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Etninių laikraščių
atstovai Washingtone

Lenkų krize V. Vokietijos rinkimuose
Varšuva. — Lenkijos vyriau jos kalboje, jog Lenkijos krizė
sybė paskelbė, kad iš Sovietų Są nėra vokiečių mokesčių mokėtojų
jungos gauta didelė finansinė pa reikalas. Dėl savo nesugebėjimų
rama ekonominei krizei nugalėti. ir blogos sistemos lenkai pateks į
Paramoje esanti ir "kietosios va krizę kas treji metai. Ar mes turi
liutos" paskola svarbioms žalia m e jiems suteikti "dirbtinį kvė
voms, chemikalams Lenkijos pra pavimą" iš savo sutaupų, klausė
monei pirkti.PAP agentūra skel Straussas? Jis kritikavo Bonos vy
bia, kad tai esanti didelė parama, riausybę, kuri nedaranti skir
kuri sustiprins maisto ir žemės ū tumo tarp savo sąjungininkų ir
kio pramones. Lenkijon skubiai priešų. Straussas ragino lenkus
plaukia maisto produktai iš Rytu ir kitus satelitinių valstybių gy
Vokietijos, Čekoslovakijos, Veng ventojus keisti sistemą.
rijos, Rumunijos ir Bulgarijos,
Sovietų "Tasso" agentūra kelis
skelbia lenkų žinių agentūra.
kart minėjo "socialistinės Lenki
Amerikoje darbo unijų federa jos priešus", kurie bando išnau
cijos prezidentas Kirkland irgi doti savo tikslams lenkų darbi
kreipėsi į visų unijų vadovybes, ninkų neramumus. Vakarų Vokie
ragindamas rinkti lėšas Lenkijos tijoje net atsirado laikraščių, ku
darbininkams. Amerikos Len
rie rašo "revanšistinius straipskų Kongreso vadovybė paskelbė,
nius" 5 reikalaudami iš naujo per
kad įvairiuose Amerikos miestuo
žiūrėti Lenkijos sienas, rašo
se renkami pinigai. Detroito sky
"Tass".
rius surinko 18,000 dol. ChicagoV. Vokietijos kancleris Schmid
je aldermanas Roman Pucinski
tas,
irgi pasakęs televizijoje kalbą,
paskelbė rinkliavą, ir didelį kon
certą su lenkų dainininku Bobby gynė savo politiką Lenkijos at
Vinton. Lėšos skiriamos Lenki žvilgiu. Jis net minėjo gavęs laiš
jos darbininkams. Chicagos mies ką iš prezidento Carterio, kuris
to mere Byrne Vatikane susitiko pataręs jam padėti Lenkijai. Kan
su Popiežiumi ir įteikė jam cleris pareiškė pilnai pritariąs
10,000 dol. čekį, prašydama per Carterio nuomonei.
duoti pinigus Lenkijos darbinin
Apžvalgininkai, kalbėdami akams.
pie Lenkijos darbininkų laimėji
Vakarų Vokietijoje
Lenkijos mus, neabejoja, kad Lenkijos įdarbininkų streikai atsiliepė rin vykiai turės įtakos į kitų komukimų kampanijoje. V. Vokietijos . nistinių valstybių gvvenimą. Ryparlamento rinkimai įvyks spa tų vokiečiai, kurie Icasdien klau
lio 5 d. Praėjusį mėnesį, atsiliep so Vakarų Vokietijos radijo ir te
damas į Lenkijos ekonominę kri levizijų programų, ypač gerai in
zę, kancleris Helmut Schmidt su formuoti apie Lenkijos įvykius.
organizavo bankininkų grupę ku Pirmą kartą po septynerių metų
ri paskyrė Lenkijai 674 mil. dol. sovietai pradėjo trukdyti Vakarų
paskolą. Šią paskolą kritikuoja radijo bangas, matyt, bijodami,
krikščionių demokratų partijos kad sovietų piliečiai neišgirstų,
kandidatas į kanclerius Franz ką lenkai
lėmėjo iš savo
Josef Strauss, pareiškęs televizi- valdžios.

