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Švedu karalius
lankysis Maskvoje

Vakarai pritaria akcijai Zaire

Maskva. — Tass pranešė:
"Aukščiausiosios Tarybos kvieti
mu į Maskvą birželio pirmoje
pusėje atvyks jo didybė Švedijos
karalius Carl XVI Gustav".

Prancūzija priversta būti policin'nko rolėje
minti neutrono bombą; sulaikyti
Washįigtonas. — Vakarų di vos kolonija.
Prancūzų ir belgų akcijai pri j SALT derybas; sulaikyti grūdų ir
plomatiniuose sluoksniuose gerai
vedinamas skubus Prancūzi tarė Britanijos ir Vakarų Vokieti technologijos pardavimą; susitar
jos, Belgijos ir Amerikos žygis iš jos spauda. Ką reikėtų toliau da ti su Kinija ir iš to padaryti tam
Kohvezi gelbėti įkaitu; ir.sulai ryti, kad Maskva nurimtu ir ne tikras išvadas.
Kad katangiecių
sulaikymas
kyti marksistų katangiecių inva siuntinėtų savo samdinių kubie
čių
į
juodąją
Afriką,
konkrečiai
buvo
Maskvai
didelis
smūgis,
ga
ziją. Kartu buvo parody'a, kad
pa'aria
Milano
"Corriere
della
lima
matyti
iš
Tasso
reakcijos
sovietai ir JŲ svetimšalių legio
nas — kubiečiai negali likti ne Serą". Italų laikraštis siūlo: Ame apie "imperialistų karinę akciją
nubausti ir švaistytis kur tik no rika gali panaudoti ir nekarines ir kišimąsi į Zairo vidaus reika
ri. Maskva ir Havana vis darkortas — gali pažadėti tuoj ga lus".
manė, kad Amerika po Vietna
mo negali atsigauti ir niekur ne
bandys pastoti kelio jų ekspansi
Carteris Chicagoje
Apie kaliniu
jai. Kai buvo reikalas, atsirado
ir lėšos, ir tylus Kongreso prita
kankinime
rimas pasiųsti Amerikos lėktuvus
Chicaga. —Prezidentas Car
ir fios panaudoti prancūzų ir
teris vakar atvyko į Chicagą.
belgų daliniams gabenti.
priemiesty,
Londonas. — Politinių belais Nakvojo Chicagos
Nėra abejonių, kad Prancūzija vių likimu besirūpinanti tarptau Elmhurste, vieno draugo šeimo
jaučia komunismo pavojų savo tinė Amnesty International or je. Šiandien žadėjo būti Springir ne savo buvusioms kolonijoms ganizacija baigia ruošti išsamų fielde.
Prezidentą sutikti žadėjo IlliAfrikoje ir veikia. Pernykštės in raportą apie kalinių kankinimą
vazijos metu davė savo lėktuvus pasaulyje. Raportas remiasi gau nojaus gubernatorius Thompson,
Maroko daliniams gabenti į tą sia dokumentine medžiaga ir liu respublikonas, bet Baltieji rūmai
patį Zairą, šiemet jau buvo poli dijimais, kurie buvo pateikti or mandagiai jam paaiškino, kad
cininko rolėje su ravo daliniais. ganizacijos kovo mėnesį Atėnuo Carterio lankymasis yra politinio
Tik viena bėda su Zairu ir jose surengtam tarptautiniam gy pobūdžio, rėmimas demokratų
prezidentu Mobutu: nors ir an- dytojų studijų simpoziumui. Am kandidato | gubernatorius Bakatikomunistas, provakarietis, bet jo nesty organizacijai, kaip žinome, Iio, tai respublikonui geriau ne
režimas nesugeba suorganizuoti už jos humanitarinę veiklą, be sirodyti.
stipresnio 'pasipriešinimo net to sirūpinant politiniais belaisviais
kiai nedidelei 4 ar 5 tūkstančių pasaulyje, praėjusiais metais bu
Kanada su Kuba
katangiecių kolonai. Zairas- silp vo suteikta Nobelio
Taikos
nas politiškai ir ekonomiškai. premija.
nebendradarbiaus
Prancūzai niekuo daugiau nesi
rengia padėti, kaip paremti mora
Addis Ababa. —Etiopija ren
Ottawa. — Kanados ministeliai" ir kariniai tiek, kad tas di
giasi naujam smūgiui prieš erit- ris pirmininkas Trudeau, pasipik
džiulis kraštas (905 tūkstančiai
rėjiečius. Pirmuosius du Eritrėjos tinęs Kubos verksmais Afrikoje,
kvadratinių mylių, 25 milijonai
dalinius,
sakoma, sulaikė ir da parlamente pranešė, jog nutrau
gyventojų) nepasidarytų Mask
vė smarkų atkirtį.
kia su ja ekonominę programą.

Iš "Dievas ir Tėvynė" Nr. 6

Kovoje už tiesą
Kunigo Jktano Yliaus kančių kelias
Tyla. Nei saugumietis, nei pro
kuroro padėjėjas paaiškinti nesi
teikė.
— O kuo remdamasis S. Markonis vadina mane žudiku, ban
ditu? Pasakykite pagaliau, ką aš
nužudžiau?
— Ten prasmingai pasakyta:
"patys ar per kitus", — atsakė
saugumietis.
— Kadangi aš pats nežudžiau,
tai per ką žudžiau? Kam įsakiau
žudyti?
— Jūsų organizacijos nariai
tai žudė?
— Raskite nors vieną nužudy
mą, padarytą po priesaikos! Po
priesaikos sustabdyti net savava
liški žudikai. Mes siekėme svar
besnių uždavinių.
—Betgi buvo kunigų, kurie žu
Kunigas Antanas Ylius
dė.
— Kas tokie žudė?
vome organizaiija. Kariuomenė,
— Kun. Lelešių pažinojai?
taip pat ir tarybinė kariuomenė
— Siek tiek.
yra ypatingai disciplinuota orga
— Jis tai žudė.
nizacija, tačiau ir ten atskiri ka
— O ką jis nužudė? Nurody reiviai padaro nusikaltimų. Juk
kite bent vieną neabejotiną nu už juos atsako nusikaltęs karei
žudymą, įrodykite
konkrečiai, vis, o ne dalinio ar kariuome
ką jis nužudė. Neįrodysite, nes nės vadas. Tuo labiau absurdiš
ir jis nežudė. Nežinau nė vieno ka būtų sakyti, kad visa kariuo
kunigo, kuris būtų ką nors nu menė padarė nusikaltimą ir ją
visą reikia nubausti, arba visą
žudęs.
Nei saugumietis, nei prokuro kariuomene reikia nubausti už
ro padėjėjas kunigo-žudiko taip tuos nusikaltimus, kuriuos pada
ir nenurodė. Kadangi įrodymų rė kareiviai, kai jie dar nebuvo
nebuvo, kun. A. Ylius pabandė kareiviais. Todėl jeigu mums ne
pasidavė būriai arba kariai, kol
dar vieną motvva iškelti:
aar nebuvo mušu, organizacijos
— Jus pripažino, JcacL mes bu-

OflCAGO, ILZJNOB

Karo VId. Rytuose
nebus
Londonas. — Tarptautinio
strateginėms studijoms instituto
išvadomis, karas Vid. Rytuose
šiuo metu negalimas. Pirmiausia
— arabai toli atsilikę i r karo
laimėti negalėtų, antra — Izra
elis neturi intereso karą pradėti,
priešingai galėtų tik daug ko nu
stoti, pvz. moralinės Vakarų pa
ramos.
Nemuno pakrantė ir Napoleono kalnas ties Kaunu

MONDALE PASMERKĖ SOVIETU
GRASINIMUS EUROPAI
Jų SS-20 raketos tik agresyvinio pobūdžio
t
New Yorkas.\—Viceprezidenlams sukviesti atskirą vien tik
tas Walter Mondale. kalbėdamas Europos šalių konferenciją.
Jungtinių Tautų specialioj sesi
JT susirinkimo pirmininkas Lajoj, apkaltino .Sovietų Sąjungą, zar Mojsov iš Jugoslavijos pami
savo galingomis atominėmis ra nėjo, kad Jungtinės Tautos per
ketomis grasinančią Vakarų Eu savo 33 gyvavimo metus priėmė
ropai. Jų SS-20 raketos esančios 228 rezoliucijas,
turinčias ką
agresyvinio pobūdžio. Kiekviena nors bendro su nusiginklavimu,
turi tris atomines galvutes 500 bet tas reikalas nepajudėjo nė
kilotonų galingumo, arba 25 kar iš vietos.
tus daugiau naikinamos galios
Lauke, už JT ribų, susirinko
negu tos bombos, kurios II pa
saulinio karo metu sunaikino Hi nemaža demonstrantų už taiką.
rosimos ir Nagasaki miestus. Į Tarp jų buvo 500 japonų, įskai
jo kalbą sovietų delegacijos va tant ir tuos, kurie išliko gyvi
das Gromyko žadėjęs atsakyti va 1945 metais bombarduojant Hi
kar vakare.
rosimą. Demonstravo budistai
Prancūzijos prezidentas Vale- vienuoliai, armėnai, rumunai ir
ry Giscard d'Estaing savo kalbo fct
je pasiūlė priemones patikrinti,
kaip yra vykdomi nusiginklavi
mo susitarimai — padangių sate
litais žvalgyti visus kraštus. Dar
jis pasiūlė nusiginklavimo reika

nariais, ir padarė nusikaltimą,
argi mes visi galime ir turime
už juos atsakyti? Tai kodėl jūs
mus vadinate žudikais?
— Pats įrašytas tarp kitų pripuolamai.
— Kaip aš galėjau būti įra
šytas tarp kitų, jei nei aš, nei
Išlaisvinti kaliniai
tie kiti įrašyti kunigai, juo Vibiau toks garbingas vyskupas V. padėkojo arkivyskupui
Borisevičius tikrai nieko nenužu
Santiago. —Pirmieji Čilėje iš
dė ir niekad nė negalvojo nužu
dyti. T a i pasibaisėtinai baisus laisvinti politiniai kaliniai iš ka
šmeižtas. Kodėl gi nerašo apie lėjimo tiesiai nuvyko į Santiago
arkivyskupiją padėkoti bažnyti
tai, ką aš dariau?
nei
vadovybei už pastangas, sie
—To mes negalime rašyti.
kiant jų išlaisvinimo, ir kalini
Tai išeitų paties naudai, kunigų
mo metu suteiktą ekonominę ir
iškėlimui, išaukštinimui, tai bū
teisinę pagalbą. Čilės vyriausybės
tų didvyriškumas.
balandžio meneĄ paskelbta am
— Ko aš nedariau, apie tai nestija pasinaudojo beveik du
šmeižiant galima rašyti, o ką aštūkstančiai politinių kalinių ir po
dariau, apie tai negalima rašyti. litiniais sumetimais iš krašto iš
Tai bent teisybei
tremtų asmenų.
— Pats dabar esi priregistruo
Santiago arkivyskupijos atsto
tas, niekas paties dabar nekliudo, vas išreiškė savo pasitenkinimą
neliečia, galėtum sau ramiai sė dėl Čilės vyriausybės paskelbtos
dėti ir darbuotis su žmonėmis, amnestijos, kur; patarnaus tau
— graudeno saugumietis.
tos sutaikinimui ir padės sudary
— Kaip aš galiu ramiai sėdė ti sąlygas broliškam visų krašto
ti, jeigu tos knygos, kurias pa piliečių bendradarbiavimui.
reiškimu reikalauju išimti iš apy
vartos, mane šmeižia — nustato
žmones prieš kunigus ir prieš ti
kėjimą? Aš lieku bedarbis, netu
riu su kuo dirbti, nes šmeižikiš
ka propaganda žmones atitrau
kia nuo mans, kitų. Negaliu ty
lėti ir jokiu būdu netylėsiu.
Ko siekia šiuo metu jūsų ran
kose laikoma knyga"2udikai baž
nyčios prieglobstyje"? Ar nesie
kia ji išniekinti kunigus, sutryp
ti jų autoritetą ir atitraukti žmo
nes nuo tikėjimo?

(J, Juodakio nuotrauka)

Atšauks privilegijas
diplomatams

Vietnameaai
pnes rusus
Bangkokas. — Žvalgyba turi
žinių, kad bent du sovietu eko
nominiai patarėjai žuvo, kai
Vietname, Mekong upės deltoje,
į jų gyvenamąjį namą buvo mes
ta granata. Taip pat pasitaiko,
kad Saigono gatvėse praeiviai |
rusus spjauna ir kitaip juos įžei
džia, rašo "U.S.News".

Washingtonas. — Carterio ad
ministracija pasiūlė atšaukti se
ną įstatymą, leidžiantį diploma
tams nepaisyti susisiekimo tai
syklių ir neatsilyginti už pada
rytus nuostolius arba nemokėti
už sužeidimus. Sen. Paul Sarbenes
(D.,Md.) pritardamas projektui,
sako: 'Tagal 1792 metų įstatymą
Kampanija prieš •*
diplomatai, jų šeimos ir tarnai
rukyma
gali laužyti susisiekimo taisykles,
palikti nemokėtas sąskaitas, ne
mokėti nuomos, gadinti ir nai
Washingtonas. — Sveikatos,
kinti svetimą turtą ir kitokius švietimo ir gerovės departamen
nusikaltimus daryti be baimės tas pradėjo akciją
mokyklose
būti nubaustam".
aiškinti rūkymo žala.; 16,000 mo
kyklų superintendentų išsiuntinė
Washingtone ir New Yorke
ti atitinkami laiškai ir ragini
yra 23,569 svetimų šalių diplo mai pradinėse ir vidurinėse mo
matai, turį tokį imunitetą. Dau kyklose apie tai kalbėti, rašyti
giausia susisiekimo taisyklių ne ir plakatais bei skaičiais įtaigoti
paiso ir gauna pabaudų sovietų mokinius nesusidomėti šiuo la
bai žalingu įpročiu.
diplomatai.

KAIP BOLŠEVIKAI ATSILIEPIA APIE
AMERIKOS KARIUS

Vilnius. — Churchillis net ir
II pasaulinio karo metu apie sa
vo priešo, vokiečių kareivius nie
kad blogai neatsiliepdavo. Da
bar "detantės" ir ne karo metu,
vilniškė 'Tiesa" (geg.9) apie
Amerikos marinus (vadina "jū
rų pėstininkais") taip kalba,
kaip nekalba joks padoresnis žmo
gus nei apie didžiausią priešą.
Štai kelios ištraukos:
"JAV jūrų pėstininkų vadovy
bė taip pat skiria didelį dėmesį
kuriant ir parengiant specialius
žvalgybos-desantinius dalinius,
kuriuos planuojama permesti i
į priešo užnugarį šnipinėti, vyk
dyti diversijas, žudyti. Supranta
ma, kad būtų galima panaudoti
kariuomenę planuojamame JAV
agresyviame kare prieš Tarybų
Sąjungą ir kitas socialistines ša
lis, amerikiečių vadovybei reika-

