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Ekonomine pagalba
ir žmogaus teises

" L K. B. Kronika" Nr. 32

1 Seminariją neleido
įstoti 8 metus

Washingtonas. — Prasilenki
mai su žmogaus teisėmis nega
lės būti nepastebėti, bus atitin
kamai reaguota Amerikos Vals
tybių Organizacijos metiniame
susirinkime, sakė Carteris. Spe
cifikuoti nebandė, bet pasidžiau
gė, kad Lotynų Amerikoj žmogaus
teisių gerbimu padaryta pažan
ga. Tiems kraštams, kurie to ne
silaiko, Amerikos parama bus
mažinama.
Pasidžiaugė ir Panamos kana
lo reikalo sutvarkymu. Dabar
pa-asideda nauja era
valstybių
santykiuose, o Organizacijos susi
rinkime bus galima be įtempimo
diskutuoti prekybiniais ir ginklų
pardavimo uMraudimo klausi
mais.

Jeigu būtų sutikęs šnipinėti saugumui, butų iškart priimtas

Kartą į darbovietę atvažiavo mi Vlado, apie (čia data, kurios
licininkas ir liepė vykti į Pandė tiksliai neprisimenu) įvykusį po
lio rajono .milicijos skyrių. Ten kalbį niekam nekalbėsiu". Buvau
2INIOS IŠ VYSKUPIJŲ
manęs laukė du asmenys, kurių girdėjęs, kad maždaug taip rašy
Paringys (Ignalinos raj.).
aš nepažinau. Jie lyg mostelėda ti galima. Bet kai tą sakinį pa
mi parodė atverstas knygutes, rašiau, liepė rašyti iš naujos ei
lutės ir diktavo toliau: "Ir Semi
1977 gruodžio 27 Papilio šven- v . •
_?-•
••
. . ?,. v
.
.„.,
bet jų pavarazių nesuspėjau per- narijoje būdamas, ir ją baigęs..."
tonuje, Biržų rajone, iškilo nau- ^ r g u p r a t a u , kad tai sau Tai išgirdęs atsiliepiau: "Jūs ką
tik man sakėte, kad aš Semina
jas kapas Jis pnglaude ^ ^
iečiaL M a n ^
sėstis ^ e
2vejų tinklai Nemuno slėny,
Antano Maciuko žemiškuosius ^
^ rijoje nebūsiu, o dabar liepiate
Vairuojamos raketom
y k n a s g . atsisėdo
monos
rašyti:
"Ir
Seminarijoje
būdamas
palaikus, šiam Kristaus vynuo- ^ Q ^
visą laiką vaikščiobandymas
gyno kilniam darbininkui atiduo- e . Sėdintysis ir ją baigęs". Kaip čia dabar iš
mano užnu
ti paskutinę pagarbą ir pasimels- » i . . . « . . \ v, v .
... v .
T, ° .. , *^
., švelmai kalbino ir kažką uzsira- eina?" Aš sulamdžiau pradėtą
ti uz jo sielą susinnko n e tik «. ..
.
~. . , *
Suspendavo
.'...-. 7
. . . -. , smeio, o antrasis mažiau tekal- rašyti popierių ir įmečiau į šiukš
Santa Fe. — New Merico dy
gausi tikinčiųjų minia, bet daly- ^
^
kfiau: M a n e
vavo vysk. J. Steponavičius ir R. . ..
... . . . , . lių dėžę. "Gerasis" supykęs iš
kumoje
buvo pademonstruotas
prosovietinius
v -i*--» T
, . - oo smejo apie praeitį apie tai, kaip ėmė jį iš šiukšlių dėžės, išlygi
Krikščiūnas fcartu su kitais 82 s \ „ . , . ,
n v
vairuojamos raketos veikimas. Ra
,
.
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A
»» as dažnai užeidavau pas klebo- no ir vertė rašyti naują. Aš pa
kunigais. A.a. kun. Antanas Ma.- .
. v,
laikraštininkus
keta skriejo 500 mylių per va
*. T.
, .
.
. ,. .
ną, ar iš jo neparsmesdavau rašiau tik pirmą sakinį, tai yra,
ciulis
kunigystes
sieke kovo- ,
• » * T* u i t landą greičiu. Po to gynybos sek
j
j - j t- •
i
- i knygų ir 11, Jie buvo labai ne kad niekam nekalbėsiu ir po juo,
darnas su dideliais sunkumais, kur .« _.
retorius
Harold Brown sakė, kad
. ,
,
, J v . ^ ^ . patenkinta mano neigiamu atsaBeirutas. — Arabų diplomati
nepalikdamas
jokio
tarpo,
kad
ko
Toronto.
—
Buvęs
raudono
tų pilietybė, buvo pasakyta, kad Carterio
apsisprendimas B-l
n e buvo daromi valdžios parei- f
^•
j
niuose sluoksniuose žinoma, kad
nors
neįterptų,
pasirašiau.
Tada
sios
armijos
generolas
Piotr
Grigoaš
pakenkęs
Sovietų
Sąjungos
bombonešio
vietoj gaminti vai
, r ,. . ,
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,nA, kymu. Teiravosi apie mano darSirija dešimčiai kairiųjų .laikraš
mane
paleido.
renko,
kalbėdamas
Toronte,
pa
prestižui.
Tačiau
prisiminus,
jog
ruojamą
raketą
yra (pateisinamas.
gunų. Vėlioms buvo gunes 1941, b ^ ^
^ rf g ^ g .
tininkų uždraudė vaJdžios spau
žymėjo,
jog
disidentinis
sąjūdis
valdžia
mane
laikė
psichiniai
ne
dirbo Švenčionyse, Aušros Var- ė j a r įčh
^
Į Seminariją tais metais manęs doje bet ką rašyti. Suspenduoti
p
laikraštininkai buvo įprosovieti- Sovietų Sąjungoje yra jau tapęs sveiku, 'kyla klausimas, kaip be Nuteisė du aktyvistus
tuose ir Panngio parapijoje kle- l,.
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a nepriėmė. Neleido įstoti ir sekan
•masiniu sąjūdžiu, kurio sovietų protis gali pakenkti didelės vals
bonu, iš kur M
jį Viešpats po 5
P ^ ^ ^ f? <^5 g . ™
,1972)
. pasišaukė
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vsave.
» *v
stojimą i Seminariją. Pnsipa- čiais metais, nors buvau palikęs nio nusistatymo. "A\ Baath" laik valdžia nebepajėgs
Prieš no
nuslopinti, tybės prestižui?" — sakė Grigokunigystes
metųpas (įšventintas
^.
i
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,
sis kalbėjo: "Gerai. Kunigų rei- dokumentus ir vėl vykau į Kau raščio redaktorius Adnan Baghamirų,
būdamas
_
sąmoningas
^
^
^
^
^
Maskva. — Sovietų teismas du
nežiūrint
visų
represinių
priemo renko.
V
m
a
ž
o
j
e
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-si,T» _x žinau, kad nonų jstoti. Sėdmtyjati, mėginęs apgmti tuos žurna
suprasdamas vėžio ligos rezulta rapijoje, kitas — didelėje; vienas ną. Negana to, dar 1961 mane listus, buvo atleistas.
žydų aktyvistus nuteisė ištremti
nių.
Tiesa,
dabartinėmis
aplinky
aprašė rajoniniame laikraštyje.
tus, jis pasakojo:
į Sibirą. Vladimir Slepak nuteis
bėmis neįmanoma nustatyti, kiek
tarp balų, o kitas gražioje vieto- Tebedirbau melioracijoje Po ku
tas "už chuliganizmą" penke
žmonių nepritaria dabartinei val
"1959 baigiau Papilio vidurinę j e ; yį^^ važinėja motociklu, rio laiko galvojau stoti į Rygos
riems, Ida Nudel už iškėlimą
džiai ir vienokiu ar kitokiu bū
Apgailestauja
Hua lankysis
mokyklą ir norėjau įstoti į Tarp- kitas _ m a šina. Gerai. Mes tau Kunigų seminariją, bet manęs
prie
savo namų plakato, reika
du
sremia
disidentinio
sąjūdžio
diecezinę Kunigų seminariją Kau- padėsime, o tu mums". Nuda- Latvijoje neregistravo. 1967 me
nutarimą
laujančio
leisti emigruoti, ketve
pastangas
apsaugoti
krašte
pa
Europoje
n e Tačiau tais metais stoti ne- y^u, nieko nesuprantąs. Vėl aiš- tų vasarą vėl manęs ieškojo sau
riems
metams.
grindines žmogaus teises bei lais
galėjau, nes reikėjo laukti, kol iš- k i n o pranešinėjimų tema ir kad miečiai namuose ir darbovietėje,
ves,
bet žinoma, kad jų yra la
Wasbingtonas. — Amerika ap
sispres į kariuomenę ėmimo klau- m a n reiktų daryti panašiai. Aš bet, mano laimei, šį kartą nera
Berlynas. — Diplomatiniuose
bai
daug.
gailestavo
Izraelio nutarimą oku Per daug piktų žodžių
simas. Pradėjau dirbti sandėlinin- atsakiau: "Ne! Išdaviku tai jau do. B Seminarijos gavau prane sluoksniuose žinoma, kad šį ru
ku Papilio MTS, o vėliau — me- ne būsiu!" Tuomet užsidegė "ge- šim, jog esu priimtas ir rug denį Rumuniją ir Jugoslaviją lan
Maskvos valdžia bijo laisvos puoto Vakarinio kranto ir Gazos
ruožo negrąžinti arabams. Vals
lioracijoje dešimtininku.
ras j s » „• sušuko: "Kol aš būshi sėjo 1 d. galiu atvykti į Kauną kys Kinijos partijos pirmininkas nuomonės, o ypač tų, kurie drįs
VVashingtonas. — Amerika
1960 vasarą, įteikęs Seminari- ^
•
g ^ ^ mokytis.
Hua Kuo-reng. Tai bus pirmas ta savo nuomonę viešai išreikš tybės departamento atstovas Ho- kreipėsi į Maskvą, siūlydama su
{
ta
,os vadovybei reikalmgus doku^nlcė
atvejis nuo 1949, kad valstybės ti. Ne be pagrindo, tokie apšau dding Garter spaudai sakė, kad silaikyti nuo viešo vieni kitų nie
M
r Q « iktasis»
Taip aštuonis metus (1959- Šefas vyksta toliau į vakarus ne kiami psichiniai nesveiki. "Įsake, bus palaikomi kontaktai su Egip
mentus ir išlaikęs įstojamuosius
^
tu ir Izraeliu ir siekiama atnau kinimo ir šmeižtų. Valstybės de
egzaminus bei toliau dirbdamas kumščiu į stalą. Po to reikala- -1967) neturėjau teisės i pasirink gu Maskva.
kuriuo man buvo atimta sovie
jinti derybas. Numatoma į Vidu- partamento atstovas paminėjo,
roelioracijoje,
laukiau praneši- vo, kad rašyčiau jų padiktuotą tą mokslą".
i
riniuosrus Rytus pasiųsti ir vie kad tokie pikti "Pravdos" straips
,
mo apie priėmimą į Seminariją, tekstą: "Aš, Mačiulis Antanas, s. 1977 rugpiūčio 10.
niai prieš prezidentą Carterį ne
ną aukšto rango diplomatą.
leidžia rimtai vesti derybų ir ken
kia abiejų (valstybių santykiams.
10
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Keturių jaunuolių
persekiojimas
Jie patarnavo Mišioms, domėjosi Lietirfos istorija
Kai kurios aplinkybės verčia
susirūpinti šių jaunuolių likimu.
Bogušis labai įsiutino saugu
1976 metais saugumas nuolat
mą
1976 m. savo atviru laišku
terorizavo Vilniaus VlH-tos A
Vienuolio v. vid. mokyklos į LKP CK, kuriame reikalavo
moksleivius už tautines ir religi nustoti juos persekiojus dėl tauti
nes pažiūras. Jie patarnaudavo nių ir religinių pažiūrų. Vėliau
mišioms Sv. Mikalojaus bažny jis buvo porą kartų nuvykęs į
čioje, bendravo su buvusiais po Maskvą, kur susitiko su rusų di
litkaliniais, domėjosi Lietuvos is sidentais. Nuo to laiko iki 1977
torija ir kultūra. K jų tik vie lapkričio 18 d., kai jis nuvyko į
nas pateko į aukštąją mokyklą. karinį komisariatą, jį ir tris jo
1977 m. lapkričio mėn. keturi draugus nuolat sekdavo — 4 au
iš jų — Vytautas Bogušis, Ju tomobiliai su abiejų lyčių ir įvai
lius Sasnauskas, Algis Masilionis raus amžiaus čekistais.
ir Andrius Tučkus — buvo paim Masilionis keletą kartų lydėjo
ti į kariuomenę. Išvykdami jie buvusį politkalinį, vėliau Lietu
kreipėsi i Lietuvos prezidentą A vos Helsinkio grupės narį V. Pet
Barkauską, prašydami nesiųsti jų kų kelionėje po Estiją ir Latviją.
į Rusiją, o palikti tarnauti Lietu Petkaus arešto dieną (77.8.23)
voje Kaip ir reikėjo tikėtis, visi jis lydėjo Petkų į Raseinius ir bu
keturi buvo išblaškyti po toli vo sulaikytas. T ą pačią dieną
miausius imperijos kampus: Bo Sasnausko bute buvo padaryta
gušis — BArVTą, Masilionis — į krata. Knygoje su prof. J. Orlo
•Gitą, Sasnauskas — į Tichvmą vo autografu čekistai rado lape
(i šiaure nuo Leningrado), TuČ- lį su nupiešta špyga ir dedikaci
ja KGB, neva atlikta J. Sasnaus
kus — įKrivojRosą.