•

Valstybes departamento pasisakymai
Madrido konferencijos klausimais

Washingtonas.
— Rugsėjo 3
Warren Zimmermann yra 46
d. buvo pakviesti į Valstybės de metų amžiaus. Diplomatinę tar
partamentą, Washingtone, D.C., nybą pradėjo su paskyrimu į Pa
etninių grupių laikraščių atsto ryžių Amerikos ambasados pata
vai. Dalyvavo 8 atstovai: kun. V. rėju, paskui buvo paskirtas į CaRimšelis, „Draugo" atstovas, iš racas, į Belgradą ir į Maskvą. Jis
„Naujienų" Martynas Gudelis, laikomas vienu iš geriausiai in
Frank Svehla, „Americke Listy", formuotų Sovietų užsienio politi
New York, Zenon Snylyk, „Svo- koje.
boda", Ukrainsyi Shchodennyk,
VVarren Zimmermann supažin
Jersey City, Joseph Polakoff, „Je- dino su Madrido konferencijos
vvish Telegraphic Agency", Su- tikslais. Konferencija numatoma
san Rosenfeld, „The Jevvish Ve pradėti lapkričio 11 d. ir turėtų
\Vashington, D.C., Alek- į baigtis prieš Kalėdas. KonfereneiTarptautinėje konferencijoje miestų augimo klausimais Romoje dalyvavo ir Chicagos mere J. Byrne. čia ji susiti teran",
sander Soroko, „Gvviazda Po- į joje dalyvaus 35 valstybės, įskai
ko su daugelio pasaulio miestų vadovais. Nuotraukoje ji matoma su Maskvos meru Vladimiru Promyslovu.
lama", Stevens Point, Wis., Gu- tant ir Sovietų Rusiją. Bus svars
nars Meirovics, „Laiks", N e w toma, kaip valstybės, kurių atsto
Egiptas sutiko
vai pasirašė po Helsinkio aktu,
York.
atnaujinti derybas
Iš Valstybės departamento į vykdė savo įsipareigojimus. O tie
iečia žmogaus
Kairas. — Tarpininkaujant Madrido konferenciją vykstančių Į įsipareigojimai
delegatų
dalyvavo
Warren
Zimteises.
specialiam JAV ambasadoriui Sol r n e r m a n
Linozitz Egiptas ir Izraelis suti-j
, Jaroslav Verner, CanVisi žino, kad Sovietų Rusija
ko atnaujinti pasitarimus dėl pa- \ d i s C u n n i n g h a m ir Beth Knisley. > niekad praktikoje žmogaus teilestiniečių autonomijos. Tarpi-i Pranešimus pateikė ir pokalbį tu-1 sių negerbė ir dabar negerbia. Toninkas perdavė Egipto preziden-i r ^l° s u laikraščių atstovais W a r - dėl ji bandys konferencijoje nu
Lenkijos įvykiai sutrukdė viršūnių, susitikimą
tui Sadatui premjero Begino p a - į r e n Zimmerman, CSCE (Confe- ! siginklavimą ir karinį saugumą
rence o n
Security and Coopera- padaryti centriniu klausimu.
Leipcigas. — Įvykiai Lenkijoje, mas žurnalas „Der Speigel" ga- žadus: greit paleisti iš Izraelio |
nepakenkė abiejų Vokietijų san- į vo reikalaujamas vizas, kurios kalėjimų nenustatytą skaičių p a - | t i o n . i n Europe) delegacijos na(Nukelta į 4 psl.)
i
rys,
ir
Jaroslav
Verner,
taip
pat
tykiams, konstatuoja užsienio ko- į leidžia važinėti po visą Rytų Vo- lestiniečių. Tai būsiąs ,,geros varespondentai, apsilankę Leipcigo j kietiją. Vizos liko galiojančios ir uos" ženklas. Premjeras Beginąs I C S C E delegacijos atstovas,
prekybos mugėje, kuri buvo ati- į atšaukus' planuotą viršūnių susi pažadėjo nesiskubinti su savoNutraukia
daryta rugpjūčio 31 d. Rytų Vo-Į tikimą.
įstaigos perkėlimu į Jeruzalę. Ga
Reaganas daugiau
kietijos komunistų partijos vadas į Abiejų Vokietijų ^ prekyba yfs limas daiktas, kad t a įstaiga iš
diplomatinius ryšius
l
Erich Honecker ilgesnį laiką lan- plečiama. Šiais metais per pir- viso nebus perkelta, paaiškino Liremtų Izraelį
su Pietų Afrika
kėsi Vakarų Vokietijos chemika mus šešis mėnesius Vokietijų pre novvitz. Izraelis gerokai apribos
lų bendrovės Hoechst paviljone kyba pašoko 34 nuoš. ir siekia naujų gyvenviečių steigimą VaWashingtonas. — RespublikoSalishury. — Zimbabvės vyir kalbėjosi su Vakarų Vokietijos daugiau 11 bilijonų markių. Pir kariniame krante paaiškinęs Sa-;, nų kandidatas į prezidento vietą
j riausybė paskelbė, kad ji nukorespondentais,
aiškindamas, mą kartą Rytu Vokietija šioje Į datui premjeras Beginąs.
Ronald Reagan pasakė kalbą įta- i traukia diplomatinius ryšius su
•ii
kad susitikimas su Bonos kanc- prekyboje turėjo perteklių
434 j p 0 Izraelio-Egipto tolimesnių I kingai JAV žydų B'nai B'rith or
! Pietų Afrikos respublika ir uždaleriu Schmidtu buvo atidėtas tik i mil. markių. Ateinančiais metais; susitikimų, kurie pabrėžė abiejų ; ganizacijai. Jis kritikavo
prezi! ro savo atstovybes Cape Town
dėl įvykių Lenkijoje. Rytų Vokie- Vakarų Vokietijos biznio įmonės į valstybių pasiryžimą tęsti Camp. entą Carterį kad jis parduoda
ir Pretorijos miestuose, atšaukiatija toliau sieksianti santykių su 11 leisi daug naujų užsakymų iš David taikos procesą, bus organi- \ arabams: Irakui, Jordanui ir Sau| mi konsulai, tačiau pasiliks preVakarų Vokietija normalizavimo,' Rytu Vokietijos, kuri pradės sa- zuojamas naujas viršūnių susiti- di Arabijai ginklus ir neremia
' kybos atstovybės. Laukiama, kad
bandysianti plėsti „bendradar vo naują penktmetį. Nors Vaka kimas po JAV prezidento rinki- Izraelio tiek, kiek jis, Reaganas
i panašiai padarys ir Pietų Afrirų Vokietijos užsienio prekybos mų.
remtų, tapęs prezidentu.
biavimo horizontus".
1 ka. Santykius su P. Afrika nuapimtyje
prekyba
su
Rytų
Vokie
Reagano nuomone, dabartinė
Susitikimas tarp Honeckerio ir
; traukti premjeras Mugabe paža— Kolumbijos lietuviai spalio JAV politika Izraelio
atžvilgiu
Schmidto turėjo įvykti šių metų tija sudaro tik nedidelę dalį, ji lai
| dėjo liepos 5 d., nes Pietų Afripradžioje, tačiau buvo atidėtas koma svarbia ir politiniais tiks- į mėnesio pradžioje Bogotoje ren- yra nepastovi, neaiški ir silpna.
1 ka valdoma rasistinės, mažumos
dėl įvykių Afganistane. Abiejų lais. Rytų Vokietija pradėjo leng gia Lietuvių Savaitę. Jos rėmuo- į
I vyriausybės.
Vokietijų vadai trumpai buvo su viau išleisti į Vakarus ne tik pen se bus surengta lietuvių tautinio Į — Iš Lietuvos per Suomiją į
Zimbabvei reikalingos P . Af
sitikę Jugoslavijoje per preziden sininko amžiaus sulaukusius sa meno paroda, įvyks lietuviškosios S Vakarus pabėgęs Vladas Šakalys, rikos prekės, todėl prekybos ry
to Tito laidotuves. Jų susitikimas vo piliečius, bet ir jaunuolius, muzikos koncertas, specialia pa vienas iš pasirašiusių pabaltiečių šiai bus paliekami. Tą pačią die
buvo planuotas rugpiūčio 27-29 kurių 5,000 aplankys Vakarų Vo skaita ispaniškai kalbanti visuo memorandumą Maskvai, atvyko ną, kada paskelbta apie santykių
dienomis Rostocke, tačiau dėl kietiją šiais metais. Už šiuos lei menė bus supažindinta su lietu laikina viza į JAV.
nutraukimą, Zimbabvėje \yko
Kataliku tarpe daug registruotų demokratų
— Šveicarijoje rasta nužudyta
Lenkijos darbininkų streikų bu dimus ir už kaliniu išleidimą. viškosios kultūros atsiekimais. Ta
tarptautinė biznierių ir banki
Rytų Vokietija gauna būtinų pre proga ypatingu būdu bus prisi Nina Kandinsky, 84 metų, garWash*mgtonas. — "The W a - ir mažiausią nuošimtį Carteris vo vėl atidėtas, abiem pusėm su
ninkų konferencija, kurioje daly
kių.
mintas rašytojas Kristijonas Do I saus modernisto dailininko Was- vavo ir didelė Pietų Afrikos dele
tinkant.
shington Star", artėjant rinki gavo iš airių. Pastebėta, kad tuo
Paskutiniu metu ryšiams su nelaitis.
sily Kandinskio našlė.
mams, nagrinėja klausimą, kaip meta miestų ir kaimų katalikai
gacija.
Diplomatiniai sluoksniai aiški
Rytų
Vokietija
pradėjo
pritarti
šiais metais gali balsuoti Ameri daugiau parėmė Carterį už prie na, kad vokiečiai bijojo sovietų
ir Franz Josef Strauss, kuris pa
Pentagono technikai
kos katalikai. Visi trys preziden miesčių katalikus.
reakcijos į bet kurį vokiečių at
sakė,
kad,
išrinktas
kancleriu,
jis
Neturėdami organizuoto cent siliepimą į lenkų reikalavimus.
tiniai kandidatai planuoja su sa
vyksta j Kiniją
ro,
Amerikos katalikai pasisako Buvo bijoma, kad streikai neper irgi bus pasirengęs susitikti su
vo komitetais, kaip patraukti į
Honeckeriu.
savo pusę katalikų balsus, rašo už vieną ar kitą kandidatą pagal simestų į Rytų Vokietiją. Prisime
IVashinztonas. — Gynybos de
Jim Castelli, laikraščio religinių jo skelbiamą programą. Juos pa nama, kad Rytų Vokietijoje lan
partamento nemaža technikų de
Kainų kilimas
traukia kova už žmogaus teises, kantis tuometiniam
kancleriui
reikalų redaktorius.
legacija išvyksta penktadienį į
W
i
l
l
y
Brandtui,
vokiečiai
Erfur
kova
prieš
abortus,
pažadai
pa
Katalikai, kurie sudaro apie 25
New Yorkas. — U.S.Nevvs and
Kiniją, kur dvi savaites svarstys su
nuoš. amerikiečių
bals'uotojų, remti privačias švietimo institu te ir kituose miestuose sukėlė World Report žurnalas paskelbė
Kinijos pareigūnais, kokių maši
tradiciniai yra linkę daugiau cijas. Prezidento Carterio komite jam draugiškas demonstracijas. statistiką apie vartotojų prekių
nų ir įrengimų Kinijai reikia, įgy
remti demokratų partiją, net 43 tas pabrėžia, kad šiuo metu Car Panašios rytų vokiečių demons- kilimą per praėjusį dešimtmetį.
vendinant anksčiau gynybos sek
nuoš. yra registruoti demokratai terio vyriausybėje yra trys katali racijos Schmidtui galėjo sukelti Duodamos kainos, kiek kuri pre
retoriaus pasirašytą su Kinija su
tačiau jie nesudaro vieno balsuO' kai: valstybės sekretorius E d - Kremliaus įtarimą, kad jis atvy kė kainavo prieš 10 metų ir kiek
sitarimą
tiekti Kinijai „pusiau ka
tojų bloko. Prezidentas Fordas \ mund Muskie, butų ir miestų iš- ko kurstyti rytų vokiečius pasek — dabar. Mažiausiai pabrango
rinių"
reikmėm?.
JAV delegacijai
1976 metų rinkimuose patraukė vystymo sekr. Moon Landrieu ir ti lenkų pavyzdžiu.
tuzinas kiaušinių. — tik 31 nuoš.
vadovauja dr. Vvilliam Perry, ku
Prieš planuotą susitikimą Rytų Vyriški marškiniai pabrango 49
katalikų balsus svarbiose Kalifor valstybės prokuroras Benjamin Ciris pabrėžė, jog jis neturės ga
Vokietija išdavė apie 500 vizų nuoš., šaldytuvas — 55, cigare
nijos, Connecticuto, Ne\v Jersey, viletti.
lios praplėsti susitarimo ir nesiRespublikonų
partijos ko užsienio korespondentams, jų tar tės — 70, akiniai — 81, pienas
Michigano, Indianos ir Illinois
tars apie ginklų pristatymą. Ame
mitete
yra
kun.
Donald
Shea. Jo pe dideliam būriui vakarų vokie — 88, moters plaukų sudėjimas
valstijose. Nežiūrint Fordo pa
rikos specialistai palaikys ar
stangų ir kai kurių laimėjimų, A- nuomone, R. Reaganas patrauks čių. Net ir nedraugišku laiko- — 91, bulvės
100, sviestas
timus ryšius su Kinijos gynybos
merikos katalikai 57 nuoš. balsu daug katalikų balsų, r e s jis prita
117, ligoninių
palata
188
pareigūnais i r ateityje, kai teks
atidavė prez. Carteriui, o Fordas ria pajamų mokesnių sumažini natoriaus rinkimuose Kaliforni nuoš. Kainų lentelėje didžiausias
įrengti Amerikos pristatytas pre
mui šeimoms, kurios moka už joje.
gavo 41. proc.
kainų pasikeitimas palietė ne ga
kes.
Harris Poli tyrinėjo katalikų zoliną, kuris per 10 metų pa
Katalikų nuotaikos kandida vaikų švietimą privačiose mokyk
tams svarbios ir todėl, kad jie da lose, ką atmeta Carteris. Kitas nuotaikas, pasibaigus abiejų parti brango 250 nuoš., bet kavą, ku
KALENDORIUS
lyvauja
rinkimuose
didesniais respublikonų -komiteto "tautybių jų konvencijoms. Atrasta, -kad 38 rios kainos pakilo 266 nuoš.
Rugsėjo 5 d.: Laurencijus, Abnuošimčiais negu kitos grupės, skyrius" veikėjas Bohdan Deny- nuoš katalikų palaiko Reaganą,
dulija,Erdenis, Dingą.
išskyrus Amerikos žydus, nurodo syk, kuris straipsnyje vadinamas 36 — prez. Carterį ir 20 nuoš. —
— Nepartinis kandidatas į
Rugsėjo 6 d.: Petronijus, Rega.
tvirtina, Andersoną. Sis pasirinko vicepre- prezidentus John Anderson gali
Richard Scammon, Rinkimų ty "Amerikos lietuviu",
Vaitautas, Skuda.
ilgametį gauti lėšų rinkimų kampan : įai iš
rinėjimų centro direktorius. Jis kad Reaganas labai patrauklus zidentiniu partneriu
Saulė teka 6:19, leidžiasi 7-.19.
Kennedžių
Šeimos
draugą,
rėmė
aiškina, kad katalikai nesudaro I Rytų Europos kilmės balsuotoFederalinės Rinkimų
komisijos.
vieningo bloko, kaip parodė 1976ljams, nes jis propaguoja
tvirtą ją, kataliką Patrick Lucey kuris Jei jis viešosios opiniios tvrinėiiORAS
m. rinkimai. Prezidentą Carterį į politiką prieš Sovietų Sąjungą, turės patraukti tradicinius dom>- n o o s e šautų 15 nuoš. balsų, tai Lenkijos darbininkai savo streiko metu gavo daug paramos iŠ užsienio. Nuo
Saulėta, temperatūra dieną 85
daugiausia parėmė ispanų kilmės; Reaganas tarp tų amerikiečių la- kratų partijos rėmėjus — katali leistų jam gauti daugiau 10 mil. traukoje streiko komiteto vadas Lech NValesa rodo miniai pluoštą pinigų, ku
L,
naktį 70 L
riuos
jam
įteikė
Austrijos
unijų
atstovas
(dešinėje)
kus.
katalikai, po jų ėjo slavai, italai į bai gerai pasirodydavo ir guburdol. rinkimų reikalams.

KANDIDATAI VILIOJA
KATALIKŲ BALSUS

A b i Vokietijos '
plečia ryšius

Į (Vengrija) — 100 kartu. Garsu- j
sis Pelė už Braziliją žaidė 93 kar
tus.

DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. rugsėjo mėn. 5 d.

Jau prasidėjo Europos futbolo
meisterio taurės varžybos. Pirmo
se rungtynėse Vengrijos Honved
net 8:0 (4:0) nugalėjo Maltos
FC La Valetta. Sekantis Honved
priešas būtų portugalu Sporting
Lissabon.