Sovietit karininkas (dešinėje) amerikiečių NATO dalinių manevruose
Vakare Vokietijoj

lingi aklai paklūstantys, nemąs jokams draudžiama kreiptis vfe*
tantys, bet kokiems nusikalti nas į kitą vardais k pavardėmis,
mams pasiruošę landsknechtai. leidžiama vadintis tik asmeniniu
Ir ypač tokie landsknechtai rei numeriu. Kareiviai neturi asme
kalingi jūrų pėstininkams, ku ninių daiktų, dukart per savaite
riems vadovybė "patikėdavo" ir juos kerpa mašinėle.
dabar "patiki" pačias šlykščiau
"Anaiptol ne visi tai Stverta.
sias operacijas.
Kai kurie jūrų pėstininkai, su
"Štai kodėl jūrų pėstininkų ren gniuždyti pasityčiojimų ir smur
gimo sistemos tikslas —pirmiau to, nusižudo, kai kuriems sutrin
sia sugniuždyti kareivio asmeny ka psichika. Kiti virsta bukaiSj
bę, išrauti bet kokį žmogišku nė krislo sveiko proto neturin
mą, bet kokiomis priemonėmis, čiais žmogžudžiais, vadinamai
kaip sakė amerikiečių rašytojas siais "pavyzdingais jūrų pėsti
Viljamas Sarojanas, '.padaryti jį ninkais". Ir tikrai jūrų pėstmmkų]
žmogbeždžione su atitinkamu nu žiaurumas, parodytas Korėjoje ir
meriu.
Vietname, susidorojimas su tai
" Tai štai, šunsnukiai, nuo kiomis JAV pašto, geležinkeli
šios minutės užmirškite, kad esa ninkų, uosto darbininkų de
te žmonės', — rėkė seržantas monstracijomis rodo, kad jūrų
instruktorius naujokams, pirmą pėstininkai —tikri nusikaltėliai,
kartą peržengusiems jūrų pės kuriems prievarta ir žiaurumas
tininkų San Diego rekrutų depo yra vienintelės Jų egzistavimo
slenksfį.
formos".
" 'Jūs — bailiai, ggamos, ir
Kiek čia yra teisybės, tegul fltol, kol aš iš jūsų nepadarysiu
vadas padaro patys skaitytojai
jūrų pėstininkų, kitų žodžių iš
manęs nelaukite. Užsirašykite
sau ant nosies, pašlemėkai- Nuo
KALENDORIUS
šiol jūsų sielos priklauso dievui,
Gegužės 26: Pilypas, Peladija,
o kūnas — man!'
"Karininkai ir seržantai auklė Algimantas, Kinte.
Gegužės 27: Augustinas, Resja kareivius grubumu, pasityčio
jimais. Visą mokymosi laikotar tituta, Gindas, Neringa.
Saulė teka 5-21, leidžias 8:13.
pi, taip pat ir per visa tarnybos
laiką jūrų pėstininkų gyvenimas
ORAS
pilnas bukinančio muštro, be
prasmiškų naktinių rikiuočių ir
Daugiausia saulėta, JUta i i
pan. Mokymosi laikotarpiu nau IdrėgTĄ ame SS laipsniai,
\
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Petras Urnevičius — iš Ade
laidės Vyčio, gali žaisti visose
pozicijose, tiksliai pasuoja, pui; kiai šaudo iŠ visokių distancijų.
• Nekartą jau atstovavo jaunių
i rinktinei ir laimėjo pabaltiečiu
$33.00 - Cnfcago, Oook Coustv,
j meisterio titulą.
te as U3JL jK-aa.
Ssd. Vytautas Grybauskas, 4144 So. Mapknrood, Cbioago. U. 6063?
Dovydas šutas—Petro brolis,
$84.00.
taip pat iš Geelongo Vyčio. Ga
bus taškų medžiotojas ir jau
nealtirirlarnl, Ant DRAUGO prie
su tarptautiniu patyrimu, nes
gavst i i jo sukasti •aymta* 2d
Australijos jaunių krepftinic rinktinė. Iš kaires firmoje eilėje S. Balni pereitą pavasarį su Pietų Aust
DRAUGO
nis, D. Šutas, P. Vincevieius. Antroje eilėje A Vierikaitis, V. Šoka, tre ralijos ir Viktorijos jaunių rink
neris P. Šutas, V. Žilinskas. K. Jomantas ir P. šutas
tinę gastroliavo Amerikoje ir
k
— Žaidynės prasidės pirmad. ir, gal būt, krepšinio rungty
Ettsr
JAV
Kanadoje.
nes
iš
mūsų
rinktines
gastrolių
%fL 26 d.) rytą 9 vaL krep
Simas Navakas — iš Adelai
šinio varžybomis ir net šešiose Australijoje.
Pavasario rate kiekvienai ko užtikrintai laimėjo Suomija, fi
Užsienyje
Bslfar žaidynės baigsis sekantį
dės Vyčio, puikiai valdo kamuo
AUSTRALIEdAI CHICAGOJ mandai reikia sužaisti septyne nale nugalėjusi Švediją 100—74.
pirmadieni, liepos 3 d., futbolo
rias rungtynes. Rudens rate še Trečioje vietoje hko Islandija,? lį ir gerai mėto iš toli.
* Redakcija
diAa
Po Toronto žaidynių Austra
rungtynėmis tarp New Torko
Algis Vieraitis — taip pat iš
šerias. Lituanicai dar liko žais tohau Norvegija ir Danija.
Boožifin.
830 Iki 430,
lijos lietuvių sportininkai, apke
LAK ir Chicagos Lituanicos.
oaaaugc. Juos grąžam tik d ana*
— Sofijoje baigėsi 10-ties sos Adelaidės Vyčio, aukščiausias
ti prieš H-P. United h prieš
ano 830 iki 12.-00.
liavę
dalį
Amerikos,
liepos
22
to
ttsdtsrus. Redakcija oi "
— Golfo varžybos, po ilgu de
tinių turnyras. Maskvos rink rinktinės žaidėjas (6'-3" ūgio),
Youts.
d.
atvyksta
į
Chieagą.
Jų
pri
rybų ir nežiūrint Amerikos lie
tinė, laimėjusi prieš Havaną ir turi gerą šuolį, ypatingai gerai
fyy»*ftĮnr"į
880 — «0Q,
ėmimas
žada
būti
iškilmingas
MERAS
SVEIKINO
F.
K.
tuvių nepritarimo, vis dėlto
Sofiją krenta prieš Paryžių 58 kovoja prie priešo lentų.
8 3 0 — 1240.
UTUAN1CA
jvyks penktadienį ir šeštadienį ir su įvairia programa. Tam
—67 ir baigia 5-je vietoje. Fi-' Edvardas Ragauskas — iš
Mdbouni0
tvarkyti jau baigiamas sufor
Varpo. Nežiūrint,
— Nustatytos bilietu kainos: muoti komitetas, į kurį be V.
Chicagos lietuvių futbolo klu nale Sofija įveikia Paryžių 7 6 i
kad
jauniausias
rinktinėje, bet
$15 visom varžybom ir visom 7 Adamkaus ir P. Petručio dar bas Iituanica, pirmininkaujant —73. Trečioje vietoje liko Ha
TeL ofiso ir bato: OLymplc VU58
DR. K. 6. BALU KAS
jau
gerai
valdo
sviedinį
ir žai
dienom, $5 krepšinio ir tinkli sutiko įeiti L Kerelienė, V. La inž. Gediminui Bielskui, prieš vana, toliau Praha.
BR. P. KISIELIUS
Akušerija ir moterų Ugo*
nio finalams šeštadienį, $3 bet pienė, V. Plepienė, J. Jakai kiek laiko užpirko futbolininkų
— Lenkijoje prasidėjo Euro džia apgalvotą žaidimą. Atsto
Ginekologine Chirurgija.
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
kuriom varžybom bet kokią tienė, A, Pocius ir jaunosios R. reikalams vieno aukšto namą, pos moterų krepšinio pirmeny- vavęs Viktorijai jaunučių rink
So.
PoJasid
Rd.
(Cmtrforf
1448 So. 58tk A m , Ctoero
tinėse.
dieną.
1-1 vai. ir 6-8 vai. v a k ,
Janušaitytė, J. Kerelytė ir f>. esantį 2614 West 69 S t Veik- i bės. 13 komandų suskirstytos Vytautas Soha — i š Melbour
Bofiding) TeL Lū 5-8448
— Kaip jau pranešta, univer Plepytė. su garbės pirmininkė Heji kmbo nariai keturis mė- į tris grupes: A — Sov. Sąjuhišskyrus trečiadienius.
neatsiliepia skambint 874-8004 Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet
siteto bendrabutyje sportinin mūsų konsule J. D&užvardiene. nesius sutartinai talkos būdu ga, Prancūzija. V. Vokietija ir no Varpo gsii žaisti įvairios* MPriima
ligoniu* pagal susitarimą.
pozicijose, greitas, veržlus ir
kams rezervuota 500 lovų. Be
TeL REBaace 5-18i I
dirbdami, atliko pagrindinius Rumunija; B — Bulgarija, Ita puikiai mėto.
Liepos 22 d. Jaunimo centre
Ją, Holiday Inn, netoli Olymklubo paskirčiai pritaikymo ir lija, Vengrija ir Ispanija ir
DR. V I * BLAŽYS
DR. WALER J. KIRSTIJK
pinio stadijono, rezervavo 300 rengiamas susipažinimo balius, pagražinimo darbus, šių metų C — Čekoslovakija, Jugoslavija, Brendon Stanwix — iš H o  PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
Lietuvis gydytojas)
afarqaette Medlcai Cente*
lovų ir iškabino didžiulį iliumi kuriame programą atliks ir šo gegužės 13 dieną, Lituanicos Švedija ir Olandija. Lenkijos barto Perkūno, vos 15 metų,
kiams
gros
Algio
Modesto
or
8925
West 59th Street
•1S3
So.
Kedsae
Avenoe,
nuotą skelbimą: Welcome to
vadovų kviečiami klubą oficia rinktinė be žaidimo kvalifikuo- stiprus poziciniai ir jau atstova VaL: pirmad., antrad ir ketvtrtad. VaL: pirmad..
antrad-. ketvirtad. tr
kestras.
Scenos
dekoravimą
da
the Lithuanian World Gamės
penkt. nuo 12-4 vaL popiet Ir 6-4
6 iki 7:S0 vai. vakaro.
liai atidarė futbolininkų veikla jasi finaliniam ratui
vęs
Tasmanijos
jaunučių
rink
vaL vak. Tred. Ir žefitad. uždaryta.
Sestad. nuo 1 Iki S vaL
1978. Cia birželio 29 d įvyks rys Algis Trinkūnas, dovanų besidomintieji ir ją remia Illi
tinei.
Be
abejonės,
visapusiškas
Pagal
susitarimą.
AUSTRALUOS
golflninkų sutiktuvės ir regist dalinimui vadovaus J. Jakaitie nois statė senatorius Frank D.
Ofiso tele*. W a 6-2*70.
ateities žaidėjas.
DR. IRENA KURAS
nė,
o
stalų
rezervaciją
nuo
se
LJKTUVR7
JAUNIŲ
Kedd.
toL VfAlbrook 5-S048.
racija.
Savickas ir aldermanas KenDon Atkinson — rinktinės
GYDYTOJA LR CHIRURGE
kančios savaitės pabaigos pri
KFEPŠLNIO RINKTINE
— Šachmatų varžybos pato iminės L Kerelienė ir V. Lapie neth Jakšy. Perkirpus ceremo
treneris. Atstovavęs Pietų Aust Tai. ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 Kūdikiu ir vaikų ligų specialistė
nijų kaspiną, pirm. Bielskaus ir
Žinodama Amerikos ir Kana ralijos rinktinei, 1963 m. iš
gumo dėliai iš Olimpinio stadi nė.
DR. PETER T. BRAZIS
MEDICAL BULLDLNG
reikalų vedėjo Don Brondonisio dos krepšinio lygį, Australijos rinktas geriausiu žaidėju. Ve
jono perkeltos i Lietuvių na
Liepos 23 d., sekmadienį, Mar
3290
West 81st Street
ištiestu raudonu kilimu didelė lietuvių jaunių rinktinė į To dęs Adelaidės krepšininkę M. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
mus.
ąuette Parko salėje įvyks krep
2434 vVestTlst Street
Ofs. teL RE 7-1168, rez. 289-2919
— Sportininkų susipažinimo šinio ir tinklinio rungtynės, o klubo svetainė prisipildė ngrfajg rontą atvyksta be didesnių am Kelertaitę, ilgus metus žaidė už VaL: pirm., antr., ketv. tr p e n k t
vakaras bus taip pat Lietuvių nuo 6 yal. vak. taip pat Mar- k* svečiais. Senatorius Frank bicijų. Pagrindinis minusas yra Adelaidės Vytį. Dabar yra. ir 1:00 - 6:00 vaL popiet. troft. tr l e s t Ofs. HE 4-1818; rez. PB 84891
tik susitarus.
namuose birželio 30 d., penkta ąuette Parko aikštėse įvyks lau D. Savickas pasakė keletą pa stoka geresnio ūgio, ką ban jaunių treneris ir visa širdimi
DR. J. MEŠKAUSKAS
skatinančių žodžių. Pakeltos dys išlyginti neblogu kamuolio atsidavęs lietuviškam krepši
GYDYTOJAS
IR CHmURGAS
dienį
ko teniso rungtynės. Australie
Df. Jonas 6 . BYLA-BYLAITIS
Specialybe
vidaus ligos
valdymu,
greičiu
ir
kovos
dva
šampano
taurės
už
dar
tvirtes
— Žaidynėms registruojasi čių teniso rinktinę sudaro: Ro
niui.
GALVOS
EB
STUBURO
UGOS
2454
West
71st
Street
sia.
Kiekvienu
atveju
pasiry
negirdėtų pavardžių sportinin mas ir Vytas Leveriai iš Syd- nę, dar našesnę lituanicos fut
2858
West
6Srd
Street
71-os
ir
Campbell
Ave.
katnp.
žusi lengvai nepasiduoti.
Iš viso komanda bus gerai
kai iš visų Amerikos užkampių nėjaus, A Kartinis iš Hobarto, bolininkų veiklą.
VaL:
pirmad..
antrad.,
ketvtrtad.
sr
CMcago,
IIMnois
68829
penktad * iki 7 v. p. p. T U
Ir su neeiliniais atsiekimais bei L Pocienė iš Adelaidės ir G.
Petras šutas — iš Geelongo paruosta, susižaidusi ir su daug
Miesto meras Michael Bilanentuziazmo.
TeL —476-3409
titulais, štai iš New Britain at Valuckaitė iš Hobarto.
dic. pats negalėdamas atidary Vyčio, gerai sudėtas, greitas,
OPTIOAL
STCDIO
Robertas
Sidabras,
Valandos pagal susitarimą
vyksta R. Strazdas, universite
me dalyvauti, atsiuntė klubo turi neblogą metimą. Žaidęs už
VIOLETA
K
A
R
OSarrf
Šachmatų
rungtynės
įvyks
Adelaidė
t o instruktorius, ir dalyvaus lau
T<W1 S a WaAhtenaw — TeL 77S-STSS
nariams sveikinimo telegramą, Viktorijos rinktinę keliose jau
taip
pat
sekmadienį
Jaunimo
Dr. Ant Rudoko kabinetą pereme Pritaikomi akiniai pasai gydytoją
ko tenise, iš Orlando, Floridos,
nių rinktinėse, o pereitais me
padėkojo
už
dovanotus
klubo
centre.
Australiečiams
atsto(Nukelta
į
5
pusi.)
receptus.
BR. EBMUNB L CIARA
atvvksta tenisininkė K Grab-, 7
tais pakviestas į Australijos,
Didelis akinių r*mų paslrlnklnisa.
spalvų
marškinius
ir
gintaro
sa
i V *tA > TOS brolis Gintaras, f *
Dambrauskas iš SydneOPTOMETKISTAS
VaL: pirm., antr.. penkt 10-«:»S,
gas,
kurias
jam
įteikė
Litu
A
Baltutis
iš
Melbourno
Ketv. 1-8 v. vak. še*t. 10-4 v. s. a.
1799
West
51st
Street
kuris yra vid. mokyklų golfo j C •
Trečiadieniais uManrta.
Karpavičius iš Sydney.
anicos delegacija, vadovaujama
TeL — GR 6-2400
meisteris: jam geras konkuren 3
Australiečių nakvynes tvarko visuomeninių santykių direkto
VaL: p a s a i susitarimą: pirmad. tr
tas bus 18 m. P. Skučas iš Br.
Tėtei — 28Z> 8998
ketv. 1.4 tr 7-9; antrad. Ir
Vyt Miceika, telef. 598-6111. riaus Juozo Kulio.
i.
J.
10-4; sestad. ! • - « vaL
Columbia. Lengv. atletikoje, be
DR. ROMAS PETKOS
Jų reikia net 75. Visi. kurie
PARDUODAMA* šaldytuvas, gazing plyta, rašomoji mašinėle, by
Algio Janušausko, kuris nese
AKIŲ U G O S — CHIRURGUS
Ofls.
9
*
785-4477;
Bes.
246-2839
turi giminių ar pažįstamų ar
loms metaline dėže, lietuviškos knygos, plokšteles, {vairus baldai ir kitkas.
niai nušoko 7.08 mtr. į tolį ir
KREPŠINIS EUROPOJE
111 HO. WABASH AVE.
šiaip galėtų ką nors priglausti.
OR. E. DECKYS
14.84 mtr. trišuolyje. matysime
4200 KO. CENTRAL
1978
m.
blržefio
pabaigoje
galiu
nuvežti
j
Floridą,
Miami
Beach,
net
kviečiami tuojau skambinti V.
— Reikjavike įvyko Skandi
GYDYTOJA TR CHIRURGa
Valandos
Arnoldą Olį iš Rochesterio, N.
Miceikai.
du asmenis, mokančius vairuoti automobili Del visų informacijų kreiptis
navijos
kraštų turnyras, kurį
Sp*clal>tiS — Ifervų Ir
Y., kat. mokyklų meisterį rutu
Cmodnes Msoa.
DR. FRANK PLECKAS
7234 S. Sacrameato Ava, Chleago, OL 9M29. teL 434-9785.
lk) ir disko metime. Su įdomu
CRAWFORD MEDICAL BLDG.
(Kalba lietuviškai)
mu laukiama kova plaukimo bai
OPTOMETRISTAS
seine 200 metrų laisvu stiliu
mi tarp Dariaus Ivaškos iš Dor"Ctonlaol lasass1*
DR. A. B. GLEVECKAS
2818 W. tlH 84. — M . 7874149
chesterio ir Jono Žymanto iš
LIETUVIŠKA VAISTINĖ
GYDYTOJAS ZR CHDtURGAS VaL pasai susitarimą. Uždaryta traa,
Lemonto. kur pereitą savaitga
2557 W.69thStreet TeL778^4363
li Dlinojaus pirmenybėse laimė
DR. LEONAS SEIBUTIS
Specialybė Aldų ligos
j o antrą vietą ir su puikiu lai
INKSTŲ, P08L88 IR
J.&J.PHARAMCY
8997 Wes* lOSrd Street
ka 1.41.37 min. Tinklinio var
PROSTATO CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą
žybos žada gerų kovų, nes Bos
2858 W. 8Srd Strest
^*l8t8!,v1taIn^tolportuotllcvepela!.gyA)mc»žo^8e4•U.
tonas atvyksta su A Eikinu ir
Ofiso teL — PB 8-2928
Valiuojamos kėdes, ramentai k kt, pirkti ar nuomoti;
VaL antrad. nuo 1-4 popiet
Nemokama! sipakuojame dovanas,
B . Austru, kurie neseniai daly
Ir ketv. nuo 8-7 vakare
DR. JANINA JAKšEYičIUS
vavo Amerikos pirmenybėse EI
Ofiso teL 778-2889, reUd. 4 4 8 4 8 a
'
J O K fi A
Paso mieste su Bostono MMasR-tetaiymas nemokamai
V A I KV LIGO 8
DR. J. J, SIMONAITIS
ters'* komanda.
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAt savininkai
9898 West 6Srd Street
GY D T T O J A S
— E. Bumeisteris iš Toron
Mrmad.. antrad.. ketvtrtad. Ir pstilrt
Adresas 4255 W. 881d Strest
nuo 18 Utl 2 rai. Ir ano 5 Ilsi 8 vai.
t o žaidynėms paaukojo tūkstanOfiso telef. R E S-441S
Ssstad. nuo 1 tai 4 vaL
tinę.
ReUdenctjoe tatef. GB t-OSt7
_ Chicagos lietuvių lauko te Vytas ir Jane Grybauskai, laimėję teniso šeimų mišraus dvejeto turny
Ofs. PO 7-6000
Bes. OA 8-7278 Ofiso TSL: pirmad. ir ketrirtsd.
9— us for
nuo 1:00 Ugi 3:00 vaL popiet
niso klubas neatsilieka nuo ki rą, apdovanojami klubo sekretores D DiSenės Toronto žaidynių marš
kinėliais.
DR.
A,
JUKINS
tų klubų, ir ne tik su visa val
U Q ^ l financing
Ofiso teL H E 4-313S. iraaas O i
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
dyba prisidės prie varžybų pra
tfcebestistyts
DR. Y. TUMAS0NIS
AT OUR 10W IATB
vedimo, bet paskutiniame posė FUTBOLAS
tos į dvi sekcijas, vadinamas
9B44 9V0N* o S I t l BfcsTMK
CHIRURGAS
«VITH R F « > A V V " I N '
dyje nutarė paaukoti visus svie
mėlynąją ir raudonąją. Pava
Valandos pagal susitarimą
PIRMOS
DIVIZIJOS
—
TO
FIT
Y
O
H
B
I
N
C
O
M
(
dinukus, pradedant kvartfinasario ratui daugiau negu įpusė
2454 Wsst 71st 8treet
KOMANDŲ PADĖTIS
lais. Tas sudarys apie 100 dėžujus, po praėjusio sekmadienio
VaL: pirm., antrad.. ketv. tr
DR. K. A. JUČAS
>-S Ir 6-7 — II anksto
įjų ir daugiau kaip 200 dol.
Chicagos futbolo pirmenybių rungtynių komandos išsirikiavo
DERMATOLOGIJA
Kalbant apie lauko tenisą, pirmoje divizijoje rungtyniauja sia žemiaa lentelėje pažymėta
TeL ofiso PB 8-8448
CHIRURGIJA
yra galimybė, kad Toronte ma dešimts komandą. Jos padaly-j tvarka:
Q u i rte r 1 v
F. C, VYINSKUNAS
8214 Ha. Weaters A
tysime visą Gerulaičių šeimą:
1992
Ne.
Wss9era
Avea
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
MfIv-noJ sefccfjs
OUR SAVINGS
TeL stSAkams 12
šiuometinę pasaulio garsenybę
8187 Wsst71a4
CERTIFICATES
TsSKSl
Komandos vardas
Tantrbe
žaidė r.
8*
Valandos? l-« vmL
Vytą, j o seserį Rūtą ir tėvus.
EARNUPTO 7 3 A %
Trsd. tr sestad. pairai
14:7
Tėvas pirmojoje lietuvių tauti
1. Iituanica - Iiths
6
8
OfB. teL 588-8188: ssMs} SBl-8772
įstaigas Ir bato teL 852-1881
nėje olimpiadoje prieš 40 metų
85
Eagles — lenkų _
4
6
laimėjo aukso medalį, finale nu
6:3
H-F. United — vokiečių
4
6
DR. FfTRAS iLIOBA
0R. FERD. VYT. KAUNAS
galėjęs Giedrį 4 — S, 6 — 3,
S
GYDYTOJAS
IR CHIRURGA8
W. I. Jets — Jamaica juodžiai 4
BENDROJI MEDICINA
8284
Ss.
Nsnagsasett
Avesae
6 — 4 , 6 — 4.
2
4:7
Blue Starą — gvatemaliečių
5
1487 Bsv48th Osart, Cfesro, BL
83
VsL: phm., antr^ ketv. ir penkt
— Chicagos lietuvių televizi
10-12 tr 4-7
Raudonoj sekcija
8-7:
seitsdieniaia pscal snsttsrkns
2212
WEST
CERMAK
ROAD
trsft. u- sestad
jas direktorius A. Siutas birže
Chicago. 111. 60608
Komandos vardas
Tautybe
žaidė r.
TsJKal
Vo 18 d. programą skiria žaidy
1. Winged Bali — Arabų
5
10
12:4
nėms Toronte ir australiečių
PETER KAZANAUSKAS, Pres. Phone: 847-7747
2. Pampas — argentiniečių
S
4
10:10
viešnagei Chicagoje. Programo
rr
,r
3. L. E. D. — ekvadoriečių
4
2
S:7
SERVING CHICAGOLAND SINCE1905.
je matysime Chicagos Lituanl1
4. Youths — jugoslavų
Z
5:9
cos futbolo rungtynes, teniso
0
5. Tanasrs — meksikosų
3
1:13
klubo "rouod rotais" varžybas
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Baltų studijų draugijai (AABS)
suduotas didelis smūgis