ko ranka. Šio "įžūlumo" čekistai
pažadėjo Sasnauskui niekad ne
atleisti. Be to, čekistai įtarė, kad
Sasnauskas moka rašyti mašinė
le ir talkininkauja pogrindinės
spaudos leidimui.
Tučkaus, kilusio
iš mišrios
šeimos (tėvas lietuvis, motina
lenkė), kaltė buvo tik ta, kad jis
bendravo su Bogušiu, Masilioniu
ir Sasnausku. Vien dėl to jis ne
buvo priimtas į W U , nors eg
zaminus išlaikė sėkmingai. Si ne
teisybė labai paveikė jaunuolį.
Atėjęs į Sasnausko butą, kai ten
buvo daroma krata, jis be jokios
prokuroro sankcijos taip pat bu
vo iškratytas bei nuvežtas į sau
gumą. Čia Tučkus elgėsi labai
"įžūliai", nesėdo į tardomiesiems
specialiai prie durų pastatytą kė
dę, o susistūmęs 4 minkštasuo
lius, atsigulė ant jų, sakydamas,
kad mėgsta ilgai miegoti, o če
kistai jam sutrukdę. Čekistai nu
stūmė Tučkų ant grindų. Tada
jis atsistojo ir paklausė čekisto
pavardės, o šis jam atsakė keiks
mažodžiu. Tučkus atsisakė duoti
bet kokius parodymus apie savo
draugus ir pažįstamus. Nepriim
tas į universitetą, jis pradėjo mo
kytis proftechninėje mokykloje,
tačiau netrukus buvo pašalintas,
neva dingus jo pareiškimui... Kontrastas
Lapkričio 22 dieną jis buvo pa
Kinijos vaikų dariely prieš kultūrinę revoliuciją 1906: "Mirtis kapita
imtas kariuomenėn.
listams"; ir vaikų dariely 1978: "Sveikiname svečius ir draugus ii ui-