Vyuuitas Grybausiąs, 4144 So. Maplewood, Chicago, IL 60632
Telefonas namuose 847-1729, darbe 369-7557
nilllllllHIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIllllllllHIIlIlIlIlIlIlIlIlIllIllIlIHUUIlIlIlIlIlIlIHIlIlIlHIIIIIIII*

IS AUSTRALIJOS PADANGĖS fikuojasi į fine line 6 komandų
grupę. Jei Kuba Uimi, Australi
Gandams sklindant, kad Ame ja kvalifikuoiasi. Jei Italija laimi
rikos lietuviu sportininku kelio daugiau arba mažiau negu 7 taš- j
nė į Australiją sunkiai organi kais, Australija kvalifikuojasi.
zuojasi ar net iš viso gali neįvyk Tik lygiai 7 tašku skirtumas, skai
ti, austraiiečius apima baimė ir čiuojant pagal nustatytą procen
nerimas. Per 30 mėty sportinės tu tabelę kvalifikuota Kuba. To
veiklos tai būtu bene didžiausias kia galimybė maždaug prilygtu
nusivylimas. Juk programa jau 10.000 prieš viina. Kitaip sakant
pakeista, juk visiems Australijos Australija buvo kaip ir tikra. De
sportininkams atsakytos nakvy ja... Italija vedė lygiai 7 taškais
nės Adelaidėje, juk adelaidiškiai minutei 'likus iki rungtynių pa
ruošiasi priimti svečius iš Ameri baigos ir net nebandė daugiau
kos, perka naujus baldus (aš net daryti metimo. Kuba du kartus
nusipirkau naują lovą). Visi per tą paskutinę minutę tu.ėjo
klausia, ko vertas V. Kleizos pa kamuolį ir taip pat nebandė da
žadas? Juk jis pažadėjo, kad ame ryti metimo'l Rungtynės biigė->i
rikiečiai dalyvaus Australijos lie lygiai 7 tašku skirtumu, ir Italija
tuviu dienose ir sporto šventėje... su Kuba kvaKfikavosi. Italija net
nužygiavo į sidabro medalį, o
Kaip jau esame rašę Districto
Australija liko 8-je vietoje.
pirmenybėse dalyvauja lietuvių latviu jungtinė komanda. Prieš Neįtikėtina, bet Ui faktas. O
Nonvood buvo iškovota
puiki panašiu dalyku Maskvoje vyko
pergalė ir atsirevanšuota už pir nemažai...
mą pralaimėjimą. Nonvood vedė
Vengrija
6 taškais rungtynių
pabaigoje,
bet mūsiškiai pajėgė laimėti 82 Čia vykstančiose Europos mer
79. Daugiausiai taškų pelnė lat gaičių krepšinio pirmenybėse
viai Blicais ir Vitols, bet gerai
Sov. Sąjungos rinktinė eina be
sužaidė Urkevičius ir Vieraitis.
pralaimėjimu, savo grupėje užsi
Tačiau prieš Glenelg komandą
buvo sužaista rilpnai ir pralaimė tikrino pirmą vietą, nugalėjusios
Jugoslaviją 90 - 52, Rumuniją
ta 74 - 82.
98 - 66, Ispaniją 107 - 38. Toje
Tose pirmenybėse dalyvauja rinktinėje žaidžia dvi lietuvaitės:
ir moterų jungtinė komanda. Ji Judita Kšivickytė ir Eglė Rusecprieš South Adelaidės silpną ko kaitė, abi iš Kauno.
mandą laimėjo 93- 52. Šioje ko
Maskva
mandoje V. Juciutė su 14 taškų
ir R. Rupinskaitė su 8 t. buvo
Po olimpinio krepšinio trene
vienos iš pagrindiniu žaidėjų.
riai ir žiūrovai išrinko geriausius
R. Sidabras vyru ir moterų penket >.. Vyrjr
Adelaidė
Kičanovic, Dalipagic (abu Ju
goslavijos), Meneghin (Italija),
Red. Pastaba
S. Belov (Sov. Srįunga) ir O.
MŪSŲ korespondentas R.
Si Smidt (Brazilija). Moterų: Sedabras, paskaitęs pereito penkta mionova, Olchova Ferlabnikova
dienio „Draugo" sporto skyrių, ir Rupšienė (Sov. Sąjunga) ir E.
tikrai apsidžiaugs ir nusiramins. Slavčeva (Bulgarija).
Ten buvo pranešta, kad kelionės
Įdomu, kad geriausiu centru
organizavimą galutinai perėmė j
pripažintas
D. Meneghin, Italija.
savo rankas ŠALPAS s-ga ir kad
kelionė tikrai įvyks.
ĮVAIRENYBĖS

Galimas dalykas, kad garsusis
vokiečių F. C. Bayem žaidėjas
Paul Breitner apsispręs žaisti už
kokį JAV profesionalu klubą. Jis
tik nori F. C. Bayern duoti laiko
rasti tinkamą pakaitą, o jo klu
bas nori imtis visu priemonių ji
sau palaikyti. Breitner po 1974
metų pasauilio pirmenybių atsisa
kė žaisti už Vak. Vokietijos rink
tinę.
Po legendarinio Pele pasitrau
kimo iš Brazilijos futbolo jo bu
vęs klubas F. C. Santos labai su
silpnėjo ir futbolo atžvilgiu .ve
getavo". Atrodo, kad F. C. San
tos vėl stiprėja ir atsigauna. Ne
seniai jie su kairiojo krašto Nilton Batata pagalba nugalėjo sa
vo aršų varžovą „Portugeusa".
O. Gešventas

Chicagos lauko teniso turnyro moterų laimėtoja
finaliste Aglynaitė" — abi iš McKinley Parko.

FUTBOLO RUNGTYNES
Šį sekmadienį, rugsėjo 7 d.,
3 vai. p. p. Lituanica žais pirme
nybių rungtynes prieš italų MaRažiūnaitė (kairėje) ir roons komandą. Rungtynės bus
Nuotr. Z. Degučio
Elmwood Parke, Tritton Oollege
stadione, Grace Street.
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tų laiką dalijo į dvylika mene t susiskirsto mažais būreliais; tai
sių, kurie taip buvo vadinami: galima pastebėti, nutūpus žąsim
siekis, sausis, kovas, balandis pasiganyti; šie maži būreliai —
arba karvelis, gegužis, birželis, tai viena šeima, susidedanti iš
liepos, rugpiūtis, šilo, spalių, motinos, tėvo ir vaikų. Tokio bū
lapkritis, gruodis. Metus skai relio ryšiai esti labai glaudūs, ir
tė nuo didžių karių, nuo tvanų, jo nariai gina vienas kitą nuo
nuo vėtrų, nuo audrų. S. Dau priešo arba nuo pulko narių už
kantas (iš "Darbai aenqju lie puolimo.
tuvių ir žemaičių).

— Žąsys yra labai paplitu
sios pasaulyje, ypač šaltuose
kraštuose; nedaug jų rūšių gy
vena
atogrąžose. Išskrisdamos
LAKO SKAIČIAVIMAS
rudenį iš savo tėviškės, jos kar
— Laiką dienos ir nakties tais susirenka į milžiniškus pul
(senieji lietuviai) taip skaitė: kus. Skrenda, išsirikiavusios
šventa, prašvito, vokesnis, sau- j dviem eilėm, kampu. Nors jų
lėtekis, pusrytėlis, pusrytis, i pulkai esti labai dideli, bet jie
priešpietis, pietai, pokaitis, popokaitė, pavakarė, pavakarėlė,
saulėlydis, brėkštant, subrėš
DR. K. G. BALUKAS
kus, arba sutemus, vakaras, iš
Akušerija ir moterų ligos
vakarės, priešnaktovidas, nakGinekologinė Chirurgija
tovidas, įmygis, pirmieji gai
6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford
džiai, antrieji gaidžiai, keliamas Medical Building). Tet. LU 5-6446
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
laikas, priešaušra, auštant. Me-