Kaskart labiau žmoniją ima neleistinas nuolaidumas,
jaudinti žmogaus teisių nepaisy- Gerai, kad Amerika pradeda su
J. DELTUVIS
mas Sovietų Sąjungoje. Jau ir va- prasti, jog parėmimas kovojančių Gegužės 11-14 d. Toronte susi
Įriausi NKVD-istai buvo žydai
kariečių spauda, kuri dar vis daug dėl žmogaus teisių ir laisvių prie- rinko apie 600 asmenų į Balt* stu
[(Latvijoj Sustin, Lietuvoj Gladvertėsi istorinėmis temomis, kai- spaudos kraštuose nėra tik jų ar dijų VI konferenciją. Be bįogo nistai, tačiau tai dar nereiškia, kov, prieš kurį keliaklupsčiavo Gubedama apie nacių žiaurumus, anų kraštų gerovės reikalas, bet oro, nes kasdien lijo, nuotaikai su kad jie yra ir antržydai, nes ir žy zevičius ir Sniečkus). Politinių
ima ryškiau įžvelgti, kad nėge- ir pačios Amerikos interesas. Ne gadino žydiškas klausimas, ku dų tarpe yra antikomunistų.
kalinių tardytojai buvo žydai
resni, net daugeliu atžvilgiu tarp seniai valstybės sekreto- riam buvo paskirta neproporcin
(Razauskas ir visi kiti, pasižymė
"Baltic Watergate"
žiauresni yra bolševikai, kurie toriaus pavaduotojas Warren gai daug laiko: net ištisos 9 va
ję žiaurumu). "Liaudies teisėjai"
dabarty tuos pačius nacių nusi- Christopher, kalbėdamas JAV landos paskaitų ir diskusijų* vi
Visą audrą sukėlė Estijos žydo buvo paskirti vietos žydukai, kurie
kaitimus kartoja.
teisininkų draugijoje, pareiškė: sas tuzinas referatų. Iš ankstlD ga Emanuel Nodel (kuris sakėsi esąs sukišo daug mūsų žmonių ir mo
Užtat geros valios žmonės su "Mūsų idealizmas sutampa su lima buvo numatyti kad tas gimęs Vilniuje) kalba "The Role kyklinio jaunimo į priverčiamojo Didžiosios Britanijos lietuvių sąjungos atstovų neseniai {vykusio suva
džiaugsmu sutinka kiekvieną mūsų pačių interesais. Plėtimas klausimas negalės būti šaltai, ob of the Baltic Peoples". Ir tai įvy darbo stovyklas Pravieniškiuose, žiavimo dalyvių dalis. Pirmoje eilėje sėdi: vicepinn. Z. Juras ir dr. S.
pastangą sutramdyti neregėtus rato kraštų, kurie yra tokios pat jektyviai ir istoriškai svarstomas, ko bendra antrašte pavadintoj Panevėžyje, Telšiuose ir kitur, vis Kuzminskas
Kremliaus tironų siautėjimus, pažiūros, kaip ir mes, į žmogaus nepaisant tos sekcijos vadovo R. sesijoj "Holocaust ant Baltic Jew už nacionalizmą, antibolševizmą,
Viena iš tokių priemonių — JAV teisių vertę, yra mūsų saugumo J. Misiūno kvietimo išsilaikyti ry". Pamatę TV programoj "Ho- antisemitizmą, — tai "Liaudies metu, rizikuodami savo ir savo čiams paaiškinti, kad nevisi lie
kongreso projektas įsteigti Žmo- pagrindas. Tokie kraštai yra rimtų svarstymų rėmuose.
locaust" vardo seriją, galėjome priešai". Prasidėjus karui jie vi šeimos likimu. Patys žydai pa tuviai yra tokie trumparegiai ar
gaus teisių ir laisvių institutą, stiprūs sąjungininkai". Kol žmobūti tikri, kad tai bus irgi viena si buvo sušaudyti, žiauriai nukan skelbė sąrašus, apdovanojo žy "žydberniai", kad mūsų spaudo
kurio uždavinys bus paremti ger- gaus teisės nebus gerbiamos vi- **AntJsemit izmas" nepriklausomoj šališka propaganda. TV progra kinti, kaip Rainių miškely prie menimis. O kiek yTa žinoma at je buvo reikšta susirūpinimo dėl
Lietuvoj
bimą ir įgyvendinimą pagrindi- suose kraštuose, tol negali būti
mos tikslas buvo pateisinti Izrae Telšių, Panevėžy, Zarasuose. Žy sitikimų, kad tada, kai žydai bu tos programos ir buvo siūloma
rtių žmogaus teisių priespaudos ilgai tveriančios taikos, nebus Jau pirmą dieną F. B AŠkinas lio įsibrovimą į Libaną, kai panau dai buvo raikomų ir partkomų vo valdžioje, ar jie yra išgelbėję ją atšaukti (Žr. "Draugo" nr.
kraštuose. Šitokį institutą įsteigti saugumo ir nebus pilno bendra- apkaltino, kad nepr. Lietuvoj bu dojant moderniškus amerikiečių viršininkai, jie padėjo sudarinėti kokį lietuvį ar baltietį "humanis 101-102, "Dirvos" nr. 16-17).
pasiūlė kongresmanas Dante Fas- darbiavimo.
vęs antisemitizmas, ruošiami po ginklus buvo sunaikinti ištisi kai 1941 m. birželio mėn. išvežamų tiniais sumetimais" ir be didelės Tiesa, atsirado pora optimistų,
cell, kongreso komisijos Europos
Žmogaus teisių ir laisvių insti- gromai, žydai buvę ekonomiškai mai ir miesteliai ir skaudžiai jų sąrašus ir patys aktyviai daly rizikos sau? Kur galima tokius kurie reiškė viltį, kad gal ir kas
saugumo ir bendradarbiavimo tuto projektas parodo, jog imaprispausti. Jam gerą atsaką, kad ir nukentėjo apie ketvirtis milijono vavo žmonių medžioklėje, nes pa sąrašus rasti? Ar kas žino nors gero iš tos programos galės išei
reikalams pirmininkas.
ma ryškiau suvokti, kad demoti, tai V. Meškauskas ("Dirvoje"
krikščionių. žino vietos "buržujus". Netiesa, vieną atvejį?
netiesioginiai kitą dieną davę sa arabų, daugiausia
Matyt, kongresmanas Fascell kratinė opozicija diktatūriniuose vo referate John Cadzow, kai skai E. Nodel kartojo propagandines kaip tvirtino Toronte, kad išvež
nr. 18) ir E. Vaišnienė ("Drauge"
Nesubrendėlių darbas
buvo paveiktas faktų, kuriuos su- kraštuose reikalauja laisvojo pa čiais pavaizdavo, kokią ekonomi tezes ir Šūkius, apkaltindamas tųjų tarpe visas trečdalis buvę
nr. 106, šeštadienio priede). Da
rinko prieš vykdamas į Belgrado šaulio paramos. Tai labai aiški nę poziciją žydai užėmė nepr. baltus žydų genocidu vokiečiams žydų. Turime išlikusius sąrašus,
Kiti baltiečiai, ypač latviai, bar visi matome, kaip bairia! jie
konferencija, buvo paveiktas ir mintis, kurią lietuviai įvairiais Lietuvoj. Be to, jie naudojosi pil užėjus ir naciams vykdant savo žydai nesudarė nė dešimtadalio.
Toronte labai įtūžo ant lietuvių, klydo, o pesimistai buvo teisūs.
diskusijų su Sovietų ir ju satelitų būdais jau nuo seniau kelia. Ivy- na kultūrine autonomija, su val rasistinę programą. Tai tos pačios
nes laikė, kad visa šita nešvanki Bėjo tokia košė, kad neaišku, ka
Fantastiški kaltinimai
atstovais Belgrade Turėjo pro- kiai po Helsinkio ir Belgrado džios išlaikomomis mokyklomis ir frazės, kurias mes girdime iš
propaganda įvyko lietuvių inicia da ir kaip ji nustos rūgti ir pukšė
gos arčiau pažinti, kokia žiauri konferencijų amerikiečius jau i- t t , todėl Lietuvos žydai kultū Maskvos ir Jeruzalės. Atsitiko tai,
Netiesa, kad žydų naikinime tyva, jos organizatorius esąs ra- ti. Gana veikliai AABS draugijai
prievarta vykdoma už geležinės ma įtikinti, kad Maskvos gera va- riškai buvo toli pažengę. Mes ži ko ir galima buvo laukti: jo ir ki dalyvavę 20,000 lietuvių. Apie binišką barzdą užsiauginęs Ro- suduotas didelis smūgis, daug na
uždangos. Medžiagos jam suteikė lia ir sutartimis su ja neįmano- nome, kad Lietuva buvo vienin tų skambias frazes pasigavo TV, tiek buvo užsirašę į gen. Plecha muald J. Misiūnas. Nežinau, ar rių pradeda ja nepasitikėti, įžiūri
fvairių pavergtųjų tautų atstovai, ma pasitikėti ir, veikiant diplotelis kraštas, kuriame kurį laiką radijas ir spauda, žiauriai apkal vičiaus savisaugos dalinius, ta jis vienas kaltas, ar buvo ir dau pataikavimą Sovietams ir norą
"bendradarbiavimą"
matiniu keliu, reikia imtis kitų buvo net žydų reikalų ministe tindama baitiečius, ypač latvius. čiau jie norėjo ginti savo kraštą giau nesubrendusių, kurie patys užmegzti
jų tarpe ir lietuviai
Pagal tą kongresui svarstyti galimų priemonių žmogaus tei rija, su žydu ministeriu Maksu So- Gavosi "Baltic Watergate". To iš nuo bolševikų antplūdžio, bet ne nepergyveno 1940-41 m., nes ta bet kuria kaina. Kiekvienam gal
perduotą projektą šio instituto sėms ir laisvėms garantuoti. loveičiku 1919 — 1923 m ir žy anksto galima buvo tikėtis ir tik" naikinti žydus, kurių tada nebe da jie dar nebuvo gimę ar tebe vojančiam turėjo būti aišku, kad
uždavinys bus teikimas paramos Žmogaus teisių instituto steigi dų atstovais seime Vadinami naivieji ar nesubrendusieji galėjo kas buvo likę.
buvo kūdikiai. O čia dabar ame ne laikas ir ne vieta buvo tokius
privačioms organizacijoms ir as mas yra labai teigiamas riškinys **pogromai,, buvo tik "spaudos an laukti ko nors kito.
Netiesa, kad naciai vežę į Lie rikiečiai pergyvena visokius "kal klausimus kelti. Staiga pagarsėjęs
menims, kurie remia žmogaus ir pavergtų tautų atstovams rei tys" (prasimanymai).
tės kompleksus", kaip viduram baltiečių puolėjas skundėsi drau
Oponentai buvo menki. Julius tuvą naikinti žydus iš kitų Vak. žių atgailautojai už nuodėmes, gijos pirmininkui, kad dabar
teises ir laisves prievartos kraš kėtų skatinti savo kongresmanus
Žinoma, negalėjo laisva valsty Slavėnas ir Antanas Musteikis ne Europos kraštų todėl, nes žinoję, kurie nešdavo gatvėse didelius jo gyvybė eranti pavojuje, nors
tuose. Paramą numatoma teikti to instituto įkūrimą pravesti
bė, kurios per 80 proc gyvento buvo tinkamai pasiruošę, neturė kad lietuviai nekenčia žydų Apie kryžius ir skaudžiai
organizuoti kongresus ir suvažia
plakdavo negalėjo pateikti jokių duomenų,
tai lietuviai sužinojo tik -po karo.
jų
sudarė
lietuviai,
toleruoti,
kad
jo
po
ranka
statistikų
ir
doku
vimus, kuriuose bus keliami nu
Gegužės 18 d. Atstovų rumuoAišku, naciai lietuvių neatsiklau rykštėmis vienas kitą. Dabar kad jam kas grasino. Vis ta pati
pagrindinių
sikaltimai prieš žmogaus teises ir se buvo priimta bendra rezoliuci- 7 proc tautinė mažuma, kuriai mentų, neatrėmė
sė, o vežė žydus todėl, kad čia vie amerikiečiai patys save kaltina taktika: skundimasis ir kaltini
krisves, teikiama pagalba užsie- ja (nr. 624), kurioje primenama, lietuviški reikalai buvo visiškai kaltinimo tezių. Jie turėjo reika name forte prie Kauno buvo įsi dėl daug ko. Pirmiausia dėl neg mai be įrodymų.
ny išleisti ir skleisti knygas ir ki- kad Lietuvoje ir kituose kraštuo nesvarbus, monopolizuotų visą lauti kaltinimus pagrįsti faktais ir rengę gerą žmonių naikinimo j - rų vergijos, nors negrai čia gyve
Bendradarbiavimo karštligė
tus raštus, kurie draudžiami se turi teisę veikti grupės, budin- stambią ir smulkią prekybą, eks kritiškai įvertinti žydų panaudo monę. Tokių buvo daug kur: na turtingiau, negu bet kur Af
priespaudos kraštuose, remiamos čios dėl vykdymo žmogaus teisių portą ir importą, pramonę ir ne- tus šaltinius, daugiausia sufabri Ausorrwitze, Maideneke ir kitur. rikoje, važinėja "Cadillacais",
Šiais laikais "bendradarbiautoparodos meno kūrinių, politiniais ir nuostatų, priimtų Helsinkio judomo turto nuosavybę miestuo kuotus sovietų, ir atmesti juos
gauna
aukštas
tarnybas,
visur
jų"
ir pataikautojų niekur ne
Lietuviai esą kalti, kodėl neiš
sumetimais draudžiamos savame konferencijoje ir kad Sovietų Są- se. Todėl buvo įsteigti kooperaty kaip nepatikimus. Tuo tarpu jie
favorizuojami,
turi
geriausias
są
trūksta. Įdomus yra vokiečio dr.
gelbėjo savo žydų, kai danai su
krašte, numatoma pagalba orga- jungoje tokios grupės yra perse- vai ir bendrovės, kaip "Lietūkis", pasitenkino tik bendromis frazė
gebėjo išgelbėti beveik visus savo lygas išsimokslinti, jei tik netin Loeber pranešimas, kai jis 1977
nizacijoms, kurios rūpinasi per- kiojamos. Pabrėžiama, kad kai "Pienocentras", "Maistas" ir k t mis, kad tas ar kitas kaltinimas