Amerikos diplomatas
į Angolą

Grenlandijoj nebus
prohibidjos

Washingtonas. — Valstybės de
partamentas siunčia į Angolą dip
Godthaab, Grenlandija. —Siū
lomatą Donaldą McHenry. Dvi
lymą šioje saloje įvesti prohibidienas jis šnekėsis Angolą ir Zai
ciją balsuotojai atmetė, bet .pri
rą liečiančiais klausimais.
ėmė kitą projektą, suvaržyti al
koholinių gėrimų pardavinėjimą.
Brežnevo kultas
, Grenlandijos salos žvejai ir me
džiotojai išgeria per metus vidu
Kaunas. — Kas gali nuneigti, tiniškai po 6 galionus alkoholio,
kad Brežnevo asmenybės kultas pustrečio karto daugiau negu
mažesnis nei buvo Stalino, kurį amerikiečiai.
Kitais metais Danija Grenlan
taip suniekino Chruščiovas. "Tie
sas" birželio 11 numery pirma dijai suteikia autonomiją.
me (puslapy rašoma: "Su dideliu
susidomėjimu Kauno miesto dar
1941 birželio 23, antrą vokie
bo žmonės studijuoja draugo Le
čių sovietų karo dieną, per Kau
onido Brežnevo atsiminimų kny
no radiją buvo paskelbtas Lietu
gas "Mažoji žemė" ir "Atgimi
vos nepriklausomybės
atstaty
mas". Ideologinio aktyvo susirin
mas, sudaryta Laikinoji vyriau
kimuose, skaitytojų konferencijo
se pažymima didelė šių kūrinių sybė ir pradėtas sukilimas prieš
reikšmė komunizmo statybos te okupantą.
orijoje ir praktikoje, ugdant žmo
nėse proletarinio internacionaliz
KALENDORIUS
mo ir patriotizmo jausmus, geri
nant partinio darbo stilių.
Birželio 23: Zenonas, Vanda,
"Draugo L Brežnevo knygų Arvydas, Vaida.
Birželio 24: Jonas Krikštyto
aptarimai Įvyko "Drobės" vilnos
gamybiniame susivienijime, kito jas, Simplicija, Algimantas, Buse įmonėse ir įstaigose, mokyklo dytė.
Saulė teka 5:17, leidžias 8:29.
se".
ORAS
Atėnai. — Žemės drebėjimas
Dalinai (apsiniaukę, 40 proc.
Salonikų -mieste pasikartojo, ir
iki šiol žuvusių skaičius pasiekė galimybės lietaus su perkūnija,
1 apie 80 laipsnių.
20, o suleistų apie 300.
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DRAUGAS, penktadienis, 1978 m. birželio mėn. 23 d.į fėjaia.
Nežiūrint kad Raimundas da
THE LJTHUANIAN WORLD-WIDE DAILY
lyvauja dviejose sporto šakose,
jis neftfrMlięk* ir moksle. Per vi
Secood class postage paid at Chicago, Di. Published daily
except Sundays, Legal Holidays, days after Christmas
sus 4 metus jis buvo garbės
and Easter by the Lithuanian Catholic Press Society.
studentas ir pateko į 35 tarpą
studijuoti aukštajai matemati
Subscription Rates $33.00 — Chicago, Cook
County
Illinois and Canada. Elsewhere in the U.S.A. $31.00. Foreign
kai. Laimėjęs kelis žodžių kon
countries $34.00.
V y t a u t u G r y b a u t a s , 4144 So. Mapleivood, Chicago, EL 60632 kursus, jis taip pat spėjo pasi
Telefonas namuose 847-1729, darbe 269-7557
reikšti ir žurnalistikoje. O ra
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunciami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
dęs kiek laisvesnio laiko, jis
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
žaidžia dar šachmatais arba žve
joja. Ir reikia dar pridėti, kad
DRAUGO prenumerata mokama iš anksto
metams 6 men. 3 mėn.
didžiuojasi savo lietuviška kil
Chicago
ir
Cook
apskr.
$33.00 $19.00 $15.00
me ir mokykloje visus išmokė
Kitur
JA.V.
31.00
18.00
13.00
gi didžiausia išeivijos is-1 gos senjorų ir pirmųjų koman- teisingai ištarti jo pavardę.
Kanadoje
(U. S.) 33.00
19.00
15.00
torijoje šventė, kuri prasideda dų.
Žada studijuoti mediciną, bet
m
Užsienyje
34.00
20.00
15.00
sekantį antradienį, biri. 27 d.,
Organizacinis komitetas, va- prieš tai sekantiems metame ga
Savaitinis
25.00
15.00
9.00
Toronte, apims beveik visus mū dovaujant Pranui Berneckui, vo stipendiją į Lake Central
• Redakcija straipsnius taiso sa
• Administracija dirba kas
s ų gyvenimo aspektus: bend- per pusantrų metų paaukojo vi- j gimnaziją, kurios treneris jau
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos gražina tik iš
ruomeninį,
politinį,
religinį, są savo laisvalaikį, įdėjo daug džiaugiasi tokiu pastiprinimu
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
uccija uz
sportinį, meninį ir socialinį, j širdies ir pasišventimo, o svar j imtynių ir futbolo komandose. Buvę trys Lietuvos krepšinio rinktinės žaidėjai susitiko Sydnejuje. Iš
• Redakcija dirba kasdien anksto susitarus. Redakcija
kairės dr. L. Petrauskas, dr. K. Bagdonavičius, Vai. Mažeikienė ir
ko. Skel8:30 — 4:00, šeštadieniais skelbimų turinį neatsako.
Si šventė susideda iš Pasaulio į biausia, parodė nepaprastos drą į T t i p Įrin» Raimundui geriau- dr. Pr. Mažeika iš Chicagos
bimų kainos prisiunčiamos
IOS gavus
I
8:30
—
12:00.
Lietuvių sporto žaidynių, PLB, sos tokiam milžiniškam užsimo g j ^ sėkmės ir tikimės, kad seprašymą.
seimo ir V-sios Kanados ir Ame jimui. Žinoma, nesklandumų j kančiose P.L.S. žaidynėse turė..•SMttdSMsS
— Rankinio meisteriu Lietu
rfkos dainų šventės. Joje daly- ! tikriausiai pasitaikys, tačiau j g ^ daugiau sporto šakų, kur combe prieš italus. Šia proga
vaua daugiau kaip 1000 sporti- kaip tik čia sportininkai pri- i ^ Raimundui bus proga daly- jis buvo apdovanotas vienos i voje tapo Šiaulių Tauras, toliau
ninkų, daugiau kaip 1000 cho-j valo parodyti savo supratimą.! vauti.
-4- B. argentiniečių firmos auksiniu Kauno Granitas, Politechnika
Tel. ofiso ir boto: OLympic 2-4159
DR. K. 6. BALUKAS
ir t t.
laikrodžiu.
ristų, keli šimtai bendruomenės! pademonstruoti sportiškumą ir
Akušerija i r moterų ligos
DR. P. KISIELIUS
Sąjungos
taurės varžybose
atstovų ir arti 10,000 svečių iš drausmingumą aikštėse ir už LAUKO TENISAS
Ginekologine Chirurgija.
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Šiaulių
Tauras
laimi
pirmąjį
0
0
1
Amerikos ir kitų pasaulio kraš aikščių ribų.
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford
_ Net 42 Chicagos ir apyiin,
- * » P " * * . T* * **
144S
So.
50th
A ve., Cicero
Geriausios sėkmės visiems.
tų.
kių tenisininkai vyksta į T oron-į m a r š k » ė l i 9 - J * žaidėjai po ratą prieš Rygos Celtniek 29— Medical BoUding) Tel. LL 5-6446
Kasdien
1-3
vai.
ir
6-8 vai. vak.,
Oficialus atidarymas įvyks
išskyrus trečiadienius,
tą. Visa Chicagos lietuvių teni-! J i e m s netikėto patekimo į ant- 28.
Jei neatsiliepia skambint 374-8004
šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet.
— Futbolo pirmenybėse Lie- P r i i m a ligonius pagal susitarimą.
ketvirtadienio vakare, 7:30 vai.,
so klubo valdyba įeina į organi, ^ i »*% d o v a n o j o po rungty-—
zacinį komitetą. Nuo antrojo ' nių visus uniformų marškinė- j tuvoje pirmauja Klaipėdos Gra
Etobicoke Olympiniam stadione,
Tel. KEUance 5-1811
DR. V L BLAŽYS
išsirikiavus visiems sportinin
rato visų klasių varžyboms teni liūs ir turėjo užsakyti naują jų nitas, baigęs 0—0 su Šiaulių
DR. YVALER J. KIRSTUK
PLAUČIŲ
IR VIDAUS LIGOS
StatybininKu,
kams bei kai kuriems pirmosios
so sviedinukai bus duodami ne siuntą.
Marąuette
Medical
Center
Lietuvis gydytojas)
Sąjungos pirmenybėse antrotautinės olimpiados
medalių
•
mokamai. Tam reikalui klubo
6132 So. Kedzfe Avenue.
3925 West 59th Street
laimėtojams. Atidarymo žodi
— Garsusis brazilas Pelė tu j joje lygoje Klaipėdos Atlantas ' V a l plrmad., a n t r a d ir ketvirtad:
valdyba paskyrė 150 dol. ir su
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad.
\t
6
Iki
7:30
vai.
vakaro,
tars Etobicoke miestelio bur
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir 4-8
aukomis prisidėjo A. Solienė, R. rėjo laikinai apleisti pirmeny ! laimi prieš Smolenską 1—0, bet
seštad. n u o 1 Iki S vai.
vai. vak.
Treč. ir seštad. uždaryta.
mistras, PLB pirm. ir KanadoPagal susitarimą.
Blinstrubas, L Ragas, K. Miko- bes, nes jo žmona susilaukė pralaimi Vitebskui 0—1 ir KaOfiso telef. WA 5-2870.
L B pirm.
trečios dukros New Yorke, (jie I lininui 1—3. Lentelėje vis dar
nis ir Z. Mereckis.
Rezid. tel. WAlbrook 5-3048.
DR. IRENA KURAS .
— Chicagos Parkų distrrkto' dabar čia turi butą), kuriai da- Į 9-je vietoje.
Pačios varžybos prasidės jau
GYDYTOJA
IR CHIRURGE
— Europos krepšinio baigėsi Tel. ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233
A klases komandinėse pirmeny- j vė "Argentina" vardą,
antradienį krepšinio ir stalo
k f IMK H, IR VAI R V LIGOS
I lengva Sov. Sąjungos rinktinės
SPECIALISTE
teniso rungtynėmis. Stalo teni
bėse šiemet vieną McKinley Par
DR. PETER T. BRAZIS
MEDICAL
BUDLDING
vįgfas
pergale.
Nesunkiai
jos
nugase dalyvaus visos mūsų žvaigž
ko komandą sudaro lietuviai:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
— Pirmenybių metu
7156 South Western Avenue. •
dės su seserimis Nešukaitytėkapitonas J. Juodikis, broliai Argentinoje yra apdrausta. Net Įėjo ir visos Europos rinktinę
2434 VVest 71st Street
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. rytio
iki i vai. popiet.
mis, Plučaite, Klevinu ir Aust
Vai.: pirm., a n t r . , ketv. ir penkt.
16 78
u
rasėme
A
Griniai, T. Kolis, K. Mikonis, L.
Jeigu b e n t i į - - *** f
« " 1:00 - 5:00 vai. popiet, treč. ir Sešt. I Ofs. teL RE 7-1168, rez. 239-2919
i r patys žaidimai.
6
k
a
m
a
n
d
o
s
ralijos meisteriais, tačiau dėme
Bažinskas D Dutton i r V G r y - ^
^
neįvyktų, Hamburgo' C™? ?*'
kapitonė, ir
tik susitarus.
Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9841
sio centras, kaip ir visada, bu?,
bauskas. Iki šiol komanda
žaidė
i
to
— —
" ' j apdraudos firma - b e n d r e J ; f * * * *
* ™*«**
^
krepšinis. Pradžiai, kaip tikrai
dvejas rungtynes ir laimėjo
DR. J. MEŠKAUSKAS
Albingia turėtų sumokėti 30 *kiai pasirodė ir grįžo su aukso Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS
šventei pridera, bus ypatingai
prieš Tuley Parką 5-0, o prieš
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