Advokatų Draugija
VALDEMARAS BYLA1TJS
m
VINCAS BRIZGYS
Teisių daktarai

7 aukso, 1 sidabro ir 3 bronzos 1982 metų pasaulio futb i!o uirIspanijoje. Pe- šių
medalius. Daugiau negu bet ka mtnybėms
nietų
Europos
pirmenybes jie pa
da, o 7 aukso medei'ai buvo dau
sirodė
silpnokai.
giau neifu bvvc laimėti visose
2458 W. 69th St, Chicago, Iii.
Nuoširdžiu laišku Vak. Vokie
olimpiadose kartu.
tijos futbolo treneris Jupp De;Visi teL 778-8000
Krepshvnke A. Rupšienė ir wall pasveikino Čikagos „Sepp • v*
Valandos pagal susitarimą
rankini įkė A. Nenienė aukso Herberger - Komitetą" ir palinmedalius i?imėjo antrą
kartą. krjo daug sėkmės komandoms ir
Du medaliai (aukso) buvo lai paskiriems žaidėjams
1980 Tel. ofiso ir buto: OLympic 24159
mėti individualinėse rungtynėse, 1981 metų futbolo pirmeiybV^.
DR. P. KISIELIUS
abu 200 m. krūtine jaunų plau Jupp Derwall nori 1981 rrv.-tais
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
kikų R. Žulpos ir L. Kačiušytės.
aplankyti Čikagą ir pasveikinti
1443
So.
50th
Ave.. Cicero
— Sąjungos pirmos lygos fut jos futbolo žaidėjus ir mėtojus.
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus
bolo p'.imenybėse Vilniaus Žal Jo vadovaujama Vak. Vokieti
treč. šešt 12 * i 4 vai popiet
giris namuose pralaimi Ordžo.-.o- jos futbolo rinktinė šiais metais
Priima ligonius pagal susitarimą
Tel. REliance 5-1811
kidzei 0 - 1 ir neatrodo, kad iš tapo Europos meisteriu.
galo lentelės beišsikapstys.
DR. WALTER J. KIRSTUK
Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233
Lietuvis gydytojas
Štai FIFA patvirtintas sąrašas iuiruiuiimniiuiiiuiiiiuninuiuuiniiiii'
— Klaipėdos Atlantas antį kh
DR. PETER T. BRAZIS
3925 West 59th Street
je lygoje laimi prieš Tiraspolį i-0 žaidėjų, kurie bent 100 kartų žai
S0PHIE
BARČUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4
dė už savo valstybės rinktinę: 1.
ir iš 6-tos vietos pakvla į 6-ją.
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
vat. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt.
2434 West 71st Street
— U^uvos pirn:- ivbėse pc Bjoern Nordąvist (Švedija) — uetuvių Kžuoa: nuo ptrruaaienio i "U Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 uždaryta.
mėnesio pertrauk:
prasidė' 115; 2. Bobby Moore (Anglija) penKtadienio perduodama nuo 4:O0 va!, popiet, treč. ir šešt. tik susitarus
"i—
DR. IRENA KURAS
antrasis ratas. Pirmauja Klaipė — 108; 3. Bobby Charlton (Ang vai. p.p. iki 5:30 vai. p.p. per tą pa
Dr.
Ant.
Rudoko
kabinetą
perėmė
GYDYTOJA IR CHIRURGE
dos Granitas, kuriam ant kulnų lija) — 106; 4. Billy Wright čią stotį, šeštadieniais ir sekma
Anglija
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
dieniais
nuo
8:3u
iki
sT.30
vai.
ryto.
DR. EDMUND E. CIARA
lipa Šiaulių Turs, nugalėjęs (Anglija) — 105; 5. Thorbjoern
SPECIALISTĖ
Talei 434-2413
OPTOMETRISTAS
Svensson (Norvegija) — 104; 5,
Pereitame futbolo sezone žiū Panevėžio Ekraną 2 - 0 .
MEDICAL BUILDING
1490 A M .
2709 West 51st Street
Franz Beckenbauer (Vak. Vokie
rovu buvo 650.000 mažiau negu
3200 W. 81 st Street
7159 S. MAPLETOOOD A VE.
Tel. - GR 6-2400
TRUMPAI
tija)
—
103;
7.
Kazimierz
Deyna
užpereitame. Siūloma eilė pakei
CHICAGO, ELL, 60629
Vai pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir Vai : Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p
(Lenkija) — 102 s. Joset bozsiic iiiiitiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiuuuttunii 7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai. Ofiso tel RE 7-1168; rezid. 239-2919
timų, kaip pvz. duoti tris taškus
už laimėjimą ir tuo skatinti puo
Garsusis Franz Beckenbauer
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839
limą, mažinti abiejų lygu koman savo sutartį su ,Cosmos" (New
DR. J. MEŠKAUSKAS
dų skaičių iš 22 iki 18 ir pan. York) baigia š. m. lapkr. mėn.
DR. E. DECKYS
X
•
/
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Tačiau konservatyvinėje Anglijo 1 dieną ir pradeda žaisti už HSV
Specialybė vidaus ligos
Specialybė
—
Nervų
ir
je bet koks pakeitimas sunkus ir (Hamburg). Franz Beckenbauer
Emocinės ligos
2454 West 71st Street
reikalauja trijų ketvirčiu balsų.
garbei bus surengtos atsisveikini
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
— Conventry City pasikeitė mo rungtynės „Cosmos" prieš
• • • u * for
6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad . antrad , ketvirtad irpenktad.
pavadinimą į Conventry - Tal- North American Soccer League
Valandos pagal susitarimą
3 iki 7 f. p. p. Tik susitarus.
t—
bot Ir nestebėtina, nes Talbot rinktinę. Rinktinė bus sustatyta
TeL ISS-44SS, S71-SMS.
•M) aMt wey ta
DR. A. B. GLEVECKAS
(automobiliu firma) komandos New Yorko futbolo mėgėjų - žiūAT OUt 10W tATB
Dr. ROMAS PETKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
išlaikymui duos pusę miL doleriu rov\i pagalba. Reikia manyti, kad
t o * i r v o t i M i%( o * •*
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Tel.
BE
3-5893
į metus.
rinktinės gretose matysime žaidė
Ofisai:
Specialybė Akiu ligos
— Su prasidėjusiomis pirme jus, kaip Johan Cruyff, Gerd
111
NO.
WABASH AVE.
3907 West 103rd Street
M. Tallat-KelpšaitS iš Peoria, 111., Chinybėmis, prasidėjo ir muštynės. Mueller, Teofilo Cubillas ir kit
4200 NO. CENTRAL AVE.
Valandos
pagal
susitarimą
cagos lauko teniso turnyro mergaičių
Valandos pagal susitarimą.
Antros lygos rungtynėse
tarp us. Tuo tarpu HSV žaidėjai jau
klases meisterė.
Ofiso
tel.
—
582-0221
Sheffield ir Newscastle 60 žiūro dabar pasižada Franz Becken
Nuotr. Z. Degučio
DR. FRANK PLECKAS
vu ruvo areštuota, o 12 polici bauer padėti kur tik bus galima
DR. JANINA JAKSEV1CIUS
lnt«r»*« Compounded
(Kalba lietuviškai)
Dwl» mnč Paid Ou*rt«r1j
ninku sužeistų ir patalpintų ligo ir prisitaikyti prie jo žaidimo.
J O lt* A
KREPŠINIS
OPTOMETRISTAS
ninėje.
VAIKŲ LIGOS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
Jau žinome, Kad Lenkti )s,
Amerika
6441 S. Pulaski Rd.
"Contact ienses"
Dakai
Vengrijos ir Čekoslovakijos fut
Valandos pagal susitarimą
2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149
bolo žaidėjai gali žaisti už vaka
Lapkričio mėn. čia vėl lanky
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč.
Npgeriau atrodo ir Dakarą, ru futbolo klubus.Dabar ir So
Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278
sis Sov. Sąjungos rinktinė. Juk
kuri per taurės varžybų finalą vietu Sąjunga leido savo futbolo
DR. A. JENKINS
reikia pradėti ruoštis pasaulio pir
DR. LEONAS SEIBUTIS
žiūrovai, protestuodami
teisėjo žvaigždei Anatoli Sinčenko ?a:sGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
menybėms ir sekančiai olimpia
2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL. 60608
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
sprf-nrlimą, įsiveržė į aikštę. 89 ti užsienyje. Jis žais už Austrijos
3844 West 63rd Street
dai... Ji žais 11 rungtynių, tarp
PROSTATO
CHIRURGIJA
Peter Kazanauskas, Pres.
Tel.: 847-7747
buvo f.žeisti, 5 sunkiai, jų tarpe „Rapid" (Viena), kaip tik baigs
Valandos pagal susitarimą
kurių prieš Illinois ir Indianos
2656
W.
63rd
Street
MOURSi Man. Tu*. Fr 1.9-4 Thur.S-t t a t . * - l
2 porininkai.
Vai. antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak.
atostogas savo gimtajame S'bire.
•universitetus. Tikslesnes
datas
6132 S. Kedzie Ave Chicapo
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545
SERV1NG CHICAGOLAND SINCE 190S
Iki šiol jis žaidė už Lenirgrad)
pranešime vėliau.
V. Vokietija
WA 5-2670 arba 489-4441
„Zeuit".
Ofiso tel HE 4-2123. namu GI 8-6195
Australija
DR. K. A. JUČAS
Pereitų metų geriausiu futbo
ODOS LIGOS
Vak. Vokietijos „Borussia DorDR. V. TUMAS0NIS
JUBILEE YEAR
Olimpinė rinktinė grįžo iŠ lininku buvo išrinktas K. H. mund" laimėjo futbolą turnyrą
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
CHIRURGAS
Valandos pagal susitarimą
Maskvos su 8-ta vieta. Maždaug, Rummenigge iš Muencheno Ba- Antverpene, baigmėje nugalėjusi
2 4 5 4 West 71st Street
kaip ir anksčiau, tačiau šį kartą yem, savęs 343 balsų. Antroje AC Beerschot net 5:0 (1:0) pa
Vai pirm., antrad . ketv ir penktad. 2-5 ir
jstaigos ir buto tel. 652-1381
6-7 — is anksto susitarus
labai
nepatenkinta, net pikta. vietoje liko P. Breitner iš to pa sekme. Prieš tai jie nugalėjo vos
ties
klubo
su
81
balsu.
DR.
FERD.
VYT.
KAUNAS
Dar daugiau: ji kaltina olimpia
Ots tai. 586-3166: namu 381-3772
LIETUVIŠKA VAISTINĖ
komandą
Vytautas A Krikščiūnas 1.0 vengrų žinomą
Gydytojas ir Chirurgas
dą nesportiškumu, ypač Italiją ir
2557
W.69th
Street
TeL
776-4363
..Ferenčvaros". Vokiečių koman
DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
DR. PETRAS 2LI0BA
Kubą. Ir štai kodėl. Ji buvo gru IŠ OKUPUOTOS UETUVOS doje sėkmingai žaidė jugoslavų
OF FAMILY PRACTICE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
pėje su Italija, Kuba ir Svediji.
1407 So. 49th Coutt Cicero. III.
J.
&
J.
PHARMACY
pabėgėlių sūnus Mirko Votava.
6745 West 63rd Street
— Kūno Kultūros ir Sporto
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus tred. ir Seit
Frahimėjo Kubni 7 tašku skiVai : pirm . antr ketv ir penkt.
iš
Tradicinėse rungtynėse
tarp
tumu lengvai ??. '•'ėjo prieš Šve k-tas prie ministrų tarybos
2-7) šeštadieniais pagal susitarimą.
VW»taLvff*iT*^Hportu^Jrvei*«L7vdc»riotiolietU.
DR. IRENA KYRAS
klausė
pranešimą
apie
lietuvių
futbolo
meisterio
ir
anglų
taurės
diją. Italija ir Kuba
taip pat
V&ijuojarnostafctts,ramentai Ir kt, pirkti ar nucwo»t
Apsimoka skelbtis dien DRAUGE, nes
Nemokamaifcjpe»JOj*medovsma.
laimėjo prieš Švediją. Toliau sportininkų dalyvavimą Maskvos la-mėtojo, F. C. Dverpool nega
DANTŲ GYDYTOJA
26&9 W 59 St. Chkago
Australija pateikia staigmeną ir olimpiadoje. Buvo ko džiaugtis ir lėjo West Ham United 1:0 pa
jis plačiausiai skaitomas lietuvių dien
476-2112
dviejų tašku skii tumu įveikia Ita didžiuotis, nes 16 lietuvių sporti sekme. Įvartį atsiekė 18 mini 5#Pristatymas nemokama)
Vai pagal susitarimą Pirm . antr.. treč. raštis, gi skelbimų kainos yra visiems
liją! Lieka rungtynės Italija - Ku ninkų kvalifikavo^ ir dalyvavo jc Terry Mac Dermatt. Gi-d'ma,
ANGELĄ Ir VYTENIS DIRK1AI savininkai
ketv 10 iki 6 vai. SeStad 10 N 1 vai. prieinamos.
ba. Bet tik dvi iš grupės kvaii- 7-se sporto >akose. Jie parsivežė kad anglai nori rimtai ru>štis
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POGRINDŽIO BALSAS

MOTERŲ TEISĖS IZRAELIO VALSTYBĖJE
Užkietėjimai tradicijose ir keistumuose

yra parlamento nariai, tačiau, bet kokią priespaudą".
antra vertus, jos yra vyrų
Kai Sulamitė buvo paklaus
nuosavybė. Tik vyras gali rei ta, kaip ji žiūrinti į sujungtą
kalauti skyrybų. Tik moteris Izraelio sostinę Jeruzalę, ji
nusikalsta svetimavimu, o ne atsakė:
vyras. Tai yra tikra poliga
„Visas pasaulis turi supras
mija".
ti, kad^ Jeruzalė yra Izraelio
I klausimą, ar neteko jai ginti sostinė. Tačiau Jeruzalės prob
moterų žydžių, kurios ištekėjo lema negali būti išspręsta tik
už arabų, Sulamitė atsakė.
nuolatiniu „Ne!" tik dėl to, kad
„Turėjau susidurti su šiuo faktinai valdome Jeruzalę.
klausimu. Bet nekalbėkime Reikia tartis, rasti pokalbį ir
apie santuoką. Cia nėra civi kai kada pasakyti „Taip". Štai
linės santuokos. Rabinai ne dėl ko mes esame opozicijoje
pripažįsta mišrių vedybų. To net ir kairiesiems, nes esame
kiais atvejais yra ne santuoka, prieš tą „Ne" politiką, kuri dau
o tik bendras sugyvenimas. geliui atrodo labai patrio
Vaikai tokių tėvų yra laikomi tiška".
J . V.
arabais. Dar yra ir kita prob
lema, kai į Izraelį atvyksta
LIGONIU
jauni žydai iš Rusijos ar Ameri
SAKRAMENTAS
kos, kurių tėvai yra mišrios
tikybos. Tas faktas padarė
LENKIJOJE
mums daug priešų. Daugelis
jaunuolių, sakykime, vaikų
Amerikos žydės ir tėvo
Ijenkijos vyskupai
ganytojikataliko, čia nepripažinti už niame laiške kviečia tikinčiuo
žydus, grįžę į Ameriką, pasi sius geriau įsisamoninti Ligonių
skundžia tėvams, kad jie nesą patepimo s a k r a m e n t o svarbą. Šis
žydai. Tai drama jiems ir jų sakramentas j a u teikiamas lenkų
tėvams, tai psichologinė ir kalba. Lenkų vyskupai pirmiau
siai kreipia dėmesį į ligos reikšmę
moralinė kančia, sukurta visiš išganymo paslaptyje. Ligonis,
kai be reikalo".
susijungęs su kenčiančiu ir a n t
„Kokias dar teises gina ši kryžiaus mirštančiu Kristumi,
nauja partija?"
savo ligoje gali laimėti ypatingų
„Teises imigrantų, atvy malonių ir sau ir kitiem. Tai daž
kusių iš Irako, Maroko, Libi nai primena ir J o n a s Paulius I I ,
jos. Tai pastarojo dešimtmečio susitikdamas su ligoniais. I^enkų
imigrantų banga, kuri čia nesi vyskupai primena, k a d ir ligo
jaučia pilnais piliečiais, o tik niams yra labai svarbūs atgailos
ir Eucharistijos sakramentai, bet
antros kategorijos žydais. Jie jiem y p a t i n g a i y r a s k i r t a s
sunkiai įsigyvena
naujoje Ligonių patepimas. Be kitų ant
vietoje, nes negauna iš val gamtinių dovanų, šis sakra
džios pakankamos paramos. m e n t a s daug padeda pernešti
Giname kalinius, išprievartau ligos s u n k u m u s Evangelijos dva
sioje ir duoda jėgų atsispirti piktoj
tas moteris..."
artinantis
mirčiai.
„Kai čia įėjote, pastebėjau, pagundoj
kad kai kurie iš jūsų piktai Ligonių patepimas, be d v a s i n ė s
šaipėsi. Vakar Jeruzalėje, stiprybės, gali atnešti ir fizinės
paminėjus jūsų vardą, mačiau, atgaivos.
Lenkų
vyskupai
primena
kaip moterys padarė tam tikrą
žinomą
a
p
a
š
t
a
l
o
Jokūbo
ska
gestą, kuris reiškė — jai ne visi
tinimą-. „Kas nors jūsuose s e r g a ?
galvoje. O tuo tarpu?"
Tepasikviečia Bažnyčios kunigus,

