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Nr. 140

Carteris Panamoje

"L. I B. Kronika" Nr. 32

Panamos Miestas. — šiandien
į Panamą atvyksta prezidentas
Carteris ir su valstybės šefu gen.
Omar Torrijos dalyvaus kanalo
sutarties ratifikacijos dokumentų
pasikeitime. Organizuojamos iš
kilmės, norima Carterį sutikti
gražiai .Organizuojasi ir sutarties
bei Carterio vizito priešai. Uni
versiteto rajone kilo riaušės, už
muštų buvo trys, o sužeistų 10.

Kratos ir tardymai
Saugumo uolumas jieškant spausdinto žodžio

vTTKŪNArrE užverbuoti savo|
agente.
Tardytojai daug kalbėjo apiej
1978 kovo 2 rytą Marytė Vitkunigus.
Džiaugėsi tais, kurie bei
kūnaitė skubėjo į Medicijos mo
parapijinio
darbo daugiau nie
Reikia pasimokyti
kyklą. Rotušės aikštėje stovėjo
kuo
neužsiimą,
nirto
ant
tų,
ku
"Volga" Nr. 84 - 92 ir šalia jos
rie "ardą ramybę". Saugumietis
iš Californijos
trys vyrai. Staiga vienas iš jų
kalbėjo: "Mes žinome, kad kovą
griebė M. VITKŪNAITE už ran
veda tik vienas žmogus. Mes jį
Washingtonas. — Prezidentas
kos ir jėga įgrūdo į mašiną, o
Krata buvo pradėta prieš 10
suimsime ir nustos ėjusios visos
Carteris sakę, kad jis, Kongresas
šalia atsisėdo du užpuolikai, ku vai. ir baigta 14 vai. 30 min.
brošiūros; išsiųsime toli jį ir vi
ir politikai turės pasimokyti iš
rie pasisakė esą saugumo darbuo Kratos metu be aukščiau pa
sus bendradarbius".
Caiifbrnijos
balsavimų. "Pasiūly
tojai. M. VrTKŪNAITEI parei minėtų leidinių buvo paimta J.
Tardytojas klausė, ar suimtoji!
mas Nr. 13" sumažinti mokes
kalavus iš jų dokumentų, vienas Girniaus brošiūra "Lietuviškojo
nebijanti kalėjimo. "Jei būdamaf
čius praėjo didele balsų daugu
charakterio
problema",
rankraš
saugumietis išsitraukė raudoną
kalėjime savo kančią bent vieną!
ma. Tai verčia Washingtonui
knygutę, bet į jos vidų pažvelgti tis "2mogus ir gamta", įvairūs
sielą laimėsiu, tai tikrai būsiuj
valdžios aparatą padaryti ne to
neleido. Pakeliui prisijungė dar asmeniški užrašai, magnetofono laiminga" —atsakė tardomoji.
kį brangų k išlaidingą. sumažin
viena saugumo mašina, kurioje kasetė, rašymo mašinėlė "OptiVakare
M.
VITKŪNAITĖ
b
ti taksus visuotiniu mastu.
m
a
"
ir
kt.
buvo trys vyrai ir viena moteris.
vo
nuvesta
nakvynei
į
rūsį.
SuAtvykę pas' M. VITKŪNAITE,
Po kratos M. VAITKŪNAITE
paėmė iš jos buto raktą, patys nusivežė į Kauno KGB skyrių ir imtajai prašant, iš jos neatėmė
Arabai plaka britus
atsirakino kambarį ir sugužėjo tardė iki 22 vai. Saugumietis rožančiaus. Rūsyje nebuvo nei
vidun. M. VITKCNAITEI įsakė RAUDYS siūlė daryti atgailą už lovos, nei čiužinio, nei užsikloji
Londonas. — Saudi Arabijoj
mo.
sėdėti ant sofos ir nejudėti iš vie
viešai buvo nuplakti du britai k
Kovo 3 nuo pat ryto buvo tę-j
tos. Mrj- Urbonas paskelbė kra
uždaryti į kalėjkną Šešiems mėne
siamas tardymas. Mjr. URBO-f
tos orderį —atvykę paimti anti
"Jei būdama kalėjime savo NAS vedė tardymą ir rašė pro-|
siams. Jie nusikalto muzulmonų
tarybinio turinio literatūros ir Tccmčia bent vieną sielą laimė
įstatymams negaminti ir nepar
dauginimo priemonės. Rašomoji siu, tai tikrai būsiu laminga". tokolą, vis primindamas, kad Vit
kūnaitė viską meluojanti. Tardy Kaunas paskutinėmis laisvės dienomis, prieš 1940 birželio 15 okupaciją (Nuotrauka Vytauto Augustino) davinėti alkoholinių gėrimų. Dar
mašinėlė stovėjo ant stalo, todėl
kiti septyni britai gali to paties
tojas MARKEVIČIUS užsipuolė
VITKONArrEI pakako tik ran
susilaukti. Dėl tokio atsitikimo
"nusikaltėlę": "Nejaugi išsiginsi
ka parodyti: "Pasiimkite".
savo kaltę ir žadėjo padėti išsi ir to, kad pažįsti Moniką, klie
britų parlamenite kilo apsipiktini• sukti iš "bėdos", kitaip jai bū
mas ir pareikalauta atšaukti am
Krata buvo
daroma
labai sią pritaikytas BK 68 str. RAU riką Ražuką, Angelę iš Skiemo-f
basadorių.
kruopščiai- Saugumiečiai peržiū DYS negailėjo pastangų VITKŪ- nių?" VmCONATTĖ pareiškė
rėjo kiekvieną popieriaus skiaute NAITE įtikinti, kad ją ekstremis kad šių asmenų nepažįstanti.
Kaip apsisaugoti
lę, nukabinėjo nuo sienų paveiks tai kunigai įpainioję į savo vo
Po pietų MARKEVIČIUS ir|
lus, o vieną iš jų išardė, žiūrė ratinklį, kad šiuo metu reikalin URBONAS nusivežė VITKŪ
nuo teroristų?
dami, ar viduje ko nors nėra ipa- ga ramybė, o ekstremistai su sa NAITE i Vilnių. URBONAS pra^
slėpta, išmaigė sofą, pagalves, iš vo brošiūromis kelią nerimą tau nešė, kad Saugumo komiteto vir
Washingtonas. — Senato Už
vilko antklodes iš užvalkalų, per toje, kovoja prieš tarybų valdžią, šininkas norįs pasikalbėti su tar
sienio
santykių komitete didėja
žiūrėjo visas knygas, šaldytuvą, patys norėdami įeiti į valdžią. domąja. Trumpo pokalbio metu
suskūpinimas,
kad teroristai sie
pervertė visas lentynas ir sandė VITKŪNAITE paaiškino, kad viršininkas (pavardės nepasisa
liuką. Suradę "Aušros" Nr. 9, "Aušrą" gavusi iš vienos moters kė) pareiškė susipažinęs su VTT Dabartine JAV vyriausybe vykdo ir remia nuo 1940 metų Amerikos tęsiamą Pabaltijo kia ir gali pasiekti pačių naujau
sių išradimų savo veiksmams.
labai apsidžiaugė. Dar daugiau šventoriuje prie Šv. Antano baž KŪNAITfiS byla, kuri bus tęsia valstybių aneksips į Sovietų Sąjungą nepripažinimą
Jie
gali priešlėktuvinėmis raketo
jiems buvo džiaugsmo, kai rado nyčios, paskaičiusi, susižavėjusi ma, bet iki teismo Marytės nemis
numušti lėktuvus, išvogtom
devynis egzempliorius 20 pusla ten parašyta tiesa ir pradėjusi ją suknsią, todėl galinti toliau lan
Washingtonas,
D.C.
—
Sėk
nuoširdžiai išklausė pareikštas atstovas, prezidento asistentė An- atominėm medžiagom pasidaryti
kyti medicinos mokyklą. 18 vai.
pių perrašytos "Aušros" Nr. 9. perrašyti.
mingu
JAV
Liet
Bendruomenės
mintis
bei pageidavimus ir išne Wexler ir jų štabo narė Vic- bombų ir grasinti ištisiems mies
Kratos protokole įrašė tik mjr.
Vienas saugumietis bandė M. M. VITKŪNAITĖ buvo paleista. krašto valdybos pastangų dėka, reiškė užuojautą dėl žmogaus toria Mongiardo.
tams. Jau buvo pora atvejų, kai
Urboną, o likusieji 6 saugumie
prasmingesni am Baisiojo birže teisių paneigimo kenčiantiems
teroristai su tokiom raketom bu
Pabaltiečių delegacijos vyriau vo įsikūrę netoli aerodromo ir ke
lio sukakčių atžymėjimui, birže Pabaltijo kraštų gyventojams.
sias koordinatorius buvo JAV LB tino pradėti savo "veiklą".
lio 13 buvo išrūpintas pasimaty
krašto valdybos vicepirmininkas
Jis
užtikrino,
kad
dabartinė
"Pravdia" apie kinų mas Baltuosiuose rūmuose su
R. Cesonis, kuriam pavyko gau
JAV
vyriausybė
vykdo
ir
remia
JAV viceprezidentu Walter F.
Gazolino stočių
ti šį pasimatymą.
nuo
1940
metų
Amerikos
tęsia
"hegemonija"
Mondale. Delegaciją sudarė 11
asmenų. (Jos sudėtis paskelbta mą Pabaltijo valstybių aneksijos į
naudai
Sovietų Sąjungą nepripažinimą
vakar
dienos
"Drauge'*
R
e
d
)
.
Washmgtonas. — "NYT" ži "Izvestija" parašė, kad pernai bu
Maskva. — "Pravda" vėl rašo,
žodžiais: "Šiandieną aš ją patvir
VVashingtonas. — Aukščiau
niomis, Sovietų užsienio reikalų vo išvaryta vicekonsule Martha kad Mao idėja apie neišvengia
Mondale
į
Izraelį
tinu".
Susitikimo
metu
buvo
palies
Peterson.
Laikraštis
pridėjo,
kad
siasis teismas pripažino, kad Maministeris Andrėj Gromyko įspė
mą pasaulinį karą Kinijoj gyva,
rylando valstijos įstatymas, užjo valstybės sekretorių Cyrus ambasadorius Malcolm Tonn pra Hua Kuo-feng su savo klika ta tas Pabaltijo valstybių aneksijos
Pasikalbėjimo su vicepreziden
Washingtonas. — Viceprezi draudžiąs naftos kompanijoms
Vance, kad jei Amerika nepaleis šė apie jos išvarymą neskelbti, kryptimi ir veikia. Jie priešinasi nepripažinimo tęstinumo, sovie tu Mondale metu išskirtinį dėme
dviejų rusų, dirbančių Jungtinė h- sovietai iki šiol to laikėsi.
detantei ir plečia savo hegemo tinio kolonializmo, rusifikacijos, sį pabaltiečiams parodė į konfe dentas Walter Mondale birželio laikyti gazolino aprūpinimo sto
politinių kalinių, tautų apsispren
29 — liepos 3 lankysis Izraely, ris yra teisėtas. Spėjama, kad
se Tautose, suimtų už šnipinėji
Maskva. — "Amerikiečiai niją. "Kinai skubiai didina gink dimo, radijo transliacijų, kitos po rencijos salę netikėtai atvykęs dalyvaus tos valstybės 30 metų
Marylandu paseks k kitos vals
mą, sovietai tą patį padarys su Maskvoj nervingai dairosi. Vai- lų atsargas, įskaitant ir atomi
pats JAV prezidentas Jimmy Cartijos.
amerikiečiais Maskvoje. Gegužės ruodarni viena akimi seka kelią, nius sprogmenis. Ginkluojasi ne litinės (problemos, o taip pat ter. Atsižvelgiant į faktą, kad už minėjime.
Amerikoje gyvenančių pabaltie31 jiedu buvo susitikę New YorGazolino stočių
savininkai
Roma. — Į pietus nuo Romos
kita veidrodėly", sako Chicago tik patys, bet ragina tai daryti čių etninių grupių išsaugojimo poros dienų bus minimos Pabal
ke. Gromyko prkninė
Vancei,
skundžiasi,
kad
didžiosios
naftos
tijo
okupacijos
ir
trėmimų
sukak
ir
NATO
šalis".
Tribūne" korespondentas Jim
reikalai, tikslesnis šiuo reikalu tys, šis prezidento J. Carterio at elektros jėgainėje sprogo bomba, kompanijos gazoliną motoris
kad yrą toks neoficialus susitari
Gallagher. Nemaloniai visus nu
įstatymo įgyvendinimas k kiti vykimas įgyja dar svarbesnę sukėlė gaisrą, ir apylinkėje nėra tams pardavinėja beveik savikai
mas su pagautais įtariamaisiais
stovės.
Saugokimės meškų klausimai.
šnipinėjimu nedaryti
didelio teikė gatvėje suėmimas Jay
na, ir jų konkurencijos privatūs
reikšmę.
Crawfordo.
skandalo. Amerika turėjo aniems
pardavėjai negali atlaikyti.
Ilgokai užtrukusio pokalbio
Priėmime dalyvavo Valstybės
Begin pervargo
Amerikos konsulas Maskvoje
rusams leisti išvykti arba už la
Yellorvstone Park, Wyo. — 21
Varšuva. —Reuterio korespon
bai nedidelį užstatą iki teismo bandė susitikti su suimtuoju ir metų Mary Auna Young vaikščio metu viceprezidentas Mondale departamento saugumo tarybos
dentas
sako, kad Lenkijos komer
jam perduoti būtinų daiktų, dra- jo viena šiam parke tolku nuo ke
išleisti į laisvę.
'Tel Aviv. —Izraelio premje
bučių ir knygų, bet nebuvo pri lių ir buvo užpulta meškos. Ją
ras Begin jaučiasi pervargęs ir cinėse krautuvėse jautiena pa
Atrodo, kad sovietai jau taip leistas. Neleido susitikti nei rado kiti sunkiai apdraskytą, bet
užsidaręs savo namuose svarsto, brango 13 procentų, nuo 116 iki
Crawfordo
sužadėtinei
Virginijai
ir elgiasi, kaip Gromyko sako.
gyvą ir skubiai nugabeno į ligokaip išvengti kabineto skilimo. 120 zlotų kilogramui.
Pirmadieni Maskvos gatvėje bu Oldbrish, kuri kartu važiavo su ninuę.
Dalis jo ministerių nori paklausy
Detroitas. — GM atšaukia
vo sulaikytas Jay Crawford, In ėmimo metu, bet ją paleido. Ji
ti Amerikos siūlymo greičiau su 598,000 1977 ir 1978 metų au
ternational Harvester atstovas, o dirba ambasados sekretoriate.
tvarkyti okupuotų žemių klausi tomobilių, pataisys motorų tru
Rojuj drabužių
mą. Užsienio reikalų min. Mosbe kumus.
Dayan, gynybos min. Ezer Weiznereikia
man siūlo toms žemėms tuoj pat
Castro prisipažinimas
Carteris su Castro
suteikti autonomiją, kiti prieši
KALENDORIUS
Panmunjom. — Piety Korėja
nasi. Nemanoma, kad kabinetas
nesusitiks
Birželio 16: Benas, Justina, TolWashmgtonas. — Kongresma- per demarkacijos liniją išleido 8
sugriūtų.
Šiaurės
Korėjos
jūrininkus,
kurie
minas,
Jūra.
nas Stephen Solarz (D..N.Y.)
gegužės
.19
buvo
įplaukę
į
P.
Ko
San Francisco. —"The Beach
Birželio 17: Adolfas, Benilda,
Washingtonas. — Baltieji rū kalbėjosi su Kubos diktatorium
rėjos
teritorinius
vandenis
ir
bu
Boys",
labai
žinomi
"rock"
mu
Daumantas,
Liudgailė.
mai pasakė "ne" Fidel Castro Fidel Castro k iš jo išgirdo pri
vo sulaikyti. Pereidami sieną, jūri
zikos atlikėjai, kultūrinio pasikei
Saulė teka 5:15, leidžias 8-27.
pasiūlymui susitikti su preziden sipažinimą, kad kubiečiai treni
ninkai pietų korėjiečius bjauriais
timo programoj liepos 4 Lenin
ORAS
tu Carteriu, Havanai leisti įti ruoja Rodezijos ir Pietų-Vakarų žodžiais išplūdo, nusivilko pado Zairo kareiviai Shaba provincijoj. Pats prezidentas Mobutu nusiskundė, grade duos nemokamą koncertą.
kad pradėjus katangiečiams pulti, jie išbėgiojo. Vakarų spaudoje ban
kinti prezidentą, jog Kuba nie Afrikos partizanus. Pasikalbėji vanotus drabužius ir juos atgal doma juos ginti: jie labai menkai aprūpinti amunicija ir badauja, tie Tikimasi, kad sutrauks 200,000
Daugiausia saulėta, karšta k
mas tęsėsi septynias valandas.
ku dėta dėl invazijos į Žaką.
drėgna, apie 90 laipsnių.
muzikos entuziastų.
kimas labai blogas
permetė per spygliuotą tvorą.
čiai nebuvo įrašyti (BPK reika
lauja, kad į protokolą būtų įra
šyti visi kratą darantys asme
nys).
Kviestinius saugumiečiai
irgi atsivežė —Aldoną PRASCIENIŪTE, gyv. Kaune, Linku
vos g. 19-1 ir Kęstutį ŠERMUKŠ
NĮ, gyv. Kaune, Kalnų g. 1 8 - 1 .