GALVOS
IR
STUBURO
LIGOS
milijonų dolerių. V. Vokietijos medaliu. Vilniuje joms buvo
įdomios rungtynės tarp mūsų
Specialybė
vidaus ligos
Eugene Parką 4-1.
suruoštas
iškilmingas
priėmi
' 2858 West 63rd Street
žaidėjai apdrausti iki 250,000
2454
West
71st
Street
meisterio Bostono ir Australi
Šių metų pabaltiečių teniso
mas sporto komitete. Nelaimei
Chicago, Illinois 60629
dol.
Mirties atveju artimieji
71-os
ir
Campbell
Ave.
kamp.
jos lietuvių rinktinės, kuriai di I
pirmenybės įvyks Chicagoje
nemažas būrys su gėlėmis lau
Tel. — 476-3409
Vai.: pirmad., antrad.. ketvirtad. ir
gautų iki 125,000 dol.
riguos dviejų olimpiadų geriau- Susipažinimui:
Marquette Parko aikštėse rugpenktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
kiančių Vilniaus aerodrome bu
Valandos pagal susitarimą
šias metikas Edis Palubinskas,
V. A. Krikščiūnas
piūčio 26-27 d. Organizacija pa
vo apviltas, kai abi krepšininOPTIC AL
S T U D IO
RAIMUNDAS MAKTEJUS
Visos komandos suskirstytos į
tikėta Chicagos latvių teniso
VIOLETA KABOSAITE
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
(Nukelta į 4 psi.)
B OKUPUOTOS LIETUVOS
7051 So. W*sfaten*w — TeL 77S-67M
4 grupes, kurių dvi pirmosios
Prieš keletą savaičių suskam klubui.
Pritaikomi akiniai pagal gydytoja
DR.
EDMUND
L
CIARA
kvalifikuosią sekančiam ratui. ba telefonas: "Kalba Vytautas
— Lengv. atletikos varžybo
receptus.
OPTOMETRISTAS
Nuo čia jau prasidės rimtos ko j Makiejus iš Hammondo, India- FUTBOLAS
Didelis akinių r5mų pasirinkimas.
se tarp Pabaltijo ir BaltgudiVai.: pirm., antr.. penkt. 10-5:30.
S0PHIE
BARČUS
2709 W e s t 51st Street
voe, n e s kandidatų aukso meda- nos. Norėčiau informacijos apie
Ketv. 1-8 v. vak. šeSt 10-4 v. p. p
jos kraštų Lietuvos
rinktinė,
Iš Pasaulio pirmenybių
RAMO ŠEIMOS VALANDOS
T e l — GR 6-2400
Trečiadieniais uždaryta.
liui y r a net keletas.
j Pasaulio Lietuvių sporto žaidynepilnos sudėties, liko paskuti
Vai.:
pagal
susitarimą.:
pirmad.
Ir
Visos
programos
iš
WOPA
nes
Šias 1978 m. Pasaulines pir1-4 ir 7-9; antrad. ir p e n k t
Moterų krepšinis
prasideda!
Toronte. Įdomu, a r t o j e
nėje vietoje. Džiuginanti pa Lietuvių kalba: kasdien nuo pir- ketv.
Telef. — 282- 4356
io-4; seštad. io-3-vai.
;
taip p a t antradienį, ir dalyvau- olimpiadoje bus imtynės ar ame menybes stebi rekordinis žmo- sekmė yra V. Bardauskienės 6 madienio iki penktadienio 3:00
DR. ROMAS PETKUS
ja net 6 komandos. Bus įdomu,! rikietiškas futbolas? Turiu sū-;nių skaičius, net vienas bilijo- mtr., 77 cm. šuolyje į tolį — 3:30 vai. popiet. — šeštadienį ir Ofis. t e l 735-1477; Rez. 246-2839
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
1
kuri
norė
ar australietėme atsiras rimtės! "*.
s
t ų lietuviškame nas. Praėjusias V. Vokietijoje aišku, pirma vieta.
sekmad. nuo 8:30 iki 9:3fj v. ryto
Ofisai:
DR. E. DECKYS
nio pasipriešinimo: Finalai nu- sPorto pasaulyje pasireikšti"...
stebėjo 800 milijonų
111 y O. WABASH AVE.
M
M
434-2413
Kitose varžybose vilnietis R.
GYDYTOJA IR CHTRURGfi
4200 NO. C E S T R A I i AVE.
Italai mokės žaidėjams po
1490 A. M.
matyti penktadienio vakare,
Gaila, bet mūsų žaidynėse toKazlauskas peršoko 2.20 m. į
Specialybe
—
Xervn
ir
Valajidos pa#al su*ttarima7159 S. MAPLEvVOOD AVE,
50,000 dolerių, jeigu jie taptų
Emocines ligos.
Jaunių A klasėje 12 komandų j kių sporto šakų nebus, ir Ma
aukštį, tuo iškildamas į tarp
CHICAGO,
ELL.
60629
Pasaulio meisteriu , po 22,500
DR. FRANK PLECKAS
CRAWFORD MEDICAL BLOG.
gai neturi tos klasės, kaip prieš, kiejaus sūnus Raimundas netūtautinę klasę.
dolerių jeigu jiems tektų tre
(Kalba lietuviškai)
6449
So.
Pulaski
Road
keletą metų; bet užtat favori-j rės progos pademonstruoti sačia
vieta
ir
jau
gavo
po
15,000
OPTOMETRISTAS
tų nėra ir kovos bus aštresnės. į vo talento, susipažinti su lietuTikrina akis. Pritaiko akinius tr
DR. A. B. GLEVECKAS
Finalai šeštadienį. B klasėje tik \ višku jaunimu ir dalyvauti di- dol. jiems pasiekus antrąjį baig
•'Contact lenseB^
LIETUVIŠKA VAISTINĖ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
7 komandos ir baigsis penkta- džiausioje lietuvių šventėje. O minį ratą. Taip pat už tai jau
2618 W. 71st St. — Td. 737-5148
žaidėjai
gavo po
2557 W.69th Street Tel. 776-4363
TeL — BE S-5893
Vai pacal susitarimą. Uždaryta treC
dienį, C klasėje 6 komandos su j talento Raimundui, ir visoke- vokiečiai
42.500
dolerių,
o
lenkai,
kurie
Specialybė Akių ligos
finalais šeštadienį.
! riopo, tikrai netrūksta Jis dar
DR. LEONAS SEIBUTIS
J. & J. PHARMACY
3907 West 103rd Street
Trečiadienį baigsis stalo teni • tik 13 m e t ų bet 6 pėdų ūgio ir j save vadina mėgėjais, gavoMOŽ
INKSTŲ, POSLfiS ER
S
Valandos pagal susitarimą
sas su rekordiniu dalyvių skai- sveria 190 svarų! Žaidžia už j patekimą į antrąjį ratą po 3,000
PROSTATO
X3IIRURGIJA
>«rtstal, vttamhal. Importuoti kvepalai, gydomos iolea I r t t
čiumi 163! Bjgh Parke žais vy-j Grimmer mokyklos futbolo ko- dol- fr 200,000 d o ^ a p i e ^ 7000
2656 W. 6Srd Street
Važiuojamos kėdes, ramentai ir k t , pirkti ar nuomoti;
Ofiso tel. — PR 8-2220
rų ir moterų A. klasės, Bell- mandą bent keliose pozicijose. doL asmenini. Už- tiek
----- zlotų len
Nemokamai supakuojame dovanas.
Vai. antrad. nuo 1-4 popiet
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
wood Parke vyrų B, o Etobico Grimmer pereitą sezoną laimė- kai žaidwėjai gali nusipirkti
ir ketv. nuo 5-7 vakare
J O KSA
ke stadione moterų B ir senjo- jo sovo grupėje pirmą vietą ir nuosavą butą Lenkijoje arba
Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545
Pristatymas nemokamai
VAIKŲ
LIGOS
rai. Ketvirtadienį pradeda jau- finalinėse rungtynėse nugalėjo du labai trokštamus Fiat 125
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI Savininkai
2656
West
63rd
Street
DR. J. J. SIMONAITIS
automobilius.
niai, o taip pat ir visi dvejetai. Harrisoną, laimėdama meisterio
Pirmad.,
antrad.,
ketvirtad.
Ir
penkt.
GYDYTOJAS
Finalai numatyti šeštadienį.
titulą. Raimundas buvo vienas • Dabar ir brazilų stovykloje
nuo 12 Iki 2 vai. Ir nuo 5 iki 8 vai.
Adresas
4255 W. 63rd Street
vak. Seštad. n u o 1 Iki 4 vai.
Taip pat ketviratdienį prasi pačių geriausių žaidėjų aikštė- vyksta premijų karas. Jie rei
Ofiso telef. R E 5-4410
kalauja po 65,000 dol. už dalydės lengv. atletika, šaudymas jeRezidencijos telef. O R 6-0617
Ofik PO 7-6000
Rez. GA 3-7278
S N us for
ir tinklinis. Cia vyrų klasėje 7
Kad išlaikytų geresnę fizinę j vavimą šiose pirmenybėse, b e t
Ofiso vai.: pirmad. ir ketvirtad.
DR. A. JENKINS
komandos, kur meisterį Bosto- kondiciją, Raimundas pradėjo jiems siūloma tik po 45,000 dol.
nuo 1:00 ligi 3:00 vai. popiet
yįHt^
financing,
ną žada nuvainikuoti jauno- dalyvauti imtynėse. Tuoj nuste- ir tai bus dar kartą diskutuojaGYDYTOJAS IR CHIRURGAS Ofiso teL H E 1-2123. N a m u OI 8-6195
ji Neris. Moterų klasėje taip bino visus savo vikrumu ir jė- ma.
AT OUR 10W RATS
3844 We«t 63rd Street
DR. V. TUMAS0NIS
pat 7 komandos, kur žaibo irĮ ga.. Iš eilės nugalėjęs 7 geriauVVITM R t r A V M f N !
Valandos
pagal
susitarimą
CHIRURGAS
Neries gadynėms
pasibaigus, sius apygardos imtininkus su
T
O
f
I
T
V
O
U
R
I
N
C
O
^
J
l
f
Kiekvienas Argentinos žaidė
2454
West 71st Street
ateitis, tikriausiai, priklauso j kelių metų patyrimu, jis buvo jas savo stovykloje turi specia
Bea.
—
327-1865
Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad
Chicagos Žarai, nebent Kana- j apdovanotas pažymėjimu ir tro lų užsiėmimą. R. Hausman yra
2-5 Ir 6-7 — U a n k s t o susitarus.
DU K. A. JUČAS
dos olimpinės komandos žaidėja
bibliotekos viršininkas, žaidimo
TeL ofiso PR 6-6446
DERMATOLOGIJA
vedėjas Gallego yra
finansų
R. Armonaite būtų ką rimtesnk
Q u a r t e rl y
CHIRURGIJA
iš Aušros sulipdžiusi. Mergai
viršininkas, gynėjas Passarella
F. G. WINSRUNAS
1002
No.
Westera Avenoe
čių A ir B klasėse savo aukšta
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS
yra muzikos ir parengimų tvar
OUR SAVINGS
Ofiso teL 489-4441
CERTIFICATES
3107 West 71st Street
klase skirsis Chicagos Žara ir
kytojas ir t. t. Ypatingą užda
Valandos:
1-6 vai. popiet
Valandos
pagal
susitarimą.
EARNUPT0
7
%
%
Neris, ir jos dalinsis medaliais.
vinį turi vartininkas Fillol. j i s
Treč. ir SeStad. pagal suiltarlma.
Vyrų ir moterų finalai seštadie
įstaigos ir boto tel. 652-1381
turi prižiūrėti abu keturkojus
j Ofs. teL 586-3166; nmmą 381-3772
rų. o jaunimo penktadieni. Taip
šunis maskotus Rex ir Loli.
DR. FERD. VYT. KAUNAS
DR. PETRAS ŽLIOBA
pat ketvirtadieni prasidės šach- j
Be to, vieną iš jų žvaigždžių
BENDROJI MEDICINA
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
matai ir tesis iki šeštadienio,
ištiko dviguba nelaimė: L. Lu1407 So.49th Court, Cicero, 111.
6234
So.
Narragaasett
Avenue
o golfo varžybos vyks penkta
gue buvo sužeista ranka, o nak
Kasdien 10-12 ir 4-7
Vai.:
pirm.,
antr.,
ketv.
Ir
penkt
dienį ir seštadien|.
Plaukimo
2212 VVEST CERMAK ROAD
Išskyrus tre* ir Seštad
tį prieš tai žuvo jo brolis susi
2-7;
šeštadieniai*
pagal
susitarimą
varžybose dalyvaus mažiau, neChicago, DL 60GO8
siekimo nelaimėje.
ga buvo tikėtasi, užtat ir var
•
žybos bus pravestos per vieną
PETER KAZANAUSKAS, Pres. Phone: 847-7747
— Greičiausi*! atsiektas įvar
dieną — šeštadienį.
SERVING CHICAGOLAND SINCE1905
tis 31 sekundėje ir tuo pačiu
Pagaliau žaidynės bus užbaig
tos futbolo rungtynėmis liepos i Raimundas Makiejus
"Lithua- pirmutinis šių pirmenybių įvar
tis buvo atsiektas prancūzo La3 d. tarp New Yorko ir Chica- j nian Power".
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SVEIKINAME PASAULIO LIETUVIŲ
DIENŲ DALYVIUS