žydus. Pirmiausia danai neper gi ir sugeba. Amerikiečiai esą m. lankėsi visose trijose Baltijos
sekiojimo aukomis ir jų giminė- kuriems aktyviesiems buvo atim- Tačiau tai buvo tik konkurencija nepamatuotas, neįrodytas, aš su
gyveno 1940-41 m., nėra buvę ko- kalti, kam norėjo ginti Vietna respublikoee (žr. AABS Newsletmb, taip pat teikiama pagalba ta pilietybė tarp tokių sumini- arba "fair competition", nes nie tuo nesutinku ir pan.
muistų ir žydų valdžioj, nepaty mą ir Kambodiją (tiesa, nevyku ter, May 1978). Su AABS vado
JAVnse toms organizacijoms, ku- mas ir Tomas Venclova. Ekelia- kas nedraudė žydams ir toliau už Iš klausytojų tarpo "Tėviškės
rė genocido ir deportacijų Jie ga siai), kur dabar komunistai vyk vybės pritarimu, jis kvietė Balti
rios telkia teisinę pagalbą ir žmo- ma, kad Sovietų Sąjunga jau yra siimti prekyba ir pramone. Buvo Žiburių" redaktorius
tribūnoje lėjo išvežti laivais žydus į Švedi do pilną genocidą. Kalti tie, ku jos respublikų mokslininkus da
jaus teisių bei laisvių gynimą nuteisusi visą eilę tokių grupių kalbama, kad Lietuvos Bankas iškėlė klausimą, kodėl negalėjo
ją ir tai buvo gana pelninga kont rie nori apsaugoti Ameriką nuo lyvauti šios organizacijos veiklo
priespaudos kraštuose. To insti- narių. Rezoliucijoje reikalaujama duodąs žydams kreditus lengviau, būti svarstomi ne vienas, bet du
rabanda. Tiesa, vokiečių lai teroristų ir anarchistų, todėl rei je: dalyvauti konferencijose, pa
toto vadovybę sudarys septyni nuimti neteisingas bausmes tų negu lietuviams, nes daugiau pa genocidai: pirmiausia baltiečių
vai patruliavo, tačiau tarp dau kia sulikviduoti CIA ir FBI, rei sidaryti šios "tarptautinės orga
nariai, susitarus su senatu, ski- grupių nariams, grąžinti jiems sitikįs jų komerciniais sugebėji genocidas, vykdytas sovietų, ir
gelio įlankų, pusiasalių ir salelių, kia sunaikinti kariuomenės pajė nizacijos" nariais (!). Jie klausė
rlami JAV prezidento. Numato- laisvę ir leisti toliau be kliudymų mais. Joks ^tatymas nedraudė vėliau žydų genocidas, vykdytas
žinant victos«geografiją, nesunku gumą ir beginkliams atsiduoti si su susidomėjimu ir pažadėjo to
mas metinis instituto biudže- veikti žmogaus teisių labui Ska- žydams užimti valdžios, tarnybas, nacių. Pirmininkaufantis atme-.
buvo* mažiems laivams pralįsti. Sovietų malonei — tada bus ra kį pasiūlymą aptarti atitinkamo
tas —5 miL dolerių.
..
tinamas
. prezidentas, valstybės būti miestų burmistrais, profe tė šitokį klausimo kėlimą, kaip
O kur galima buvo iš Lietuvos mi sąžinė, bus pasiektas teisingu se vietose, ty. Maskvoje, nuo ku
*
sekretorius ir kitos valdžios insti- soriais ar karininkais. Ir tokių bu "ne į temą", nes čia esąs svarsto prasprukt? Visur aplink vokiečių mas ir aukšta moralė, nesvarbu, rios viskas priklauso. O ten tik
kad visame pasaulyje įsivyraus
3į projektą tenka sutikti pa- tucijos kiekviena proga griežtai vo, nekalbant apie gydytojus, vais mas tik žydų, o ne baltiečių ge užimta, arba frontas.
tada bus duotas pritarimas, jei
sovietinė vergija. Yra pastebėta,
Jankiai ir juo džiaugtis. Gal jo reikšti JAV protestą prieš Hel- tininkus ir advokatus, kurių bū nocidas.
matys
iš bet kokios "detente"
kad psichinės ligos irgi yra už
Gelbėtojų atsirado
veikimas bus kiek apribotas dip- sinkio grupėms priklausančių va labai gausa
krečiamos, ir nemaža mūsiškių, sau propagandinės naudos, jei
Žydų vaidmuo Sovietams
lomatinių dėsnių, vengiant at- žmonių kalinimą,
Vienas New Yorko laikraštis
Vis
dėlto,
nežiūrint
į
netolimą
ypač iš jaunimo, jomis jau ser galės viską paimti savo kontro
vaisant
virų konfliktų su priespaudos
Kongresas nusprendė šios « - skelbia šūkį: "Anticommunism
leri, kaip atsitiko su UNESCO,
praeitį ir pavojus, atsirado nema ga.
kraštais, bet visgi tai žingsnis zoliucijos tekstą perteikti Sovietų is Antisemitism". Žinome, kad
Mes žinome, kad ir Latvijoj, ir ža lietuvių, kurie gerbėjo žydus,
VVorld Council of Churches, argera kryptimi: išryškinamas su- Sąjungos
ambasadoriui
Wa- daugelis lietuvių yra antikomu- Lietuvoj iš Rusijos atsiųsti vy- ypač jų vaikus nacių genocido
(Nukelta į 5 psL)
Aš stengiausi kitiems baltiesirūpinimas žmogaus teisėmis ir shingtone ir Sovietų Sąjungos
laisvėmis, numatoma finansinė, aukščiausios tarybos prezidiumo
poras s u dėže— Jei pasakytum, —užsigautų! Niekas į nepamaištausi prieš save. Pasisuki į šalį, pasidairai, o
teisinė parama kovotojams už tas pirmininkui. Pažymėtina, kad renenorėjo, kad pastebėtum jo kvailumą a r naivumą,.. vėl grįžti į savą kryptį, vėl į save...
laisves priespaudos kraštuose, zoliucija buvo įpriimta vienbalRankoj virpėjo plunksninė šluotelė, braukant lem
Raudonplaukė rūpestingai vyniojo, supo, atsargiai dė
Tik JAV valdžios žmonės turi šiai.
pų
viršūnes
ir ilgus jų liemenis, šluotelė braukė, purtė
j
o
vėl.
abi
dėžės
po
stalu,
smalsiai
sužiuro
į
jos
ranko
laikytis reikiamo objektyvumo,
Taigi Amerika palaipsniui išsidulkes
ir
vėl
braukė, apeidama kiekvieną brangesnę
j e tarnautojos kortelę ir— pinigus. Visa automatiškai,
ne kaip dabar dešinesnėms vals- judina ryškiau ginti pavergtų
Romanas
išmoktai, negalvojant, tik, žinoma, užbaigiant skysta lempą, lyg karaliene, Kresteldama šluotelę atsidusda
tybėms, kaip Čilė ir panašios, tai- žmonių teises, drąsiau protestuovo; nebuvo atdaro lango — iškratyti nešvarumus.
šypsena ir garsiais žodžiais:
komas didesnis griežtumas, o ko- ti prieš persekiojimus ir priespauAL&BC7A
Štai ir švara Amerikoj! — šyptelėjo. — Iš vieno šo
—
Ačiū,
Vėl
ateik,..
Bet
kada.*,
Malonu
patarnau
munistiniams kraštams rodomas dą.
% **•
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no šluostai, į kitą nupurtai; tos pačios dulkės čia nu
tu
Ji pasisuko ir grižo prie prekystalių. Ten pardaviDabar Marianne jau tikrai skubėjo | keltuvą. Dar gula.
Spaudoj ii gyvenime
įėjo kojines. Jai norėjosi lyg ir pažaisti Paklausė rau porą kartų žvilgterėjo j tą pusę, kur nusiyrė Dange
Felicija šlepsėjo link raštinės, apsisukus vėl grįžo;
donplaukę pardavėją:
r u t i . Danger... Ji šypsojos iš keistos pavardės, papurtė tartum dūšia be vietos. Lyg ir graibėsi kokio darbo, o
— P o kiek pora kojinių?
galvą ir vėl sau šypsojos... "Gal dar jis savo pertrau iš tikro — nieko nedirbo. Užeidavo pirkėjai, dairėsi po
— Po dolerį ir penkis centus. Geriausios rūšies! koje? Gal vėl pro čia praeis? Būtų gera susitikt... Bet paveikslus, veidrodžius, pasigrožaudavo ir nueidavo.
Tokia kaina — tik išpardavimui, kuris tesis nepilną sa- kodėl mintys į tą pusę krypsta? Kas man tas naujai su Marianne tiesi stovėjo vidury lempų miško. Žvilgsniu
Vakarų Vokietijoje leidžiamas. Pažymi, kad Baronas dienomis
jraite...
— Išpylė pardavėja įsikaltą atsakymą, — Ku- sipažintas vyrukas?"— Ji staiga pajuto, kad jau vėluo globė paveiksluotas sienas, ir šviesom mirksint; plotą,
laikraštis "Latvija*' išspausdino dirba "Draugo" redakcijoje, o daug
straipsnį, kurį parašč Imants Ba-' rašo naktimis. Jis rašo vedamuo- i o numerio norite?
j a daugiau kaip dešimt minučių. Ir be tikros priežas ir taku nuslenkančius žmones, ir storulę Feliciją, vis
lodis, recenzuodamas j latvių kal-i šias, knygų, koncertų, teatrų re— Devyni ir pusė — mano numeris. — Ji galvo ties... A r gi ji gaišavo, kad tik jį susitiktų? Gerai atro besiramstančią į stalelį... Toks nuobodulys ją apniko,
bą išverstą A. Barono knygą, lat-j cenzljas, padeda jauniems phmks- j o : gal tikrai nusipirkus kojinių? J a u paskutine pirą
do, įdomus.- Bet kas jis jai?..
net galva svaigo! Tokia gūdi vienuma, slegianti nuo
viškai pavadintą "Mana sievo?(nos darbminkama. Jam patinka įdėvi... — Prašau man — ilgas.
"Big deal!" — šnibždėjo sau, — ach du lieber taika, nors bėk iš pasaulio—
Maias dels?" (Mano žmona, manoj darbas dienraštyje, nors tai suriSRaudonplaukė pasilenkė po stalu ir ištraukė dvi Gott! Waa ist denn mit mir?"_.
— Laba diena.— šyptelėjo Marianne į atėjusį pir
sunus). lietuviškas jos pavadini ta su nemaža Įtampa. Jis skatina
mas "Mėnesiena'*. Straipsnyje Ba vesti laisvės kovą, laikytis morali mm
kėją, akimis susitiko jį sekančios moteries žvilgsnį.
Jai darėsi pikta ant savęs. J a i buvo pikta ir ant šio
ronas vadinamas latvių vertinamu nės drausmes, branginti savo tau
— Štai Labai graži spalva, gerai dėvisi, stiprios
Vyras ėjo ir nuėjo; su moteriške jie ne drauge,
vyro, kuris kalbino Feliciją, žioplinėjo po ketvirtą
autorium. Pažymi, kad Baronas tines vertybes, saugoti jaunimą nuo ir nebhinka,
asimiliacijos.
Jis
įsitikinęs,
kad
ra
ši
atrodė
visiškai kito tipo krautuvės viešnia, negu
jau parašęs 21 knygą h* kad jose
— Prašau dvi poras. — Marinanne net jau šypso aukštą... Ko jis nori iš jaunos, kvailutės mergičkos,
nemažai atsispindi jo autobiogra- šytojo uždavinys yyra tarnauti
buvo ana. iš Marianne gražią lempą nupirkusi.
josi, pagauta šio pardavinėjimo žaidimo; ir buvo gera kaip Felicija?.. Kas jis toks, po galais?..
fiškų elementai. Gyvenime jis ma tiesai ir laisvei
— Hi! — Nelabai noriai atsakė ši.
"Geh zum Teufel! Alle Maenner..."
Jei bū
pirkti, geriau — negu parduoti.- Taip, ji suprato. Ji
žai matės tikros laimės, bet tikis į
— Kuo galiu patarnauti? — Tęsė pokalbį Mari
žmogaus gerumą. Gyvenimo kovoj
viską suprato. Juk čia jos bendradarbė "Mėlynojoj tų galėjus, būtų treptelėjusi koja. Kažkam, su kažkuo
susilaukiama dvasios pergalės. Ba- — Stnomerdngns vyras vilioja kompanijoj". Juk turėjo ir ji prekę girti, turėjo rek besibardama. Bet tik pasisuko ant kulnies ir trankiai anne. — Tai jos pareiga.
— Kiek?— Rodė stambiu pirštu pirkėja.
yra prieš šabloniškumą, vul- moterį. Inteligentas vyras ln- laminę litaniją iškalbėti... Taip mokoma paruošiamojoj kaukšėjo kilimais neišklotu link keltuvo taku.
— šimtas trisdešimt. — Marinanne atmintinai
garamą. materializmą. Prieš tą i » i tepegaoja j . Humoristas vyras klasėj, taip įprantama...
Ketvirtame aukšte ji stengėsi užmiršti save ir vi
žinojo kainą,
iškelia idėją, dvasios pasaulį. ren- Į ? " ™ ^ • ^ ^ ™ T
~
Raudonplaukė krapštėsi po abi dėžes; ištraukė sas anas mintis, stropiai šluostydama dulkes nuo lem
— O? Kaina man nesvarbu! — Papūtė gurklį pir
gijos vertę, kas padeda mums iš-l^nksmina ją. Paslauga vyras vieną porą kojinių iš vienos dėžės, ištraukė antrą iš pų liemenų. Gal ir sąžinė.- Už kiekvienas kelias su
likti žmonėmis. Baronui žinoma į meilikauja jai. Dosnus vyras
gaištas minutes ji stengėsi, rodos, atidirbti, kažką kėja. — Bet šios lempos forma — ne mano skonio!
Šopenhauerio pesimistinė filosofi- patinka jai. Doras vyras sto kitos dėžės, vyniojo, gumuliavo, supo į ploną, baltą
Aš tokios nei virtuvėj nelaikvčiau! — —
ja, bet didžiausias jo mokytoja*' bina Ja. Rimtas vyras laimi ja, skudurinį popierių... Marianne galvojo: juk dėiėj yra k»žkam <rra*mti... Tokia buvo T»ri{rfmtis. Gali tnw%ai
(bot danfjaul
buvo nata gyveniaas,
»
WūMam A. Wai» (trys poras, juk galėjo tik vieną nuimti ir jai duoti uwipamaistauu prieš aarooavį prieš viršininkus, bet —
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C L A S SI F I E D G U I D E