Dar apie lietuvius Baltuosiuose
rūmuose Baisiojo birželio
sukakties proga

APIE ŠNIPUS ZADEJO TYLĖTI

nių, Lituanicos komanda tik
DVI IŠVYKOS
vienerias, pirmąsias, lengvai iri
aukšta pasekme laimėjo prieš
Ghicagos Lituanicos vyrų ir
THE UTHUANIAN WORLD-V\TDE DAILY
Tanners.
Kitose
rungtynėse i veteranų
komandos vyksta j
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aiškios ligi paskutinės žaidimo tuvių sporto
žaidynėse. Abi
Subscription Rates $33.00 — Chicago, Cook County
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Komanda pralaimėjo komandos žais prieš New Yor- A
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and Canada. Elsevvhere in the U. S.A. $31.00. Foreign
tik vienerias rungtynes ir tas ko — Brooklyno "Atletas" kluy
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$34.00.
Red. Vytautas Grybauskai 4144 So. Maptorood, Chicago, IL 6068:
paskutinėje minutėje 1—2 priešj bo atitinkamas komandas.
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
H-F United. Kad komanda bū- j
Lituanikos komandos vyksta
ratas
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo adtų perkelta į aukštąją klasę — |
specialiu autobusu, kuris iš $ reso. gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
major — turi pasidaryti savo
Chicagos išvyks liepos 2 d. y
DRAUGO prenumerata mokaroa ii anksto
sekcijos visų metų meisteriu.
Didžioji mūsų sportinė šventė j vyrų komanda, sugrįžus geroje
anksti iš ryto ir grįš liepos 4 d. •
metams 6 mėn. 3 mėn.
Iš aukščiau matomos lentelės
jau čia p a t Organizacinio komi- formoje Romanui Butkui ir SL
Chicago ir Cook apskr. $33.00 $19.00 $15.00
vakare. Autobuse dar yra ke
matyti, kad šiais metais pasi
Kitur JAV
31.00
18-00
13.00
testo darbai dar nebaigti ir greit Puidokui, taip pat gaLi iškrėsti
letas vietų. Kas planuoja vykti
daryti
mėlynosios
sekcijos
mei
nebus baigti. Ypač daug rūpes pokštų.
į t ą didįjį jaunuomenės sąskry
keletas kandidatų.
čių kelia finansinė pusė, nes juk
Lituanica vyksta su krepšiniu Petras Andrijaitis, Australijos lie steriu bus
dį trumpam laikui, puiki proga
Kanadoje
(U. S.) 33.00
19.00
15.00
tuvių sportininkų grupės vadovas
Lituanica vienas iš jų.
tokioje Chicagoje vajus vos pa ir bene geriausia vyrų komanda,
Užsienyje
34.00
20-00
15.00
vykti kartu su futbolininkais.
Kitoje šios divizijos sekcijoje
.
Savaitinis
25.00
15-00
9.00
judėjo pereitą savaitę. Tačiau kokią yra turėjusi. "Žara" keliau
susipažino 1962 m. Sydnėjaus dar yra likę žaisti dvejos Dėl rezervacijos kreiptis į Li
•
Administracija
dirba
kasf
•
Redakcija
straipsnius
taiso
savaržybinis komitetas jau pasi ja su moterų IT mergaičių tink
"Kovo" klube IT eilę metų buvo rungtynės, bet sekcijos lyderiai tuanicos futbolo klubą, 2614
diert
nuo
8:30
iki
4:30,
šeštan
vo
nuožiūra.
Nesunaudotų
straipsruošęs, o su juo ir visų šalių liniu komandomis ir žada grįžti
West 69 St., telef. 476-9100.
•
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. \ nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
išrinkta į Australijos
lietuvių
jau aiškus: VVinged Bali su 12
vadovai su savo padėjėjais. Len su medaliais. Netikėtai daug leng• Redakcija dirba kasdien į anksto susitarus. Redakcija už
rinktinę, atstovavo N. S. W. rink
Kita išvyka organizuojama į |[ 8:30 — 4:00, šeštadieniais 7 skelbimų turinį neatsako. Skeltaškų ir Pampas s u 7. Nesuntelės jau sustatytos, smulkus ir vaatletų dirba su J. Bagdonu, ku
tinę prieš Pietų Korėjos ir For8:30 — 12:00.
(, bimų kainos prisiunčiamos gavus
tikslus kalendorius paruoštas.
rio nuomone keletas yra gan ge
| ku atspėti, kas bus meisteris, Pasaulio futbolo pirmenybių I
mozos moterų krepšinio rinkti
C prašymą.
finalines
rungtynes,
Dalyvių skaičius visur didžiu ro lygio, kaip jaunių A. Pūkš nes. Nuo praeitų metų pradėjo nebent įvyktų kokia katastrofa, taurės
lis, išskyrus gal vyrų krepšinį, tys, žinomas jau net visoje Illi žaisti tinklinį ir Toronte atsto sakysim, visuotinis aikštės ka- kurios įvyks birželio 25 d 2 vaL
ras, po kurio visada komanda i po pietų. Jos bus rodomos TV
kur iš 16 numatytų bus 13 ko nois valstijoje rutulio stūmime ir vaus mus šioje sporto šakoje.
TeL ofiso b buto: OLympic 2-4159
DR. K. G, BALUKAS
būtų suspenduota.
{padidintame
ekrane Amphitemandų. Dėl to ir tvarkaraštis diske. D. Kamarauskas, nesenai
Akušerija ir moterų bgoa
DR. P. KISIELIUS
Dr. Leonas (Liuką) Petrauskiek pakesitas: jo pradžia ne pir- 880 jardus nubėgęs per 2.03 min.,
Rudens rato varžybos, kurios atro salėje, Suinteresuoti praGinekologine Chirurgija.
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
madienį, birž. 26 d., o antradie- stipri vid. nuotoliuose Kristina kas, sporto veteranas iš Sydnė- i būna labiau įtemptos, prasidės šomi kreiptis jau minėtu ad- 6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford
1443
So.
50th
Ave., Cicero
nį, biri 27 d.
Jakšy, tai? pat S. Kinderys (B jaus, sutiko būti oficialiu išvykos rugpiūčio mėn. viduryje.
resu.
Medical Boilding) Tel. Lt 5-6446
Kasdien
1-3
vai.
ir
6-8 vai. vale,
Iš klubų pusės pasiruošimas Seattle), A. Padleokas, A Mei gydytoju. L Petrauskas sportuoti
J. Juška
išskyrus trečiadienius.
Jei neatsiliepia skambint 374-800-1 Šeštadieniais
12 iki 4 vai. popiet
pradėjo 1934 m. Kaune, žaisda
taip pat jau eina į galą, unifor lus ir keletas kitų.
Priima ligonius pagal susitarimą,
Plaukime
atstovų
mažiau,
bet
mas
futbolą
už
J.
S.
O.
klubą.
Dėl
mos blizga, kelionės priemonės
Tel REliance 5-1811
aiškios. Chicaga, kaip jai ir pri J. Žymantas parsiveš aukso dau susižeidimo šį sportą iškeitė į
DR. V L BLAŽYS
DR. WALEA J. KIRSTUK
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
dera, išvyksta su didžiausiu skai giau už visus. Golfininkai ruošia krepšinį ir žaidė Lietuvos rinkti
Marąuette Medical Center
si
pavieniui,
o
gražus
būrys
te-!
nėję,
pasipuošė
Europos
čempioLietuvis gydytojas)
čiumi (bene 250 sportininkų)
XI Pasaulines pirmenybes (IV)
6132 So. Kedzit- Avenue.
3925
West 59th Street
Žinoma, ir medalių tikisi aps nisininkų sekmadienį po pietų | no titulu. Dabar šį sportą iškeitė
:
pirmad..
antrad
ir
ketvirtad.
Vai
Vai.: pirmad.. antrad-, ketvirtad. ir
renkasi į Marąuette Parką, kur į sklandymą, kur taip pat yra ,paP.GANVYTAS
6 iki 7:30 vai. vakaro.
čiai.
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8
šešta d nuo 1 iki 3 vai.
vai. vak.
Trec. ir šeštad. uždaryta.
Su dideliu pasitikėjimu skam įvyks paskutinė treniruotė kartu siekęs gerų rezultatų. Australijos
Praeitą sekmadienį ipasibaigė i šeštadienį daug dėmesio susilauPagal susitarimą.
su
pasitarimu
ir
gegužine.
piemenybėse
užėmė
ketvirtą
viebėjo Neries klubo pirm. Z.
Ofiso telef. \V.\ 3-2bT0.
šių pirmenybių baigmės turny-1 kusiose rungtynėse pačius šeimiRezid. tel. WAlbroak f-3048.
Lietuvių Televizijos direkto- tą, tapo apdovanotas aukso ženkDR. IRENA KURAS
Žiupsny s, kuris veža net 6 ko
ro pirmasis ratas. Kai praeitą mė \ įlinkus 1 : 0. Tai buvo lyg mini
GYDYTOJA IR CHIRURGE
mandas. Jis įsitikinęs, kad jo tink rius T. Siutas šio sekmadienio Ju su dviem deimantais. Gerai nesį į Argentiną suvažiavo 15 rink- — finalas. Abi komandos žaidė TeL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233
KCDIKIŲ m VAI K V LIGOS
linio komanda su Andriukaičiu (birž. 18 d.) programą paskyrė žaidžia golfą, tad tikimės, kad at- tinių, visų jų — kartu ir įprie jų kietai, tačiau tikrai gerai. Gyny
SPECIALISTE
DR.
PETER
T.
BRAZIS
ir Gedvilu ir puikiais jauniais P.L.SŽaidynėms ir australiečių stovaus mus šioje sporto šakoje
MEDICAL. BIELDING
prisijungusios šeimininkų rvienuo- bos savo užduotį atliko vykusiai, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
71 SS South Western Avenue.
Degučiu IT R. Žiupsniu nuvaini sutikimui Chieagoje. Rodys iš
nes
nedaug
buvo
darbo
varti
likės
—
viltys
buvo
patekti
į
pa
2434 West 71st Street
Į P U U M Į - •"%"**
•••!••*!$;.•*
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto
kuos net Bostoną. Mergaičių B traukas iš futbolo, golfo ir teni
Iki i vai. popiet
čią baigmę. Tačiau po sužaistų ninkams; akcija sukosi aikštės vi Va!.: pirm., antr., ketv. ir penkt.
tinklinis jau kaip ir kišenėje, o so varžybų, o programoje daly
Ofs.
t
e
l
BE 7-1168, rez. 239-2919
1:00
5:00
vai.
popiet,
treč.
ir
Seet.
duryje.
Tačiau
67-tą
minutę
Bet24 rungtynių, 8- komandoms be
Uk susitarus.
A rodo dantis "Žarai". Stipriai vaus J. Bagdonas, R. Dičienė ir
Ofs. HE 4-1818; rez. PB 6-9801
liko tik kelionė namo. Kad iš tega, po įpuikios pasuočių kombijaučiasi jaunių A krepšinyje, o I. Kerelienė.
ryškinti antros 'dalies 8 dalyvius, nuotės su centro puoliku Paolo Dr. Jonas S. BYLA-BYLAITIS;
DR. J. MEŠKAUSKAS
per pirmąjį ratą buvo pasiekta Rossi, įveikė šeimininkų varti
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GALVOS IR STUBURO LIGOS
Specialybe vidaus ligos
60 įvarčių, atseit 2,5 vidurkis per ninką. Tuo italams teko pirmoji
2858 West 63rd Street
vasaros lygos pirmenybės.
SUSIPAŽINIMUI —
2454
West 71st Street
rungtynes, kurių 6 baigėsi ly šios grupės vieta, k jie kvalifikaChicago, LUinois 60629
Geriausi sveikinimai ir daug
71-os
ir
Campbell
Ave. kamp.
•UTUANIOOS" LEDO
vosi į baigmės A grupę. Argentigiomis.
Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtad. Ir
sėkmės ateityje!
A. B.
TeL
—
476-3409
RITULIO KOMANDA
(Nukelta į 5 psl.)
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
Buvo rungiamasi 4 grupėse, ku
Valandos pagal susitarimą
AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ
Per 25 metus Lituanicos įvai
rios burtų keliu jau iš anksto bu
O P T I C AL
STUDIO
SPORTO VADOVAI
vo nustatytos. Trumpai žvelkime
rios futbolo komandos — vyrų,
Dr. Ant Rudoko kabinetą perėmė
VIOLETA KAROSArrfi
7051 So. Washtenaw — Tel. 778-S7M
į šių grupių varžybas. Kiekvie
S0PHIE
BARČUS
senjorų, jaunių, jaunučių —
Pasaulio lietuvių sporto žaidy
Pritaikomi akiniai pagal gydytojų
DR.
EDMUND
L
CIARA
RADIO
ŠEIMOS
VALANDOS
noje
grupėje
buvo
rinktinės,
ku
laimėjo eile titulų, gerai žino nėse Toronte, Australijos lietuvius
receptua.
OPTOMETRISTAS
Visos programos iš WOPA
Didelis akinių rėmų pasirinkimas.
rios turėjo sužaisti po vienas
m o s ir puikiai ir puikiai mus atstovaus aipie 60 sportininkų, ku
Vai.: pirm., antr.. penkt 10-5:10.
2709 West 51st Street
rungtynes su kiekvienu tos gru Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
reprezentuoja Chicagoje futbo riems vadovaus ilgametis lietuvisKetv. 1-8 v. vak. Sėst 10-4 v. p. p.
Tel. — GR 6-2400
madienio iki penktadienio 3:00 —
Trečiadieniais uždaryta.
pės priešininku. j
l o pasaulyje.
Vai: pagal susitarimą: pirmad. Ir
ko sporto ir spaudo; darbuotojas, " J " * ? fidabras' J* 0 ™* 3 A u s
3:30
vai.
popiet.
—
šeštadienį
ir
ketv. M Ir 7-9; antrad. ir penkt
Tačiau mažai kam buvo ži dabartinis A.L.FJLS. valdybos t r a b j o s l i e t u v i ų - P " * " " * Telef. — 282- 4356
sekmad. nuo 8:30 iki 9:30 v. ryto- 10-4; Sestad. 10-3 vai.
Italija — I grupės pažiba
noma, kad Lituanicos klubas pirmininkas Antanas Laukaitis
Telef. 434-2413
DR. ROMAS PETKUS
Robertas Sidabras šioje išvy
Argentina, Italija, Prancūzija
kultyvuoja ir ledo ritulį. Buvau Jis su sportu susipažino Kaune IV
Ofis. feL 7354477; Rez. 246-2839
1490 A. M.
AKTŲ
LIGOS — CHIRUKGMA
koje vadovaus Australijos Hetu- ir Vengrija sudarė šią grupę. Lai
7159 S. MAFLEWOOD AVE.
Ofisai:
girdėjęs, kad vienas kitas ban -je gimnazijoje ir L. G. S. F. klube
DR. L DECKYS
vių sportininkams lauko ten>:o,; ^ ^ ^ ^ įX3My
iveikę
pran.
111 NO. WABASH AVE.
CHICAGO, ILL. 60629
do žaisti, bet kad organizuotai kur žaidė krepšinį ir stalo tenisą.
GYDYTOJA IR CHIRURGE
4200 NO. CK.VTRAL AVE.
dalyvautų lygos pirmenybėse. Vėliau krepšini žaidė Vokietijoje stalo teniso, lengvosios atletikos, C Ū Z U s 2 : ii, vengjus 3 : 1 ir praeitą
Valandos pagal susitarimą.
Specialybe — Nervų Ir
Emocines ligos.
buvo staigmena ir man. Kitais stovyklų komandose ir prieš at šachmatų ir golfo sporto sako
OR. FRANK PLEGKAS
CRAWFORD MEDICAL BLDG.
reikalais sustojęs "Lituanicos" vykstant į Australiją, už Neapolio se. Su sportu susipažino 1938 m.
(Kalba lietuviškai)
6449
So.
Palaski
Road
klube, staiga atsidūriau poky italu klubą. Atvykęs į Australiją Klaipėdoje žaisdamas futbolą už
LIETUVIŠKA VAISTINĖ
"Švyturio"
jaunučius.
Vėliau
žai
OPTOMETRISTAS
lyje. Tuoj paaiškėjo, kad Liths buvo vienas iš Sydnėjaus lietu
2557 W.69th Street Tel. 776-4363
Tikrina akis. Pritaiko akintos Ir
DR. A. B. GLEVECKAS
ledo ritulio komanda ką tik bu vių sporto klubo "Kovas" steigė dė Mažeikiuose ir Šiaulių "Gu
•Contact ]ense*"
bernijos" jaunių komandose. Po
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 2618 W. 71a* St. — TeL 737-5148
v o grįžusi iš finalinių rungty jų k ilgus metus pirmininkavo
J.
&
J.
PHARMACY
karo žaidė futbolą už Miunche
TeL — BE 3-5893
nių su 3-2 pergale ir pavasario šiam klubui. N u o gimnazijos lai
Vai pagal susitarimą. Uždaryta trec.
no "Gintarą" ir atstovavo lietu
Specialybė Akių ligos
sezono Spektram vyrų C. kla kų aktyviai dalyvauja spaudoje
Vaistai, vitaminai. Importuoti kvepalai, gydomos žoles Irtt
vių rinktinę pavergtų tautų olim
DR. LEONAS SEIBUTIS
Važiuojamos kėdes, remontai ir kt„ pirkti ar nuomoti;
3907 West lOSrd Street
dar Lietuvoje, vėliau Vokietijo
s ė s meisterio titulu.
piadoje 1948 m. Vokietijoje. Au
INKSTŲ, PŪSLES IR
Nemokamai supakuojame dovanas.
je ir nuo pat pirmųjų dienų Au
Valandos pagal susitarimą
Ilgai nelaukęs, prisistačiau
PROSTATO CHIRURGIJA
stralijoje žaidė futbolą už Adelai
stralijoje. Ilgus metus buvo Chi
2656 W. 63rd Street
komandos treneriui ir vadovui
dės "Vyti" ir nuo 1952 m. šio
Ofiso tel. — PR 8-2220
Pristatymas nemokamai
cagos "Draugo" atstovas Austra
VaL
antrad. nuo 1-4 popiet
Robertui Cibui. Šis geros iš
klubo valdyboje atlieka įvairias
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai
lijoje, gi dabar Clevelando "Dir
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
ir
ketv.
nuo 5-7 vakare
vaizdos ir elegantiškai apsiren
pareigas. Pasirodo h- sporto spau
voje" veda atskirą skyrių. Kaip
JO K 8 A
Ofiso
tel.
770-2880,
rezU. 448-5545
doje bendradarbiaudamas Chi
g ę s jaunuolis, ledo ritulio entu-,' ^
. j žurnalistas dalyvavo trijose olim
VAIKŲ
LIGOS
cagos "Drauge", Sydnėjaus "Mū
ziastas nuo jaunystės, su pasi
DR. J. J. SIMONAITIS
2656 Weat 63rd Street
piadose.
A
Laukaičio
sportiniai,
sų Pastogėje" bei Adelaidės "Lie
didžiavimu ir malonumu bei
Pirmad.. antrad., ketvirtad. Ir penkt.
OYD YTOi A S
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 iki g vai. i
sklandžia lietuvių kalba tuoj organizaciniai ir žurnalistiniai tuvių žiniose".
Adresas
4255 W. 63rd Street
vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai.
sugebėjimai yra aukštai įvertinti
Šitaip atrodo sportininkai ir va
davė visą informaciją. Atsira
Ofiso telef. R E 5-4410
Augtral'joje ir už jos ribų, ta dovai, kurie atstovaus Australijos
Rezidencijos telef. GR 6-0617
dus daugiau lietuviškų pavar
Ofiv PO 7-6009
Rez. OA 3-7278
čiau organizuojant šią Australijos Lietuvius Pasaulio Lietuvių Spor
Ofiso
vai.: pirmad. ir ketvirtad.
džių ledo ritulio aikštėje, prieš
lietuvių sportininkų išvyką į žai- to Žaidynėse Toronte. Po to dar
DR.
A.
iENKINS
nuo
1:00
ligi 3:00 vai. popiet
pusantrų metų jis juos perėmė
dynei Toronte, Antanas pasirodė sužais draugiškas rungtynes Bos
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Ofiso tel. HE 4-2123. Namo 6 1 S-61SS
Midland Savings aptar
ir subūrė į vieną vienetą ir tuoj
kaip neišsemiamos energijos ir su tone, New Yorke, Baltimore, Wanauja
taupymo
ir
namų
juos pavadino populiariu "Litua
3844 West 63rd Street
DR. V. TUMAS0NIS
manumo organizatorius. Austra shingtone, Clevelande, Detroite,
paskolų reikalais visas
nkos" vardu, nes dauguma jų
mūsų
apylinkes.
lijos lietuviai ^kortininkai Toron Chicagoje ir Los Angeles. Tad
CHIRURGAS
Valandos pagal susitarimą
buvo klubo futbolo žaidėjai.
Dėkojame Jums už mu
te pasirodys kaip gražus reprezen iki pasimatymo...
2454 West 71st Street
Patys apsinwkėdamd ledą, re
Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad
mis parodytą pasitikė
tacinis vienetas, o čia tai bus di
DR. K. A. JUČAS
gistraciją ir kitas išlaidas, jie džiausias A. Laukaičio nuopelną".
2-6 Ir 6-7 — ii anksto susitarus.
jimą. Mes norėtume būti
DERMATOLOGIJA
Jums
naudingi
ir
ateity
treniruotėse dirbo su nepapras
FUTBOLAS
Antanas ilgus metus redagavo
TeL ofiso PB 66446
CHIRURGIJA
jetu entuziazmu ir netrukus pra sporto skyrių k pa<s daug rašė
LITUANICA
5214
No.
Western
Avenue
F. C. WINSKUNAS
SąskaJtM apdraustos
dėjo pirmąjį Spectrum lygos Australijos lietuvių bendruome
1092 No. Western Avenue
ANTROJE VIETOJE
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
H
* LOAN ASSOCIATION
sezoną. Ir su pasisekimu. Iš 13 nės laikraštyje Sydnėjaus "Mūsų
TeL atsakoma 12 valandų
3107
West
71st Street
4Mt Archer Avenue
rungtynių 9 buvo laimėtos, ko Pastogėje".
FRANK ZOGAS.
Pavasario rato futbolo pirme
Valandos:
1-6
vai. popiet.
Chicago, m. 90S32
489-4441 — 561-4005
užteko baigti sezoną antroje
Treč. ir sestad. pagal susitarimą.
Prėskiem
Phone:
2544471
nybės
pasibaigė
pirmosios
di
Petras Andrijaitis, 18 metų iš
vietoje ir kvalitikuotis finaluiOf». teL 580-3100; namu 381-3772
Įstaigos ir bato tel. 652-1381
vizijos mėlynojoje
sekcijoje,
M57 W. M Street
8t2l S. HarJem Avenue
P o geros kovos buvo laimėtos eilės išdirbęs Adelaidės "Vyčio"
Chicago, m. H62t
kurioje ir Lituanicos komanda
DR. PETRAS 2LI0BA
Br!dgeview, in. 80455
DR. FERD. VYT. KAUNAS
finalinės rungtynės 3-2, ir štai klubo vadovybėje, šioje išvykoje
KS-74M
TeL
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
rungtyniauja.
Komandos išsi
BENDROJI MEDICINA
dabar skamba pergalės stiklai. eis Australijos lietuvių sportinin
6234 So. Nsrragaiisett Avenue
1497 So.49th Oovrt, Cicero, m.
rikiavo šia eilės tvarka:
Komandos pagrindą
sudaro kų vyrų grupės vadovo parei
VaL: pirm,, antr., ketv. ir penkt
Kasdien
10-12
Ir
4-7
trys broliai Venckauskai, du gas. Petras vadovavo Australijos
taikai fvarf.
2-7; seitadieniaia pagal susitarimą
ttgkynui tnf, ir ieitad
broliai Piksriai, V. Šatas, H. sportininkams išvykoje po Š. Ame 1. Eagles
15:8
11
Varneckas, V. Kavaliūnas,, R. riką 1972 metais. Vadovas, kuris 2. Lituanica
9
18:10
AB SCCSOBtS
Bartašius. A Krygeris ir pora sportui atiduoda visą laisvalaikį.
4 Year Savkigy
10:9
8
3. R F. United
pounded dafly —
Certlflcates
padėjėjų kitų tautybių.
Snaigė Gustafson —Motiejū 4. W. I. Jets
16:12
6
Savuigf
Minimum IMM
Pergales šventė ilgai nesite- naitė šioje išvykoje vadovaus Au 5. Bhie Stars
5:13
2
sė, nes už poros dienų praside stralijos lietuvių sportininkių mo
U sužaistų septynių rungtyda treniruotės, o už savaites ir terų grupei. Snaigė su krepšiniu
DRAUGAS, penktadienis, 1978 m. birželio mėn. 16 d
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Perskaitę "Draugą", duokite ji kitiems.