PASSBOOK
SAVINGS...

Mutual Federal
Savinas and Loan y§

Perskaitę "Draugą", duokite jį kitiems.

Lietuvos žydai

.

KAM JIE TARNAUJA?

KOLABORANTU KLAUSIMA BESVARSTANT
2ydai yna gabi tauta. Jie yra
davę pasauliui daug gerų moksli4inkų, rašytojų, laikraštininkų,
gydymu, ekonomistų, profesorių,
<įnaiuuiinkų, politikų, muzikų,
dailininkų ir daugelio kitų spe
cialybių žmonių. Laisvoje Lietuvįįe, kur visiems buvo pilna lais
vė reikštis ipagal savo sugebėji
mus, įvariose šiose srityse buvo
daug iškilusių ir žydų. Ministeriais žydų reikalams yra buvę J.
Migodskis, M. Sdloveičikas, B.
Fridimanas, S. Rozenbaumas. N.
Rachmilevičius yra buvęs Lietu
vos Tarybos nauys, o kur; laiką
jis buvo Lietuvos prekybos ir pra
monės viceministeris. J. Robinzo
nas buvo Lietuvos seimų narys
ir nuo 1931 m. Lietuvos Užsie
nio reikalų ministerijoje teisių
patarėjas. Kauno viceburmistru
yra buvęs Roginskis. Lietuvos uluVersitete buvo profesorių žydų,
kaip S. Beliackinas. I. Kisinas iš
leido lietuvių literatūros antolo
gija ir paruošė lietuvišku knygų
sistemathų katalogą. N. Šapira
buvo universiteto docentas. Vie
ną iš geriausių knygų Klaipėdos
klausimu paraše žydas R. Valsonokas. Logos žurnale bendradar
biavo žydas filosofas J. Donskis.
Plačiai reiškėsi psichologas V.
Lazersonas. Žinomi Lietuvos žy
dai dailininkai Arbit Blatas, Soutme, Lipchitz, Zorach ir kt.