Padėti buvusi žiauri. Neleido aet
Mielas svečia^ dar pasilikęs
parapijų organizuoti. Vyskupui
Brirgiui teko kreipus net J Viii-r salėje, ilgokai it-lbė'esi su Clevekana i r k t Po kiek laito padėti* Ta»do
««*~ n<*»«.o.
lietuviais.
reoooft — omnrrt*rni» j R F I T T # T %-rr
*fi> wžamm ITALAI
Vaišėmis ir visu pareneimu sve
pagerėia Kanadoje naujieji imi
? • • • • • •
•
• • •
— .
- •
grantai buvo palankiai traktuoja čiai b u v o paferiSunt:. Gerai s u į Pasiduodamas namas sn dtdeba
W a n t e d Dealers:
Factoiy Assembler
puikus
Užsiminęs mušu visuomeninio » Dlanuotas,. aeistę>tas,
*
sklypu Unkm Pier, NCckigan.
t
&u
ps 1AI
With gpod mec&azdcal abilky fo»
» ?«
P£ f
« . ""*?. " 5 'Kreiptis UL 616—169-4368.
gyvenimo problemas, vyskupas maistas: Parapijos tarybai ir k l e - r P-oo:ln«
ana fioof repaira on otd a n d
faeavy
commercial iaundry manu.
užakcentavo: "Jokiu nuomonių bonuj priklauso padėka, kad to at>\> ouiiaiaga tt ia aifco. a trecnettiacuirer
oooa worlong cnnriibong
doua
ouecšy
ULDA
iimultitioa
aavor.
kias šventes organizuoja ir su
2} (nito nito. Nua>
skirtumo nebijau", kalbėtas, dis
Svturty ev^ry h.ome and buildins » « .
8
0
d
s(aTis
randa talkininkų bei talkininkių nec c a n use i t Wa asa. onlj; a a s s - ssnmkai patys aildo. Daugiau kaip
^
salary
kuruoti, tartis, priimt?" nuomones
Jacturer that tralnji h<r*r to insteJU
visokiems darbams. Ir šio pobū- •witb
on th» &>b trainlag bj factcry j $38,000 mftinin, psjsms, Iftrtrar S
ar atmesti, bet nesibarti. Per daug;
irjstalltoj. Xo . fe«a oi a n y kini. W e
are oniy irtereat»d to sellln* tnto tų paiatoo^
VYSK. V. BRIZGYS
j šventė savo 5 0 metų kunigystės pavyzdžiui kreipiame dėmesio į
(fttke&a į 5 psL)
rooflng and energy aa-Ytag a v i e n a i
DMeHs mBr* 6
638-7371
and equipm«nt that ^le manufac' sukaktį. Mūsų pagarba už visus "Naujienas", kurių tikslas erziriV
CLEVELANDE
buoga)ow. Gazu M>aomas.
t\^ia Ca^ be apniied aU ye%r round.
jo atliktus darbus per ilgus jo, ti visuomenę. (Manau, kad tikrai
W-it«? Importai Oiemicals tnc, 4ff00 {reogta* skiepas. 30 p. sklypas. $37^)0.
Balandžio 2 3 d. atšvęsta se
u t y i s i o
Wi<Kahicfcx>u Ava., PhSa^ Pa. t 9 l 4 4
kai»p keliaujančio vyskupo metus. nemalonu buvo girdėti, tuos žo
INSPEOTOB
Mr. WaHeis,
or cull
niausios lietuvių Šv. Jurgio para
Priminęs dešimtį garbingų Lie
Predsion
sheet metai parta. Ojxm28 metai kai b* pcrtrsnkiM rarnaodžius ypatingai tiems, kurie visą U»lUJUt'ri*IIIIHfWHMWM*<rttWMtimNW .va i-8»o-«tts-a«a4
pijos Patrono Šventė. Kieb. kun.
ing avaiiabie tor ecspaEipncač r'ff-t
tuvos vyskupų: Giedraitį, Valan
<an» Ueoįviam* ir ją Artn^nm.
Mušt b« able to \cork i r o i a Blu«
B, Ivanauskas ir parapijos tarylietuviškąjį gyvenimą matuoja t<J
PrinTS to c5o«e tolesauoe. Appks —
čių, Baranauską, Matulionį, Ma
fSKt€mUAMJk;
—
Vtm
EEKT
fca į šią šventę pakvietė vysk.
l t MA I T I S E t A L T Y
RuoSatls ką perstatyti, pakeisti,
tulaitį, Reinį, Skvirecką, Paltaro dienraščio informacijos matu, jį
AbiHty Metai Produets COb
ataonįnal
Gsraža,
Viduje
ar
«
iauko
Vincentą Brizgi, kurio ''diecezi
ką ir kitus, kalbėtojas mūšy su- uoliai remia, kaip jų nuomonės anaft : MplMbit? Visuomet Sa Jums IŠNUOM. prie vienuolyno. 5 kamb.
5506 N o . Wolcott A v e
ja" apima viso laisvojo pasaulio
butas. Skambinti iki 2 vai popiet 2951 W. S3fd St. 436-7878
kaktuvininka
palvgino
s
u
savo
[
reiškėją).
Galime
kultūringai
paĮ
M
pasyvios,
«*
v******
kainą
P«Cetuvius katalikus, išskyrus Eu
telef. — 4S4-S852.
vakar0
oirmtakais. Jis turįs daug pana- f le"uzu<*L rasti sprendimą'Įauga- [** +"**?** -.Į***^:
ropą.
timt
£*< ^ ' < e s a a i e v l € n a t iiihli Hf IĮĮSw£?^^"
~ I S N U O M : Brightaa Parke 4-ių
Nors ganytojas, kiek sąlygos ir šumo į mūsų istorijos lietinius!??* ?;
kamb. butas vyresnio amž. g y 
vvskupus. Sukaktuvininkas ver-Į seimą . Kalbėtojo nuomone,. esavL
Smail machine tool builder neėda
Jaikas leidžia, laikas n u o laiko
1
ventojams. Telef. 52S-7S67
tas ir didžios pagarbos už meilę, ma apie dešimt asmenų, kurie
eaq>. lathe operator. Interesting
aplanko ir Clevelandą, bet ir šis
srork, good ben. Pull rime.
kurią parodė savo broliams. Vysk. mėgsta ginčus.
VIZITINIŲ KORTELIU
Jo viztras buvo visu lauktas.
Vysk. Brizgio atviras hr nuo
Brizgys yra ir knygų autorius, ak
GaU t'or appointment
Ltetuvtų ot§giamo) gamtoj, aetoK
"Dievas mūsų prieglauda ir tyvus lietuviškoje periodikoje re širdus, žodis buvo palydėtas ploji
BOKALO
I E Š K O
NUOMOTI
nuo Chicagos, prie ežero didelis na
WALSH PRESS & DIE C0.
stiprybė** giesmė pasitiko lietuvį liginiais, socialiniais ir politi- mais ir atsistojimu. Šis savo vys
mas ir 3 akrai žemės. Daug kitų prieganytojas,
V>-riški8 pensininkas ieško 3-4 statij. Svarus oras, aptinka ir namas
vyskupą, lankantį lietuvišką pa r-iais klausimais, mūsų gyvenimo kupo sosto neturįs
TeL — 3 7 8 - 6 7 0 0
kartu su mumis keliauja svetK
rapiją. Iškilmingas šv. Mišias at- kelių stebėtojas ir vadovas.
mMOoįBsmm yra kamb. buto. Pageidaujama tarp tinka pastoviam gyvenimui. $45,000.
67-toa
u73-^ios
ir
tarp
Califomia
pįįntįm. Btanierfai jaa plar«sąvo vyskupas su kunigais B.
Po puikiai paruoštų pietų il muose kraštuose, nors jau gero
Modernus 15 metų mūro namą*
Bet tnuca Ir vtaų n*o- ir Western. Marąuette Pke.
kai
įžengė
į
aštuntą
dešimtį
me
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui
Ivanausku, A. Goldikovskiu ir J. gesnį žodį tarė vysk. V. Brizgys.
Skambint
—
4?e-«87
tnrtd gra£M »lrfNEE3DKD A T ONCS
patalpos. Daug priedų. Vieta Mar
Cekavifiumi. I pamaldas atsilan
Savo neformaliame išsisakyme tų.
ąuette
Parke.
Auksą
kokybė.
Žema
kė gausiai ne tik parapiečiai, bet vyskupas palietė daug klausimų,
Atvykusi Dievo Motinos' N. P.
BKpetieaeed. Msst sefc^ip s s d n
| ^Vnsgc^ adaotm*
prodnc&on
s a Ptatten Type
antrosios liet. parapijos nariai ir kurie aktualūs
visiems lietu- parapijos kleboną kun. G. KiMJSCEULXSEOVS
mflMi
paramai
4
vienetų
mdras
Ir
g—pfw
Mar
ktri tikintieji. Tiktai per Bernelių viams, tuo labiau — daugiau ar jauską, S.J., svečiai pasitiko pJctTOP WAGES
ąuette Parke. Naujas gazu šildymas.
ir Prisikėlimo mišias erdvi bažny mažiau įsivėlusiems į lietuviško jimais. Jis pasveikino svečią ir Un~
Našlė atiduoda už $38300.
Escellent working conditionsča pilniau prisipildo.
• kėjo ir Jurgio parapijai dar ilgus
gyvenimo ratą
Gražus platus sklypas ir garažas
Cafl 342-3369 Weekdays
Vysk. V. Brizgys pabrėžė, kad metus išlikti lietuviu tautiniu 2h
Parapijos choras, vadovauja
Marąuette
Parke. Vertingas pirkėjui.
mas Ryto Babicko, neseniai turė ir kitose vietovėse dar norėję da diain.
IIIJIIHHIIHJI
jusio sunkią galvos operaciją ryti jo kunigystės sukakties pa
•
Šv. Kazimiero lit mokyklos
mo
Apdraustas perkranstymas
-/."
(prie vargonų Jūra Blynaitė) per minėjimus, bet jis atsisakęs. Į Cle
kiniai Kristina Kasulaitytė ir
AntttnUjaufl Kairio dramų
visas Mišias giedojo įvairių liet. velandą atvažiavo ne į pagerbi{•airių atstumų
Small machine tool buOder neėda
2825 Wes* Tfsf Street
Rimas Balašaitis Įteikė vyskupai
exp. boring mill operator. Interestkompozitorių religines giesmes j mą — minėjimą, bet pabendrau
iiiAJjiya viešoje knygoje
Vak S76-1S88
Tet 737.7200 ar 737-8534 m g work. good ben. Pull tžme.
ti su Clevelando visuomene, kuri tos mokyklos leklini "Atspin
b e Mišių dalis.
lHttlllt(IIMHnilllfllHHr.i}tHHHItltfM«NIII
Tikrai R. Babickas yra Dievo! jam artima jau nuo 1948 metų, džiai".
Call for appointmeat
-.
i s good eonditkm — 1 Į £ story 9dovana Sv. Jurgio parapijai,
room brick bungalow. Laving n a . ,
Kun. Juozas čekavičiua, niu
WALSH PRESS & DZE C0.
X. K0TEU&, 4 • . drąsia
FACKAGE E X P B E S 8 AGKSCTS
dining rm,, den, 4 to 6 bedrooms.
jorkietis, kuris dažnai ttvyksta
t a^ULJSS ROMAI, 4 v. dmMARMA NtrjeHKIENft
2 car gar. Low 40'a. V i c 67th and
Tel — 3 7 8 - 6 7 g Q
patalkinti klebonui Ivanauskui,
ja£ Parapiečiai, gyveną apie §v.
Kedzie. Call 737-8906
SIUMTiMIA!
į
UETOVA
net juoku. Lygiai perdėtais aukš papasakojo keletą anekdotų.
tJąĖSGOS
m TILTAI, 3 v.
t a n a i f>g*aJ«»)«uMW ga
Jurgio parapijos bažnyčią, yra be
čiausiojo laipsnio terminais sve
laistąs I i Europos
"Nerijos'*
vokalinis
vienetas,
Del greito ir patogaus patarnavi
veik a n f pirštų suskaičiuojami.
W . N S t , d u l s v o , OL
čias buvo pristatytas ir parapijos vadovaujamas Ritos Kliorienėsmo Ttsmų pirkimo ir Į»irli>vlinn Movė up to a Fermaaent PoatUonto—
nepriTEL.
—
WA
5-2787
Jei parapija ir sekmadieniais n e 
a Pleaaant.
ProfessioaaJ
EnvtronIMtttIllilUMtIUl
biuleteny: "Iškiliausias lietuvis, Čyvaitės, akompanuojant Kristi
prašome fksmHnt
m.
ankakč.iai
•aient—
beturėtų gražaus giedojimą baž
garbingiausias svečias, lietuvių nai
Kuprevifiutei,
padainavo'
nyčią lankančiųjų skaičius gal
...Jotu t h e RahabUltattoo Iaatttato
VHIUI HOFFMANU
tremtinių žvaigždė, šviesus žibu penkias skambias dainas ir, puoli
of Caicaso!
dar smarkokai sumažėtų. Tiktai
Teief. _ 767-0690
l i t f g B pentaatiimi S&55.
rys, kelrodis mūsų religiniame gy? kai prašant, dar padainavo **?*•
We are currecUy staftiute
w
entuziastų choristų, parapiečių,
BuJralu* B e ^ t y
•ecurlty tote* and a r e aeeking hlgiily
venime". Todėi ir nestebėtina^ dainuosią tau dainelę".
SERfiNAS
perkrauato
baUas
ir
persocable individuali w h o aave a t
tarybos ir klebono dėka parapija
4243 West 6Srd Street
kitos daiktus. Ir & toli miesto lei
kad asmuo kuriam tokie epitetai
ieast three years i a w en£or«eaient,
Buvo pristatyti organizadju at
Taikosi ir rn»"-gina ieškoti sprendi
eeenrity, o r miBtary polloe operattiona
dimai ir pilna apdr&nda.
priskiriami, nejaukai pasijunta.
B
B
H
Ū
C
A
S
experience.
X u s t be a TJJ&. cOtbsen
stovai, o Čiurlionio ansamblis
mo ateičiai. Sprendimas ture? bū
and Ji y««4rw of ag*» or ov>9r,
įteikė
vysk.
VBrizgkii
sveikiniti surastas vienokia ar kitokia
4S45 W. S3id Street
Vyskupas su šypsena prisimi
• HKUTaaUJl
EtoseUent salary, benefits, a n d eam
adresą
reer potentiaL
FV» ooaelderatiott.
krvptftni: pasilikti čia, ar ieškoti į nė anie gandus, kurie buvo pa-į ? .
"
' ^ ^ į ^ f ^
SHfe
outą
s
s
S
soteg.
mdrmta
11
m 60629
e.p&r -n p^-^rtn only to t b e Pnraonkitur vietos, perkeliant parapiją, j leisti'net jo artimiausiu bendra-* ^ m u sutartine, maldaJhr^M*.
metų senumo. Atskiros iUdyms eOs- nel Department.
f eali'iu {MPCOLAS
Ivanausko mėgstama uBr>*nat,
Sfa8 * c w m
tomem. Garažas. Arti 73 tr RodcvsiL
darbių ir kad apie ji tiek prikalREHABIUTATiON 1NSTPTCTE
Giliau pažinti tikėjimą
COSMOS PAJBCELS E S F B B a s SfiBjOOi.
i beta ir prirašyta, kad ir jam mi- tlilItHIIHHIIHHtlUIHIHUliHimilllllllllllllllMRiaMIHIflI
OT CITICAGO
MHtHHf«lllllllllMlti;
IBUTC V U O H A V m v *
Gainytojas savo trumpame, bet j rus. nebebūtų jokiu kalbu. KalbėSIUNTINIAI { UCTiM
s*& EL sjupertST SPC
Staosoj <iii o Ima a — PardsvtsM
tsss a IHheted at^OiStani, OL SSS0I
Chieago. I t
giliame pamoksle priminė paties į damas apie savo Jaunystę ir pa- VYRIAUSIAS UET1IVCS liUKVIUIMO KOMITETAS
ssei w. ėst* st^ rtrtra^n, m. ssss
Valdymas
Sv. Jurgio autentiškumo klausi-; laukimą, vyskupas pabrėžė, kad,
A s Skraai Osportuatty
TeML: SSS-S7S1 — MII t l M
SUTRĖKĖ OOMSITITEE F 0 B tffiBRA31CW OF UTUTJANIA
afcVV
Tas
mą, kuris daugeliui buvo sukėlęs jei reikėtų vėl pradėti gyvenimą,
m
29 Wesi 57tt S^ We% f « i . !^ i . f * W — Tet 7824099
fam tikrų abejonių, ir lietė reii- norėtų būti kunigu, nk gal gei
gKJ abejingumą ir jo priežastis. - resniu. Mums reikia jaum;, inteliSssall manufactarer o f ssacbine
Re&ia, pagal r>amokslinir>ką, sa- į gentų, gerai paruoštų kunigų. Kai
1.
B A O I T i e i C S
tools needs man yrbo likęs t o work
vo tikėjimą geriau ir giliau pa- j nebus kunigų, neliks ir lietuviškų
KILIMUS IR BAIDUS
SiS6 Ss. KscMs Avs. — 7»-S2SS with tools. Assembling n e w machiLietuvos laisvinimo darbai neslbaK į tmos !«isyinlmo reikalais, ir para.
firBi !r religinis įsisąmoninimas i parapijų, o kartu gali subyrėti ir
gia su Vasario lS-sk» minejimęis. ^mal Jam ruoštis Lietuvos bylą tęsti
nes. Interešting work. good ben.
turi eftl kartu su mokslo pažan- į Altą, LB, Balfas, dauguma lie Priefiinpu — VURO Tarybai anksti-}
Pull time No experience necessary.
Ir toUau setariagai veikia VUKO
ga. %aip mokslininkai, protesiona- • tuvių darbų sustos. I lietuvių ku- j pavasari priėmus motme sąmatą, imo il&iSbma mfomacnie' tarnyba — rei *, BTJBNT* _
83 — M ir Nacot Mur $48,900. 7
Call For A p p o i n t m e n t
kamb, 4 mieg
įfd iAžinieriai, daktarai savo sri- į nigų eiles turi ateiti kitokie kuni metu jo darbų vykdymas darosi n - kis l e ^farjai. Tai keletas pavyzdžių
SS — 77 Ir Ssvrysr. Bifitr. $38JKa%
, jtsų dflmcshil.
ties sprendimų ieško
tynnejimų, gai, su tvirtu charakteriu, pla tensyvesna.
WALSH P RESS & DIE
5 i^iiij>,. i- mieg.
'
Poiofnotii,Totftn'J
ha
pro^a,
trumpai
j
oš
Studijų būdu, taip ir religiniams tesnės inteligencijos. Lietuvių gy
Suprasdami, kad mes Mo
1« — «5 ir Whippts, $41300 5
C0MPMJT
a>irįLWneia primfe^f, kad, be tieskv [
klausimams reikia studijų, skaity venimas čia be lietuvių kuni jus kreipiamės paramos,
kamb, 2 imsg,
kad
mes
ne
vieni
dtrtSam
utnB'^nh
paramos
Tr^os
Fondu!
ir
tuo
mi,
PiliK
Z A f O L I t oU — 80 ir Loniuifoin $88,500. 8
bos n e tik lietuvių (jos nedaug gų neįmanomas.
TeL — 3 7 8 - f 7 8 5
*fc * e « M t «
ir nen6r@sxhii psĮSuVUKUL ^-pamirStinas \r tes
kamb, 3 mieg.
neturime), bet ir svetimomis kal
Cev-elande esą pakankamai ^ f ^ S t o l S L ^
r . - fajueatuiis būdas VLIKO darbams
78 — S2 ir RJrnmoa*. Mflr. $35.000
bomis.
lietuvių d'.-iem parapijom. Rei- ga karts nuo karto primtntL. kaii T paremtL apie kur; smulkiau inforreles. OA
AOtO PARTS S4LESMEK
7 ksmb.. 4 mieg.
Knpja Tautos Fondo teisinė tarnyba.
Tiktai skaitant, studiįuojant, I ketų atsisakyti minties — ieng-•.Tautos fondas yra
92 — 57 ir KoektreO. $28300. MOr.
€Sood opportunity for autoparts
ryrmėiant galėtų būti religinės vai parapijas nurašyti. Reikia iš- j KO darbų finansavimo
' Kviefii&me jos patarimais pasinau6 kamb, 3 mieg.
! counter men in growing organizadott,
Seteane
pasinaudoti
OH
to.
kad
Jss.
abejonės pašalintos. Skundimusi • laikyti jas, o, reikalui esant, per- .
58 i Hotmm. MOr. $56^00. tiop.
SIUNTIUNU f LHTUVĄ SS —
tvariuct per Tautos FonŠiais metais toBau
5% kamb, 3 mieg.
ar •priekaistavirnais tikėjimo a b e - . kelti kitur. Panaikinti lengva,
EXPERTENCE PKEFPT5KED
rySio palaikymas m Liearra pir VII- i ^0,- *asis yra nuo ^nokesCių atleld»aM — 72 ir Wbippia, MOr. $39j90a
ir
kitus
kraHus
jonės neSnyks. Š-ziesus ir gilus Įkurti sunku. iCiip teigiamą paMnst be inteliigent, sipcere and
sutaupomi aukšti
KO rad!k> valandėles, bus »Uan •>*- ma lesjpBuzacŲa.
6 kams.. 4
savo tficėjimo pažinimas padaro vyzdį nurodė Detroitą.
džiany periodiniai VL2K& tedajai ^«P * BO .«*escia. o tuo pačiu pa NEDZINSKAS. 4865 AJMBCT A— 272 —SS ir RockmeC 2 auktta mftr trustworthy. Can lead t o positions
of responsibility. Good starting sa
gyvenimą prasmingą.
Vysk. Brizgj's, kuris" palaiko įvairiomis kalbomis. Visi Jie reflcatla- dedarha ir Lietuvos
reika- CMcaeo, 0 L SMS2, tefcC S97-0M9
$39,900.
lary
plūs insurance security beneplačius kontaktus su kitataučiais, gL Eltos biuleteniai Betuv&t kafes,
271 —83 ir Tatmss. 2 aukStų mflr.
Pristaitymas
f
i
t
s
.
T
h i s i s a JOO WQrtb. r h a n g i n g
kurie
teu
yra
prisiminę
838J00.
džiaugėsi, kad svetimųjų akyse skirti svarbiausia tarpusavio rjdtfo
for.
References
reąuired.
fbadą
(Ljdtuanhm
National
palaikymus
nutarta
praretktO.
kad
288 —88 Ir Tatass, 2 snfcfta
Po pamaldų parapijos salėje mūsų charakteristika yra graži,
Rutndstion, Inc.) -JTTO palikimo reisutaupius
daugiau
l«ų
pirminės
svar
Call For lnterview after 9 s . nv
S32.00a
strrerigtos vaisęs — pietus, j ku ietuviai laikomi kultūringa ir am
bos projektams, pvr, kad ir Deserto jkabas twsritydami tartaras a č i ū !
278 — 58 *P SMkoioU. 2 bota
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X R . AXAN 925-2323
riuos atsilankė per 250 svečių. bicinga tauta. "Chicagos lietu diniams VLTKO leidiniams: sdvišoą ,
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MSCSAS,
Ptiė garbės stalo pakviesti vysk. vių grupė yra fenomenas*, kar genocidui ir mformacinam vtOuiti
— —— —
VUKO Pinnininkas
V. Brizgys, kunigai: Ivanauskas, tą išsireiškė žydų profesorius, anglų kalba apie Lietuvą.
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I
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Gold&ovskis :r Cekavičius (vė kalbėdamas socialinės srities dar Daug demeskr ir Wsų sHrts ^oAjiiGts vAiAms.
W. flMfc S t , tai T7S-14SS
liau atvyko ir kun. G. Kijauskas, buotojų suvažiavime Ghicagoje. nimo projektams, susiiusietns suliev
CrOUIUL CLERK
Tautos Fondo Tarybos Pirm.
W . SSrd S t K « t
S.J.), Aušra ir Rytas Babickai, Jis ragino visus geriau pažinti
t«0l|OWIIIIIIIIIIIIIIIin«l0lWBOaaB80l0Ji
itilHimdHUUHM
liultiliUii
hSVS
Mušt b s acenrate typist
Raimundas Kudukis, Antanas Šią etnine grupę, kuri ne skaičiu
oattMos
P H O N E — 707-4)600
M. JU i l M K U S
good ftgure sptftude. Good beneBuknis, švenčiąs 80 metų am- mi, bet savo
—
organizuotumu, ^OICF^MRSSMI
SOTAJIT P V B U O
fits, excelL worldng conditionažisus sukakti, ir parapijos chore, opera, tautinių šokių grupėmis,
TAX ssaRVKai
VYRAI BE H O T E t T S
WB, šoksit tautos
ML2S4^4J
tjedets Jau per 4 0 metų, Alfonsas lituanistinėmis rrHikyklomis, dai
Call Kr. IiSkovIts
V ^ M K M M M ; • i*i t T*i A i ^-^->.*fc* -*» »•
Taip pa* daromi VKR'ltMAl,
SW1
lUUOUARD/ORDER
ir Ona Mikulskiai, Algis Kasulai- nų ir tautinių šokių Šventėmis,
& 8 U C 1 0 O J 1 S IT U .
8J fH
BOJi ««~
O1MINT0 m iliiilliiąl iillileil
OatlUVJl TYPtST
tis ir Z*BBM$ Obeknis. Sv. Jur-laikraščiais, knygomis ir L t yra
rajšrrB88
rnjjmux
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IB M O I I B f S
AaTosoui and direet moomfe« e^tK V f l A I
p6 prfrspljos tarybos pirm. Pra- pavyzdingiausia,
slsat visitors, type ordas* for
ass Razgams sklandžiai vadova
EXPERIENCED COOIC
sarts for pariaging
"Jokių
rmotnortių
skirtame
vo SA% pobw*ui.
K n y g a d o k t a a n M M Ir •ksAi»m«rAi pstuottaL l f f l
•osdunery
maaufscturer.
SwitchMam o r Wo«8u8
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nebijau"
Apsimcka skelbrJa dtan. DRATIOE, board experienoe preferred and good
K Vjien\ fiitis garbingo svečio
posL ISleido J A V L B K r a i t e V*j**y%a. K s i a s $ 1 2 5 s a
jis piioHsaotsi asollni—• Us- typtag tkflh tsąuired. Pbooe 471 8881 Fnli or Part Time. Apply <* C s l
pristatymo iody pabrėžė, kad su
pershtntinsL
O s a n a a m : OesADLsAa ts*r. w. *Sr4 8 t ,
Vysk. Brizgys savo minčių pa
WlKSTBO>fS DELICATESSEV' mmrmŠOĖ, gi stelbimu
sirinkome minėti šv. Jurgi ir pa- sidalinime prisiminė ir sunkias
n K A T LAJttS COB*
yra viaisans prieinamos.
53477 No. Clark Street
Psrkld.
fotfeti gair7t(5»ą, ifu?B p e n u i at- emigracines pirmąsias dienas, ku- [
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FACTORY