•

Žydai ii liehmai ii

KARO NUSIKALTĖLIU TEISMAI
National Broadcasting bencTrovės, kurios .televizijos tinklas po
visą Ameriką rodė "Holocaust"
filmą 'ir kuri tą filmą pardavė ro
dyti kituose kontinentuose atsi
sakymas duoti iietuviaims progą
per televiziją atitaisyti filme pa
darytas klaidas, neteisingai ap
kaltinančias lietuvių tautą, yra
labai nedemokratiškas ir netei
singas žygis. Filme kalbama, kad
lietuviai turėjo SS dalinius, nors
jų ne tik neturėjo, bet net dau
gelis lietuviu kariškių ir kitų vi
suomenės vadų buvo kalinami už
atsisakymą į nacių organizuoja
mus dalinius jungtis. Tuo filmu
buvo ngrima pareikšti protestą
prieš neteisybes, kurias paty
rė žydu tauta, bet šitokiu atveju
neleistina
neteisingai daryti
skriaudą kitai tautai. Juo dau
giau lietuvių ir nelietuvių dėl to
pareikš savo nepasitenkinimą N
BC filmų bendrovei, juo bus ge
riau
*

Žydai su didele energija siekia
pravesti vadinamų karo nusikal
tėlių teismus ir Amerikoje. Kiek
čia daroma pastangų, galima su
prasti iš fakto, kad net iš JAV
advokatai yra siunčiami i Izraelį
rinkti Liudijimus prieš įtariamą
lietuvį ir prieš kitus. Žinoma,
kas tikrai nusikalto, tas turi atsa
kyti prieš teisingumo organus.
Tačiau dabar "Holocaust" fil
mas ir šie teismai meta šešėlį vi
sai lietuvių tautai, ir tai netei
singai. Perdėtai veikdami žydai su
komunistų pagalba, melsdami
šešėlį lietuvių, latvių, ukrainie
čių ir kitoms tautoms, gali nema
žai šių tautų išeiviu laisvajame
pasaulyje atstumti nuo savęs, ir
tai šiuo metu, kada visų paverg
tų tautų bendras veikimas .prieš
Maskvos tironiją yra būtinas. Mi
nėtoms tautoms iš dalies net da
roma didesnė skriauda, kaip pa
tiems vokiečiams, nes juk kaltini
mai metami tik prieš nacius, ne
prieš visus vokiečius, tuo tarpu
čia užuominos ir šešėlis meta
mas tokioms tautoms, kaip lietu
viai, kurių reikšmingas skaičius
net buvo sušaudytų, pakartų, ka
linamų už tai, kad eelbėjo žydus.
lietuvių humaniškumas ir tai
kingumas žydų atžvilgiu buvo
ryškus, nes- nepriklausomoj Lie
tuvoj žydai turėjo kultūrinę au
tonomiją, ekonimę laisvę, teisinę
lygybę, o dabar išeivijoje lietu
viai nebijojo paskirti net premiją
žydui už jo kūrinį. Ir tas premi
juotasis buvo išgelbėtas lietuvių
su didele savo gyvybei rizika. Da
bar būtų laikas atsiteisti lietuvių
tautai, duodant
pareiškimus
spaudai, kad jokiu būdu negali
ma kaltinti visos lietuvių tautts
dėl žydų likimo Lietuvoje. Jeigu
•šiems žydams spauda nebūtų pri
einama, jie gali tokius liudi
jimus atsiųsti išeivijos lietuvių
institucijoms, kurios ras būdų to
kius liudijimus sunaudoti.
Lietuvių išgelbėtų žydų tyla
pernelyg perdėti užsipuolimai,
metą šešėlį lietuvių tautai, gali
būti priežastis, kad lietuviai bus
skatinami ieškoti priežasčių, ko
dėl atsirado, nors ir mažas skai
čius, pusiausvyros neišlaikiusiŲ
MALDININKAI VATIKANE
Švento Petro bazilikoje susiti
kimui su šventuoju Tėvu buvo
susirinkę keliolika tūkstančių
žmonių. Jų tarpe daugiau negu
trys šimtai Italijos vyskupų,
Romoje dalyvavusių
Italijos
vyskupų konferencijos pavasa
rio visuotinėje sesijoje. Maldi
ninkam
pasakytoje
kalboje
Šventasis Tėvas išreiškė savo
skausmą dėl tragiškųjų įvykių
Shabos srityje, Zaire, kur žuvo
tiek daug įvairiom rasėm ir tau
tom priklausančių nekaltų civi
lių gyventojų, jų tarpe ir kuni
gų misijonierių. brolių ir sese
rų vienuolių, kurių pasiaukoji
mo dvasią Šventasis Tėvas iš
kėlė ypatingai jautriais žo
džiais, ragindamas visus melstis
už žuvusiųjų sielas ir už taikos
įr santarvės atstatymą visur

KAIRIŲJŲ RADIKALE SĄSKRYDIS
JAV SOSTINĖJE

BADAUTI VIENA DIENA SAVAITĖJE
Tokį patarimą duoda Sovietų
gydytojai. Esą, vienos dienos ba
das savaitėje lengvai iŠkenčiamas. Patarimas geras, tik nenu
rodyta, kas turėtų vieną dieną
savaitėje badauti: liaudis ar val
dančioji klasė — komunistai
Liaudis ir taip kasdien pasnin
kauja ir net badauja. Jei liaudis
kasdien valgo tik sriubą su duo
na, tai liaudis jau priklauso prie
badaujančių kategorijos. Nema
ža dalis liaudies tik kartą savai
tėj tevalgo mėsos, nes jos negali
gauti arba nepajėgia nusipirkti.
Patarimai apie badavimą tin
ka tik komunistams, kurie daž
niausia yra nutukę, pilvoti. Nu
tukę buvo J. Stalinas, N. Chruš
čiovas, o ir L Brežnevas baigia
išaugti maršalo uniformą. Taip
pat ir dabartinės lietuvos komu
nistų partijos sekretorius P. Griš
kevičius yra storas ir pilvotas.
Tai rodo jo nuotrauka.
Lietuvos laisvės laikais bedie
viai ir komunistai sakydavo, kad
katalikų Bažnyčia išsigalvojo sa
vo bendruomenės narius varginti
pasninkais: gavėnios, adventų,
penktadienių, metų ketvirčių, pe
lenų dienos ir t.t. Dabar katalikų
Bažnyčia beveik visus pasninkus
panaikino, bet užtat sovietiniai
bedieviai įvedė net dviejų dienų
pasninkus savaitėje. Tie pa
sninkai palietė ir komunistus,
kurie maitinasi viešose valgyklo
se, nes tomis dienomis valgyklo
se neįmanoma gauti mėsiškų pa
tiekalų bei nusipirkti mėsos krau
tuvėse. Pasiteisinama, kad taip
daroma ir Lenkijoje, kur tik pir
madienį yra valdžios įsakytas
pasninkas.
Jei katalikų Bažnyčia buvo įve
dusi pasninkus Dievo garbei ir
žmonių sveikatai, tai komunistai
pasninko dienas įvedė dėl to,
kad krašte labai trūksta mėsos.
Sunku būtų patikėti, kad komu
nistų vadai pasninko dienas ir
badavimus būtų įvedę Markso ar
Lenino garbei

III., 6 p.) rašo:
— Viešpatie, viešpatie, — kar
tojo profesorė, daug metų pralei
dusi toli nuo gimtojo Vilniaus.
— Kaip jūs gyvenate!
— Gerai gyvename, gerbiamo
ji. Visko užtenka, visko turime.
— Kaip jūs valgote! — sude
javo ji. — Jei taip valgysite, il
gai negyvensite. Ir mano brole
lis netrauks ilgiau kaip 2-3 me
tus. Matote, koks jo pilvas.
— Karo ir pokario metais mes
labai vargome, — pradėjau tei
sintis. — Trūko duonos, mėsos,
pieno.
— O dabar, kai visko atsirado,
kalnus gardumynų suvalgote. At
leiskite, bet saiko nejaučiate, —
aimanavo viešnia.
Šis pasikalbėjimas rodo, kad
dabar Vilniuje kai kas dažnai
baliavoja su riebiais ir saldžiais
•valgiais. Tik nepasakyta, kad
taip daro komunistinė buržuazi
ja. Lietuvos liaudis taip nuskuru
si, kad ji negali nė pagalvoti
apie riebų ir sotų pavalgymą,
neskaitant vieno kito kombina
toriaus. Vienas liaudies atstovas
iš Lietuvos rašo: "Kai kartais at
veža mėsos liekanų, prie krautu
vės sustoja eilė pirkėjų. Pirmieji
šį tą gauna, o paskutiniesiems
lieka tik kanopos, kurias verdant
tyška, puška". Taip besimaitin
dama liaudis negali būti nutu
kusi. Sakoma, kad ir nuo bulvių
išauga pilvas. Bet bulvės nėra
mėsa, nėra lašiniai. O ir bulvių
liaudis nevisuomet pakankamai
turi.
Toliau F.T. rašo: "Australų
fiziologas P. Bregas tokių (vidu
rių) ligų gydymui rekomenduoja
visam laikui atsisakyti riebalinio
bei mėsiško maisto, cukraus,
druskos. Pataria vieną dieną per
savaitę pabadauti, o 7-10 dienų
badauti kiekvieno ketvirčio pra
džioje, geriant tik destiliuotą
vandenį".
Patarimas labai geras komunis
tams ir storuliams australiečiams,
kurie turi milijonus avių ir per
daug valgo avienos, bet toks pa
Žmonės miršta nuo persival tarimas netinka pusbadžiu gy
gymo, miršta ir badu.
Tokių venančiai Lietuvos liaudžiai.
žmonių yra ir ok Lietuvoje. Dau
Taip pat F.T. duoda tokius
giau miršta išbadėjusi liaudis,
patarimus:
"Nevalgyk pusryčių.
negu nutukę komunistai. O tas
Tai
mūsų
sąlygomis
lengviausia.
sąlygas sudaro liaudies priešas
Žmogus
gerai
pailsėjęs
naktį, daž
— partija, kuri visai nesirūpina
savo krašto gyventojais, tik niausia pusryčių nenori. Maistą
žiūri, kad būtų pakankamai pi reikia pirmiau užsidirbti. Pusry
nigų pasaulinei revoliucijai kelti. čiams užtenka stiklinės vandens
Gydytoja F. Taunytė (Š.1976. arba pasivaikščiojimo einant į
darbą. Pietus valgyti sočiai, pri
lėšų prieš rinkimus, kad savo simenant, kad nuo augalinio
dumblais galėtų sujuodinti ne i maisto sotumas atsiranda po 20priklausomus ar dešiniuosius kan -30 minučių pavalgius ir laikosi
didatus į senatą ar atstovų rū 6-7 valandas. Kuo daugiau val
gyti žalių produktų. Iš daržovių
mus.
virti tik bulves, burokėlius, pu
Tad stebėkime, kaip vyks šių
peles. Vakarienės mūsų krašte atmetų rinkiminė kova šiame de
(Nukelta į 5 pusL)
mokratiškame krašte.