Izraelio
p a r l a m e n t a s Kiekviena svarbesnė religinė sai mažėja. Daugelis žydų,
Knesseth, kuris posėdžiauja bendruomenė — žydų, musul kurie atvyko į „protėvių žemę",
i
Okupuotos
L i e t u v o s apgulęs Kremlių, tačiau Jeruzalėje, turi „kraujo ir nervų monų, krikščionių, drusų — turi jaučiasi svetimi ir važiuoja
ministeris pirmininkas LA. skelbia, kad "lietuvos liaudies gadintoją" moterį Sulamitę savo religinius teismus, kurie atgal. Religiniai įstatymai yra
Maniušis išleido rusų kalba sa seimas, išreikšdamas lietuvių Aloni, kuri anksčiau buvo mo sprendžia asmeninius klau labai griežti ir priešingi
vo autobiografiją, pavadintą tautos valią, paskelbė sovietų kytoja, advokatė, priklausė so simus. Jie turi pilną juris moterų, atskirų individų, sąži
"Žizn v Trudie" (Gyvenimas valdžios įkūrimą" ir įsijungi cialdemokratų partijai, o 1973 dikciją s a n t u o k o s , pavel nės ir tikėjimo laisvei. Arabų
darbe). Reikšminga, kad tas mą į Sovietų Sąjungą. Visi ži įkūrė naują radikalų - liberalų - dėjimo ir k i t o m s šeimos problema šiuo atžvilgiu darosi
Maskvos statytinis savo bio nome, kad į tą seimą tegalėjo socialistų partiją, pra^/edusią problemoms. Kiek tai liečia dar sunkesnė, nes jų diskri
grafiją rašė ne lietuvių, o rusų būti išrinkti tik tie kandidatai, 1973 m. į parlamentą tris at žydus, jie turi aštuonis rabinų minacija sunkina bendrąją
kalba. Išleistoji knyga nėra kuriuos parinko komunistai, stovus. Tačiau 1977 m. rinki teismus ir 66 religinius teisė padėtį ir atsiliečia į kiekvieno
vertimas į rusų kalbą, o origi kad visas Lietuvos įjungimas muose šios naujos partijos jus, vadinamus Dayanim. Du Izraelio piliečio gyvenimą.
nalas. J a u tas liudija, kiek tas įvyko prievarta, raudonosios vadovė parlamente liko tik vyriausieji r a b i n a i pirmi
Norite pavyzdžių? Pagal
^premjeras" turi ryšio su lie armijos tankams tratant Lietu viena, praradusi kitus du atsto ninkauja vyr. religiniam tribu prieš tris tūkstančius metų
tuvių tauta ir kiek jis nori įsi vos keliuose.
vus. T a i jau nejauna, g a n a nolui, Rabinų apeliacijos teis parašytą Bibliją, visos šitos
Maniušis skelbia, kad vyk
teikti rusams.
simpatiška moteris, turinti mui. Šiems klausimams nėra žemės priklauso žydams, o mo
Pasisako, kad jis yra kilęs iš dant Lietuvos žemio ūkio vieną sūnų
įstatymų,
n o r s terys turi sėdėti namie ir rūpin
k a r i u o m e n ė s civilinių
lietuvių šeimos, kuri buvo ap kolektyvizaciją 1946-1978 m. kapitoną, o kitus du universi Izraelio valstybė save vadina tis turėti kuo daugiau vaikų.
sigyvenusi Mohilevo guber buvo išardytos 84,295 vienkie teto studentus. J i parlamente pasaulietiška, ji nusiplauna Rabinas Levinger, religinių
nijoje. Nutyli, kad ji ten buvo mių sodybos ir 1979 m. buvo atstovauja sąžinės balsui, var rankas. Ar suprantate, ką t a i ekstremistų vadas, ant visų
nublokšta rusų carų viešpata užplanuota dar panaikinti gingųjų,
kryžkelių skelbia, kad arabai ir
n e p a t e n k i n t ų j ų reiškia?"
vimo laikais. Suprantama, kad 6500 vienkiemių gyvenviečių. balsui, reikalaudama panai
Sulamitė
toliau aiškina: moterys neturi jokių teisių..."
visa ta jo 300 psl. knyga yra Kas nežino su kokia auka Lie kinti nelygybę, išnaudojimą, „Paskutiniais metais krašte
„Betgi Izraelyje moterys ima
skirta garsinti Lietuvos "pa tuvos ūkininkai, mažažemiai, nuolatinę karo grėsmę, prie stiprėja religinis fanatizmas. mos į kariuomenę?"
žangą" dabar, bet yra kai ku savanoriai kūrė savus namus, spaudą. Jos galvojimu, arabų Padėtis dar pablogėjo, kai visą
„Arabai musulmonai yra
rių užuominų, kurios nore netie savas sodybas savoje žemėje, problema yra ne vien Izraelio tai remia konservatorių Begi- išskiriami iš šios valstybinės
siogiai, atskleidžia svetimos kiek jie buvo darbo ir vargo problema ir todėl turinti būti no valdžia. Bandoma užpildyti pareigos".
okupacijos dėmes. Maniušis įdėję, kiek jie buvo prisirišę, ir sprendžiama visuotiniu mastu. civilinių įstatymų tuštumą,
Toliau Sulamitė Aloni aiš
pasakoja, kaip jiedu su Snieč vis^ tai nuo jų atėmė oku Jos idealas — autentiška kurią visi jaučia, n e kuo kitu, kina apie savo partiją. Ji turin
kumi jau prie Lietuvos sienos pantas, juos padarydamas val Izraelio tauta su savo žmogiš kaip naujais religiniais įsta ti 22 tūkstančius narių. Parti
sutiko atvykstantį Maskvos diškų dvarų bernais. Pats komis problemomis, o ne vien tymais. Norima padaryti iš jai priklauso daugiau vyrų
premjerą Kosyginą, kaip jį ly Maniušis kartoja bulgarų prie tauta su ginklu, kuris įduo Izraelio Vatikaną. Tel Aviv ir negu moterų. Į klausimą, kodėl
dėjo į Palangos kurortą, kur žodį: "Žmogus, pasodinęs nors damas izraelitų vaikams n u o Jeruzalė darosi tartum musul jos partija kovoja daugiau už
jam buvo sudaryti visi patogu vieną medį, neveltui savo pradžios mokyklos suolo.
monų Meka ir Medina. Viso moterų teises, Sulamitė atsako:
mai pasilepinti Lietuvos pa gyvenimą pragyveno". Lie
pasaulio
katalikai svajoja bent
„Čia nėra klausimas vyrų ar
Italų „Corriere della serą"
jūryje. Suprantama, kad ir kiti tuviai savo vienkiemiuose bu laikraščio k o r e s p o n d e n t a s kartą pamatyti Romą, Vati moterų. Mūsų kova yra už
komunistiniai buržujai dabar vo pasodinę ištisus sodus, pil norėjo susipažinti ir pasi kaną. Bet niekas nenori pasi žmogų, o ne už moterų privi
mėgsta ilsėtis Lietuvos pa nus patrauklių vaismedžių, ir kalbėti su t a nepaprasta likti Vatikane ir gyventi tarp legijas. Tik moterys yra dau
jūrio paplūdimy. Kosyginas visą tai bolševikai išardė. moterimi kovotoja. Buvo pri kunigų, turinčių tik kunigams giau prislėgtos negu kiti. Mes
buvo vežiojamas po Klaipėdą, Maniušis neužsimena tų apie imtas Tel Avivo pajūrio vieš skirtus įstatymus. Tuo tarpu čia Izraelyje gyvename prieš
Nidą, Kauną, Vilnių. Maniu 300,000 lietuvių, kurie buvo butyje Dan Hotel. Sulamitė pas mus norima patraukti lan taravimų
bendruomenėje.
šis sumini ir daugiau oku išvežti į Sibirą, siekiant sutero grįžo iš pajūrio, ir, jai įeinant į kytojus iš Amerikos, laukiama Moteris, Goldą Meir, ilgai buvo
pantų didikų, kurie turėjo pui rizuoti visus Lietuvos gy viešbutį, sargas kumštelėjo Amerikos pinigų, kai Izraelis valdžios galva. Dvi moterys
kias sąlygas būti Palangos ventojus, kad jie nebesiprie savo draugui į pašonę ir abu su padaromas valstybe - muzie yra Aukščiausiojo teismo
šintų kruvinai
atėjūnų
smėlyje.
pašaipa pažvelgė į tą visų jumi, valstybe — sinagoga, kur narės. Tačiau ir šios moterys
Savo knygoje M a n i u š i s prievartai.
pažįstamą feministę, kurią trūksta kvėpavimui oro tiems, negalėtų įžengti net kaip liu
paliudija, kaip okupuotoje
vyrai laiko kažkokia pabaisa. kurie papratę būti amerikietiš dininkės į rabinų teismus, ku
Lietuvoje į viršūnes statomi ru
Pirmos susitikimo minutės kais žydais, o ne žydais ameri riuose būtų sprendžiamas jų
Skirtingai nuo .šio rusėjusio buvo gana šaltos. Sulamitė kiečiais. Dėl to mes daromės likimas. Izraelyje moterys
sai; pvz. į labai svarbų antrojo
Lietuvos komunistų partijos premjero skamba laisvo lie rimta, susikaupusi. Tik kai antipatiški. O ir užsienio finan balsuoja, eina į kariuomenę,
„Aš siekiu pakeisti sistemą. ir jie tesimeldžia už jį, p a t e p d a m i
centro komiteto sekretoriaus tuvio žodis. Pogrindžio "Auš korespondentas
Bet tai nereiškia, kad tai aliejumi Viešpaties vardu. Tikė
papasakojo,
ros"
nr.
21
(62)
išspausdintas
postą buvo paskirtas rusas V.I.
moterims patiktų. Su laisve jimo malda išgelbės ligonį, ir
kad Jeruzalės universitete paži
jį pakels, o jeigu jis būtų
Cbarazov. Taigi, nors į pirmą doc. Vyt. Skuodžio atviras laiš nęs jos sūnų Nimrod, „Camrišasi
atsakomybė. Lygios Viešpats
nusikaltęs,
jam bus atleista" (Jok
vietą ir bus paskirtas lietuvis, kas Brežnevui, kuriame pri pus" sąjūdžio, kovojančio už
teisės reiškia lygią atsako 4, 14-15).
jo užfrugaryje stovi rusas, ku mena, kaip jis Helsinky pa studentų teises, vadą, motina
mybę. Daugelis moterų, ypač
Smerktinas yra klaidingas įsi- ^
sižadėjo laikytis žmogaus su pasididžiavimu pasakė:
ris jį kontroliuoja.
vidurinės klasės, nori gyventi, tikinimas, k a d Ligonių patepi
Įsiteikdamas
Maskvai, teisių ir toliau sakoma: "Ką „Netoli tas laikas, kada mūsų
kaip gyvenusios iki šiol. O ir m a s esąs skirtas tik mirštan
Maniušis melagingai kartoja, tarybinė propaganda vadina v a i k a i Izraelio
aukštesniųjų klasių moterys tiems. Kunigas kviečiamas, k a i
Knessete
kad "Lietuvos darbininkija pil demokratija, yra slogi dik užims motinų vietą".
manęs nemyli. Joms patinka ligonio jėgos j a u visai išsekusios.
nai ir visiškai pritaria mūsų tatūra ir tol ji tokia pasiliks,
tik puoštis, slapta svetimauti, Tai didelė klaida. Krikščionio
Sulamitė Aloni savo partiją
partijos leniniško centrinio kol TSRS vadovai nenustos vadina civilinių teisių partija.
kad užsidirbtų daugiau pinigų nusiteikimas turėtų būti aiškiai
korrittfefo politiniam kursui, ir ignoruoti savo pačių priimtų Kokios yra tos teisės, dėl kurių
ir pan. Tačiau kai moteris yra p a l a n k u s šiam sakramentui, n e s