SPORTO APŽVALGA

tis ir visa, ko }i siekia, mums vi
siems yra taip mažai brrngj.
Su pagarba,
Rytas ir Aušra Babickai.

(Atkelta iš 2 pusi.)

II OKUPUOTOS LIETUVOS

ketės ir kiti sporto reikmenys ir
aptarnauja apie 60 proc. viso pa
saulio pareikalavimo, pakeltas į
inžinerijos direktoriaus vietą.
Dr. J. Kašubą bus techniškai ir
finansiniai atsakingas už naujų
produktų bei gamybinių procesų
įvedimą, patobulinimą ir bandy
mus.
Dr. J. Kašubą yra aktyvus lie
tuvių gyvenime, vaikai lanko li
tuanistinę mokyklą, pats dalyvau
ja ALIAS Clevelando
skyriaus
veikloje. Jo brolis crof. dr. R. Ka
šubą profesoriauja Clevelando
valstybiniame universitete-

linkybių — neįvyks.

mo — pietūs s u šaltu ahtčrn
Kviečiami visi apylinkės lie
Birželio 11 d. 4 v a i p. p.
tuviai atsilankyti
Valdyba
įvyks klube minėjimas. Trum
pą paskaitą skaitys dir. pirm.
Paulius Leonas, koncertinę da
— Dideliems dalykams atlikti
lį atliks operos soL Antanina
j privalome ne tik veikti, bet ir
Dambrauskaitė, poeziją — Gun
da Kodatienė, akompanuos Da i svajoti; ne tik planuoti, bet ir
nutė IJaugminienė. Po minėji j tikėti
Anatsie France