žmonių vokiečių okupacijos metu.
Juk faktas, kad, sudarant trėmi
mų į Sibirą sąrašus, daugely ko
misijų dalyvavo žydai ir dauge
Konservatorių nežymūs laimėjimai kongrese galimi tik dėl geros organizacijos
liu atvejų trėmimų vykdyme da
lyvavo žydai, nors buvo ištrem
Amerikos konservatyvioji visuo
BR. AUŠROTAS
Suvažiavimo tikslas
tų ir žydų.
menė, žinoma kaip "tylioji dau
Suvažiavimas turėjo "Pažinti,
guma*', ligi 1974 m. vidurio netu "American Security Council",
suprasti
ir pašalinti augančią de
Kersteno komisija yra surinkusi rėjo jokios stiprios organizacijos, skaičiuojanti tūkstančiais savo rė
šiniųjų
grupių
įtaką". Planuo
daug medžiagos apie tai, kas dė nei partijos, taip pat nė vieno ver mėjus, yra labai įtakinga konser
josi Sovietų okupacijos metu Lie to paminėti spaudos balso. Prijau vatyvios JAV inteligentijos remia ti ir sudaryti sąjungą "Tautinį
centrą prieš radikalius deši
tuvoje. Tik dalis tuos medžiagos čiantieji konservatyvioms idėjoms ma institucija.
niuosius".
Kaip savaitraštis "H.
yra išspausdinta 678 puslapius nebūdavo atstovaujami nei fede
Pastangos
laimėti
E"
rašo,
organizatorių
slaptas
turinčioje knygoje "Baltic States ralinės, nei valstijų biurokratijo
Investigation. Hearings Before se, nei rinktųjų atstovų seimuo
Čia išvardinau tik keletą man tikslas — atgaivinti prieš 15-ka
the Select Committee to Investi- se. Lyg kokie "sąrančiai nežinia asmeniškai žinomų JAV konser metų apmirusį Kennedy įsteigtą
Baltuosiuose
gate the Incorporation of the iš kur" visur ir visada prasiskverb vatyvių grupių, turinčių žymios šmeižtų aparatą
Baltic States'*. Didžioji dalis liu davo su savo idėjomis vadinami reikšmės JAV vidurinės klasės gy rūmuose, kuris tada bendrai vei
dijimų pasilieka išeivijos lietu liberalai. Atrodė, kad dar metai, ventojų sluoksniuose. Šios visos kė su Demokratų partijos tauti
vių institucijų archyvuose. Ir kiti ir JAV visuomenė visiškai ka palaidos grupės, sumetus į vieną niu komitetu. Pastarasis tada or
šiuose liudijimuose yra Labai pituliuos liberalizmo srauto ne krepšį, sudaro žymią politinę pa ganizavo ir puolė konservatorių
'besipriešinančias
daug pavardžių žydų, kurie daly šama.
jėgą. Ją ne kartą nulėmė savival organizacijas,
liberalų
—
demokratų
politinei
vavo lietuvių išvežimuose, kurie
dybių ar kongreso rinkimuose, pa
Konservatorių
ir
liberalų
kova
linijai.
pasireiškė labai žiauriai tardyrenkant iš rikiuotės išėjusius na
mutse bolševiku kalėjimuose.
Ir tai kaip tik sutapo, kai JAV rius. Žinoma, šių konservatyvių
Atstovė iš valdžios
Galimas dalykas, kad kai ku liberalai pasiekė savo galios vir grupių politinė veikla ir įtaka ne
Neslepianti savo simpatijų kai
rie iš jų dabar yra Izraelyje ir šūnę nulinčiuodami abudu žmo liko nepastebėta JAV įtakingų li
gali atsirasti planas ir jiems kel nių rinktuosius — prezidentą ir beralų, dabartinės vyriausybės riesiems, "ryšininkė su visuome
ti bylas dėl nežmoniško elgesio, viceprezidentą. Už nusikaltimus, kairiųjų bei AFL—CIO diriguo- ne" Margaret "Midge" Constanza taip pat dalyvavo šiame suva
dėl laužymo humaniškumo dės kurie galimi įrikiuoti į žmogaus tojų.
nių. Maskva irgi garsiai kalba a- neapsižiūrėjimą, perdidelį savimi
Gegužės mėnesio keliose laido žiavime. Nepaprastai sukairėjęs
pie karo nusikaltėlius, bet tik a- pasitikėjimą ar panašią nuodė se savaitraščiai "The Review of senatorius Thomas J. Mclntyre
pie nacius ir kitus. Bet jeigu yra mingumo skalę. Na, tai jau isto the News" ir "Human Events" ra (D., New Hampshire) savo daly
toks Maskvos nusistatymas prieš rija ir 1973 — 74 m. buvo libera šė apie JAV kairiųjų radikalų vavimu taip pat pagerbė šių kai
prievartą, prieš nekaltų žmonių lų pergalių dienos, šampanu ap- organizacinį suvažiavimą, kuria- riųjų paukščių sulėkimą.
žudymus, kada Maskva iškels
laistomos šventės. Jeigu tada JAV: me kairieji radikalai nutarė susi- Toliau straipsnyje išvardina
bylas tiems, kurie pravedė žudy
'pradėtų neapy- mi pavardėmis asmenys (J. Rifmus Rainių miškely, Pravieniš konservatyvieji būtų tokie stip organizuoti, kad
skleidimą prieš kin, Peter Weiss, Jack OTDell,
kėse, Panevėžy ir daugely kitų rūs kaip šiandien, tai abejotina, kantos ir keršto
KP nariai ir daugelis kitų), ku
vietų. Ji turėtų iškelti bylas tiems, ar mes būtume galėję stebėtis gė- dešiniųjų grupių vadovybę'
rių dalyvavimas šiame kongre
Š. m. balandžio 17 — 19 d. dau
kurie nekaltus žmones dešimti dingą JAV prezidento kapitulia
se
nesudaro garbės nei minėtam
mis ir šimtais tūkstančių vežė cija ir jo parinktojo įpėdinio pasi gelis JAV kairiųjų organizacijų senatoriui, nei Baltųjų rūmų at
mirčiai į tolimosios Sibiro šiaurės žadėjimu visada ir nuolankiai kaip CP USA (KP, Maskvos diri r stovei.
klausytis H. Kisingerio nurody guojama),
Politinių
studijų
gulagus.
mų.
Sio centro tikslai
institutas
(kuriame
darbavosi
ir
Amerikos žydai savo veiklą
Tai
jau
priklauso
"nesenai
is
turėjo
priedangą
KGB
agentas
iš
planingai organizuoja. Jie turi
Gerai dokumentuotame ir fak
teisinius seminarus mažumų stu torijai", nes naujieji Baltųjų rū Čilės pabėgęs komunistas Late- tais paremtame straipsnyje tvir
dentams, jie praveda susitikimus mų šeimininkai griežtai smerkia lier), Amerikos demokratijos ins tinama, kad naujai sudarytoji
su didesnių ir mažesnių laikraš "detentės architektą", atidavusį titutas ir dar daugelis čia neiš- kairiųjų
— radikalų centrinė
čiu redaktoriais, jie dedasi lėmė beveik visą Afrikos kontinentą So vardinamų bei jų atstovai buvo "Interchangie" puls ir šmeiš kon
jais ir moterų lygybės sąjūdžio, vietų kontrolėn už laikinį ramu susirinkę "National Education servatyvius, kad pastarieji: remia
Assoc" būstinėje. Pabrėžtina, kad
jie jungiasi į paramos organiza mą Art. Rytuose.
turtinguosius pramoninkus ir sten
vimą bedarbiams, jie .puoselėja
1974 - 75 m. JAV "tylioji dau į šį organizacinį susirinkimą te giasi pasalinti įstatymus saugo
tarptikybines diskusijų grupes ir guma"; vadovaujama kelių at buvo įleidžiami tik kviestieji as jančius profesines s-gas, nusista
stengiasi jungti žydų, krikščionių sidavusių ir gabių senatorių iš menys ir neleidžiama įeiti laisvos tę prieš lygių teisių suteikimą
ir muzūlmonų tikėjimo žmones, Michigan, S. Carolina, Utah ir spaudos atstovams.
moterims ir neleis vykdyti abor
jie pasiekė, kad vienuolė Ann iš kitur, suorganizavo jiems pri
tų, negins "gryno oro ir aplin
Gillen yra egzekutyvo direktorė jaučiančius piliečius į keletą stip
kos" įstatymų; bus kaltinami ra
JAV sambūrio paremti Sovietų rių konservatyvių junginių su
sizmu ir trukdymu vaikų perve
Sąjungoje esančių žydų teises, jie sava spauda ir žurnalistais. Tokie
žimui iš vienos mokyklos į kitą;
buria pavergtų tautų atstovus į mėnraščiai kaip "Conservative
taippai ir antisemitizmu. Esą, tur
branduolį budinčių dėl Helsinkio
Digest" yra skaitomi ir mėgiami
tingi žydai, stengdamiesi išveng
susitarimų vykdymo, jie dalyvau
šimtų tūkstančių skaitytojų ir
ti
blogiausio, jau dabar stoja į kon
ja rąjūdy už darbų ir tarnybų ly
atsidavusių rėmėjų. Kitas kon
servatyvių
organizacijų eiles. Tai,
gų parūpinimą, jie organizuoja
servatyvus, John Birch Societesą konservatyvios grupės visos
"Holocaust" filmo diskusijų gru
leidžiamas,
savaitraštis
"The
Re
nekenčia žydų ir tik laukia geros
pes ir reiškiasi daugely kitų veik
:
view
of
the
News"
taip
pat
ska
progos su jais atsiskaityti.
los sričių. Tačiau,, jeigu jie nesi
čiuoja
tūkstančius
savo
skaityto
laikys saiko ir bus priežastis, kad
Tuo būdu šie kairieji tikisi su
bus neteisingai metami kaltini jų. Neužmirštinas taip pat ir
niekinti patikimumą
dešiniųjų
mai kitoms tautoms, jie nu "Human Events" savaitraštis, bu
vadais ir drumsti gero bendradar
stos daug draugų, nustatys prieš riąs apie save gal šimtą tūkstan
biavimo dirvą ir įtaką vis augan
čių skaitytojų.
save ištisas etnines grupes.
Kasytojo Solženicyno žmona kalba čioje dešiniųjų sluoksnių visuo
Taip pat sostinėje įsikūrusi spaudos konferencijoj Los Angeles menėje. Si grupė tikisi gauti gana
Žydai gali laimėti daug dėme
sio ir prielankumo, jeigu jie kels
m
balsą ne vien prieš nacių netei
— Vėliau aš būsiu užimtas!
sybes ir ne vien prieš dabartinę
Moteriškė žvelgė į vieną, į antrą. Dangerutis spru
priespaudą prieš žydus Sovietų
ko iš knygų skyriaus.
Sąjungoje, bet jeigu jie kartu kels
Jam tik atspaudus savo darbo kortelę pietų per
balsą ir prieš kitoms tautoms
traukai, Asmeninio skyriaus sekretorė šūktelėjo:
Maskvos tironų padarytas ir da
Romanas
— Mr. Dandzeru... Al! Negaliu jūsų pavardės iš
romas skriaudas ir nebijos ištar
ALĖ
BŪTA
tarti... Divizijos vedėjas nori j u s matyti...
ti pasmerkimo žodžio ir tiems sa
viškiams, kurie jungėsi prie 31
— Dabar?
Maskvos budelių, vykdydami eg
— Taip. Pietų pertraukas metu.
Pradėjo rinktis pirmieji pirkėjai. Suskambo tele
zekucijas ir trėmimus.
Tik po gero pusvalandžio Dangerutis atsirado tar
J.Pr. fone klausimai ir knygų paklausimai. AJmis paskubo nautojų valgykloj, kur gėrė kavą puoduką po puodu
mis sukėlė knygas ant priestalių ir paliko ten iki se ko. Jo sumuštinis liko maišruky, nepaliestas. Į kavą
kančios laisvesnes ir ramesnės valandėlės, kada galė žiūrėdamas, niekaip savo galvoje nesuvedė, dėl ko Sole
pasaulyje, kur tebeaidi ginklų tų atsargiai j a s surūšiuoti ir sudėti, bei apgadintas
turi griežti ant jo dantį? Ko jam pavydi? Kodėl jį vis
Žvangesys. Paulius VI ir šia "pagydyti".
murkdo ?
Čia jau kelintas apskundimas. Kad tuoj
proga vėl priminė, jog be tai
Tą. dieną pietų pertraukai nebuvo laisvų pava nenuėjo į rūsį, jo įsakytų darbų padaryt Kad vartojo
kos yra neįmanoma jokia tikra duotojų, tai Mike Sole vėl sugrįžo j knygų skyrių.
kompanijos telefoną privačiam pasikalbėjimui...
ir pastovi žmonijos pažanga.
— Eik pietų, aš čia tvarkysiu raštus ir pabudėsiu.
Pasalūniškas skundikas — koks greitas! Visas jo
Didžiojoje Vatikano audien
— Gerai. Ačiū. — Įprastiniais žodžiais atsakė būtas ir nebūtas nuodėmes perdavė vyresnybei... Ar
cijų salėje Paulius V I susitiko Aimis. bet pabaigė vynioti knygą ir dėkodamas padavė
jam dėl to lengviau? Ar bus apdovanotas? —
su gausiomis maldininkų grupė pirkėjui.
Kad jis žinotų! Vargšas žmogus — kirminas, —
mis iš įvairių pasaulio kraštų,
— Eik. — Vėl pridūrė Sole.
jeigu jis žinotų!
jų tarpe iš Jungtinių Amerikos
Almis atsirakino spintelę, kur buvo jo priešpie
O gal dėl to ir skundžia, kad žino? Kvailai daro
Valstybių, Kanados. Japonijos, čiai. Tuo laiku poniutė aukštu balseliu ėmė Sole ka europiečiai, būdami atviri, pasisakydami savo praeitį,
Pietų Amerikos kraštų, Lenki mantinėti apie knygas:
savo patirtį ir svajones. —
jos ir kitų Rytų bei Vakarų
— Ar turite knygų apie astrologiją? Ir apie sap
Galvojo Almis. — Niekas kitas, tik jis pats kal
Europos kraštų.
nus. Aš visur ieškau...
,
tas. Kvailas. — Kam pasisakė, buvęs Europoj moky
Bendrajai audiencijai pasibai
Mike Sole ėmė vaikščioti tarp lentynų, ieškoti. toju? Kam prasitarė, esąs rašytoju? Sis smulkus žmo
gus, Paulius V I privačiai pri Kai jis ilgai negalėjo rast ir nieko poniutei neatsakė, gelis gi nepakenčia, kad čia už jį būtų kas mokytesnis,
ėmė Vrtasa Bulgarijos stačiati ši staigiai kreipėsi į beišeinantį ifi skyriaus Dangerutį: pranašesnis. Nepakęstų, jei būtų ir tik jam lygus, že
kių metropolitą Kallinikos su
— J ū s man gražiai padėjot rast vaikui knygą mesnis. Turi būti žemensnis, menkesnis, mažiau už
grupe bulgarų stačiatikių ku anądien. Ar galit ir dabar...
dirbti, mažiau suprasti, pajėgti... Tada jis gailėtųsi, gal
nigų.
Almis praeidamas pro stalą brūkštelėjo vieną ho ir padėtų jan...
roskopų knygą ir padavė moteriškei. Si pragydo:
O, kad jis žinotų! — Kaip šiuo darbu Dangerutis
— Nesi. ką mąstai, bet mąs
— Ačiū, jaunuoli! Koks jūs puikus! Anas Žmo pažemintas, kaip likimo suniekintas, prispaustas prie
tai, kas eal
„
gus, atrodo, neperdaug žino apie knygas...
pinigėlio, dėl svetimo akcento kalboj nustumtas nuo
Dr. Norma* V .
— Eik pietų! Šią minutę! — Šūktelėjo Sole. savo profesijos, smulkmenų užgožtas, nuobodulio

^heuetdt rod

pjaunamas... Kad jis žinotų, kaip jo talentai užkasti,
kaip jo sąžinėj juoda... Kodėl nepradėjo iš naujo, ne
simokė, neįžengė į šio krašto kultūrą pilnu žingsniu...
Jei tas žmogelis žinotų ir pilnai suprastų, jis gal plyš
tų iš džiaugsmo! Bet jis ir tiek nepajėgia suvokt. Ir,
vistiek, pavydi...
Jis žiūrėjo į kavą. žiūrėjo puodelio dugne į juodus
jos lašus.
Jo mintys išdžiūvo. Kavinės maži triukšmeliai, tar
nautojų balsai nebelietė jo klausos, nepatraukė dėme
sio. Viskas šioje mažutėje erdvėje — tik juoda kava...
— A, labas! Tai kur taip skubi?
— Namo. O pats? Seniai bematytas. — Almis
spaudė kolegos ranką. — Iš kur atsiradai, Karoli?
— Neseniai persikėliau čia gyvent Susisiekimas
autobusu geresnis. Nors žadu pirkt mašiną, bet vis
tiek, iš čia darbovietė netoli, ir gana jaukų butą ga
vau, nors man vienam ir per didelį...
— Bus geras, kai vesi. O gal ketini? — Almis
nenorom juokavo, žiovulys draskė žandus, plaučiai ne
galėjo atsipildyti grynu oru, kurio per dieną tvakiose
patalpose stinga.
Karolis Vargūnas šyptelėjo tuo giedriai liūdnu
šypsniu ir, pliaukštelėjęs demais, įsismagino kalbėti:
— Ką tu, Dangeruti! Uždiržėjes viengungis ne
puola į avantiūras, — pats žinai Buvau vienas ilgus
metus, būsiu taip ir toliau. Amerikiečių bijau, lietu
vaitės manęs bijo. Gal per senas, gal negeras, nesmar
kus... Žinai, kaip tie dalykai... Aš pats nežinau, Almi,
Kai pagalvoji, — juk būtų daug geriau... Lauktų kokia
moteriškė namie, vakarienė kvepėtų grįžus, geriau pa
ilsėtum, žodžiu persimestum, bučiniu pasidalintum...
Bet žinai, kokios senės — aš nenoriu; jaunos — į
mane kreivai žiūri... Taip ir... Juk tu pats — panašioj
psdėty...
(Bus daugiau)

•
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SAULIŲ GBGUZINfi

NOKI

p I E KT 1

Kar. A. Juozapavičiaus šaulių
kuopos gegužinė įvyks birželio 25 Ieškau pirkti 2-jų butų namo (rei
d. 2 vai., 33641 Vine Ave. East- kalingo remonto) Marąuette Parko
apylinkėje. Skambint —
lake Ohio.
(21S) 938-5065
ROMAS J. KAZLAUSKAS

Ii. £tlliui'ii i

Stasės ir Jono sūnus, birželio 11
d. gavo bakalaureato laipsnį che
mijoje Clevelando valstybiniame
universitete ir buvo apdovanotas
stipendija tolimesnėms studijoms
tęsti. Kaip amerikiečių spauda
praneša, tai buvo pirmasis Cleve
lando universiteto studentas, ga
vęs National Science Foundation
stipendiją.
Romas aktyvus ateitininkas ir
visuomenininkas- Nuoširdūs svei
kinimai.