Laudmenas (sūnus), Mauša Levinas, Markyras, Prenskis Linskas,
Joselis Svercas, Volfonas,
Zaanberblatas. Jie dalyvavo 1940
m. liepos 11-12 d. areštuojant
apie 1,600 lietuvių visuomenės
veikėjų.
Kauno NKVD operatyvinio
skyriaus darbuotojų sudėty buvo
apie 50 proc. rusu, aipie 40 proc.
žydų ir apie 10 proc. lietuvių.
Chaimas Alperovičius okupantų
buvo pastatytas pramonės viceminiteriu, dr. Koganas — Sveika
tos mirristeriu, Eljia Bilevičius —
Maisto Pramonės I-jo komisariato
komisaru, Adomas Meskupas —
Lietuvos žemės ūkio tvarkytoju,
Epšteinas — Lietūkio direkto
rium, J. Štromas — Paramos vyr.
direktorium, Blochaitė, Salanskis,
Zimanas — padaryti Lietuvos
aukšč. teremo teisėjais, Joffe —
Lietuvos prokuratūros vyr. kadrų
skyriaus viršininku, Stoklickis Marijampolės apygardos teismo
prokuroru. Aukščiausioje Lietu
vos prokuratūroje iš 5 įprokurorų 4 buvo bolševikų 'pastatyti
žydai. Jie sprendė daugelio lietu
vių gyvybę ir mirtį.
Lisauskas okupantų bolševi
kų paskirtas vyriausiu tardytoju,
Sausas Eltos direktorium, Zima
nas — Tiesos redkatorium, Dem
bo padarytas Lietuvos cukraus
komisaru, Kaganas Lietūkio naf
tos skyriaus viršininku, Kato
nas — Maisto inspektorium, Seinas — paskirtas kavos fabriko di
rektorium, Smitas Kerh — Miš
kų pramonės komisariato spec.
skyriaus viršininku, Ratneris —
Lino kadrų skyriaus viršininku,
Rafas —prekybos komiteto kad
rų skyriaus viršininku.

Garsėjo žydas operos koncert
meisteris ir dirigentas L. Hofmekleris bei smuikininkas H .
Hofmekler"s, violončelistas Berkovičius, vilnietis žydas smuiki
ninkas Chaifezas. Buvo daug
ir kitų žydų Lietuvoje, pasižymė
jusių įvairose srityse, nes jie turė
jo .pilną galimybę išvystyti savo
talentus ir laisvai pasireikšti.
Lietuvoje žydai turėjo savo reli
Okupuotos Lietuvos pagrindi
ginę ir kultūrinę autonomiją, enių
laikraščiu "Tiesos" ir 'Tary
konominę laisvę, teisinę lygybę.
bų Lietuvos" redakcijose dirbo
*
'Paskutiniu metu žydai JAV-se žydai Zimanas, Sausas, Fridma
Meskupas, Judas Messe,
uoliau suskato ieškoti karo kri nas,
Braunas,
Os* Kaplanas, Klevicminalistų tarp įvairių ateivių iš
Europos, taigi ir tanp lietuviu. kis, Kravecas, Leiba Maskevičius,
Kas yra kaltas, ar jis būtų lietu Pitleris, Rozenbliumas, Solomivis ar amerikietis, turi atsakyti nas, Sakovas, Spitalnikas, Seimaprieš teisingumo įstaigas. Bet ne- nas, Veintraubas, Vicas, Volfas
pakahiraamumo privilegija netu ir kiti.
ri būti skirta nė žydams. Užside
Propagandoj aktyviai veikė Jo
gusieji nusikaltusių ieškoti žydai kūbas Chotonas, Chonė Rubinas
galėtų pasidairyti ir savo tarpe ir kt. Kauno Tadiofono politinis
tokių, kurie bendradarbiavo su komi0ara<: buvo Koylanas, radurnaciais ir kurie ypač daug darba fono bendradarbis — taip pat žy
vosi su kitos diktatūros nešėjais das Lubeckis.
•— rx>lševikais.
Okupuotos Lietuvos kariuome
nėn
buvo paskirti politiniai va
Suminėkime eilę pavardžių ir
faktų. Dr. P. Vileišis paskelbė, dovai žydai Mek Chaimovič,
kad Demko, Finkelstein buvo Mordechei Goldman, Mauša
"inkvizitoriai, pasižymėję nekal Gold, Chaim Monkevič, David
tų žmonių kankinimais". Bolše Ręst, Ošia Raplan, Josif Levinvikų oupacijos metu Lietuvos son, įeik Bikovski, Leiba Zamckomunistų partojos centriniame man, Bencijon Gurvič, H. Menkomitete buvo Meškus ir Makni- delevič, įeik Šapiro, Peisach
nas.
Kvotose, tardymuose savo Gantovnik, Noj Raplan, Eliją
žiaurumu pasižymėjo žydas Eu- Gertner, Naum Krupenik, Leja
siejus Rozanskas, 1921 m. iš Ru Rozenberg, Dhnitrij Gelpern, Asijos atsiųstas į Lietuvą. Masinio rijas Rozenberg, David Levinlietuvių areštavimo naktį Kaune stem ir k t
lietuviai buvo suiminėjami RoTarp ipalydovų tremtinių eše
zansko pasirašytu įsakymu. Ra lonų, vežamų į Sibirą, buvo gera
šydamas atsakymą "Anti-Defa- dalis Kauno žydų. Amerikos Lie
mation League of B'nai B'B.Tith" tuvių Tarybos archyvuose yra
Juozas Šalna JAV lietuvių spau Kersteno komisijos surinkti liudi
doje priminė, kad pirmose Lietu jimai. Juose pažymima, kaip Ute
vos komunistų partijos eilėse bu nos — Zarasų apskričiuose pat
vo žydų veikėjai Adomas - Mes- riotus lietuvius areštavo, kan
kupas, Berelis Fridmanas - Lat kindami tardė okupantų bolše
vis, Hirša Zimanas, Maimdnas, vikų pareigūnai žydai: vykd.
Plakcninas, Chodosaitė, Sausas, kom. pirm. Majewskis, prof. sąj.
Raudanskis, Epšteinas, L>em- virš. Levinas Gordonas, milici
bovskis, lakas Gumričius, Ch. Lrs- jos oper. įgaliot. Kacergmski, ki
manas, J. Stokliskis, Joffe, B. Ra ti pareigūnai — Kaganas, Rozenmanauskas ir daug kitų, ku bergienė. Jurbarke veikė Joffe.
rie taikino Maskvos okupantams Kretingoje lietuvius sekė ir oku
Lietuvoje.
pantams žinias teikė NKVD tar
nautojas
Irma Seras Osvaldą
Tarp NKVD pionierių Lietu
Sadvytį,
lietuvį
patriotą, arešta
voje buvo žydai Dembo, Finkelsteinas, Olia Komodaitė, E. Ra- vo Beras Mauša Perskis.
zauskas, E. Rogorskis, A. Slavi
Taigi Lietuvoje buvo gana
nas,
L Todesas. Operatyvinio gausiai Maskvos tironijos — bol
skyriaus darbuotojų tarpe buvo ševikų koloborantų žydu. Kai da
žydai Dubianskis, Miša Eigel, bar žydai taip susirūpino ieškoti
Geigelsonas, Jokūbas Gensas, koloborantų, gal susidomėtų ir
Geršfeldas, Miša IcikovicTus, paieškotų tironijos koloborantų
Raganas, Kaplanas, Kariškis, ir iš savo tanpo.
J. Pr.
PABAUDOS PER 6 METUS :ną automobilio statymą.
mas
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Pktine* Chicagos kolegijos
&** &
" mėnuo mogtudentė Sheila Wright, 21 m., keti po 100 dol. pabaudos per
prisipažino kalta nesumokėjusi 6 metus. Jai buvo išrašyta
7,440 dol. pabaudų už neleisti- 6.663 pabaudos.

