoje išaugino ir
Vaškelis ir Tomas Venclova datinami "Draugo" parengimų komiteto narių.
Chicagos biržos rūmuose areš
48
et. valstijos mokesčio.
išmokslino
du
sūnų
—
Henriką
dar sutrumpintos, ir mokiniai
m a u s Santaros - šviesos šuva- +, „<.- v ,. _
, ,
architektą
ir
Viktorą
—
fabri
Z .
^^ .
,tuoti sėsi asmenys.
dalyvavę
Užsakymus siųsti:
bus paleisti 12 vai. Nuo rugsėjo
* 7 T II Į . O M I * y****
fafaa,,
narkotikų spekuliacijo
kantą. Prieš mirdama velionė
20
d.
pamokos
bus
nuo
9
vai.
poetai svetimoje aplinkoje: Do Įje. Slaptos policijos tarnautoja
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St.
metus skundėsi širdies negala
r y t o ligi 1:45 v. p. p.
nelaitis, Baltrušaitis, Radaus iš jų pirko narkotikų už 4,300
Chicago, IL 60629
kas" rugsėjo 4-7 d. Tabor Far- dol.
Chicagos Aukšt. lit. mokykla vimais.
Ką rase "Draugas" aną tragišką vasarą,
»•••*••**••*•*••••••*••••*•••••••••••*••
moje, Sodus, Mich.
(pr.)
šį rudenį pradės trisdešimt pir
Įsakymas šoferiams
Apie Lietuvos okupaciją 1940 tinimų Lietuvai ir visokių pra muosius mokslo metus. Ji jau
x Palikite šaltus šiaurės mies
tus, praleiskite 7 žavingas die- , Vos praslinkus devynioms va- metais "Draugas'' po dviejų die simanymų apie kareivių grobi y r a išleidusi 29 baigusiųjų —•
Kviečiame
nas "Mardi G r a s " laive su PLB l a n d o m s - k a i nuomojantieji tak nų. birželio 17. įdėjo pirmam mus, taip pat p i r m a m puslapy '' abiturientų laidas.
sius šoferiai Chicagoje paskelbė puslapy
didžiausią
antraštę: ;r platus vedamasis.
jaunimą,
baigusį
lietuviškąjį
ir Elinois Gyd. Draugijos ren
GRUODŽIO MEN. 7-ta DIENA — I SAVAITĘ
Vedamajam s a k o m a : "Laisvų pradžios lit. mokyklą, tęsti sa"Rusija okupavo Lietuvą". Tam
giama ekskursija gruodžio 7 d. streiką, teismas jiems įsakė
Rengia Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir Pasaulio Lietuvių
pačiam puslapy įdėta telegra tautų ir buvusių nepriklausomų vo lituanistinį išsilavinimą ČiAplankykite 3 įdomias salas Ka grįžti į darbą.
Gydytojų Sąjunga.
ma, pasiųsta valstybės sekreto valstybių kapinyne išdygo nau- į k a g o s Aukštesniojoje lit. mo
ribų jūroje. Registruokitės ne
E A V m t GATVfcJE
riui Cordell Hull, pasirašytą Le jas kapas... Kančiose ir savo Į kykloje — ČALM.
Aplankys: Nas»au, San Juan, St. Thomas.
atidėliodami iki rugsėjo mėn.
Prie
Goldblatt
krautuvės onardo šimučio. Dr. Antano R a
vaikų
švenčiausiu
pasiaukojimu
15 d. Informacija: American State gatvėje. Chicagoje. numa- į į ^ u s k o i
Pasidžiaugksite saulute žiemos metu, atsipalaiduosite nuo
Juozas Masilionis Į
ir milžiniškomis
pastangomis
pilko* kasdienybės, turėsit neužmirštamas atostogas!
Travel Service Bnreau, 9727 S. tyta lauke atidaryti kavinę. 1
atstovaujančių LRKS, LRKF ir atgimusi Lietuva neilgai džiau
Western Avemie. Chicago, m . Miesto vadovvbė tam pritarianSkubėkite registruotis — vietų akaičius ribotas!!!
SLA organizacijoms. Kitos te gėsi savo laisvuoju gyvenimu...
60643, tel. (312) 238-9787.
ti.
Užsiregistravę iki LIEPOS MEN. 1 dienos turės geresnį
legramos tekstas buvo Lietuvos Sovietų Rusija, spiovusi sau pa pavergtiems broliams Lietuvoje
(sk-)
patogesnių kambarių pasirinkimą.
| CHICAGOS AITOMOBITJAI pasiuntiniui Washingtone Povi čiai į veidą, paneigusi iškilmin ir baigiant pridedama: "Mūsų
x Albinas Kurkulis, akcijų
Chicagoje
1980 1981 me- lui Žadeikiui. Pasirašė Juozas gai pasirašytąsias s u t a r t i s ir š v e n t a pareiga visų geros va
Dėl kainų ir kitų informacijų kreipkitės į:
brokeris, dirbąs su Rodman * t a m s miesto leidimai išduoti Grisius, Ona Biežienė ir kun. sulaužiusi garbingai, viso pa lios lietuvių pamiršti savo as
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
Brad8haw, Inc., patarnauja ak- 686,865 automobiliams, 52,391 dr. Juozas Vaškas, atstovaują saulio akyvaizdoj duotąjį žodį. meninius nesutikimus ir sukur
cijų bonų, fondų bei kitų verty- sunkvežimiui, 6.785 motociklam, L. Labdarių sąjungai. Chicagos negarbingai p a m y n ė u ž save ma ti mūsų t a u t o s meilės tokią kai
9727 South W estėm A ve nu e
bių pirkime ir pardavime. Susi- 888 priekaboms. Šiemet moto- Moterų klubui ir L. Katalikų or žesnės valstybės teisę nepriklau t r i ą liepsną, kad joje sudegtų
Chicago, IL 60643 Tel. (312) 238-9787
visi mūsų sroviniai skirtumai
domėję skambinkite 977-7916. rinių vežimų Chicagoje suma ganizuotam jaunimui. Šalia pa somai gyventi..."
užuojauta
ir
mūsų
tautos
išgamos".
Toliau
reiškiama
ties fakto ir žinomų sovietų kal(»k.)Įžėjo 99,978-niaiB,

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

tr

PRAEITIS KALBA I

PRIEŠ 40 METU

KELIONE LAIVU PO KARIBŲ JŪROS SALAS