M I S C E L L A N E OUS

CLASSIFIED
B E AL EST ATE

GUI D E

K E A L B S TATE

HELP WANTED — VYRAI

CUSTODIAN

Parduodamas didelis žieminis na
SAVININKAS PARDUODA
tvirtą 2-jų aukštų mūrinį namą. mas Union Pier, Michigan
Excellent opportunlty for part tim*
Arti mokyklos, bažn. ir ligoninės.
Skambint 312—825-7243
employment. Maociinum SO houra per
Priedu mažas butas skiepe. 2 auto
week. Primarily evening hr». Cleaamūr. garažas. Skambint 778-4219
86th and Kariov
Ing and malūtalnlng

new flnandal

Hot Springs, Artumas, parduodamas Brick 6 room (S bedrm.) home. orgunlzation.
Redwood fenced yard. Built - in
A p p l j In Person
mūr. namas miesto rajone, u Kaino.
oven,
range,
dishwasher.
Finisbed
VIZITINIŲ KORTELIŲ
(3 miegami), 2 vonios. Labai priva
basement, wet bar. 2 car brick ga- Union Federal Savings tt Loan
tus.
Prie
krautuvių
ir
autobusu
tovėje 10 vai. ir 4 vai. į akademiją,
ZiiVAS /R 2/V7L£
rage. Gali L.U 2-0251
4647 W. Lincoln Highway,
Skambinu 5*1 — C23-5SM
kur kalbės prof. kun. Stasys Yla,
Dėl
greito
tr
patogaus
patarnavrVizitinių kortelių naudojimas yra
Matteaon, HL — m 747-4100
Gegužės 27 d. Živilė Kliorytė o meninėje programoje dalyvaus
mo namų pirkimo ir pardavimo
gražus paprotys. Biznieriai jas pia- j Savininkas parduoda 3-jų
iš Clevelando ir Linas Vaitkus iš Grandinėlė, Vyrų choras, bus de
An Equal Opportunlty EmpVoyer
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo- j mų mūr. 18 metų senumo namą 61- prašome skambint
VVaterbury, Conn., Šv. Jurgio baž klamacijos ir sveikinimai parapi
mų atstovams turėti gražias vizi os ir St. Louis g-vių apyi. 2 maš. ga
VILIUI U O F F M A M 1
nyčioje priėmė moterystės sakra jos salėje. Po .programos visi kvie
ražas. Skambint 925-5451.
tines korteles.
Telef. — 767-4)600
mentą. Daug klevelandiečių ir čiami šaltiems užkandžiams į pa
2 butai. 9 metą senumo. 2 po 5
Kreipkitės į "Draugo" adminis
3:00 PM - 7KK) PM
Budraitis Realty
svečių bei giminių iš kitų mies rapijos svetainę.
traciją visais panašiais reikalais. karnb. (3 mieg.). 51-ma už Kedzie..
Permanant part ttme position at CFS
4243 West 63rd Street
tų buvo liudininkai šaunios po
Būsite patenkinti mūsų patarna\i- Tik $82,500.00.
Continental to. avaiiable fior reaponDR. NURIJA DANGUOLĖ
LIETUVIU NAMU
Mūrinis. 2 butai Naujai atremon
sihle tndivldual intereeted ts working
ros sutuoktuvių. Bažnyčion prie
mu.
TAMUIJONYTĖ,
4 houra per day. Some previous setuoti. Vieną tuoj galima užimti.
PENKMETIS
altoriaus jaunuosius palydėjo ke
curlty ezperlence ls deslred. but not
Brighton
Parke.
neoesaary. I f you bave a aolid nork
Lietuvių Bendruomenės pakvies
turios poros: P . Vaitkus jau
record and
are lnterested l n part
1973 m. rugpjūčio 19 d. Lietu
72-ra ir CampbelL \x/2 aukšto nau
time
employment. Plesse call
ta,
išvyksta
į
Pietų
Ameriką.
Sa
iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiitiiiiiiimiimiiiiiiiiiiii jesnis mūr. namas. 3 mieg. Įrengtas
nojo brolis, medicinos studen viu namai buvo oficialiai atida
Joanne Tauber 477-7600
tas ir Ona Kliorytė — jaunosios ryti. Direkcija šią sukaktį nutarė vo kelionę pradeda liepos .1 d. ir PACKAGE EXPRESS AGENCY
rūsys. Labai švarus. $65,000.00.
MARMA
NOREIKIENE
Clevelandan
grįžta
rugsėjo
2
d.
i
52-ra
ir
Rutberford.
Liuksus
5%
sesuo, medicinos sesuo; Kęstutis paminėti spalio 6 — 9 dienomis.
C8PS OONTENENTAI.
5 kamb., 3-jų mie
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ kamb. (3 mieg.). 10 metų mūr. gamų, 20 metų mūro
Kliorys — matematikos dokto Sudarytas specialus minėjimo ko Dr. Tamulionytė praves lituanis- f
2550
N. Oybonrn, Chicago. JJL
namas ir gara
Labai pageidaujamos geros rūšies "randi". $69,500.00.
An EQUS1 OportunUy Employer M/F
rantas —jaunosios brolis su Ma mitetas, kuriam pirmininkauja dr. tinius kursus Montevideo, Urug prekes. Maistas 13 Europos sandelių.
žas.
Arti
Kool
Aid
Graži
g-vė,
geri
10Į£ akro žemes netoli Burlington,
vajuje, Buenos Aires, Argentinoje 2*08 W. m S t , Chicago, IU. 60628. Wis. Maudytis ir žuvauti labai arti. kaimynai. $29,700.00.
ryte Viliamiene (Idzelyte) jauno Danielius Degesys.
TEL. — WA 5-2787
Lietuvių mėgiamoj gamtoj, netoli lIltIMIIllllllII llllllllllll nif lllllllliiiiliniii;
ir Caracas, Venecueloje. Žada ap
sios pusseserė, med. sesuo; Kęstu
$25,00000.
lankyti ir kitas lietuvių kolonijas,. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiHumiimiiiiiiimmii
48 ir Kotfat 8 kamb. med. namas. nuo Chicagos, prie ežero didelis na
tis Šeštokas — jaunojo sesers vy GRANDINĖLEI 7000 D O L
Maži
taksai. Daug vietos. $36,500.00. mas ir 3 akrai žemės. Daug kitų prie
kiek laikas ir sąlygos leis.
nas — psich. doktorantas ir Qnistatų. Svarus oras, aplinka ir namas
Kaip Plain Dealerio dienraštis
lė Šeštokienė, jaunojo sesuo, med. praneša savo gegužės 30 d. lai
pastoviam gyvenimui. $45,000.
Tamulionių •giminės, artimieji ŠERĖNAS perkrausto baldus ir Š I M A I T I S
K I L T I tinka
Manufacturer of electro-cheraical
Modernus 15 metų muro namas. machining eąuipment needs a seifstudentė.; Rita Kliorienė (Čyvai- doje, Ohio Arts Council pasky ir draugai, susrrinkę Antano Ta- kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
Insurance — Income Tax
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui starting assistant to chief engineer.
tė) muzikė, neseniai įsijungusi į rė Grandinėlei septynius tūks mulionio svetinguose namuose, dimai ir pilna apdrauda.
patalpos. Daug priedų. Marąuette Par Should have 3 years mecfaanical deplačią Kliorių —Idzelių giminę, tančius dolerių.
gražiai atšventę Antanines, duk
TeL — WA 5-8063
2951 W. 63rd St., 436-7878 ke. AukSta kokybė. $50,000.00.
sign experience and appropriate for
ir Linas Mikelionis, inž.
4 vienetų mūras ir garažas. Mar mai education. Design and layout of
rai Danguolei palinkėjo sėkmin iiiimiiiiiiiiHiiiiiHiinniiiiiiiimiiiiiiiiiui
ąuette Parke. Naujas gazu šildymas. mechanical drives, f ixtures and other
Abu jaunieji ateitininkai ir jų
gos kelionės. Gausių svečių vardu fmtimiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiimiiimii
(vairiu prekių pasirinkimas nebran
Našlė atiduoda už $38,800.
MAEQUFITE
PARK
žiedus sumainė Ateities žurnalo
components of specialized """^'"*f
žodį tarė Algis Kasulaitis. Buvo giai iš mūsų sandelio.
Gražus platus sklypas ir garažas in $100,00aOO plūs class. Small com25 metų 6 kamb. mūr. (Georgian).
vyr. red. kun. dr. K. Trimakas.
įteikta kelionei reikalingų dova OOSMOS PARCELS EtPRESS
Platus sklypas. Gazu Šildymas su Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. pany. Excellent benefits including
Sv. Mišių metu giedojo Nerijos
nų. Iki pasimatymo Clevelandel
SIUNTINIAI
1
LIETUVA
profit sbaring. Telephooe or send
centr. vėsintuvu. Garažas. Prašo
vokalinis ansamblis, kurio akty
33SS S. Halsted St.. Chicago, HL 60608 $34*900.
resume ttx
vi narė nuo pat įsikūrimo buvo
2501 W. Sftth St., Chicago, IIL 60629
IN2. JONAS P. VAIČAITIS,
Geras Investavimas. 3-jų aukštų
Telef.: »25-2737 — 254-3320
MR. BIELAK, ANOCUT INT.,
jaunoji Živilė.
mūr.
Modernus ofisas (įstaigos nuo
2625 West 71 si Street
i ilgesnį Laiką gyvenęs ir veikęs
•
Vytautas Valantinas
2433 Delta Lane,
mininkas sutinka pasirašyti sutartį)
Vestuvių pokylis įvyko nau
i Clevelande, o vėliau Akrone, įsi tiiiHHiiimiHimniimiiiiiminiNHiiiiinHi ir 2 butai — 6 ir 5 kamb. 2ema kaina.
Tel.
737-7200
ar
737-8534
Eik
Grove, IUinois 60007
joje Ursuline Ccllege salėj. Arti
kūrė Floridoje. Dabartinis jo ad- uiiiiiiiiimiiiiiiiniiiiiiiimiiiiiinniiiiiiii
82
tr
Rtrtimood.
4
mtegamų
mū
TeL — 768-0660
pustrečio šimto svečių jungėsi į
BUTU NUOMAVIMAS
į resas yra: 5201 llth Ave., St. NAMŲ APSITVARKYME
ras. Gerai išlaikytas. Tik $35.000.
Namų
piHrfS"»*
—
Pardavimas
gražią pavasarišką sutuoktuvių
88 Ir WWpple. S kamb. (2 mieg.) An Eo.ua! Opportunlty Employer M/F
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti,
į Petersburg, Fla. 33710, tel. 347Valdymas
mūro rezidencija. Pilnas rūsys. Ga
ir šeimų šventę. Po maldos žo
atnaujinti.
Garažą.
Viduje
ar
iš
lauko
' 9167.
ražas. $41.500.
mimiimiiiiimnmniinHiiiiiiiiimiiiiiiii
Draudimai — Income Tas
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums
dį tarė Petras Kliorys, jaunosios
88 Ir RockweU. 2 butų mūrinis. llllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlUIflIlIlIlIHIlIlIlIlIlIlI
Notariatas — Vertimai
6 kamb. l - m e aukite Ir 2 batai po
KUN. DR. VINCAS BARTUSKA su patyrimu, už prieinamą kainą pa
tėvas, sveikindamas jaunuosius
2 kamb. 2-me aukšte.
Naujas 2-Jų ELECTRICAL DRAFTSMAM
dės,
skambinant
po
5-tos
v.
vakaro
tėvų vardu ir linkėjo: Užaugote
mašinų garažą*. Tik $45.000.
' atvyksta Clevelandan ir per visą
TELEFONU 476-3950
TECHrtlCIAN
88 ir Frandsoo.
2-Jų aukštų mū
ateitininkų eilėse ir toliau savo
•Į liepos mėnesį pavaduos kleb. B. iiiiiiiiiiiiiitiMiiiHiniiiitiHiiiiHimuiiiNi
rinis. 5 Ir 4 kamb. butai. 2-jų metų
J.
B A C t V l G l U S
gyvenimu liudykite tuos idealus.
Make
finished
electrical drawings
senumo. Geros nuomos. $47,500.
Ivanauską, kuris išvyksta atosto'lllililllllllllltlllllllliiillllllliniimillllllili
6455 S. Kedzie Ave. — 778-2233
72 to Sacramento.
20 metų senu from sketehes or marked prints, inAbipusė auka įprasmina gyveni
mo 8-Jų butų mūrinis.
Labai gerai votving eleetro-mechanica] and soUd
mą. Nors jūs paliekate mūsų na
Ištaikytas. 2 maš. garažas. $79,900. statė machine centro! systems. To
Živilė Kliorytė ir Linas Vaitkus
V. R.
mus, bet neišeinate iš mylinčių sutuoktuvių metu
72 to Mfflard.
S-Jų butų, 1S metų
senumo. Aukštos nuomos. 40 p. lo understand these systems well enough
M
O
V
I
N
G
IŠNUOMOJAMA
—
FOR
KENT
tėvų širdžių.
to occasionally troubleshoot locally
tas. 2 maš. garsias. $94,500.
make fiekl service trips. Familiarity
82
to
Kllpatrlck.
3-Jų
batų
19
me
Inž. Petras Tutinas iš New
Apdraustas perkraustymas ISNTOM. 4-iu kambarių butas, tų mOras. Drigubaa lotas. 2 maš. or
with 3 pftases systemsrectif:ersand
Yorko vadovavo vaišėms. Pui
garažas.
$99,900.
Įvairių atstumų
tęst eąuipment is essential.
tik suaugusiems, atskirame na
kaus sąmojaus, stilingo žodžio
Jei
galvojate
Rapkuy growing machine tool manu
U S VMST MAKOJOTE flOAO
me Marąuette Parke. Galimas
TeL 376-1882 arba 376-59%
jaunasis* pokylio meisteris susi
PATLDrOT • VTOMOT A R
CHKAS0. IUMSS MM9
facturer. E>cei!ent benefits. profit
AFDRAT78T
natai 311 fts-tmn
sharing. Send resume and salary
iiimiiiiniiiHiiHiiiHHniiiimiiHiHiiiimii garažas. Skambint 737-8647.
laukė visų svečių gražaus įverti
$
history
to:
Jūsų
naosavyoe.
prašome
kreiptis
t
nimo.
iiininHiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Spotless 5 room (2 bednns, dining
Nerijos ansamblis padainavo
rm.) apt. Appliances. Carpeting.
C. R. Stroupe. Anooofc Inc.,
Vic. 59 and Whipple. $25000, plūs
tris dainas. .Akordeonu palydėjo
2433 Delta Lane,
Dalia Sakaitė. Perskaitytos tele
KILIMUS 18 BALDUS Utilities. Call after 6 p. m.
Eik Grove, HlinoU 60007
4243 W. 63rd Street
389-6408 or 476-2910
1978 gegužes metu gauti įnašai
or Pitone 766-0860
gramos iš Lietuvos.
Plauname ir vaškuojame
For
Appucation Form.
visu rūšių grindis.
Dr. Jurgis Balčiūnas — Ohio ir
Išnuom. 5 kamb, (2 mieg.) apšild.
Tel. — 767-0600
Santrumpa: atm. Ln.-atminimo įnašos. Soma, parašyta
J. BUBNYS'— TeL BE 7-5168 butas, nuo liepos 1 d. Tik suaugu
An Eąual OportunHy Employer M/F
PLG sąjungos vardu pasveikino
po pavardės, reiškia |našn iš viso.
llllllllllllllllllllllllllllIHiulllllllllllllllllll siems. Marąuette Pke. 471-2237
iimmiiiimiiiiiiiimiiiiiiiimiiimiiiimiii
būsimus Sos sąjungos narius: Li
HELP WA>*TED VYRAI
ną, studijuojantį mediciną ir Ži Po
ISNUOM. VASARVIETE
$110.00 Dr. Puzinas, J. atm. jn. iiiiiiiiiiiiiiimiimiiimiimimimiiiiiiiiiii!
•682
Berrien
Rd.
$10.00
Duikis,
A.
$10.00,
IvasTdenė.
M. A. Š I M K U S
$575.00
vilę — studijuojančią odontolo
NOTARY PUBLIC
Urrion Pier, MkiĖgan
J. k- Ivaška, P. $35.00, JAV
giją. Charakteringa, kad visi trys
MAIMTENANCE MAN
INCOME T XX. SERVICE
CKcagoje skambinti 7764640
LB Waukegano apyl. $3,050.00 $125.00 Kaptenaenė. M. atm. jn.
Onos ir dr. Vlado Vaitkų vaikai:
$125.00, Kapteiras, Ot. $125.00 4259 So. Mapkwood, tel. 254-7450
$15.00 Kojeus, D. $210.00
Experience with hydraulic and decTaip pat daromi VERTIMAI.
Išnuom. miegamas karrib. vyrui trical circuity plastic injection moklLinas, Paulius ir Onilė studijuo
$20.00 JAV LB Baitimorės apyl. $150.00 Neviena, AB)., atm. pi.
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
ar moteriai mažoj Šeimoj. Galimybė ing machine, also general mainteja medicinos mokslus.
$2220.00, South Boston Lith.
Class A - With Tool & Die RePILIETYBES PRAŠYMAI Ir
$250.00
naudotis
virtuve. Marąuette Parke. nance. Salary commensurate with pair experience. Nite Shift — Top
Citiaens
Assn.
$120.00
kitokie
blankai.
Petras Tutinas, Jonas Nakas ir
Skambint 925-8761
$25.00 Dai. Puzinas, P. $175.00, $154.13 Leugoud, Edw. $3,049.26
abUity. Call for appoiotment.
Wages — Company Benefits whicfa
;IIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Linas Mikelionis užtraukė Linui
Gimbutienė. E. $25.00, JAV
include Family HosPital Plan, 13
"viengungio" kupletus. Onilė
H A YDOCK C ASTEK CO.
LB KV $325.00, Razutis, M. $200.00 Gustaitis, J., M. D. ir I.imniiiniiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii HELP WANTED — MOnTERYS
Paid Holidays, Paid Vacation.
$200.00, Jurgutis, K. atm.
7500 N . CaWweU, NHes, H .
$50.00
Šeštokienė perdavė pažįstamųjų
Jn. $200.00, Juodvaltas-AbroApply Sprfag Division
Bar Maid. Cashier, Waitresa
JOHN MARTTNDALE — 847-0022
$30.00 Varnas (Varoneckas, J.
ir giminių linkėjimus.
mavičiutė, St. $1,700.00, Si- Spalvotos ir Paprastos. Radijai
Full
Time
$100.00
J. atm. jn. $200.00
Jaunasis Linas trumpu žodžiu
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
$50.00 Bliudnikas, E., $200.00, Bur
No S a t , Sun. o r Holidays
padėkojo angliškai ir ilgesniam
Pardavimas ir Taisymas
M.VLE AVD FEMALE
kus, J. $100.00, Dariaus ir $300.00 Jankūnas,
įn.
atm.
Apply In Peraori
Madison St. at 2Sth Ave.
žodyje lietuvių kalba padėkojo ir
Girėno Ik. m-kia $392,72, Ga$500.00
MIGLINAS TV
TABLE RESTAURANT
ENVELOfT ADJUSTER
siūnas, A $100.00, Sadaus
"jautėsi pagerbti" visų atsilankiu
Belwood, Illinois
LO-SO
kas. M. ir R., atm. ki. $400.00 $$400.00 Kepalas, P.. Stakėnas. V. 2346 W. 69th St, teL 776-1486
200 No. Oark St., Ohicago
sių ir sveikinusių, ir nušviesda
iniyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiaimii
ir
O.,
Stankūnas,
J.
ir
S..
$100.00 Arbas, L. atm. jn. $100.00,
Exp LOSO Adjuster wanted for day An Eq.ua! Opportunlty Gmptoyer
mas "kelią į Živilės širdį", paskai
atm. įn. $1,000.00
Baivnas, PI. ir V. $200.00,
shift. Exc Salary & Benefits. Call
tė eilėraštį.
Bražinskas, Br. $100.00, Čer $500.00 Prankus, AI.
10<% — 30% — 30% pigiau mok&tte
Mr. Fredd.
atm.
o i apdrauda m o ogides Ir aotomonius, K. ir F. $800.00, JAV LB
Kaspinų šokis, o po to šokiai,
1 or more days. S o m e Eagiieh
$1,000.00
bilio paa mos.
CONTINENTAL ENVELOPE CO.
Biznieriams apsimoka skelbtis
E. Chicagos apyl. $1,231.00,
žaidimai, dainos ir giedra nuo
1901 W. 35di SU TeL 254-3900
neoeesary.
Milwaukee
—
D
e
v
o
c
Jūrų Saulių kuopa "Klaipė $1,000.00 Brazaitis, H., M.D. ir T.
dienraštyje
"Drauge".
FRAMK
ZAP0LIS
taika spindėjo ne tik jaunimo, bet
Newr oomers welcome.
da", Cicero $400.00, Karevi
$1,000.00, Maasius. Petras
2208 M West »5th Street
ir vyresniųjų veiduos^ ir širdyse.
čius, Pr., ark., atm. pi.
$2^00.00
TH. — 774-5S11
Chicago. mtaots
H E L P W AX T E D— V Y R A I
$100.00, Kuprys, S. $100.00,
Jauna, garži lietuviška
šeima
Telef. GA 4-8464
S9.242.26
Rėktajtis,
A.
atm.
įn.
(tęst.
Kuprys, Ve. atm. jn.$200.00,
ateina į mūsų tremties bendruo
palikimas) $10.742.26
L.K.V. S-gos Waterburk>
menei Ilgiausių ir laimingiausių
Fully ąualified cook needed.
iiiiiiiiiiniimiiiiiiiiniiiiiiiiimiiiiiiHiiiiiM
sk. $100.00, Mikoiajūnienė- Santrauka:
metų!
Also experienced waitre88es.
Butautytė, R. atm. in.$300 00
SIUNTINIAI
|
LIETUVA
3
x
$10.00
—
$30.00;
1
x
$15
$15.00;
DIENINĖMS IR NAKTINĖMS PAMAINOMS
(imt su Šuo įnašu Kazimie
Call — 458-7794
PAGERBSIME KLEBONĄ
ir kitus kraštus
ras Mikoiajūnas už savo gi 2 x $20.00 — $40.00; 4 x $25.00 L1TTLJB WARSAW
NEMOKĖJIMAS ANGLIŠKAI JOKIA PROBLEMA
KUN. G. KIJAUSKĄ
minaičius
yra
įnešęs $100.00; 1 x $30.00 - $30.00; 5 x_50.00 .VEDZINSRAK, 4165 Arober Ave.
RESTATJBANT
$250.00;
24
x
$100.00
$2.400,
1
x
$1,000.00), Meiluvienė. Gr.
Mums reikalingi darbininkai prie Engine Lathe (Vertical and Hori
Susidaręs Clevelando lietuvių
Chicago, m. 60632, tetef. 927-5980
$300.00, Meilus, P. atm. jn. $110.00 — $110.00; 2 x $125.00 EXPERIENTCED BEWINO
zontai), Boring MiH operatoriai su prityrimu visuose Job Shop dar
organizacijų komitetas birželio
$300.00, PoSkus,, E., M.D. ir $250.00: 1 X $150.00 — $150.00; 1 x llllinilllllllllliillllllliiiUlinilllllllllllllllli
buose.
MACHINE
OFERATOB8.
18 d. pagerbs Dievo Motinos Nuo
N. $2.200.00, PakHtis, A. ir$154.13 — $154.13; 4 x $200.00 ExceUent workmg conditiona St
* Puikus atlyginimas
M. $200.00, Pračkaila, L. $800.00; 1 x $300.00 — $300.00;; 1 x
latinės Pagalbos parapijos klebo
$400.00 — $400.00; 1 x $500.00 — Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, benefits
(miręs)
ar
šeima
$300.00,
ną kun. Gediminą Kijauską, SJ, už
* Premijiniai "bonus". Naktinei pamainai priedų 10% "Bonus"!
Riekutė, St. $300.00, Sadaus $500.00; 2 x $1,000.00 — $2,000.00; nes fiM plačiausiai skaitomas lie
4325 W. Addlnon St.
jo nepailstamą apaštalavimą Die
kas. IM. B- Ad $700.00, Vie IX $9,242.26 - $9.242. 2$.
Jei įdomaujates, prašome kreiptis i mūsų
tuviu dienraštis, gi skelbimų kai
TEL. — 286-1366
vo ir Tėvynės tarnyboje, už pa
nutis, K. $225.00, Vilkiškas,
nos
yra
visiem*
prieinamos.
MACHINE
SHOP DIVISION. teL 5364800 arba
$1C,771JI
REIKALINGA
stangas ir laimėjimą šią parapi
P., PhD. $400.00, Vibnskas, II viso 55 nariai
St. ir L. $$00.00, Vygantas,
ją paliekant adininistruoti neri
KAZYS BARZDUKAS
V., Dr. ir M. $300.00, 2ikr>
botam laikui lietuviams jėzuitams,
444 W. 38111 Strttt, Chicago, Illinois
Perskaitę "Draugą" duokite Goki Coast apyl. 2 dienas savaitėje.
Iždininkas
ras, J. ir O. $300.00, Žitkus,
prisimenant jo kunigystės sukakti,
Jokių
vaikų.
Reikalinga
kalbėt
ang
M. $200.00
P0WER TRAH$MISSIOH EQUIPMEJ1T COMPAMY
jį kitiems pasiskaityti
kviečia visus lietuvius į iškilmin
liškai.
gas padėkos Mišias DVLN'P šven
SKAMBINT 787-7736