Graži dovana ir komentarai
— Vilniaus Statyba pirmauja.
nereikalingi!
Vilniuje baigėsi pirmasis kva
lifikacinis ratas tarp 6 koman
AMERIKOS LIETUVIŲ
dų dėl dviejų vietų aukščiausio
TARYBOS
je lygoje. "Vilniaus Statyba ko
Clevelando skyriaus valdyba
voja puikiai ir iš eilės laimi
pasiskirstė
pareigomis: A. Pauprieš Rygą 125—1OT, Krasnadorą 113—H, Kijevą su garsiuo Clevelando sv. Kazimiero lituanistinės mokyklos 6-jo skyriaus mokiniai tienis — pirm., D. Jokūbaitrenė
Nuotr. J. Vyšnionio — vicepirm., Pr. Razgaitis — vij u Salnikovu 108—104, Nikola su mokytoja Dalia Stani&kienc
cepirm., ryšiams su organizaci
jevą 126—96 ir prieš Maskvos
jomis, F. Mackus — sek:., K. KaSemarą 127—92. šį ratą bai
ralis — ižd. V. Smetona — sekr.
gia pirmoje vietoje ir turi daug
spaudos informacijai, E. Aukš
vilties Kijeve antrajame rate
tuolis, narys jaunimo reikalams.
užsitikrinti sau vietą aukščiau
(Atkelta iš 4 pusi)
nosios — Jadvyga ir Petras Klio- ČIURLIONIO KANKLININKAI
sioje lygoje.
Kaune įvyko jaunių ir jau vio šeimininkių tarpe matome riai Clevelande.
Jauniesiems laimingai baigti kviečiami į Braziliją, kur visos
nučių Pabaltijo krepšinio tur tas nuoširdžias, talkininkes, ku
trys Pabaltijo valstybės nori iš
nyras. Visos pirmosios vietos rios pagelbsti visada, kada vertas studijas ir laimingų vedybinio gy
kilmingai paminėti 60 metų ne
venimo
dienų.
atiteko Lietuvos jauniesiems dėmesio parengimas yra daro
priklausomybės sukaktis.
BAISIOJO BIRŽELIO
Nagevičienė, Obelenienė,
krepšininkams,
tik
merginų mas:
PROF. ANDRIUS
MINĖJIMAS
DR. JONAS KAŠUBĄ
rinktinė liko antroje vietoje. Razgaitienė, Budrienė, Gausienė,
KUPREVIČIUS
Ypatingai puikiai pasirodė jau Spirikauskienė, Neimanienė, GaiNumatytos pamaldos birželio
Mūsų įpianistas virtuozas, kaip tarptautinėj True Temper - Wilnučiai, kuriuos treniruoja tel žutienė, Sumakarytė, IeŠmantieamerikiečių spauda praneša, po kinson - Allegheny Ludium kor 10 d. SL Francis De S a l e s kat.
šietis K Petkevičius, ilgametis nė ir k t
25 metų dėstytojo ir pianinio poracijoje, kurioje gaminamos bažnyčioje dėl susidėjusių ap
sąjungos rinktinės žaidėjas ir
Tokių švenčių reikia ir Sv. Jur dept direktoriaus pareigų pasi
gio parapijai ir visiems lietu traukia iš šios muzikos mokyk
kapitonas.
— Futbole mūsų reprezen viams.
los ir visą savo talentą ir laiką
P. S. Tuojau po šventės, kom- atiduos Clevelando valstybinio
tantams vis dar nesiseka. Klaipėdos Atlantas baigia su Vo-lpanijos siųstas, turėjau išvykti universiteto muzikos profesūrai.
roneitt 1—1 ir laikosi 10-je vie ilgesniam laikui į Alabamą, todėl
RAIMUNDAS KUDUKIS
toje, o Vilniaus Žalgiris prieš ši korespondencija kiek suvėlavo.
V. R.
Kutaisio Torpedo 1—l ir prieš
Buvęs Clevelando miesto įmo
Rostovą 2—2 ir stovi vos 9-je
nių
direktorius ir regionalinės
VAKARONĖ
vietoje, nes iš 8 rungtynių 6 bai
kanalizacijos direktorių tarybos
Ateities klubo vakaronė įvyks pirmininkas, pasitraukia iš šio
g ė lygiomis.
— Lengv. atletikoje naują birželio 2 d. 7:30 v. v. parapijos posto ir visą laiką pašvęs savo
Lietuvos rekordą pastatė klaipė viršutinėje salėje. Giedrininkės naujai įkurtai inžinerijos firmai.
dietė J. Putinienė su 50.10 mtr. skaitys savą kūrybą.
ALGIS RUKŠĖNAS
Visus maloniai kviečiame atsi
ieties metime. Ji sumušė B.
Kalėdienės rekordą, kuris buvo lankyti.
Dokumentinio veikalo anglų
Irena Sušinskienė kalba "Day of S i a m e " autorius,
išsilaikęs net nuo 1958 mt.
žurnalistas ir visuomenininkas,
— Rankinio pirmenybių ant
T A U T Ų FESTIVALIS
A. ^ A,
parašė trijų veiksmų farrą, pava
rasis ratas baigėsi Zaporože.
Gegužės 20-21 d. Kento vals dinęs "Tartarus arba posėdis pra
Kauno žalgirietės pasirodė pui
..
tybinio
universiteto Trumbull gare". Naujasis Rukšėno kūrinys,
kiai, ratą baigdamos puikia per
campus surengtas tretysis meti sceninis veikalas sprendžia isto
gale prieš Baku 21—15 ir at
broliams LIUDUI ii brolienei DANAI, PRANUI ii
nis Amerikos tautybių festiva rijos reikšmę moralinių koncep
sistodamos antroje vietoje. Vil
lis, kuriame dalyvavo 16 tautų cijų fone. Veikale iškyla blogio
niaus Eglė pralaimi Kijevui net
brolienei DANGUOLEI reiflritt gilią užuojautą.
tautinių šokių, muzikos ir dainų problematika ir Antrojo pasauli
ST—10 ir baigia 5-je vietoje.
Je
grupės. Lietuvius atstovavo Cle- nio karo istorinės asmenybes. Vei
' —Rankinio pirmenybėse Kau velando Grandinėlė. Jos išpildo
Miįolė Raišyte
kalas parašytas anglų ir lietuvių
no "Granitas" pralaimėjo Mask mą programą sekė pilna audito
kalbomis.
vos Zasui 26-31 ir liko VI vietoje.
rija žiūrovų. Grandinėlės sparvin
PARENGIMAI
Moterų grupėje Kauno "Žalgiris"
gam ir grakščiam šokiui vargiai
HI vietoje, o Vilniaus Eglė IV,
Gegužės 27 L. Mirusiųjų ka
kokia kita grupė gali prilygti.
pradeda paskutini ratą.
Publika ją palydėjo su gausiais rių paminėjimas.
Palangiškiu
— Futbolo reprezentantams vis
Birželio
4
d.
Sv.
Kazimiero
m.
aplodismentais. Gražesnės rietu
nesiseka Klaipėdos Atlantas, pra
vių reprezentacijos vargiai gali mokyklos mokslo metų užbaigi
laimėjęs Lipeckui 0-1, iš 4-tos
mas.
ma tikėtis.
krenta i 9-tą vietą.
broliams LIUDUI ir PRANUI su šeimomis reisTriame
Birželio 11 d. O. Mikulskienės
Lietuvių tautodailės skoningą
— Kryžinio įkarštis Vilniuje
kanklių studijos mokinių reči
gilią užuojautą.
nemažėja. Tūkstančiai žiūrovų, parodėlę ten pat surengė Kento talis.
Ričardas Estka ir Adomas Ramia
dar tebedžiūgaują puikiu Kauno universitete studijuojančios Vik
Birželio 18 d. Dievo Motinos
Žalgirio pasirodymu ir bronzos tutė Lenkauskaitė, Ligija ir Kris N. P. parapijos parengimas.
su Šeimomis
medalhi, su nemažesniu entuzi tina Rociunaitės, talkinant Aud
Birželio 25 d. Karininko Juoza
azmu palaiko Vilniaus Statybą, ronei Tamošiūnaitei ir prof. J. pavičiaus Šaulių kuopos geguži
kuri kovoja 6 komandų turnyre, Cadzow. Festivalio programa iš nė.
kad išliktų aukščiausioje klasėje. leista atskiru leidinėliu.
Liepos 8 d. Dainos sambūrio
Pradžia sėkminga su dviem pui
VESTUVINIAI VARPAI
iš Australijos koncertas D M N P
kiomis pergalėmis: prieš Rygos
salėje.
Asta Joana Dabrilaitė iŠ WorASK 125-107 ir prieš KrasnadoLiepos 16 d. Clevelando Balfo
rą 113-94. Lietuvos pirmenybių cerster, Mass. ir Romas Andrius skyriaus gegužinė.
moterų,klases meisterė tapo Vil Pliodžinskas iŠ Clevelando birže
V R.
LAIDOTUVIŲ DIBEKT0R1AI
lio 17 d. Sv. Kazimiero bažnyčio
niaus Mokslo komanda.
BIRŽELIO ĮVYKIU MINĖJIMAS
— Kaune įvykusiame pabal- je priims moterystės sakramentą.
CLEVELANDE
00VY0AS P. GAIDAS k GERALDAS F. 0AIMID
tiečių jaunių ir jaunučių tumy- Vaišės Maironio parko salėje.
Lietuvos okupacijos ir tragiš
re Lietuvos jaunimas pasirodė į Jaunųjų tėvai Joana ir Zigmas
rRTS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
puikiai. Visose grupėse laimėtos Dabrilai ir Zelma ir Vytautas kųjų birželio įvykių minėjimas
4830 84 So CaUforela A voaat
pirmos dėtos, tik merginų klasė Pliodžinskai, jų giminės, draugai Clevelande įvyks birželio 25 d.,
ir
jaunųjų
studijų
draugai
linki
sekmadienį,
12
vai.
Šv.
Jurgio
je antra Ypatingai puikiai pasi
Telefonai U 34448 k U 3 9852
rodė jaunučių rinktinė, treni šviesių bendro gyvenimo dienų liet parap. salėje. Pagrindiniu
loraritaco Avoauo
Avoaui
ruojama buv. rinktinės žaidėjo Jaunoji pora įsikurs pastoviam kalbėtoju pakviestas žymus visuo
Al 15-07 Saat* Narmttagt
gyvenimui
Clevelande.
menininkas
prel.
Jonas
Balkonas.
telšiečio K Petkevičiaus, lengvai
Teleionas — TArds 7-1741
Al tos sk. valdyba
nugalėjusi Leningradą 59-37, Es
SVEKLNAME
tiją 64-57 ir Latviją 55-48.
500 DOL RELIGINEI ŠALPAI
Šį šeštadienį, gegužes 27 d. Sv.
Jurgio bažnyčioje Clevelande su
Religinės Šalpos Clevelando »IHIItMIIIWnillMIHMIMinillMIIHHilMttHW«IIPHMIH»IIM«UIIIIIIIIIIIIIIHMMimWltH^
situokia
Živilė
Kliorytė
ir
Linas
komitetas gavo 500 doL čekį ir
SHtGIS PABALTIEČIAMS
runa DOVANA IVENCIV » KITOMIS PROGOMIS
f
Vaitkus iš VVaterburio.
tokio turinio laiškutį: "Siunčiam f
(Atkelta iš 3 psL)
Živilė studijuoja odontologiją, mūsų dalį Religinei šalpai. Malo
nu, kad jūs džiaugiatės surinkę
ba pagaliau sulikviduoti, kaip at o Linas mediciną.
Vestuvių
pokylis
Ursuline
Col
3,000
dol., bet mums taip pasidarė
sitiko su Baltisches ForschungANTRA
LAI D A
lege
salėje.
gėda,
kad Clevelande atsirado vos
sinstitut Bonnoje (uždarymą So
.
-IllaldftJaunojo tėvai Ona ir dr. Vladas 250 "aukotojų", kuriems nebuvo
vietai išsiderėjo iš nuolaidžios
• - Prat Ja
Vak. Vokietijos Brandto vyriau Vaitkai gyvena Waterbury, o jau- {gaila 12 dol. (vieni pietūs Ginta
Ninfirti Tartamentas yra pratilto
sybės). Loeber patyrė, kad da
Uaia, Vertimas padarytas gražia lietuvį kalba,
dek* laida z
bar Baltijos mokslo įstaigose ne
perduodama piieinaipa kaina.
rasi AABS leidinių, nors jie ten
n m a n "DRAUGO"
Mylimai motinai ir močiutei
nemokamai ir niekam neprašius
Kataa-JMft
siuntinėjami
(net apie 120
S
egz.) Jie esą laikomi specialioj
niinoia gyventojai praSood pridėti 50 cento, mokesčiam ir
bibliotekoj Rygoje, arba persiun
(Kitur gyveoauUeft pridekite 25 centus}.
mirus, sūnų LEOPOLDE, marčią MARYTC, anū
čiami komunistų partijos cent
Ta
kus JŪRJTC. MILD* ii VTD$ bei sūnų VYTAUT*
rams trijose Baltijos sostinė
se. Kaip matome, visokiems bend
ir jo seimą nuoširdžiai nSjauBame.
NNAN8AS
radarbiavimo Šalininkams visa
Ona ir Jonas Kavaliūnai
4848 Wsst 8SrO Stratt
dos trūksta tikrovės pajutimo ir
Sigute
ir
Hemardas
MikrutaJ
paprasčiausios logikos, jie visa
Chicap, Kilnok 80829
dos linkę kišti savo galvą į kiek
"mr'<Sh
'
luiliniaiiftaaiaaaaaiaaBaiaaaatiiiaataaaaaiaiil3lii
vieną bolševikų paruoštą kilpą.
rlllisHIilHf

CLEVELANDO ŽINIOS

LIETUVIAI
FLORIDOJE
MiomL Fia.

ALFONSUI ŽVALIAUSKUI miras,

Penkerių Metų Mirties
Sukaktis
JL A.

-\ ,

Marijonos Balkus
(Balakavicieai)

; • r.
T

99x

•

Jau suėjo penkeri metai, kai negailestinga mirtis atskyri ii mflsų
tarpo mylimą mamyte, kurios netekome 1973 m. gegužes 26 d. Pa
laidota Sv. Kazimiero kapinėse.
Palikai tu mus visus dideliame liūdesyje. Reikalui esant, ra vi
siems padėjai ir visus atjautei. Niekas negali mums Tavęs pavaduoti
ar tavo vietą irMmtl. Kol mūsų širdys sustos plakusios, mes nepa
miršim Tavęs, mylimoji mamyte.

rs"

Bet Tu jau mūsų nebegirdi ir nebematai. Mes lankom Tavo
kapą, dabinam gražiom gėlėm ir laistom graudžiom ašarom. Sunku
mums visiems tikėti, kad jau guli amžinai užmigus, bet Tavo švelni
dvasia viešpatauja mūsų tarpe. Mylima Mamyte, ilsėkis ramiai.
Tavo geri darbeliai visi atlikti.
Mūsų brangiai mamytei pagerbti bus laikoma 30 iv. Mišių per
visą birželio mėnesį.
Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįstamus su
mumis pasimelsti už a. a. Marijonos sielą.
Sūnus Bernardas ir dukterys: Sesuo Konstancija ir Sasao
Marijona (kaztauerietės) ir Lee.

5U

Mažeikai Evans
+ :-

•

UktotuvhA Direktoriai
6 8 4 5 SOUTH W E S T E R N W E

-i.

Trys Modemiškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tei. 737-8600
Tel 737-8601

•< -

/ L i A . ALFONSUI KAVALIAUSKUI mirus,

E U D EIKIS

SV. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO

I

L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI
Uafofli Laldotuvitt HnMoria Asociacijos Nariai
ANTANU M. PffflUPS
TOMA8 Ir LAURYNAS LAIANA0SKA8
SS07 SO. LTIT A.NTCA A VE.

•

.

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SOMOS
2S14 W. 2Srd FLACX
M24 W. 89th STREET
11088 SonUineat Hl«hway,

VIndbaia 7 ^ m
Tai BEpnbUe 7-ltlS
DL
XeL 9744410

PETRAS MELIONAS
SO CAUFORMA ATS.

»

1

JURGIS F. NN0MIN
SS1S SO. UTUANICA A VE.