Apie Chicagos nacius
Miesto ir pasaulinė spauda,
Amerikos televizija, radijas ir in
formacijos tarnybos jau keli me
tai plačiai rašo apie Chicagoje
įsisteigusius nacius. Rašydami
apie nacius, jų skleidžiamą ne
apykantą ir kurstomus neramu
mus, korespondentai dažnai pri
simena, jog Marąuette Parko apy
linkė, kurioje naciai įsikūrė, yra
plačiai apgyvendinta pokario lie
tuvių.
Štai vienas reporteris iš New
Yorko laikraščio "The Village
Voice" kartą aplankė nacių bu
veinę, paskui pasivaikščiojo po
Marąuette Parką, susitikinėjo su
lietuviais. Savo straipsnyje jis pa
skelbė tokią savo išvadą: "Daug
žmonių, kuriuos sutinki gatvėse
netoli Marąuette Parko didžiuo
jasi savo rasinio smurto istorija".
Kodėl korespondentas susidarė
tokį įspūdį apie Marąuette Parko
gyventojus — lietuvius?
Iš vienos pusės jam tokį po
žiūrį, greičiausiai, perdavė ipatys
lietuviai, kurie atvirai reiškė sa
vo baimę dėl juodųjų antplūdžio.
Vienas, gerai žinomas tautietis
stačiai gyrėsi, jog jis pats butų
ėjęs į Marąuette Parką ir metęs
akmenis bei butelius į juoduosius
marširuotojus, tik jį sulaikė dar-1
bas. Aišku, tai jo reikalas, juk
jis turi teisę už save kalbėti. Ta
čiau paskum jis dar išdrįso kal
bėti uŽ visus Marąuette Parko gy
ventojus, tvirtindamas, jog "visi
čia galvoja taip, kaip aš galvo
ju".
Tokie aiškinimai apie būtiną
smurtą, aišku, nepadeda geram
lietuvių vardui, ypač kai kores
pondentas čia pat žvalgėsi, kaip
Marąuette Parke veikia Amerikos
naciai. Nenuostabu, kad apie lie
tuvius skelbtos neteisybės "Holocaust" filme per NBC televi
zijos tinklą buvo kitų priimtos
kaip teisybė. Juk ir spauda seniai
rašo apie Marąuette Parko lietu
vius, kurie yra palankūs jų kolo
nijoje veikiantiems nariams!
Prieš kelis metus pasirodė lei
dinys pavadintas "Geležinis vil
kas". Leidinys įvardintas kaip "ofi
ciakts N.S.P.A. leidinys". NSPA
yra National Socialist Party of
America, arba rutrumpintai na
ciai.
Tame leidinyje kupina mela
gingų žinių apie Lietuvą ir lietu
vius. Leidinyje rašoma: "Per
antrąjį karą lietuviai, latviai ir
estai priklausė Waffen-SS dali
niams. Yra natūralu, kad taip
buvo nes SS parodė nacizmą
aukščiausioje formoj tarp baltų
jų Europiečių, kur tiktai švariau
sias kraujas priėjo". Kitoje vieto
je, po vienu piešiniu taip paaiš-

kinta: 'Trispalvė, nešiojama ant
irankovės Lietuvių SS daliniuoe". Arba vėl tokiau, po kitais
dviem piešiniais
rašoma, kad
"Vytis kartais nešiojamas ant
šarmų (greičiausiai turėjo būti
šalmų') Lietuvių SS daliniuose".
Aiškindami, jog lietuviai turė
jo savo SS dalinius, Chicagos na
ciai tvirtina, jog lietuviai masi
niai prisidėjo prie žydų žudymu
vokiečių okupacrjos'nmetais Lietu
voje.
Kaip iš tikrųjų b*vo? Ar lietu
viai turėjo savo SS dalinius?
David Littlejohn veikale "The
Patriotic Traitors, the story of
collaboration in German Occupied Europe 1940-1945" rašo,
jog lietuviai, lenkai ir graikai
nesukūrė SS dalinių. Tą faktą
patvirtina ir George Stein kny
goje "VVaffen SS". Dr. Vytautas
Vardys veikale "Iithuania Under the Soviets" primena, jog
vokiečiams net trimis atvejais
nepavyko pravesti mobilizaciją
Lietuvoje, nes tam stipriai prie
šinosi lietuvių tauta ir Lietuvos
pogrindis.
Apie vokiečių pastangas Lietu
voje organizuoti sau ipalankias
institucijas plačiai pasakoja E.J.
Harrison, buvęs Didžiosios Britą
nijos vicekonsulas Lietuvoje. Savo
knygoje "Lithuania's Fight for
Freedom ' jis plačiai nušviečia
bergdžias
okupantų pastangas
mobilizaciją pravesti (žiūr.28-45
psl.).

Thomas G. Chase veikale "The
Story of Lithuania" rašo, jog
Lietuvoje buvo paplitusi rezisten
cija nacių okupacinei valdžiai.
Jis mini tokius faktus kaip vokie
čių įsakymą registruoti lietuvius
vyrus statybos batalijonams ir
įsakymą pravesti moterų (20 30 metų amžiaus) registraciją
priverstiniems darbams Vokietijo
je. Anot Chase tokie, kaip čia mi
nėti veiksmai, lietuviuose sukėlė
pasipiktinimą ir pasipriešinimą.
Autorius toliau cituoja Švedijos
spaudą, kuri taip apibūdino ki
tą įvykį:.
"Iš Kauno pranešama, kad Lieuvoje įsiliepsnojo partizaninis ka:ras, po to kai... vokietis rajono
vadas VVulff sušaukė rajono vir
šilas susirinkimo ir papeikė, kam
jie nepristatė reikalaujamų žemės
ūkio produktų 'normų'. Susirin
kimas buvo baigtas, kai 40 iš
200 dalyvių buvo nužudyti kaip
'pavyzdys' kitiems".
Kitur savo knygoje Chase pa
teikia kitų faktų apie narių
"gelbėjimo" priemones.

Tai štai kaip naciai "gelbėjo"
lietuvius nuo sovietų.
Kitas nacių ir lietuvių "ben
dradarbiavimo" įrodymas taipgi
nupasakojamas Chase. Jis cituoja
Švedijos spaudą, rašiusią apie Lie
tuvoje siautusias ligas, apie gydy
tojų trūkumą. Ten pažymima,
jog "naujai atvyktiems vokie
čiams suteikiamos privilegijos, o
tuo tarpu vietiniai gyventojai iškraustomi iš savo namų, kad pa
darytų daugiau vietos vokie
čiams. Rezultatas buvo kas kart
didėjanti gyventojų neapykanta
vokiečiams".