VIDO!

SECURITY GUARD

Rimtas Namu
Pardavimas

MEGHANIGAL EN6INEER

M O V I NG

Valdis Reat Estate

BELL

REALTY

A. V I L I M Ą S

DffRft nHtt y^miww fiimnn

. VALOME

Budraitis Realty Co.

TOOL
MAKERS

TELEVIZIJOS

BORG VVARNER

H0USECLEAN1NG

C O OK

AŠINISTAI

SEIMININKĖ
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PIRMOJI DALIS PASIBAIGĖ

BADAVIMAS

(Atkelta iš 3 psL)
Rensenbrink, 2 iš jų baudinius sisakyti sunku. Varžo įpročiai,
niečiai, kurie nugalėjo prancū paversdamas golais. Tačiau sekan nusistovėjusios tradicijos, vaišės.
zus ir vengrus tuo pačiu 2 : 1 re tį kartą prieš Peru olandai tesu Vakarienę valgyti kuo anksčiau
zultatu, irgi kvalifikavosi baig- gebėjo išpešti bevartes lygiąsias. ir saikingai. Maitintis tik du k a r
mėn, patekdami į B grupę. O Daug žadanti Škotijos rinktinė tu per dieną su visišku vienos
prancūzai, išsikovoję 3 : 1 laimė pirmose rungtynėse turėjo pasi dienos badavimu savaitėje. Taip
jimą prieš vengrus, kad ir su 5 at duoti Peru rinktinei 1 : 3. Kai prie maitinantis skrandis ir žarnynas
sarginiais žaisdami, užėmė III vie to dar buvo nustatyta, kad vienas gauna pakankamą poilsį"- Nepa
ta, bet turi važiuoti namo. Ne Škotijos žaidėjų naudojo narko sakyta, ką turi daryti tie, kurių
kaip pasirodė vengrai; rungtynėse tikus prieš rungtynes (už ką jis skrandis ir žarnynas kiekvieną
prieš argentmiečius 2 žaidėjai už Škotijos Futbolo Sąjungos visam dieną poilsiauja, kurie ir negal
nesportišką elgesį išprašyti iš gyvenimui išjungiamas iš tarp voja apie riebias vakarienes, nes
valstybinių rungtynių) ir turėjo sriuba ir duona yra jų pagrindi
aikštės.
važiuoti namo, škotų tarpe nuo nis valgis tris kartus per dieną.
Deimančiukas —Tunisas
taika buvo tikrai .prasta. Kai su
Dar vienas F. T. patarimas:
Iranu 'rungtynės baigėsi 1:1 — ir "Per dieną valdyti nedaugiau
Antros grupės duomenis atspė
tai dėka iraniečio savižudžio įvar kaip vieną kiaušinį, riboti pieno
ti ryžosi daug ekspertu, o tačiau
čio (atseit Irano žaidėjai įmušė produktų valgius, nes gamtos pa
beveik niekas nepramatė, kad į
abu įvarčius...), škotų nuotaika saulyje tik vienas žmogus, išėjęs
čia patekęs Afrikos atstovas taip
tikrai krito. Tačiau liko dar ma iš kūdikystės amžiaus, toliau var
spalvingai sužaistų. Grupėn pa
žytė viltis — rungtynės prieš toja pieną. Pienas skirtas kūdi
teko meisteris Vak. Vokietija,
olandus. Ir čia škotai netikėtai pa kiams. Nepamiršti, kad, valgant
Lenkija, Meksika ir Tunisas. Pir
sispaudę tiek, kad vicemeisterį daug pieno produktų, išsivysto
moji vieta atiteko lenkams, ku
įveikė 3 : 2. Tačiau to nebepaka mažakraujystė, vidurių užkietėji
rie su vokiečiais atidaryme sužai
ko — reikėjo geresnio įvarčių mas, nutukimas".
dė lygiomis ( 0 : 0 ) , šiaip taip nu
santykio, kad kvalifikuotis ant
galėjo Tunisą 1 : 0 ir galop Mek
Vienas storas komunistas sako
ram ratui. Tad olandai šiaip taip
siką paklupdė 3 : 1 . Paskutinė
si,
akd jis pradėjo badauti vieną
išsikovoję antrą grupės vietą, to
vieta teko Meksikai, kuriai vokie
liau žais A grupėje. O Peru ne
čiai atskaitė € : 0, ir kurią, kaip
lauktai, bet .pelnytai tapo grupės su kiekvienu ir grupių laimėtojai
pirmąją žaidynių staigmeną, Tu
įugalėtojais, nes paskutinėse rung susitiks finale. Tad tik lenkai
nisas nugalėjo 3 : 1 . Tad meksi
tynėse jie dar įveikė Iraną 4 : 1. galėtų sutrukdyti klasišką ame
kiečiai, išreklamuoti kaip jauna,
Jų Cubillas iki šiol pirmauja įvar rikiečių ir europiečių baigminį
kovinga komanda, išvažiuoja na
žaidimą.
čių medžioklėje, pasiekęs 5.
mo, susilaukę daugiausia prieši
Iš iki šiol pasiektų rezultatų
ninkų įvarčių iš visų rinktinių
savaime
peršasi mintis, kad tik Ita
O toliau?
—net 12, kai tuo tarpu jiems tik
lija gali tapti tikru meisteriu, nes
2 kartus pavyko paklupdyti opo
Galimybės tarpkontmentiniam visos kitos rinktinės jau "sutep
nento vartininkus.
finalui beveik garantuotos. Gru tos" lygiomis ar pralaimėjimu.
pėje A .tarp savęs rungsis italai,
Vokietijos pasi reiškimai — tai austrai, olandai ir vokiečiai. Gi Bet galutinoje išvadoje tai ne
kontrastų pynė. Teko matyti 2 grupėje žaidžia argentiniečiai, bra svarbu, nes ir prieš 4 metus meiste
jy rungtynes. Abu kartus jų puo zilai, peruviečiai ir... lenkai. Gru ris Vak. Vokietija gavo pylos nuo
limas nesugebėjo išsirutulioti, ras pinėse varžybose kiekvienas žais savo brolių iš rytų, kurie grupi
nėse varžybose juos įveikė 1 : 0.
ti savo dinamiką. Ypač rungty
nėse prieš Tunisą puolimas visą
laiką ieškojo tos garantuotos pro
gos įvartį pasiekti ir taip beieško
Mielai motinai
damas susipynė ir ataka išblėsdavo. Ir vėl puolė, ir vėl delsdavo,
beieškodami tikros progos —lyg
dukteriai di. JOANAI DANILEVIČIENEI, sūnums
būtų nevalia kamuolį pasiųsti
kun. di. JONUI, JUOZUI, GEDIMINUI, ČESLOVUI ir
vartų link be užtikrinto šanso.
Nenuostabu tad, kad vokiečiai su
jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą.
Tunisu sužaidė bevartes lygiąsias.
Liucina ir Vytautas Vilkutaičiai
Lyg atsikompensuodami, vokie
Leonidą ir Juozas Giedraičiai
čiai eksplodavo prieš meksikiečius,
įkirsdami net 6 įvarčius. Taip vo
kiečiai pelnė antrą vietą šioj gru
pėj ir kvalifikavosi tolimesnėm
varžybom A grupėje.
[Mylimai motinai
(Atkelta iš 2 psL)

A. t A. ELZBIETA! SAKEVIČIENEI minis,

Tunisas, nors ir nepajėgus kvalifikuotis tolimesnėm žaidynėm,
visgi žavėjo visus žiūrovus Tem
pas, gražus susižaidimas, gera tech
nika lydėjo visus jų pasirodymus.
Treneris Chetali, Vokietijoje me
tus praleidęs trenerių kursuose,
grįžęs — su vokietaite žmona —
perėmė rinktinės treniravimą ir
rezultatai Argentinoje tikrai ge
ri. Ypač gerai pasižymėjo varti
ninkas Attouga, arti 200 kartų
atstovavęs savo krašto rinktinę
tarpvalstybiniuose susitikimuose.
Austrai išlindo
Trečią grupę sudarė garsieji
braziki, bei 3 europiečių rinkti
nės: švedai, ispanai ir austrai.
Pietiečiai prieš blondinus švedus
tesugebėjo išpešti 1 : 1 , prieš is
panus ne ką geriau pasirodė —
rungtynės baigėsi 0 : 0, gi tuo
tarpu austrai įveikė ispanus 2 : 1
ir švedus 1 : 0. To pakako, kad
austrai kvalifikuotus tolimesnėm
varžybom, gi kitos 3 rinktinės dar
sekmadienį turėjo progos išsiko
voti antrą vietą. Ispanai, žavin
gai žaisdami, paklupdė švedus 1:
0. Tiesa ir tose rungtymėse —
kaip bendrai šioj grupėj — įvartis
buvo retas reiškinys, — bet is
panų deriniai ir taktika žavėjo
'Žiūrovus. Tik gaila, kad tiek pro
gų liko nerealizuotų įvarčiais.
Ispanų kvalifikavimosi viltis ta
čiau sužkrgdė Brazilija, galop lai
mėdama bent vienas rungtynes
prieš austrus 1 : 0 rezultatu.
Tad austrai, ne taškų, bet įvar
čių santykiu, tapo grupės nuga
lėtojais ir pateko į baigmės A
grupę, o brazilai žais B grupėje.