tarptautinių
įsipareigojimų
ir
praktiškam veikimui jie be
neturtinga, vargšė, kai ji yra kiekvienoj ligoj jis tiktai s t i p r i n a
reikia kovoti?
galo dėkingi partijai ir vyriau nepradės gerbti žmogaus tei
pažeminta, nuskriausta, įžeis ir malones teikia: Šv. D v a s i a
„Pirmiausia reikia paaiš
padeda tuomet, kai p a g a l b a la-«
sybei už didelę visokeriopą pa sių ir pagrindinių laisvių".
ta, tada kreipiasi į mane. b i a u s i a i
kinti, kad Izraelis nuo p a t savo
reikalinga.
Lenkų
Toliau "Aušra" aprašo, kaip
galbą mūsų respublikai ir
Nepatinku turtingiesiems, bet vyskupai pataria ligoniams ir
nepriklausomybės
pradžios
1976 m . s u i m t a s g y d y 
komunistų statybai".
patinku moterims, kurios bai vyresnio amžiaus asmenims, k a d
(1948) neturi tikros konsti
tojas
Remigijus Andriukaitis
O tos pačios darbininkijos iš
gusios aukštesnį mokslą, pagal turimas galimybes su
tucijos, o tik keletą pagrindinių
vežta dešimt tūkstančių į Si (g. 1938) lageryje gavo tuber įstatymų, tačiau didesnė dalis
k u r i o s g a l v o j a , be to, džiaugsmu dažniau priimtų Švč.
kuliozę. Išleistas apsigyveno
biro tremtį.
vargšams vyrams ir moterims. S a k r a m e n t ą ir Ligonių patepimą.
asmeniškų klausimų, kurie
pas tėvus Kaune, bet ten ne
•Tokie nebijo nieko prarasti. M a r i j a , ligonių p a g u o d a ir
susiję su asmens laisve, su
galėjo
prisiregistruoti.
Manau, kad mane myli ir ara pagalba, visuomet b u s arti kiekšeimos p r o b l e m o m i s , y r a
"Aušra" primena, kad pas
S u l a m i t ė kalbasi su savo sūnumi
bai, nes aš esu už taiką ir prieš veno. kuris kenčia a r serga.
Okupacijos atneštų gerovių taraisiais metais aukštosios pavesta religiniams teismams.
išskaičiavime pats Maniušis mokyklos, redakcijos, leidyk
turi pripažinti, kad "pas mus los ir kt. kultūrinės įstaigos ga
Jeigu tik būdavo kokia proga, Šniūras ne griūdavo į šiaip ar taip švarią lovą su batais, kas
dar nėra reikiamame lygyje ir vo įspėjimus nepriimti dar
praleis
nepasakęs
kalbos, bet šiek tiek blogiau, kai žino, yra viengungio ar išsiskyrėlio privilegija, ir dėl
reikiamoje kokybėje statyba. buotojų su "sutepta biografija"
dažniausia imdavo noras kalbėti tada, kai tylėjimas to niekas negali rūstauti. O jei knarkdavo, kaip
Neretai vartojimui
ati — gimusių tremtyje, Sibire ir
būdavo ne auksas, bet tiesiog deimantas. Žinoma, helikopteris, tiriąs miesto judėjimą, vis tiek tai buvo.
duodami dalykai su įvairiais t.t. Maniušis ne tik nebando
kai nebūdavo stiklo, tai Šniūras būdavo pasibaisėti žmogiškas veiksmas. O jei kas, dėl to negalėjo mie
trūkumais". Negali būti oku šios neteisybės pašalinti, bet
nai tylus, žodžio nepratardavo ir atrodydavo, kad jis goti, jų asmeniška problema, bet kai šniūras, užmi
puotos Lietuvos darbo žmonių apie panašius žmogaus teisių
kenčia už visų lietuvių padarytus ir nepadarytus gęs su cigarete, uždegė lovą, tai jau buvo visuomenės
pasitenkinimo, kad metų me suvaržymus savo knygoje nė
reikalas. Puidokienės duktė pašaukė ugniagesius,
nusikaltimus.
tais tenka laukti butų, naujai neužsimena. Kuo kaltas žmo
Pas tokius mažus statybinius darbus dirbantį gaisro nebuvo galima laikyti bausme už nuodėmes,
įleistose gyvenvietėse rasti gus, jeigu jam teko gimti Sibi
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kontraktorių Šniūras visada gaudavo darbo. Pasi nors šiaip jau bausmė dažniausia lyginama su
kanalizacijoje f elektrifika re, kai Stalino siautėjimo me
taikydavo, kad ne visada galėdavo dirbti, nors gerti ugnimi.
(Ištrauka iš t< p a t i e s vardo h u m o r i s t i n i o r o m a n o
cijoje, sienose ir duryse pilna tu, kurį ir pats komunistų
— Jūs, brangios moterėlės, aš jus labai myliu, aš
tai
visada pajėgdavo. O kartais, jei galėdavo dirbti,
spragų. Knygoje sakoma, kad suvažiavimas vėliau smerkė,
jūsų
daugiau neuždegsiu, — kalbėjo įsmilkęs
tai kontraktorius neturėjo tinkamo darbo. Bet daž
tik dabartiniame "dešimtame jo tėvai buvo išvežti?
nai abiejų interesai sutapdavo , ir Šniūras niekada Šniūras. Piktoji boba Puidokas alpo nuo tų žodžių iš
penkmetyje tikimasi visą
"Aušra" skelbia, kaip buvo
fl
visiško bankroto negalėdavo sulošti. Tai buvo labai susižavėjimo, nes jo vyras jai ne tik niekad šitaip ne
gamybą išleisti reikiamos ko iš tarnybos atleista "TermoiReikia tik nuolat kartoti, kad kruvinojo reikšminga, nes už kitus mokėti Šniūras turėdavo kalbėjo, bet dar duodavo į kailį, nors žinoma, ji pati
kybės". Žodžiu, guodžiama vil zoliacijos" instituto tarnauto
Smetonos valdžia vargšui darbininkui nedavė nei tiesiog nuostabų malonumą. Atrodė, kad doleriai yra taip pat tikrindavo puodų stiprybę į jo galvą. Ir kai
timi, n e s ir visa komunistinė ja B. Burauskaitė už bendravi
valgyti nei gerti, o tėvas Stalinas tam vargšui ••>.<" žali, bet ugnies raudonumo, tiesiog mesk, nes prasideda šitokie meilūs su Šniūru pasikalbėjimai,
sistema remiasi pažadais, kai mą su Gudijos ir Kaliningrado
darbininkui per abu galus viską grūda. Šniūras degina rankas. Jeigu ne tas antrasis prakalbėtų kelias į Lovą nebėra tolimas, ir vieną dieną daug jau
žmonės turi gyventi slegian lietuviais. Maniušis nemato,
puikiai žinojo, kad tai rabai toli nuo teisybės, bet visi sakymo talentą , šniūras būtų beveik idealus žmo nesnis Šniūras pateko i bobulės patalus. Visa tai
čioje dabarties tikrovėje. kad lietuviai negali turėti savo
jam pritarė, nes užpakaly Šniūro stovėjo apsmukusia gus, dirbąs ir geriąs, o tokie, anot Tamo, yra Ameri gal būtų praėję be pasekmių, bet netikėtai į mamos
Nežiūrint daugelį metų kar mokyklų nei Gudijoje, nei
r u b a š k a r a u d o n a r m i e t i s ir. pažvelgę į to kos stiprybė.
miegamąjį įžioplino dukra ir prieš tą peklos ugnies
totų pažadų "pralenkti Ameri Latvijoje, nei Rusijoje, ką net
apsmuktkelnio naganą, abejojantieji labai greit
ką", pats Maniušis turi pri caro. net Pilsudskio diktatūros
Šniūras apsigyveno pas senoką gyvanašlę. Senė reikalaujantį nusikaltimą ji nešaukė ugniagesių, bet
įsitikindavo, kad dabar gyvenimas tikrai nuostabiai
pažinti, kad "Sovietų Sąjunga metu galėjo turėti.
aptukusi, bet labai narsi, buvo pilna pasiutimo pašaukė policiją jai tvirtindama, kad Šniūras norėjo
pagerėjo. Kai rusus ištūmė vokiečiai. Šniūras turėjo
dar atsilieka nuo vadovaujan
Lenkijos darbininkai jau persvarstyti savo prakalbų vertę ir, žinoma, jis ilgai gyventi. Našlių klubo penktadieniniai susibuvimai išprievartauti jos vargšę mamutę. Senė nervinosi,
čios kapitalistinio pasaulio ša išsikovojo dalį savo teisių.
buvo jos gyvenimo rojaus sodai. Senė smegenų nevykusiai kažką aiškino, jos brangusis mūrininkas
nesvarstęs prisipažino:
lies — Amerikos".
departamente nebuvo labai stipri, bet kunigus plūsti iš viso nemokėjo anglų kalbos, todėl policija išsivežė
Ateis laikas, kad pajudės ir ki
— Visas komunizmas yra durnas ir tos mano buvo išradinga, tiesiog, galin sakyti. klasikė, o jos jį, surašė ka panorėjo, ir nustatė teismo dieną.
Maniušis pripažįsta, kad bu tos prispaustos pavergtosios prakalbos buvo durnos, ir a š sakiau, kad žmonėms
duktė senmergė buvo prodavatkė ir motinos plūvo laikai, kai Algirdas buvo tautos.
J. Pr.
Sutikęs pas Tarną žurnalistą Butkų, Šniūras
būtų dar labiau a n t ruskių pikta. Visi matė, kad dimąsi ji priėmė kaip bausmę už nuodėmes. Bet taip
aiškino:
meluoju per akis. Liepė meluoti ir melavau, liepė nebuvo dar aukščiausia bausme. J i pasiekė viršūnę,
— Dabar bus teismas, kaip aš bobą galėjau prie
Lietuvos kariuomenės vadui perleisti rusam visą kai apsigyveno šniūras.
LIGOS K E L I A U J A
vartauti jeigu ji mane beveik mušė, kai aš nenorėjau
kariuomenę ir perleido su dar geresnėm prakalbom.
eiti į jor lovą.
ja t e n , k u r vyksta žmonių
Senė
Puidokas
sutiko
šniūrą
karčiamoj
ruoš
Bet šitame krašte nereikėjo nei karininkų, nei
Medicinos mokslininkai yra nu judėjimas. Tik drugys čia sudaro prakalbininkų, bet moką mūryti buvo reikalingi. Jie tame našlių subuvime ir susižavėjo jo paslaugumu ir
— u sakyk, kad bobutė buvo pametus dirb
statę, kad epideminės ligos ke išimtį, atkeliaudamas be žmonių statė garažus, gerino porčius, pylė pamatus, užmū nepalenkiamu noru nupirkti gerti. Ir kai Šniūras pa tinius dantis, tu radai ir atnešei, ji tau iš džiaugsmo
liauja, dažniausia tais pačiais ke pagalbos. Pasirodo, k a d vėjas
rydavo bankrutavusių krautuvių langus. Šniūrui čia klausė, ar ši kartais neturinti kambario, senė ne dėkojo, o dukra tą padėkos jausmų apsireiškimą ir
liais, kaip ir žmonės. J u k didieji dažnai iš maliarinių pelkynų išne
mūrinima8
pravertė daugiau, negu anais ruskio me nemirktelėjus pasakė ,kad gali išnuomoti už septynis pamatė.
pasaulinio susisiekimo keliai nuo šioja drugio sukėlėjus — museles į
lat buvę ir epideminių ligų plė gan tolimas apylinkes ir tokiu tais prakalbos, nors šio talento jis niekada nebuvo dol. savaitei. Na. ir apsigyveno. O paskui mūrininkas,
(Bus daugiau)
__
užmetęs.
kaip įprasta, griūdavo namo kaip maišas ir
jm.
timosi centrai. Taigi, ligos keliau būdu sukelia drugio ligą.