A. t A. FELICIJAI KUPCIKEVICIENEI
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7-1011

VASAI7IS • 8UTNUS
140S SO. SOth A VE.
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Tai, OLrmpie S>103t
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DRAUGAS, penktadienis, 1978 m. gegužės mėn. 26 d.
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X Rašyt. Vanda Vaitkevičie
i Motinos dienos minėjimą, ku
U A. VALSTYBIŲ
nė šį šeštadienį per "Lietuvos
riame dalyvavo 75 lietuviai
ml« . Programoje gražiai pasirodė
- A, a.
Aidų" radijo valandą duos įdo
mų gyvenimo epizodą jaunimui.
rė Los Angeles. Velionio seimą j ^ į ^ ų gokjų g ^ p š "Šatrija"
Rašytoja yra išleidusi nemažai
ir brolis r a š y t Juozas Grušas j su naujais šokėjais. Lietuvių
^n>"gu jaunimui ir vaikams.
liko okup. Lietuvoj. Velionis radijo valandė'ė Motinos dieną
rastas savo bute miręs širdies ir R. Kalantos aukos metines
X šv. šeimos viloje buvo g e 
priepuoliu. Jo laidotuvėmis pa- minėjo
gužinių pamaldų procesija. Vi
gegužės
18 dieną.
X "Draugas" pirmadieni, ge
sirūpino sesuo Emilija Čekienė, Apylinkės valdybos pirrnininkas
si gyventojai susirinko sode ir,
gužės 29 d., dėl Kapų puošimo
atvykusi iš Chicagos.
Antanui Lankučiui vedant pro
J. Miliauskas Lietuvių Ben
šventės neišeis. Pirmadienį re
cesiją su kryžiumi, sekė kun. S.
druomenės
vardu sumaniai veda
— Los Angeles, Calif., šv.
dakcija dirbs kaip šventadie
Adominas, seselės ir gyvento
akciją
padėti
okup. Lietuvoje
Kazimiero parap. Lietuvių die
niais, administracija bus užda
jai. Per procesiją visi giedojo
na įvyks birželio 18 d. Ta pro kenčiantiems lietuviams politi
ryta. Ateinančios savaitės pir
Marijos giesme. Ona Putrimas
ga rengiama meno paroda, ku niams kaliniams.
masis numeris bus tik antra
su palydovėmis uždėjo rožių
rioj dalyvaus Uloną Brazdžio
dienį.
PRANCŪZIJOJ
vainiką ant Marijos statulos, o
nienė, Jusefa Gedirninienė. Al
x šiandien prasideda poezijos po to buvo palaiminimas.
dienos Chicago je. Poezijos ver
— Mirė Andrius Vileišis. ErBJ en ,
e v , ^ ^ Angeles LB choras Spindulys, vedamas mokyt Oncs Razutienes. Jo ruošiama jaunimo šventė vyks fonsas Petrauskas, Alfa Pažiūrienė,
Jonas
Andrasūnas,
Julija
Nuctr. L. Kanto
timų vakaras 8 vaL vak. Jau Dukterų draugijos pirmininke, | b i r ž e l i o 1 0 ± veteranų salėj Culver City, Callf.
ąuevilly Yveline ligoninėje mirė
nimo centro kavinėje. Publika buvo sužeista automobilio nelai- j . ^ • « • • • • • — _ — - — _ — i — - ^ — — — i ^ — — — — — i — — — — — — — ^ šalelytė ir Livija Lipaitė.
Andrius Vileišis, 55 m. amž.,
prašoma ateiti kiek anksčiau, mėje. Gavusi medicininę pa
— A. a. Bronislovas Kata- inž. Petro Vileišio anūkas. Pa
apsirūpinti kava
ir kt., per galbą Šv. Kryžiaus ligoninėje,
rauskas mirė gegužės 13 d., su laidotas vietos kapinėse.
žvelgti poezijos knygų stalą. ligonė pamažu sveiksta.
laukęs 72 metų amžiaus. Bux "Gyvenimas — dvasioje
Programą norima pradėti punk
KANADOJE
v o
"Dirvos" redakcijų atstovai,
gimnazijos niatematikos moatkurtus ir praregėjus", š i a te L. FONDAS ATSISVEIKINO
tualiai.
škėjimą.
Žurn. Būtėnui tary-įvisi svečiai buvo navaišmti M. ji kytojas, Lte^vjų Endktopedi- — Mėgėjų teatras "Aitvaras"
SU V L . BCTfcNU
x SoL Dalia Kucėoienė bir ma bus skaitoma Alvudo radijo
bos
pirmininkas
įteikė du fondo I Reinienės, valdybos narės, pa-i J 0 8 bendradarbis, kelių vadovė- yra pakviestas dalyvauti sep
želio 6 d. duos koncertą Cbica- paskaita ši šeštadienį, nuo 9 vai.
Žurn. Vladas Būtėnas penke
tintajame
daugiakultūriniame
gos Muzikos konservatorijos ryto, Sofijos Barkus šeimos ra rius metus labai sąžiningai ėjo medalius. kaip jo darbų įverti-' ruoštais gerais užkandžiais ir į 0 3autorius. Palaidotas Kalvateatrų
festivalyje
šį rudenį —
kavute.
Vaišes
lydėjo
d
r
a
u
j
^
z™™***
L
o
s
Angeles,
nimo ir tolimesnio pasitikėjimo
dijo programos metu.
salėje.
Ca3if
Uko
iaoia
Bpooė
i Lietuvių
fondo
informacijos
spalio
ir
lapkričio
mėnesiais.
giški pokalbiai ir mintimis atei- j
'
X Anatolijus Mllūnas, Ričar pareigas. J i s anksčiau, net ne- jo bendradarbiavimu ženklus.
X Chicagos A u k š t ttt mo
Dalyvausiančios grupės yra iš
Dr. K. Ambrazaitis, Pelno ties reikalais pasidalijimas. Ps.
das Mačiulis ir Vytenis Milūnas hudamas informacijos komisiAUSTRALIJOJE
kykloj šj šeštadienį, gegužės
rinktos iš 1977 m. festivalyje
komisijos pirnfninsudaro specialią L B Lemonto joje, yra prirašęs daug straips- skirstymo
SUSITIKIMAS
*
^ ^ žodžiu ^
27 d., pamokų nebus. Nauji
— Lietuvio radijo valandėlė dalyvavusių 10 vienetų. "Ait
apylinkės komisiją, kuri rūpi
mokiniai bus priimami birželio
nių xr .forinacinių r e p o r t a ž ų > £ £ £ > su Liet. fondo infor- SU ALEKSANDRU SKOPU ' per 3EA radijo stotį Melbour- varas", Aldonos Dargytės-Bysznasi lietuviškais reikalais ame fondo mkalais. Dabar dėl kitų
^ ^ ^ ^ a^oyanojo
10 d- 9 vai. ryto Jaunimo cen
Aleksandras Skopas, a n y k š - 1 n * gegužės 26 d. pristatė Lietu kiewicz vadovaujamas, jau pra
rikiečių spaudoje ir amerikiečių
J
įsipareigojimų us išėjo i š vafor-\ ltT>iU
^^,
^ma„-m
tre.
tėnas, yra "laimingasis'' _ ! vos persekiojamą bažnyčią. Pri- dėjo festivaliui ruoštis. Dra
Billy nn
Carter" žymeniu
politiniame gyvenime.
macinės
komisijos,
o fondo
Pats VL Būtėnas
trumpai,. vienas iš nedaugelio tų 300,000 statymas perduotas ALK fede- mos grupių vertinimas 1977 m.
x LB Lemonto apylinkės
v a l d y t e n-tar>i>a t a proga *im|
padėkojo vi- lietuvių tremtinių
bei kalinių, racijos rūpesčiu angliškai, pa festivaliui vyks per visus šiuos
nuoširdžiaį
valdybos jaunieji nariai gražiai
gegužes 24 d. vakare fondo bu-', šiems fondo valdybos, tarybos | kuris patyręs
didžiules kon- lydint lietuviškom dainom ir metus iki 1979 m. gegužės me
dirba lietuvišką bendruomeninį
stinėie surengė atsisveikinimą. .U_ ,
:
.
i
.
_-_;
..*
«
centracijos
stovyklos
Sovietų giesmėm. Pokalbį su federaci nesio, ypač 1978 m. festivalio
J
mm
a
darbą. Posėdžių sekretorė Agnė
I ar komisijų nanams uz nuosir- Sąjungoje kančias (1946—1954) Jos
jos pirmininku V.
V. Laukaičiu I metu. Taip tikimasi visuomenei
Katiliškytė apylinkės vardu pa
Hk ,^H
Atsisveikinimą pradėjo d r . j d ų d a r b ą i r pasiaukojimą, pri'parodyti tikrai vertingus viegalėjo gyvas iš sovietinio pra pravedė Dalia Antanaitienė,
sveikino Lemonto Maironio li
Ant.
Razma,
Lietuviųprisimin
fondo i simindamas, kad jam buvo ma- garo išeiti ir po 34 metų susi— Perto lietuviai suruošė kalus.
valdybos
pirmininkas,
tuanistinės mokyklos mokinius
lonu su jais visais dirbti. Jis
damas, kad fondui nuo pat pra Iišeir^ąs
ne dėl pavargimo, bet .jungti su savo JAV-bėse gyveir mokytojus mokslo metų už-į
džios
reikėjo
daug
darbo
ran
reikią.
kad
ateitų naujų pajė-|nančia žmona, trimis dukteri
baigimo iškilmėse ir įteikė apy
:
kų — organizatorių, aukotojų ir
mis ir dviem sūnum. Dabar jis
linkės piniginę dovaną mokyk-į
spaudos
bendradarbių.
Tame
gyvena Cicero, UI. ir, kiek dar
lai. Iždininkas Vytenis Milūnas i
darbe
ypatingą
uolumą
ir
pasi
jo
sveikata leidžia (Al. Skopui
teigiamai iškėlė lietuvių reikalus
31,000 PATAISŲ
Į šiaurvakariuose, prie Pulaski ir
^^^^«??i^^^B
aukojimą yra parodęs žurn. ir
jau 80 metų amžiaus), džiaugia
savo laiške "Chicago Tribūne"
si pavėluota šeimos meile.
Chicagos
švietimo
taryba &*<*&>. A v e » P r i e 31 ir Wesredakcijai.
Sekretorė
Vilija P L B valdybos pirm. Bronius Nai- rašyt. Vladas Būtėnas, kuris
Su Aleksandru Skopu lietu- patvirtino planą, k a d 3L000 ^ ^ ? r i e C a l u m e t e ž e r o ' 1 1 5 i r
Kerelytė dalyvavo LB Vidurio nys ir valdybos vicepirm. kun. Jo- gabia plunksna informavo vi
vių spaudos, radijo ir visuome-' mokinių vasarą turės eiti į mo- M k 2 l i o ' T a m reikaIui Chicaga
Vakarų apygardos metiniame nas Borevičius. SJ, vieno valdybos suomenę, ko siekia, ką veikia ir
nes atstovų susitikimą suorga kyk!ą, nes mokslo metu neįsten gaus 12.mil. dol. federalinės pasuvažiavime ir jame pateikė posėdžio metu. geroje nuotaikoje, ką yra pasiekęs fondas, kad
ramosį
nes abu sutinka svarstant artėjan galėtų remti lietuvių visuome
nizavo Balfo centro valdybos gė išeiti reikiamo kurso.
gražų LB Lemonto apylinkės čio seimo klausimus
nės kultūrinius reikalus. VI.
pirmuiinkė Marija Rudienė, paveiklos pranešimą.
Nuotr. V. Noreikos
ŠVĘS PDIMADIENĮ
PRARAS MHJJONA
Būtėnas ne tik pats informa
kviesdama
sekretorių Algirdą
X Dr. Augusta ir dr. Vado
X Venecijos kvepalai" buvu- vo, bet įtraukė ir daugiau įvai
Pužauską konferencijai vado
Chicagos miesto
mokyklos
Įtariamas narkotikų speku
vas šauliai, taip pat dr. Kazys > sio "Draugo" radijo, kuris vei- rių pažiūrų žurnalistų į infor
kapinių
dieną
turės
pirmadieni.
vauti
liantas Jose h. Herrera buvo pa
Pemkus tikrins sveikatą jaunu- k ė 1954-5 metais, vaidinimų macinį darbą ir fondo idėjos
M. Rudienė pristatė patį įvy- į nors šiaip Elinois ir Cook Jstai leistas už milijoną dolerių už
čių ir moksleivių ateitininkų, į rankraštinis leidinys yra gau- skleidimą. U ž t a i pirm. dr.
Mo kaltininką, kuris, jos žo-jgos bus uždarytos antradienį. stato. Atėjus laikui, jis teisme
vykstančių į Dainavos stovyklą, \ namas "Drauge" už 5 doL Vai- Razma jam nuoširdžiai padė
džiais, nesąs nei politikas, nei Chicagos miesto įstaigos švęs nepasirodė. Teismas dabar pa
ateinantį trečiadienį, gegužės dinimai buvo paruošti Vyt. Bag- kojo.
visuomenės veikėjas, o tik eili- pirmadienį,
darė žygius užstatą nusavinti
31 d., nuo 6:30 vai. vak. ligi i danavičiaus ir suvaidinti ChicaVladą Būtėną, kaip žurnalis
nis lietuvis, dabar jau imigranMOTERIS ISGĘLftfcJO
9 vai. vak. Jaunimo centre.
gos aktorių, vadovaujant akt. tą, plačiau apibūdino buvęs Liet. į 2urn. Vladas Būtėnas atsisveikina tas. Atskirtos šeimos rūpestis
30 MDL. DOL. SKYLĖMS
Šie tekstai gali būti Žurnalistų sąjungos pjrminin- j su Lietuvių Fondu jo išleistuvėse atsikviesti tėvą i š Anykščių. į
Nepaisydama šalto Chicagos
x Chicagos >tedžiotojų-Meš- Brinkai.
Nuotr. dr. K. Ambrozaičio
Elinois atstovų rūmai 94 bal
Ameriką nebuvęs lengvas ir tę- upės vandens, Evanstono rnotekeriotojų klubas kviečia visus naudingi radijo vaidinimams ir k a s kun. J. Vaišnys, prisiminsais
prieš 71 nusprendė skirti
damas, kad jiems abiems są-' gų, kurios skirtingais žodžiais aėsi 24 metus. Čia nemažai ris Marilyn Beis, 3 4 m., pamaį linksmavakarį birželio 3 d., šiais laikais.
X Kun. Pranas Raugalas, Ap jungos valdyboje teko
kartu ir skirtingu priėjimu informuo- j padėjęs Balfas, o jam kai kurie [ čiusi įšokusį nusiskandinti, greit 30 mil. dol. užtaisyti gatvėse
šeštadienį, 6 vaL vak. Šaulių
klebonas dirbti dviejose kadencijose (še- ! tų žiniomis apie fondo veiklą, j įtakingi
amerikiečiai
šiame pati nėrė į vandenį ir, padeda- skyles, atsiradusias per dvi
namuose, 2417 W. 43 S t Bus reiškimo parapijos
sunkias žiemas.
—
įvairių valgių ir gėrimų bufetai. Brooklyne, N. Y., žinomas lie šerhis metus), kad, nuomonėms Padėkojo savo kolegoms žur- j krašte ir JAV ambasados parei- ma Roberto Borgstrom, 4 4 m.,
IšgelbėtaGros Ramonio orkestras. Įėji tuvių visuomenės veikėjas, mus šsiskyrus, visuomet j a s buvo nalistams, spaudai, kuri jamigūnai Maskvoje. Po ilgų rū- ištraukė skenduolį.
DARBININKAI
maloniai
pasveikino,
atnaujin
galima
suderinti,
n
e
s
VL
Būtė-,
buvo
palanki,
ir
visiems,
su,
pėsčių
ir
vargų
A
.
Skopas,
pali-,
sis
Donald
Hampton
buvo
numas tik 1 doL
(pr.).
U 2 THOMPSON A
damas prenumeratą ir atsiųs n a s pirmiausia žiūrėjo žurna- kuriais teko praeityje ar teks kęs Lietuvoje sūnų ir dukrą, i gabentas į Northwestern HgoX Jeigu jau pirkti vėsintuvą, damas 9 dolerių auką. Nuošir listinės tiesos ir. teisingos in-į ateityje bendradarbiauti Pa- emigravo į JAV-bes visiškai ninę.
Chicagos darbo unijų vadai
tai tik geriausią — Emerson džiai dėkojame,
formaci jos, o ne savo nuomonės sisakė, kad jis yra pakviestas teisėtai oficialiai
pasisakė
už dabartinio Ulinois
PRAMONES PARKAI
Ouiet Kool pas Gradinską, 2512
pravedimo. Palinkėjo jam ir į "Amerikos Balso" įstaigą, bet
gubernatoriaus
Thompsono išIš AL Skopo pareikštų min
x Stasys Ramonas iŠ FleW. 47 S t , 376-1998.
(sk.).
toliau savo plunksna informuo- dar turįs galutinai apsispręsti, čių ir atsakymų į klausimus paMeras Bilandic pranešė, kad rinkimą naujam terminui. Tai
mingtono, N. J., siųsdamas pre
ti visuomenę ir t a pačia proga nes ir atlyginimo klausimas aiškėjo, kad jam teko daug Chicagos miestas pasiryžęs iš- pirmas atsitikimas, kad darbiX NAMAMS PIRKI1 PA numeratos mokestį,
atsiuntė
leisti 2 4
miL
* * , plėsdamas ninJdja taip stipriai palinksta
SKOLOS duodamos mažais mė sveikinimus ir 9 dol. auką. La dar įteikė simbolinę dovaną, yra svarbus jam ir Šeimai. Tai kentėti koncentracijos s t o v y k - ,
parvežtą
iš
Australijos.
gi
dabar
važiuojąs
tik
atosto
loję
Vorkutoje,
kur
jis
išbuvo
pramonės
parkus
buvusių sker- nuo demokrato prie respublikonesiniais pnokėjimais ir priei bai ačiū.
dr.
g
ų
jų
metu
vėl
aplankys
seL F tarybos pirrnininkas
8 metus. Į Anykščius sugrįžo dyklų rajone — 47 ir Halated, | no kandidato.
namais nuošimčiais.
X Elena Skladaitienė, WaterGediminas Balukas padėkojo į nas angliakasių vietoves, ku- tik Stalinui mirus ir Beriją nu
Mutual Federal Savings, 2212 bury, Conn., aukojo 9 dolerius
Būtėnui už atliktus darbus, už-|riose yra dirbę lietuviai, o Chi- žudžius. Jo kančių kelias — pų šeima, atsidėkodama. Balfui ] •NRUNilliiiHttniimimiimitiiiiinuiiiii'
West Cermak Road — Telef. ir tokiu būdu gražiai parėmė
tikrino fondo nuolatinį prisimi cagos palikimas paaiškėsiąs tik daugelio nelaimingų lietuvių ke- už didelius rūpesčius, įteikė šei
VI 7-7747.
(sk.) mūsų spaudą. A č i ū
nimą ir dėkingumą ir kvietė to vėliau.
liasTmums iš esmės gerai žino- mos dovaną. Visi sveikino A.
X Lietuviškų knygų "Drau
liau bent galimumų ribose būti
X Chicagos Anglijos - Brita
Atsisveikinimo kalbas užbai mas. B e t kai gyvas liudininkas! Skopą, linkėdami sveikatos ir Advokatai JONAS 6IBAITIS
ge" įsigijo ir aukų
atsiuntė:
6247 8o. Kedzie Avenue
fondo informacijos bendradar gė vald. pirm. dr. A. Razma.
pats apie tai pasakoja, tie mū^Ia^anijos Lietuviu klubas rengia
Juozas Juodakis, J. Juška, K.
biu. Taip pat padėkojo D. Bū- Po atsisveikinimo, į kurį buvo sų tautos vargai vėl iškyla
pikniką - gegužinę Vyčių sode
TeL: 776-3599
Susitikimas su A. Skopu vyPabedinskas, G. Baltrušaitis.
tėnienei, kuri turėjo kantrybės susirinkusi beveik visa fondo aikštėn.
ly - salėje gegužės 28 d., sek
k
o
naujose
Balfo
patalpose,
Ačiū.
Chicago, Ulinois 60629
laukti grįžtant i š ilgų posėdžių valdyba, dalis tarybos ir komadienį. Pražia 12 vaL Veiks
Savo pasakojimą A. Skopas 2558 W. 69th St., Marąuette
X P o penkis dolerius au
ir paskui pakęsti ilgas valan- mi? jų narių, taip pat "Draugo" pradėjo i š atminties padėklą- j Parko centre, kur Balfa s yra Darbo vaL nuo 9 iki 7 v a i vak.
virtuvė, baras, šokiams gros
kojo:
orkestras. Visi kviečiami atsi
muodamas eilėraštį, kurį jis dar kukliai, bet jaukiai ir skoninšeštad. 9 vai. iki 1 vai. d.
Elena Venclovienė, Bervvyn,
lankyti.
Klubo valdyba
Vorkutoje
sukūrė. Pasakojo gai įsirengęs,
(bk)
Al. Smilga. Chicago,
mmmmmm IIIIIHIMIIUIIIIIIIIIMIIIIIIItl
(pr.).
apie sunkias gyvenimo bei dar-1 —
•
Leonas Bajorūnas, Bingham•HMIMfHIMtlMHHIIMIK bo sąlygas, blogą maistą, s u n - ' a f»*n*m*ntmmmmmmmmmmmmmmm
ton.
x Mes taisome ir dengiame
kias skaudžias bausmes, šalt} ir - \
Visiems maloniai dėkojame.
visų rūšių stogus. Turime daug
kitas negeroves.
Paklaustas,
patyrimo.
Esame apdrausti.
kurie pareigūnai, komunistai lie
Kreipkitės į
Atvyksi
Mankyti DRAUGO.
tuviai ar rusai buvę geresni, at- ] s
HiiiiniiiiiiHiiiiitttiuiiiiiiinninniimiMii
ARVYDA KDZLA
sakė. kad rusai, nes savieji lie-j J
telef. 434-9655.
(sk.).
tuviai partiečiai visada stengia- g
Amerikos ti«euvW Ubai m#gsta lankyti gimines. Chicagoje beveik s
X NAMAMS PIRKTI PAS
si daugiau rodyti savo uolu-13 kiekvienas turi giminių.
z
KOLOS. Juozas F . Gribanskas, tMONCS — LAIKAI — DARBAI
mą, persistengti.
=
Bodami Cbicagoje, aplankykite Jūsų gerą]] draugą — dienrašti \
Konferencijai pasibaigus, da-1 s DRAUGĄ, kur gailina paaHnkti knyga i! didžiaakio Amerikos rinkinio. •
sekretorius S t Anthony Smvings, Redagavo STASYS BARZDUKAS
& Loan Assoc^ praneša, kad Išleido ATEITIS Ateitininkų šal
lyviai turėjo progos su Al. Sko- I Beveik visi leidėjai platina knygas per DRAUGĄ. Atvykite asmeniškai :
paskolos s u prieinamomis sąly pos Fondo lėšomis 1977 m. 216
pu pasikalbėti asmeniškai. Visi § pasirinkti tą knygą, kurią seniai norėjote įsigyti Matysite, pasiimsite \
gomis yra duodamos nuosavų pusL
nuoširdžiai
sveikino pasiekusį 5 i rankas, pertlOrtalta Ir JsttikinjrttB, ar norite plikti.
s
namų pirkimui. Paskolų sky Kaina su persiuntimu $2.30. Už
laisvuosius Vakarus ir savo šei- B
Be
to,
galCette
pasirinkt)
kok}
datykel]
II
O*
esanftu
rankdarbių
ar
s
riaus teL 656-6330, kalbame lie sakymus siųsti:
mą. Duktė Sofija Palionienė
keramikos. Pasirinkimas tikrai didelU
tuviškai
Arba kreiptis asme
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