1 1 A. ONAI NAINIENEI Lietuvoje minis,

Omaha, N c b r .
OMAHOS MOTERŲ KLUBE
Omahos lietuvių moterų klubo
senoji valdyba, susidedanti
iš
pirm. Z. Grigaitienės, pirmos vicepirm. A. Pocevičienės, antros
vicepirm. L. Antanėlienės, ižd..LEstes (Kartanaitės) ir sekr. J.
Drukteinienės birželio 15 d. bai
gė savo dviejų metų kadenciją.
Naujai išrinktą valdybą sudaro:
pirm. E. Petrikonienė, pirmoji vi
cepirm. B. Lake (Reškevičiūtė),
antroji vicepirm. V. Jaudegienė,
ižd. A. Mikėnaitė ir sekr. J. Navakienė. Kaip ir praeityje, taip
dieną savaitėje ir dabar per po
litines pamokas nebeužmiegąs.
Kaip matome, komunistai ve
da žmones į "gerą", pasninkau
jantiems pataria vieną dieną sa
vaitėje visai pabadauti, o 7-10
dienų badauti metu ketvirčiais.
Gerų patarimų duoda sovieti
niai medikai, bet tie patarimai
daugiau tiktų komunistams, o ne
suskurdusiai liaudžiai.
J. J.

ir dabar moterys vis buvo užim DRAUGAS, penktadienis, 1978 m. birželio mėn. 16 d.
tos įvairiais darbais. Pavasary su
ruošė aukštesniojoje amerikiečių
mokykloje tautodailės parodėlę
ir apibūdino mūsų tautos likimą.
Po to, turėjo sėkmingą ir pelnin
vyrą KAZIMIERA sūnų ALGĮ, dukrą VIKTORIJA,
gą blynų parengimą, dalyvavo
tėvus p. LOPETUS ir seseris nuoširdžiai užjaučiame
etniniame festivalyje virželio 10ir kartu liūdime.
11 d. Omahos Civic auditorijoje.
Ta proga buvo pasiūta ir pa
Chicagos Anglijos-Britanijos Liettrviy Klubo
puošta tautiniais rūbais nemaža
lėlių. Lėlėms tautinius rūbelius
Valdyba ir Nariai
išaudė moterų klubo narė P. Adamonienė. Taip pat, moterys ne
pamiršo piniginės paramos ki
toms institucijoms: lituanistinei
mokyklai — 235 dol., Vasario 16
gimnazijai —100 dol., savo lie
tuviškai parapijai — 100 dol.,
spaudai —55 dol. Šiomis dieno
mis Omahos lietuvių moterų klu
bas įstojo į Lietuvių fondą 500
dol. įnašu ir tapo nuolatinis Va
sario 16 gimnazijos rėmėjas. Be
to, yra nuolatos aplankoma ir
suteikiama moralinė bei medžia
ginė parama lietuviams sene
liams, esantiems senelių namuo-

A. t A. BIRUTEI BARTASIENEI mirus,

EU DEI KI S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Vienerių Metų Mirties
Sukaktis

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852

'^'/y^it:

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

'*****••+

MARIJA JULIJA
BIUTAVIČIuTE
.'
Jau praėjo vieneri metai, kai 1977 m. birželio mėn. 21 d.
negailestinga, mirtis išskyrei iš mūsų tarpo brangią šeimos na
rę Mariją Juliją Bilitavičiūtę. Palaidota švento Kazimiero Lie
tuvių kapinėse CMcagoje. Laiko tėkmė niekada negalės išdildy
ti to skausmo, frarį pergyvenome savo širdyse.
Gailestingasis Viešpatie, pasigailėk ir neteisk mūsų mylimos
brangios dukrelės, ir sesutės, o priglausk ir apšviesk savo ma
lonės spinduliais jos pavargusią sielą.
Birželio mėn. 18 d. bus aukojamos šv. Mišios, kuriose ma
loniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau
ti jungiantis j bendrą maldą. 10 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koply
čioje Chicagoje. Mes tavęs mūsų Brangiausioji, niekuomet ne
užmiršime. Tu pas mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar
vėliau pas Tave nueisime. Tebūna Tau lengva ši šventa žemelė.
Skausme pasilikę:

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH VVESTERN AVE.
Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

Tėvai, broliai, seserys ir giminės

sūnui BRONIUI NAINIUI, jo Seimai ir artimiesiems
gilią užuojautą reiškiame.
Irena ir Albertas Sušinskai

Mažeika & Evans

PETKUS
Dešimties Metų Mirties
Sukaktis

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

2533 VVest 71 St. Tel. GRovenhill 6-2345-6

A.fA,
AGOTA PIETUŠKIENB
Šiandien, birželio 16 d., suėjo dveji metai, kai iš mūsų tarpo
atsiskyrė ir amžinai užmerkė akeles mūsų brangi mama h* uošvė.
Liūdna be jos, paliko didelė tuštuma. Žinome, kad ji pas mus ne
sugrįš, bet jos dvasia visuomet su mumis.
Jos prisiminimui buvo atlaikytos šv. Mišios Sv. Kryžiaus baž
nyčioje Chkagoje.
Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti ją savo
maldose.
liūdinti duktė Irena ir žentas Vytas Radžiai

Brangiai motinai

A.fA.
ALEKSANDRAI UMBRA20NIENE! mirus,
jos dukrai, mielai draugijos narei, ALEKSANDRAI
BUIVYDIENEI ir artimiesiems reiškiame gilią užuo
jautą.
Lietuvos Daktaru Draugija

1410 So. 50th Av., Cicero TOvvnhall 3-2108-9
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

A.

A.

I>"ž. ALGIRDAS

RŪBAS

Jau suėjo dešimt metų, kai staigi ir netikėta mirtis atskyrė
iš mūsų tarpo mylimą sūnų ir brolį. Jis mirė 1968 m. birželio 16 d.,
palikdamas dideliame liūdesy savo tėvelius Mariją ir Juozą Rūbus,
brolius Vytautą ir Ramutį su šeimomis bei seserį Vaidilutę su šeima.
šv. Mišios už jo sielą bus atnašautos birželio 19 d. 10:50 vai.
ryto Sv. Antano bažnyčioje, Cicero. HL
Giminės ir artinreji prašomi prisiminti a. a. Algirdą savo mal
dose.
Praėjo jau daug metų,
Kai tave priglaudė šalta žemelė.
Liūdinčiom širdim tu mos palikai.
.*
Dau vilties turėjai ilgai gyventi.
Bet džiaugtis tau buvo lemta trumpai,
Mirtis tau gyvybę jaunatvėj nuskynė —
Turim laukti dienos.
Kai žalia žemės velėna
Mūsų kūnus priglaus.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 SO. LITUANICA AVE.

Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONOS
2314 W. 23rd PLACE
2424 W. 69th STREET
11029 Southvvest Highway, Palos Hills, 111.

Tel. VlrRinia 7-6672
Tel. REpublic 7-1213
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
Staigiai ir netikėtai iškeliavo Amžkiybėo mOsu mylima,
artima draugi

Peruviečių pasisekimai

A. t A. Filomena Medušauskienė.

Kai vicemeisterio olandų rink
tinė išbėgo aikštėn sužaisti pirmą
sias IV grupės rungtynes prieš
Iraną vienuolikėje buvo 9 anų
pirmenybių žaidėjai. įtikinančiai
jie įveikė Azijos atstovus rezulta
tu 3 : 0. Visus įvarčius įmušė

Jos vyrui STASIUI, dukteriai ŽIBUTEI, fantai JONUI, gimi
nėms Lietuvoje ir Amerikoje reiškiame mošą gB—itą užuojau
ta, drauge liūdime.
ALEKSANDRA ŠLENIENfi
ONA KUNSTMANIENfi
IDA IR BALYS KARAZIJAI

3319 SO. LITUANICA AVE.

A. t A. ANTANAS ŽEBRAUSKAS,
šimtmetį išgyvenęs mirė Lampėdžiuose, Lietuvoje.
Jo sūnui JONUI, Lietuvos Miškininku Sąjungos Iš.
vicepirmininkui, nuoširdžią užuojautą reikšdami
kartu liūdi kolegos, valdybos nariai:
V. žemaitis, J. Skeivys
P. Morkaitis, J. Gudaitis

Tel. YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

. Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1440 SO. 50th Ave.. CICERO, ILL.

Tel. O t y m p k 2-1003

DRAUGAS, penktadienis, 1978 m. birželio mėn. 16 d.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