ANTRAS
PASAULIS

N

t
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| P R O G R A M O J E : Akademija,
=
"Spindulio" teatras, vadovauja
5
Rasa Šoliūnaitė5
"Vytis"—Vytauto Didž. Šaulių
=

Rinktinės Tautinių šokių šokėjai

. ŠOKIAI — Balio Pakšto orkestras.
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JAUNIMO CENTRO DIENA
1980 m. rugsėjo mėn, 6-tą dieną, 6-tą vai. vakaro, Jaunimo Centre, 5620 So. Claremont Ave., Chicago

r Kavinėje — Pietus, kieti ir silpni
";
gėrimai.
.miimiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimimiiiiiiiuiiiiMiiiw

Visus kviečia JAUNIMO CENTRO VALDYBA

Bilietus prašoma įsigyti iš anksto t
VAZNELTŲ PREKYBOJE — Gifts |
International arba JAUNIMO CEN- į
TRE. 3 dol. asmeniui
=

i
Atsilankydami j JAUNIMO CEN- I
TRO DIENĄ prisidėsite prie J. C. I
išlaikymo.
E

I centro Jaunimo centre.
lApkr. i ! 4 — LB Cicero į ry klubo salėje.
deninis banketas parapijos salė Jaunimo centre.
Gmodfio 6 d. — Dariaus-Gi
je.
Lapkr. 8-9 d. — Akademinio
Lapkr. 29 i - LLtuanieoa apylinkėe balius 8v. Antano parėno
lit. mokyklos v a k a r u Jau— Komp. Jeronimo Kačinsko į skautų sąjūdžio metime šventė futbolo klubo 30 m. sukaktie* | rapijoa salėje.
Rugsėjo 5 d. — Liet. inž.- kuopos pietūs su programa kūrinių koncertas, ruošiamas |JC kavinėje.
minėjimas Hickory Hills CountLapkr. tS d — Solisčių A. nimo centre.
arch. vakaronė Jaunimo centro Brigmton garko mokyklos sa lietuvių fondo, Marijos aukšti Lapkričio 8-9 d. — "CičinaLapkr. 16 d. — Chicagos liet • Simonaitytės ir N. ZinkevičiūGruodžio 7 d. — Jaunimo
kavinėje.
lėje.
mokyklos salėje.
ko premjera, statoma "Daina- styginio ansamblio koncertas ' tės koncertas JC didžiojoje sa- centro vakarienė JC didžiojoje
Rugsėjo 6 d. — Jaunimo cen
\ lėje.
Spalio 17 i - Rašyt. A.
a u k i t Jaunimo centre.
salėje.
_ Tautinių šokių "Grandies" | V 0 8 " ^ n B a m ^ ° ^ ^
tro diena su menine programa Landsbergio naujos knygos su
Lapkr. 21 d. — Dail. Danguo- [ Lapkr. 26-30 d. — Penktasis
mokvkl0
Gruodžio 14 d. - Solistės
grupės vakaras Jaunimo cent- i
* ~~&'
.
ir kitomis įvairenybėmis.
lės Jurgutienės meno parodos JAV ir Kanados Teatre festiva Aldonos Švedienės ir komp. J.
tikimas — vakaronė JC kavinė
Lapkr.
9
4
Dainavos
anre.
Švedo koncertas Jaunimo cenRugsėjo 5—26 d. — A. Kezio je.
, . .. . ,
,
I samblio parengimas JC didi. aa- atidarymas ir 8 vai. vak. J. C.' ha Jaunimo eentra.
—
Amer.
liet.
dailininkų
s-gos
kavinėje
vakaronė
su
poetu
Baj
Lapkr.
27
d.
—
Jaunimo
šoj
tre,
ruošiamaa l i e t Bibliotekos
fotografijų paroda, tema "Me
— Lietuvių fondo vakariene;...
narių
metinė
dailės
paroda
Čiur
liu
Gaidžiūnu
bei
jo
naujausios
į
fcįai,
ruošiami
PLJ
S-gos
Ryšių
|
leidyklos,
džiai", Galerijoje, 744 N. Wells
JC kavinėje.
i ^ ^
15 d. — LB Brighton
lionio galerijoje, Inc., 4038 Ar
St.
Spalio 25-26 d. — liet. filate- ; P a r k o a p y u n k ė s ruošiamas tra- knygos pristatymas. Rengia
listų dr-jos "Lietuvos" pašto i ^ ^ j ^ mdeng banketas šaulių LSS Seserijos vadija.
Ragą. 7 d. — LB Cicero apy cher Ave.
Spalio
17-26
d.
—
Dail.
Ele
Lapkr. 21 — gruodžio 20 d.—
ženklų paroda Jaunimo centro į ^ ė je.
linkės ruošiamas Tautos šven
Raimundo
Lapšio kristalų ga
onoros
Marčiulionienės
kerami
apatinėje salėje.
I Lapkr. 16 d. — D. Britanijos
tėt minėjimas šv, Antano par.
minių paroda "Galerijoje", 744
kos darbų paroda Čiurlionio ga
Spalio 26 d. — Kur.. J. Bore- Į liet. klubo vakarienė Jaunimo
salėje.
N. Wells St.
lerijoje,
JC.
vičiaus
pagerbimas
JC
didžio
centre.
— "Lietuvių aidų" radijo pro
Spalio
18
d.
—
Zarasiškių
joje salėje.
Lapkr. 22 d. — Toronto vyrų
— lietuvių operos tradicinis
gramos gegužinė Vyčių salėje.
M
klubo
45
m.
sukaktuvinis
minė
—
Kr.
Donelaičio
lit.
mokyklų
balius
su
dovanų
paskirstymu
choro
"Aro" koncertas Jaunimo
— Tautos šventės minėjimas,
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
madų paroda Tautiniuose na Liet. Tautinių namų salėje.
centre, ruošiamas "Margučio".
ruošiamas V. D. Šaulių rinkti jimas šaulių namuose.
—
Šakių
apskrities
klubo
ru
muose.
nės Šaulių namuose.
DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M I D
deninis bailus Vyčių salėje.
Spalio 31 d. — Vakaronė IVRugsėjo 12 d. — JAV LB
Spalio 18 d. — "Ateities" jo Mokslo ir kūrybos simpoziu
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
Vidurio apygardos vakaronė
žurnalo vakaras su premijų įtei mo reikalu JC kavinėje.
A.
f
A.
ONA
MORTA
NORKUS
Jaunimo centre kavinėje.
4330-34 So. California Avenue
kimu Jaunimo centre.
Lapkr. 1 d. — Dariaus-Girė
SLABAITYTE
Rugsėjo 13 — V. D. Šaulių — Skautininkų ramovės linksno lit. mokyklos vakaras Jau
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
rinktinės rudeninis parengimas mavakaris JC kavinėje.
Gyveno 6626 S. Rockwell Street, Chicago, Illinois.
nimo
centro
didž.
salėje.
Mirė rugsėjo 3 d., 1980 m., 12 vai. dieną, sulaukus 97 m. amž.
Šaulių namuose.
4605-07 South Hermitage Avenue
Spalio 19 d. — Muzikės Ali—
Jaunimo
centro
kultūrinė
Gimė Lietuvoje, Šiaulių apskr., Papilės parap., Purvių kai
Rugsėjo 13-21 d. — Dail. cės Stevens-Steponavičienės pa
Telefonas — YArds 7-1741-2
popietė JC kavinėje.
me. Amerikoje išgyveno 60 metų.
Aleksander Milą dailės darbų gerbimas Jaunimo centre.
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 dukterys: Ona, žentas Jonas
Lapkričio
2
d.
Marijonų
ben
paroda Čiurlionio galerijoje, JC. — Panevėžiečių balius JC ma
Bikus, Elena, žentas Wilbur Pflaum ir Bronė, žentas Antanas Trump,
dradarbių žaidimų popietė Ma
Rugsėjo 14 d. — "Draugo" žojoje salėje.
4 anūkai ir 7 proanūkai, Lietuvoje sesers dukterys su šeimomis, ir
rijonų vienuolyne prie "Draukiti giminės, draugai ir pažįstami.
koncertas — vakarienė Jaunimo
Spalio 24 d.—lapkr. 15 d. — I go".
Velionė buvo amžina narė Sv. Kazimiero vienuolyno rėmėjų,
centre.
.-.
Audriaus Plioplio paroda te*ma
Lapkr, 7-18 d. — Lietuvių
Tėvų
Marijonų rėmėjų, Tėvų Jėzuitų ir Šv. Jono Bosco vienuolyno
Rūgs. 21 d. — Klaudijaus
Italijoje rėmėjų draugijų.
Literary and Philosophic Ren- fotografų darbų išeivijoje XX
Adomaičio orkestro mušamųjų
~ 44 x . metinė paroda Čiurlionio galeri
;
G a > r : c v
Kūnas pašarvotas Eudeikio-Daimid-Gaidas koplyčioje, 4330 So.
nuudfcos instrumentų koncertas ; Wells
: 5 ^ g S St.
' ^ a t e n 3 ° 3 e - 7 4 4 N o joje. , Jaunimo centre.
California Ave. Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo 6 dieną. Iš ko
sv c •
Jaunimo centre.
plyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į Sv. Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
ĮįsasS
Spalio 25 d. — Marąuette Lapkr. 8 d. — Chicagos aukš
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus
Rugsėjo 26 d.
Laidotuvių Direktoriai
Lietuvių Parko liet. Namų saviniakų ru- tesniosios lit. mokyklos vakaras
nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
skautybės fondo vakaronė Jau
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
nimo centro kavinėje.
lyvauti šiose laidotuvėse.
Rūgs. 27 d. — Cicero jūros
6845 SOUTH WESTERN AVE.
Nuliūdę: Dukterys, žentai, anūkai ir proanūkai.
saulių "Klaipėdos" kuopos, ba
Tel.
737-8600-01
Laidotuvių direkt G. Daimid ir D. Gaidas, Tel. 523-0440.
ilus Šaulių namuose.
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Rugsėjo 28 d. — Solistų Vyt.
Tel. 422-2000
Paulionio ir N. Linkevičiūtės
koncertas, ruošiamas "Margu
fOBB
čio" Jaunimo centre.
fl
—* Dr. V. Sruogienės paskai
ta, ruošiama L. D. K. Birutės
Mūsų brangus tėvas ir senelis mirė rugpiūčio mėn. 18 dieną
dr-jos Jaunimo centro kavinėje.
ir buvo palaidotas rugpiūčio mėn. 21 d. Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse.
Rugsėjo 29—spalio 18 d. —
Uosio Juodvalkio fotografijų
Dėkojame kan. Zakarauskui už maldas koplyčioje, šv. Mišias
paroda, tema "Brown universi
ir apeigas kapinėse.
tetas" "Galerijoje", 744 No.
Esame dėkingi tėvelio draugams. Kęstučio korporacijos na
Wells St.
riams, nešusiems karstą ir gimnazijos klasės draugui p. Kaziui Pa
Spalio S d. — Br. Kviklio
bedinskui už atsisveikinimo žodį.
MARQUETTE FUNERAL HOME
knygos "Telšių vyskupija" su
Dėkojame giminėms, draugams ir pažįstamiems už aukas šv.
tikimas Jaunimo centro kavinė- J
Mišioms, gėles, dalyvavimą laidotuvėse bei pareikštas užuojau
TĖVAS IR SŪNUS
je, ruošiamas Liet. Bibliotekos
tas.
leidyklos.
2533 VVest 71 St., C h i c a g o
Nuliūdę Sūnus Antanas ir Juozas su šeimomis.
— Lietuvos Dukterų dr-jos į
1410 So. 5 0 t h Av., Cicero
20 metų veiklos seimas ir paro- i
Tel. 47t?-2345
dos atidarymas Jaunimo centre. \
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
Spalio 3-7 d. — Lietuvosr
Dukterų dr-jos ruošiama paroJAY D R U G S V A I S T I N Ė
da Jaunimo centre.
Spalio 3-12 d. — Dail. A. j
2759 W. 71st St.# Chicago. m . 60629
Petrikonio ir dr. J. šalnos dailės]
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI S) FANNIE MAY SAL
darbų paroda Čiurlionio galeri
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
joje, Jaunimo centre.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Atdara Šiokiadieniais nuo £ «aL ryto Od 10 vml. vakaro.
Spalio 4 d, — Lietuvos Duk
Sekmadieniais
nuo
9
vai.
ryto
iki
8:30
vai.
vakaro
terų dr-jos balius Jaunimo cent
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
D. KUHLMAN, B.S., Registruota* vaistininkas
re.
Spalio 5 d. — Madų paroda,
Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6
ruošiama Putnamo seselių rė
PHILLIPS - LABANAUSKAS
mėjų Jaunimo centre.
•' — Šv. Pranciškaus seserų vie
:*ar.
3307 SO LITLAMCA AVE.
Tel. YArds 7-3401
A.f A.
nuolijos rėmėjų Chicagos ap
skrities seimas Marijonų koply
ALGIRDUI MIKULAI
STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS
čioje ir svetainėje.
2314 H . 23rd PEACE
Tel. Vlrginia 7-6672 .
Spalio 9 4- — "Sveikatingu
mirus,
2424 VV. frath STRf FT
Tel. REpublic 7-1213
mo mugė" Jaunimo centro pa
11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills, ILL.
Tel. 974-4410
motiną A. MIKUUENĘ, seserį VERUTĘ MYKOLAITIE
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
talpose.
mas u balansavimas. Stabdžiai Dus
NE ir jos ŠEIMĄ giliai užjaučia ir kartu liūdi
Spalio 10 d., — Juozo Bra
lintuvai
Išmetamieji
vamzdžiai
ir
ki
zaičio Raštų I tomo sutiktuvės
GENOVAITE ir VINCAS ANKAI
PETRAS BIELIŪNAS
ti pataisymai. FTRESTONE TIRES.
Jaunimo centro kavinėje. Ruo
4348 SO. CALIFORNIA AVE.
Tel. LAfayette 3-3572 j
VVheel alignment and balancing.
šia Liet. fronto bičiuliai.
Brakes. Shock absorbers. Mufflers
Spalio 11 d. — lietuvių fon
£.MIIHIIUIUlil1IIIUtlUIIIIHHIIUIllliUIII!1IIHllillHliniilillllUIIIIIIIIHIllUUItlHIIUHI>£
and pipes. Tune-ups. Lubrication.
do rudeninis banketas "Cariste"
JURGIS F. RUDMIN
pokylių salėje, Lombarde, UI.
Change of oil and filters.
| PAŽINKIME MAŽĄJĄ LIETUVĄ
| 3319 SO. LI1UAN1CA AVE.
Tel. YArds 7-1138-39
Spalio 11 d. — Vilniaus kraš
|
(JOS 4060 METŲ ISTORIJA)
|
to liet. s-gos suvažiavimas ir
POVILAS J. RIDIKAS
vakaronė Jaunimo centre.
=
Prof. dr. Povilo Kvšnerio studija apie Mažąją Lietuvą: "Pietry- 1
Spalio 12 d. — Vilniaus die
§ cių Pabaltijo etninė praeitis", išleista Sovietų Mokslo Akademijos. 5
3354 SO HALSTED STREET
Tel. YArds 7-1911
2423 Wes1 591h Strtet _ Tel. W 6-7T71
5 Vertė A. Tertisonas. Gausiai iliustruota su keletą žemėlapių. Istoriko E
nos minėjimas Jaunimo centre,
=• Sauliaus Girniaus plati anglų kalba santrauka (Summary). 224 psl. kie- 5
ruošiamas Vilniaus krašto liet
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro.
5 tais viršeliais. Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Išleido: Liet. Miškininkų =
s-gos Chicagos skyriaus.
VASAITIS - BUTKUS
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS
= Sąjunga Išeiv. Kaina su persiuntimu $10.90. 111. gyv. primoka 50 centų S
— Jaunimo centro kultūrinė
H
(taksų).
Užsakymus
siųsti:
"DRAUGAS",
4545
W.
6Srd
St.,
Chicago,
§
1446 So. soth Ave.. ( K FRO, ILL.
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet.
Tel. OLympic 2-10C3
popietė JC kavinėje.
= m.
— ALRK Moterų sąjungos 20
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PARENGIMAI