X Cicero LB valdyba kviečia I
1 kaukaitė padainavo Paltanavi
visas apylinkės organizacijas'
•TfcVYNfcS SPINDULIŲ"
ŠIAULEECIL JUBILIEJUS
čiaus Tau, mamyte ir Matekūno
ir visuomenę birželio 18 d. kan
SUTIKIMAS
— Lietuvos dukra, priedo dar
kinius bei išvežtuosius prisi
Šiaulių valstybinės gimnazi jungdama dainą su "būgnu".
Chicagos Aukšt. lit. mokykla
minti, šv. Mišios bus atnašau
"Tėvynės spindulius", devynio- jos 1928 m. laidos iš 84 dar likę J. Gražys pasirodė su dviem
tos 10:30 vai. ryte šv. Antano;
niktąjį savo metraštį, sutiko penkiasdešimt keli gyvi abitu Mozarto dainom. A. Gražytė
bažnyčioje, tuoj po pamaldų,
gražiu pobūviu birželio 1 d. 7 v. rientai, pasklidę po platųjį pa dainavo apie baltas sodybas
įvyks neilga bet įspūdinga pro- Į
vak. Jaunimo centro kavinėje. saulį ar pasilikę tėvynėje, susi (Gorbulskio) ir "Bang, bang".
x Kun. Donaldas Petraitis, gramą parapijos salėje, kurią;
Pobūvį pradėjo mokyt. Rūta rišę laiškais, šį pavasarį at T. Ferro pasirodė su amerikie
MIC, Marijonų vienuolijos vy atliks B. Pakšto muzikinis an- i
Jautokienė, viena iš metraščio šventė gimnazijos baigimo auk čių dainomis. A. ir J. Gražių
ir Cicero jaunimas. I
riausiojo vadovo pavaduotojas samblis
redakcijos narių motina. Ji sinę sukaktį kiekvienas savo dueto Lapė ir meškinas (Novair Romos vienuolyno vyresny Kalbės inž. Romas Kasparas, j
trumpu žodžiu gražiai įvertino širdyje ar draugų būreliuose,
kausko) ir Naujienos (Venc
vicepirmininkas jaunimo
sis, birželio 15 d. iš Romos at PLB
redakcijos darbą ir drauge su
Chicagoje
gyvenantieji
ją kaus). Studijai ir koncertui di
Chicagos Aukšt. lit mokyklos "Tėvynės spindulių" metraščio redakto D. Baziene redakcijos narėms
skrido į Chicagą Jis, kaip ge reikalams.
x J. Jakaitienė, o ne Jasai rės (iš k. j d.): Rita Barytė, Rima Valiulyte, Raminta Jautokaitė ir Alė
paminjėo gegužės 28 d. Ta pro delis praturtinimas — muz. M.
neralinės tarybos atstovas da
ir
globėjui
prisegė
po
gėlę.
Janusaitė. Kalba metr. globėjas dir. J. Masilionis
Nuotr. P. Maletos
ga jie aplankė Šv. Kazimiero Motekaičio fortepijono palyda.
lyvaus Amerikos marijonų tri tienė, kaip per klaidą buvo iš
Antroj koncerto daly Ch. O'
Toliau pobūviui vadovavo dir. lietuvių kapinėse 1968 m. gruo
metinėje kapituloje, įvyksian spausdinta, įeina į australiečių
Malley
perteikė Rodgers dainas.
ir metraščio globėjas J. Masi džio 13 d. netikėtai širdies smū
čioje ateinančią savaitę.
Taip sportininkų priėmimo komitetą.
D.
Polikaitytė
ir A, Eitutytė
lionis. Jis supažindino pobūvio gio pakirsto lituanisto, literatū
pat aplankys savo tėvus ir ki Jos pastangomis buvo gautas
puikusis A Modesto orkestras,
dalyvius su redaktorėmis Rita ros kritiko a. a. Benedikto Ba- duetais: Gintaro tėvynė (Gor
t u s gimines Chicagoje.
kuris atliks programą ir gros
Bazyte,
Raminta Jautokaitė, brausko kapą, pasodindami gra bulskio), Motinos valsas (Vait
X Kęstutis Slotkus, Kolumbi šokiams australiečių pagerbimo
vija Klivečkaitė, Adrija Nenric- Ale Jonušaite ir Rima Valiuly žių gėlių. Poetė Gražina Tu- kevičiaus). D. Barzdukaitė pa
J. A. VALSTYBĖSE
I
jos lietuvių jaunimo organi pokylyje liepos 22 d.
kaitė, Ramunė Rygelytė, Rūta te bei redakcijos komisijos na lauskaitė-Babrauskienė, po sun sirodė su Sarpaliaus Dukružėle
- Lietuviu fronto sambūris Sperauskaitė. Jiem mokslo baizatorius, nuoširdus
veikėjas,
rėmis Vida Momkutė, Rūta Mu- kios operacijos gulėdama Loret- ir Mozarto arija iŠ "I^garo ves
x Lietuvių Moterų federaci
New Yorke birželio 24 d. 7 vaL gimo pažymėjimus įteikė Iietu"Prošvaisčių" redaktorius, yra
sonyte, Gaja Pemkute ir Snie t o ligoninėje, šiame jos vyro tuvių". A. Eitutytė su A. Pohjos Chicagos skyriaus susirin
vak. rengia naujai pasirodau- j y M g e n konsulas Anicetas Siatvykęs į Chicagą ir apsistojęs
guole Zalatoriūte. Visoms joms pagerbime galėjo dalyvauti tik kaičiu Gorbulskio duetais: Juod
kimas įvyks šeštadienį, birželio
sios knygos "Didžioji Iliuzija" j m u t į s .
Baigusieji apdovanoti
savo sesers šeimoje Northlake,
įteikė po A. Barono knygą "Vė mintimis. Maldomis jie aplan krantė ir Grižulio Ratai D.
17 d., 3 vaL p. p. Tautiniuose
sutiktuves. Knygą parašė prof. knygomis.
Dl. š i u o metu jis lanko lietu
jas lekia lyguma". Savo kalbo kė ir visus tuos savo klasės Polikaitytė atliko Metrikienės
namuose. Narės
kviečiamos,
Vladas Juodeika ir nagrinėja •
viškas įstaigas, jaunimo organi
je jis pažymėjo, kad metraštis mirusius draugus, kurių kapai Vyturėlį ir Mocarto apie džiaug
nes tai bus paskutinis prieš vaOKUP. LIETUVOJE
joje marksizmo anachronizmą,'
zacijas ir Chicagos įvairybes, o
smo žodį. Lietuvišką programą
— kaip tulpės žiedas. Jei nori nežinomi ar nepasiekiami.
saros pradžią susirinkimas.
aprašo marksizmą kaip didžiąją
paskiau vyks į l i e t u v i ų
Didžiulis
akmuo
aptiktas
tęsė A. Eitutytė: Berželiai (Nome, kad tulpė pavasarį pražįsx šauKams pranešama, kad
Vakare Aldonos Balkevičiū- viko), Žalialapė šakelė (Vaitke
šio šimtmečio iliuziją bei skel KUokmaniškių kaimo laukuose, ^ 3 ^ ^ ^ą^ ^ sodinti runas Toronte, Kanadoje,
kaip
autobusas į Rockfordą šį sek
tės - Kavaliūnienės
namuose vičiaus).
bia jo pabaigą. Apie šią knygą ! Pumpėnų valsčiuje. Jį surado
Kolumbijos
lietuvių
jaunimo
— — ilgo
•- A. Polikaitis daina
madienį išeis 9 vai. r. Visi prie
denį. Ir metraštis
darbo
buvo pasisvečiavimas ir pasida vo Lėk (Gorbulskio) ir Du gre
kalbės dr. Bronius Nemickas. Panevėžio melioracijos darbi
atstovas. Kęstutis Slotkus, ly- i
vaisius.
šaulių namų renkasi 8:30 vai. r.
linimas jaunų dienų įspūdžiais. nadierius (Schumano). J. King
Visuomenė kviečiama dalyvauti, \ ninkai, lygindami išraustus lau
dimas savo
sesers ir svainio
Redaktorės Rima Valiulytė ir
X Lietuviškų knygų "Drau
Gauta
visa eilė sveikinimų laiš atliko Schuberto ir Hagemano
Parengimas vyks Kultūros ži kus. Akmuo tūnojo
Teresės Slotkutės ir Romualdo
giliai
že„,,.
. ,,
, , Raminta Jautokaitė savo kalboge" už didesnę sumą nusipirko
O. Z. kūrinius.
dinio apatinėje salėje Brook- meje, uz jo užkliuvo buldozeris
Barauskų, aplankė "Draugo"
r a c i j o s darbą kais ir telegramomis.
Antra dalis užbaig
nVLaaSikojo
ir tuo parėmė sunkų mūsų kny
lyne.
redakciją ir pasikalbėjo apie
ir
sustojo.
Vehau
eskavatonta
D.
ir
A.
Polikaičių duetais:
gos leidimo darbą: Marija Viz
ir dėkojo globėjui bei visiems
SOL. MOTEKAITIENfcS
Kolumbijos lietuvių veiklą ir
— Maironio lituanistinė mo mnkai didesnę dalį akmens at
Gimtinė (Makačino) ir susikal
girdienė iš Auroros, EL, Zita
mokytojams bei mokiniams už
STUDIJOS KONCERTAS
ateities planus.
kykla Brooklyne, N. Y., mokslo kasė. Apytikriais apskaičiavi
bėjom be piršlių (Klovos).
Petkevičienė iš Seattle, Wash.,
pagalbą.
R. Jautokaitė
dar
X Prof. dr. Vanda Sruogie
metus baigė birželio 4 d. Tą mais, jo ilgis ir plotis po 6 met
Petras Menkeliūnas iš Chica
perskaitė ištraukas iš savo
Stipriausia buvo trečioji kon
Operos solistės Izabelės Monė yra stiprokai susižeidusi ir
dieną 12 vaL buvo pamaldos rus, aukštis daugiau kaip 3
gos.
ir vieno mokytojo rašinėlių, tekaitienės dainavimo studija certo dalis, č i a pasirodė jau
paguldyta Šv. Kryžiaus ligoni
Kultūros Židiny. Po pamaldų metrai. Sveria apie 250 tonų.
kadaise
spausdintų mokykli baigiant mokslo metus birželio į ilgesnį laiką balsą lavinę studix M. Kizis, Tecumseh, Ont.,
nėje.
Ligonė pamažu sveiksta
— iškilmingas mokslo metų bai
Palyginimui garsaus Puntuko niam leidinėlyje.
Kanadoje, atsiuntė "Draugui"
9 d. suruošė savo mokinių kon- jos mokiniai: A. Pankienė, D.
ir tikisi greitai grįžti namo.
gimo aktas. Aštuntą
skyrių
akmens duomenys: ilgis — 6,9
Pobūvyje dalyvavo "Pavasa certą Jaunimo centre. Jaunie- Petersen, O. Požarnhikaitė, A.
10 dolerių auką. T-abai ačiū.
šiemet
baigė
12
mokinių:
Elex Pranas Gustas, Sudbury,
m, plotis — 6,7, aukštis 5,7 rio žiedo", pernykščio metraš ji dainininkai kiekvienas padai- j Baronaitytė, Z. Petkevičienė, D.
nutė Baltrulionytė, Tadas Bi
Ont., Kanadoje, atnaujindamas
metrai. Po lietaus iškastoji čio, redaktorės Ginta Remeiky- navo po dvi daineles. Pirma- į Bajalytė, T. Rūta. Cia jau burutis, Rūta Bobelytė, Kristina
prenumeratą atsiuntė ir 17 do
duobė prisipildė vandens ir ne tė ir Neris Pupiūtė. Ši pasakė sis buvo G. Ferro. Saulė Bra- j
o
česnavičiūtė.
Viktoras Karmazi
v o n e b e mokinių pratybos,
lerių auką, tuo dosniai parem
gražų sveikinimo žodį.
maža
akmens
dalis
paniro
vanaukštesnio
'
lygio
Kačanausko.
nas, Ričardas Kezys, Rūta Kidamas
savo
dienraštį.
Jis
Užkandus
ir
pasivaišinus
Stricklando, Rossini. Petrausko,
dolytė, Kristina Kirkylaitė, I i - I denyje.
skelbiamas ,'Draugo" Garbės
metraščio red. narių mamyčių
Bizet, Čaikovskio, Metrikienės,
prenumeratorium.
Nuoširdžiai
suruoštomis vaišėmis, metrašti
PurcelL
Gudauskienės, Povilai
dėkojame.
ninkus trumpu, bet prasmingu
čio. Verdi, Gaidelio kūrinių ir
ir padrąsinančiu žodžiu pasvei
x Lietuvos Dukterų Dr-jos
operos arijų atlikimas
>mrns DĖL VERKSMO
LADIINGIAUSI
kino ilgametis mokyklos ir
visuotinis narių susirinkimas
Buvo dainuojama lietuvių, an
i
jos metraščio mecenatas Juo
kviečiamas birželio 18 d., sek
glų, italų, prancūzų, vokiečių
Kriminalinis
teismas rado
Illinois universitetas pravedė zas Vasiukevičius. Kalbos pa
madienį, 4 vai. popiet Lietuvių
kalbomis. Mokiniai sol. Motie
kaltu
mašinistą
Tyler
Naleway,
tyrimus,
kurie gyventojai turi baigoje įteikė metraščio reika
Tautiniuose namuose, 6422 So.
kaitienę
ir
akompaniatarių
19 m., gyvenantį Hazel Crest, i mažiau problemų ir rūpesčių, lams 100 dol. auką. Tokio pat
Kedzie Ave.
Narės prašomos
muz. M. Motekaitį papuošė gė
kad jis nužudė savo 27 dienų; Nustatė, kad gyvenantieji Chi- dydžio auką įteikė ir D. ir V.
gausiai atsilankyti.
(pr.).
lėmis ir apdovanojo. Buvo at
sūnų. Prisipažino, kad jis ne-j cagos priemiesčiuose jaučiasi Baziai,
šiais
mokslo metais
sisveikinta s u dainininke Z. Pet
X Birželio skaudžiųjų įvykilĮ į Lietuvių dienos rengėjų pirm. V. galėjęs pakęsti, kai kūdikis I laimingesni, negu gyveną mie-į
ypatingai parėmę mokyklą. Tą
kevičiene, kuri su šeima iš
minėjimas įvyks Jaunimo cen- Samoška su White Sox komandos verkęs ir todėl jį įkišęs į plasti-! ste.
patį vakarą gauta 25 dol. au
savininko sūnumi Mike Veeck. Lie kine pupų kėdę ir laikęs, kol
vyksta
į Washingtoną gyventi.
tre birželio 18 d. Minėjimo tuvių beisbolo diena įvyks šį šešta
PERCY TELEVIZIJOJE
ka
iš
LB
Marąuette
Parko
apy
Clevelando šv. Kazimiero lituanis i Ji papuošta korsažu ir įteikta
proga pamaldos bus Jėzuitų ko dienį. Plačiau apie tai vakar die kūdikis nutilęs.
Nors dar penki mėnesiai iki linkės. Gavus šias aukas, met tinės mokyklos mokslo metų pa i dovana.
plyčioje 10 vai. ryto. Po pa- nos "Drauge"
PEŠTI POLICININKAI
lapkričio mėn. įvykstančių rin raštis "išlindo" be skolos. Gai- baigtuvėse LB Clevelando apyl.
Po koncerto buvo tėvų su
maldų bus padėtas vainikas prie i x
Joana Drukteinienė iš
T
kimų, bet Percy šalininkai jau la, pobūvyje negalėjo dalyvauti pirm. J. Malskis apdovanojo ge ruoštos vaišes, šeimininkaujant
Chicagos
miesto
cer
*^
bus
F^mirJtlo ir meno g ^ e n jjos
o s pa-i
pa Q m a h o s
Nehp
apmokėdama
birželio antroj pusėj
pradės tėvų komiteto narė metraščio ruosius I-jo sk. mokinius
J. Eitutienei.
J. Pr.
talpose įvyks minėjimo akade- ' vieną sąskaitą, atsiuntė 8 dole paleista daugiau ~j*čių polici
Nuotr. VI. Bacevičiaus
televizijos reklamas. U ž vieną reikalams Romanai Karlovieninkų
glaudesniam
suartėjimui
mija. Lietuvių visuomenė kvie rių auką. Dėkojame.
penkių minučių ir dvi minutės nei. Visi buvo jai labai dėkin &iiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiuiiiniiiiiiiiniiiiiiiimiiiniiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii£
tarp piliečių ir policijos.
čiama dalyvauti.
kalbas
teks sumokėti
arti gi už sutelkimą lėšų metraščiui
X American Travel Service
Chicagos Lietuvių taryba
leisti. Metraštininkus sveikino,
100,000
dol.
Bureau praneša, kad yra gauta
(pr.).
X Aukų "Draugui" atsiuntė
linkėdama sėkmės ateityje, tė
papildoma vienos savaitės eks po 4 dol. — J. Valiukas, L. BaPirmoji dalis (1919—1936). Autoriaus leidinys 1978 |
ŽYDŲ
ŽYGIAVIMAS
vų komiteto pirm. Stasė Kele- f
x Brightou Parko Lietuvių
kursija
į
Lietuvą
rugsėjo
18
d.
=1 m.. 432 pusi. Kaina su persiuntimu 9,50 dol. Leidinyje su- §
. .. .
cevičius: po du doL — B. VaišNamų Savininkų dr-jos piknikas __ _
Protestuodami prieš nacių čienė.
Prašome
skubiai
r
e
g
i
s
t
r
u
o
t
i
s
,
,
^
šiaudinis,
S.
Vilkas.
K
Meninėje dalyje Rita Bazytė j telkta įdomios Lietuvos sportinį gyvenimą liečiančios me- S
įvyks birželio 17 d., šeštadienį, ! nes vietų skaičius ribotas. Kai
suplanuotą žygiavimą birželio
= džiagos ir daugybė nuotraukų.
*
3 vai. popiet Vyčių salėje ir so j na $1030.00. American Travel Visiems dėkojame.
25 d. Skokie priemiesty, žydai paskaitė iš metraščio savo kū
delyje, 2455 W. 47 St. Veiks i Service Bureau, 9727 S. WesX D. Lapinsko muzikos stu paskelbė sudarysią tą pat dieną rinį "Kiškiukų Velykos", Aud
Usakymus siųsti:
rius Viktorą savo eilėraštį "Kuo
gėrimų baras ir virtuvė. Gros
tern Ave., Chicago, DL 60643. dijos koncertas įvyks šį sekma žygiavimą, kuriame dalyvaus
aš norėčiau būti" ir Al. Jonu
"Draugas", 4546 W. 63rd S t , Chicago, DL 60629.
Ramonio orkestras. Visuomenė
TeL 238-9787.
(sk.) dienį, birželio 18 d., 8 vaL vak. 50,000 žmonių.
šaitė — "Dingo be žinios".
Blinojaus gyventojai prideda extra 45 et. taksų.
H
kviečiama dalyvauti.
Jaunimo c n t r e , Čiurlionio ga
JAPONŲ FILMAI
X
A
.
a.
mjr.
Genriko
Songino
Valdyba
Pobūvyje dalyvavo senasis ir iilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllč
lerijoje. Visi maloniai kvieį
mirties
metinėms
pammėti
šv.
Savo
informacijų
centre
Wanaujasis
tėvų komitetai, met
(pr.).
čiamL
(pr.).
• Mišios bus atnašaujamos bir
ter Tower Place, Suite 950 E, raščio red. narių tėveliai, mo
X Atostogų sezonas Gintaro
x Albinas Kurkulis. akcijų 845 N. Michigan Ave., Chica kytojai ir keletas mokyklos bei
želio 18 d., sekmadienį, 9 vaL
see us for
vasarvietėje ant Michigan eže-;
1 ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje, brokeris, dirbąs su Rodman & goje, japonai biržeuo ir liepos metraščio rėmėjų. Jiems vi
ro kranto Union Pier, Mich., jau
....
' . •\z . 12345 W. 56 St. Po šv. Mišių Renshaw, Inc., patarnauja >ak- mėn. trečiadieniais, 12 vaL die siems buvo įteikta po metraštį.
T , . x.
utytKt financing
'•••
prasidėjo. Kviečiame atvykti ir ^ ^ ^ k l o p ^ n t i n i m a s šv. cijų bonų, fondų bei kitų verty nos, nemokamai rodys filmus Dovanėle redakcija apdovanojo
ruaairi£faiiert"i visais
visais vasaros
vanarns m
a« . . .
.
, .
pasidžiaugti
ma
AT OUR LOVY U T I S
ir savo globėją.
P . R.
Kazimiero Lietuvių kapinėse. bių pirkime ir pardavime. Susi apie Japoniją
lonumais. Dėl informacijų ir re
skambinkite
977-7916.
W U M REPAYMFNT
Artimieji ir bičiuliai prašomi domėję
zervacijų skambint tel. 616 —
TO FIT V O U H INCOIVU
(
s
k
)
dalyvauti pamaldose ir pamink
469-3298 arba rašyti: Gintaras,
lo pašventinimo iškilmėse.
X NIDA DEUCATESSEN
15860 L&ke Shore Road. Union
Žmona ir duktė su šeima
j
ir
VALGYKLA, 2617 W. 71st
Pier, Mkh. 49129.
(sk).
(pr.).
St TeL 476-7675. įvairus šalti
x Mes taisome ir dengiame
Q u a rt e r 1 y
X Chicagos lietuvių Archi- ir šilti valgiai išsinešimui ar
visų rūšių stogus. Turime daug
įtektų ir Inžinierių S-gos pava vietoje pavalgyti. Įvairios sriu
OUR SAVINOS
patyrimo.
Esame apdrausti. sarinės išvykos į Union Pier, bos, rūgštus pienas, kaimiška
CERTIFICATES
Kreipkitės į
EARNUPT0 7 % %
Mich., golfo turnyras įvyks grietinė ir šaltibarščiaL Balan
ARVYDA KDZLA
Wynd-Wicke Country Club šeš dėliai ir cepelinai karsti išsine
teief. 434-9655.
(sk.). tadienį ir sekmadienį, birželio 17 šimui kasdien. Taip pat napoX NAMAMS PIRKTI PAS- ir 18 d. Pradžia 7:45 vai. ryto leonai, įvairių rūšių tortai ir
KOLOS. Juozas F. Gribauskas, (6:45 vaL r. Chicagos laiku). bulkutės.
sekretorius S t Antbony Savings Premijos bus skirtos tik už vk- Išbandykite mūsų gamybos
& Loaa A s s o c , praneša, kad nos dienos rezultatus, taip kad šviežias lietuviško skonio deš
2212 WEST CERMAK ROAD
paskolos su prieinamomis saly- i ir vieną dieną žandžiantieji tai ras.
Chicago, Dl. 60608
Parduotuvės vaL nuo 8 v. r.
gomis yra duodamos nuosavų rės progos laimėti.
Šiaulių valstybinės gimnasdjos X-tosios laidos, baigusios 1928 m.,
PETER KAZANAUSKAS, Pres. Phone: 847-7747
namų pirkimuL Paskolų aky-j Taip pat pranešame, kad sek- iki 8 vai. v a k
abiturientai
Chicago
ja
prie
mirusio
rašyt.
a.
a.
Bendikto
Babrausko
Valgyklos nuo 11 vaL r. iki
riaus tel. 656-6330, kalbame be- madienio ryte 11 vaL (10 vai.
kapo šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. H kairės: Aleksas Urbonas, šiau
SERVING CHICAGOLAND SINCE1905
tuviškai.
Arba kreiptis asme-; r. Chicagos laiku) Gintaro va* j 8 vai. vak. Seštad. iki 7 v • . liečio žmona sol. Sofia Adomaitienė, Julija Bartkuvienė, Aleksandra
niškai į raštinę adr.: 1447 So. sarvietėje kun. J. Vaišnys laikys i Uždaryta sekm. ir pirmad.
Kavaliūnienė svečias Stukas, Eugenija Mažonienė, Juozas Slabokas ir
Nuotr. J. SUboko
49 C o u r t Cicero, m.
( s k ) jšv. Mišias.
(pr.). j
(sk.). Domas Adomaitis
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