CHICAGOJ

EUDEIKIS

Mažeikai Evans

P A D

A.fA,
KAZYS GRINA

PETKUS

AUTOMOBILIU TAISYMAS

GOUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE

t

S

DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. rugsėjo mėn. 5 d.

ETNINIŲ GRUPIŲ TARNYBA

X Vanda ir Medys Baliutavičiai iš Valencijos, Venecuelos,
jau keletą mėnesių lankosi Ame
rikoje ir Kanadoje pas savo gi
mines ir draugus. Šiuo metu jie
vėl grįžo į Chicagą pas savo
brolio šeimą. Ta proga, lydimi
Gabrielės ir Albino Dzirvonų, ap
lankė "Draugą", pasidalino savo
kelionės įspūdžiais ir įsigijo lei
dinių net už 110 dol. V. ir M.
Baliutavičiai yra "Draugo" skai
tytojai ir nuolatiniai jo rėmėjai.
Linkėjimai gerai praleisti rude
nėjantį laiką Chicagoje.

Chicagoje susidariusi Ethnic prie miesto pagražinimo,
todėi
Community Services, lietu/i u f-r- reikia reikalauti',, kad ir miestas
ganizacija, turi tikslą pagelbėti remtų mūsų tautiečius, ne rvien
daugiausia Marąuette Parko ir tuos, kurie savo namus ir gatves
Cicero lietuviams. Pagalba pir niokoja.
moj eilėj teikiama teisiniais rei
Renkama medžiaga ir apie lie
kalais. Jos būstinė 7 S. Dearbom, tuviu disidentų persekiojimą ok.
Suite 1524, Chicago, 111. 60601 Lietuvoje. Pirmiausia toji
mėi
X Kun. Viktoras Rimšelis at
Tel.
346-7367.
Organizacija
pa
džiaga
bus
paskelbta
,LituanusT
stovavo "Draugo" redakcijai
sirenka tokius darbus, kuriais ki žurnale.
JAV Valstybės departamente
tos
lietuviškos organizacijos ne
Verta paminėti, kad Illinois
rugsėjo 3 d. sukviestoje redak
sidomi arba neturi galimybės at universiteto Politinių mokslų fa
torių konferencijoje
Madrido
likti. Tokių projektu yra dau kulteto profesūra, susipažinusi su
konferencijos klausimams nu
giau, negu turima darbininkų ir ECS darbais ir planais, sutiko sa
šviesti. Apie tai spausdiname
energijos.
Keli pavyzdžiai:
gy vo studentams praleisti po de
X Nijolė Martinaitytė, litera
ilgesnį reportažą.
ventojų surašymo metu „Margu šimt savaičių organizacijos tarny
tė, lietuviško žodžio skaitytoja
X Elena Bradūnaitė rugsėjo
čio"
patalpose buvo pradėtas bu boje ir už atliktus darbus jie gaus
ir interpretatorė, skautininkių
16 d. 7 vai. vak. turės paskaitą
dėjimas
norint padėti tiems lie pilno ketvirčio mokslo kreditus
suvažiavime rugsėjo 27 d. Cleapie liaudies dainas ir jų įtaką
tuviams,
kuriems
sunkiai supran politinių mokslų srityje. Į ECS
velande atliks literatūrinę pro
į lietuvius emigrantus bibliote
tamos anketos, neaišku, kaip rei darbus atkreipė dėmesį ir mies
gramą. Pirmoj daly kalbės te
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Gyvensite ramioje, gamtos prieglobsčio supamoje, aplinkoje.
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Informacijas teikia ADOLFAS ANDRULIS,
nuo 5 iki 9 vai. vak. "Galerijo autobusų. Numatoma ateinanJaunimo csntro valdyba posėdžiauja Jaunimo Centro Dienos reikalais. Is sumažinti UlinoLs Atstovų rūmų
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