Vienas nacių "gelbėjimo" au
kų šiuo metu gyvena Marąuette
Parke. Tai Pilypas Narutis, apie
kurio pergyvenimus kun. S. Yla,
pats nuo nacių nukentėjęs, taip
rašo savo knygoje "Žmonės rr žvė
rys":
"Netrukus grįžo iš ligoninės ir
Pilypas Narutis. Grįžo gyvas la
vonas — vieni kaulai, nušutę
plaukai. Baisiausia buvo, kad jis
atrodė kaip nebylys, vos žodį ga
Primindamas faktą, kad vokie
lįs
pratarti... Gulėjo jis lovoj kaip
čiams tris kartus nepavyko suor
stuobris,
nepasijudindamas, pats
ganizuoti Lietuvos SS dalinių,
savęs neaptvarkydamas, paval
autorius rašo, jog ketvirtą kartą
gyt negalėdamas. Reikėjo draugų,
vokiečiai leido generolui P. Ple
kurie jį tvarkytų".
chavičiui sudaryti savisaugos da
Kaip minėta, P. Narutis dabar
linius. Tačiau sužinojęs, jog vo
gyvena Marąuette Parko apy
kiečiai nori savisaugos dalinius
linkėje, netoli Chicagos nacių bu
padaryti SS daliniais, gen. Ple
veinės.
Ne visiem lietuviam pa
chavičius pasipriešino. Įvyko
vyko išsigelbėti nuo nacių "ben
ginkluoti susirėmimai ir buvo
dradarbi aviono" su lietuviais. Endaug žuvusių abiejose pusėse. Iš
cyclopedia Lituanica (IV Tomas,
trūkę lietuviai su ginklais traukė
475 p.) rašoma, jog "iš 29,000
į miškus, kur toliau, vykdė rezis
įkalintų lietuvių, 6225 žuvo.
tenciją.
Vien
Flossenberge 2480 lietuvių
Toliau E. J. Harrison rašo, jog
buvo
nukankinti"...
"buvo suorganizuota'taip vadina
K. Pelėkio 1949 m. Vokietijo
ma 'Lietuvos nacionalistų iparje tparašyta IT Rumšaičio redaguo
tija', kurios paskirtis buvo perim
ta knyga "Genocide: Lithuania's
ti nariu vaidmenį
Lietuvoje.
Threefold Tragedy" pateikiama
Tasai bandymas nepavyko, nes
statistinė lentelė apie nacių oku
pasirodė, jog partija-'iš tiesų sie
paciją 1941 — 1944 metais
kė tų pačių tikslų J kaip ir po
(žiūr.
psl. 234). Ten rašoma, jog
grindis, būtent, laisvos ir nepri
10,000
lietuvių žuvo koncentra
klausomos Lietuvos atstatymo.
cijos stovyklose, kalėjimuose arba
Todėl partija buvo jėga išformuo
karo veiksmuose; 5,000 buvo nu
ta, jos nuosavybė nusavinta, o
žudyt}
ar žuvo kitokiais būdais
aktyvieji nariai suinįti. Po šito ne-,
ypač
rytinėse
Lietuvos srityse;
buvo leista veikti jokiai Lietuvos
Lietuvoje žydų šitame pačiame
politinei ar ekonominei organiza
Juri Orlov, Sovietų nuteistas disi
cijai ir Vokietijos 'valdžia tapo dentas. Orlovo nuteisimas iššaukė laikotarpyje žuvo 185,000. Kny
goje rašoma ir apie vokiečių
vyriausia".
visame pasauly daug protestų
m
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E. J. Harrison dar pateikia
mobilizacijos skaičius. Pagal jį,
turėjo būti .pašaukta 250,000 vyrų.
Tačiau pavyko kariuomenėn
įvesti tik apie 3,490 vyrų, įskai
tant 130 tariamų "savanorių",
kurie tam tikslui buvo paleisti iš
kalėjimų ir 2240 policijos sugau
tųjų mobilizacijos laiku. Tokių
gaudymų metu iki 1943 m. rug
sėjo mėn. nuo nacių žuvo 84 vy
rai.
Tuo tarpu Chicagos naciai
"Geležiniame vilke" tvirtina,
jog "per antrą karą Vokiečių ka
riuomenė padėjo mum"...
Kitoje vietoje tame leidinyje
teigiama, jog ""Naciai išgelbėjo
mus nuo Raudonojo chuliganiz
mo per antrąjį karą". Šioje vieto
je vertėtų prisiminti kelis faktus
apie vokiečių "gelbėjimą".

"Lietuvos intelektualai, kurie
buvo laikomi kaki priešiškų nuo
taikų tautoje skleidimu ir puose
lėjimu buvo suimti ir daugelyje
atvejų jiems buvo įvykdytos mir
ties bausmės. Šeši Lietuvos gene
raliniai tarėjai buvo įkalinti...
Visos bibliotekos buvo išplėstos
ir uždarytos. Lietuvos mokslų
akademijoj »ilniuje buvo pada
ryta krata. Lietuvos žodyno rank
raštis, trukęs keturiasdešimt me
tų sudaryti, buvo sudegintas...
Kaune buvo sunaikinti Dailės in
stituto, Muzikos konservatorijos IT
Teisės mokyklos archyvai. Buvo
sunaikinti daugiau kaip du tūks
tančiai lietuvių liaudies dainų
įrašų ir folkloro rinkiniai".

,-'-

Jis žiūrėjo į neuždengto, apsibrūžinusio stalo
kampą ir kalbėjo — lyg «au. Kalbėjo tyliai, truputį vi
su liemeniu linguodamas. — Apie vėlyvo rudens gro
žį, apie krintančio lapo sukinėjimąsi ore ir liūdną jo
rezignaciją žemę pasiekus, apie žmogaus filosofines
nuotaikas vystančių lapų ir gėlių aivaizdoje... Ir, po
trumpos tylos:
— Aš pasiilgau tylėt, mąstyt, pasiilgau rašyt...
Jai dingtelėjo: kam kalbi, jei pasiilgai tylėt? $
pamažu kėlė karstos arbatos puoduką prie lūpų, siur
bė pamažu, kad nenudegtų. Ji atidžiau pažiūrėjo į kal
bančio veidą. — Ar jis ne toks pat, kaip visi vyrai? Ar
ne į tą pačią pusę suka, kai apie pasiilgimus ima filo
sofuoti? Ne aštuoniolikmetė, žino, ko jie pasiilgę, kai
ima ieškoti draugystės ir sučiulba saldžiom giesmėm
apie gamtą, ilgesį ir vienišumą...
"Geh zum Teufel!"
Norėjos jai sušukt vi
sai vyri jos klasei, visiems jų viliojamiems ėjimams.
Svajonės tik jaunystėje, pasitikėjimas — tik skaus
mų dar nepatyrus, ieškojimas naujo — tik drąsiems
žingsniams dar nesuklupus, atradimais neapsivylus.
Ji pastatė arbatą ant stalo, truktelėjo savo kėdę
kiek atgal ir atsilošusi beveik ironiškai šypsojos. Pasi
ilgo! Ji irgi daugelio dalykų pasiilgus. — Muzikos,
Europos, senelio pasakojimų, jo pokštų... Atmetant
galvą, sublizgo jos plaukuos auksinė - peleninė šviesa.
Alinis palinko į stalą, žvilgsniu semdamas jos veidą.

Jam gera buvo su ja kalbėtis, norėjos daugiau atsivert,
guostis, dalintis, išsisakyt savo planus ir svajones, net
pasitart... Ji prisimerkus, atlošta galva stebėjo bendra
darbį, lyg iš tolo norėdama jį visą permatyti, jo vidų
sava intuicija pajusti; tik iš tolo. Jai patikdavo geriau
vienai prie šio stalelio ilsėtis, niekam netrukdant, su
niekuo nekalbant. Bet šis svetimšalis nuolat painiojasi
jos žingsniuose krautuvėj; vis dažniau jo vaizdas už
klysdavo ir į mintis. Tai ir erzino, ir buvo vėl malonu.
Ir dabar, tarnautojų kavinėj, buvo malonu, kai jis pri
ėjo prie jos stalelio, kai ėmė kalbėti...
Jis keliais skubiais gurkšniais pabaigė savo atvė
susią kavą ir staigiai ištarė — vokiškai:
— Žmogau, nuo ilgesio nepabėgsi!
Ji garsiai susijuokė; ne iš posakio, kiek iš keisto
vokiečių kalbos skambėjimo šio simpatingo vyro lūpo
se. Žaismingai kryptelėjusi galvą, ji tiesiai žiūrėjo į su
simąsčius} veidą, į liūdesiu dvelkiančias akis. Ir — su
sigriebė, vėl nebyliai sau ištarė: "geh zum Teufel!".
— Visai vyrijos klasei, kiekvienam vyrui, kuris dar
mėgino patraukti jos dėmesį. Tai buvo jos apsisprendi
mas. Tai lyg ir kerštas, — už sulaužytą svajonę, iš
kreiptą gyvenimą, sudrumstą ramybę, žmogumi pasi
tikėjimą...
Kur jos juokas, lyg varpelio tihndavimas? Lengva
eisena, skaidri šypsena? — Visa dingo po vieno smū
gio... Kai ji delsė atiduoti glamones vyrui, norėdama
su meile apsaugoti kūdikį. Ir po smūgio kūdikį prara
do, ir prarado meilę savo vyrui ir pasiliko neapykanta
visiems vyrams... Kaip ji tada sirgo, kaip ji kentėjo!
Sirgo fiziškai, jautėsi paniekinta, nusivylus, be tikslo
gyvenime... Nes daktaras pasakė: iš jos įsčiaus vaikas
niekad nebegims. Jos vyras, kad ir vėliau jos gailėda
mas, atsiprašinėdamas, iš tikro, džiaugėsi; jis vaikų
juk nenorėjo, tik moters — žmonos.
Visa tai grįžo į Marianne mintis dabar, bet ji mėgi

vykdytas deportacijas. Priversti
niems darbams buvo išvežta
70,000 žmonių, 65,000 žmonių
apleido kraštą dėl politinių prie
žasčių. 70,000. buvo išvežti iš
Klaipėdos krašto arba pabėgo.
Viso Lietuvoje nacių okupaci
jos laikais žuvo 200,000 žmonių,
o deportuota 205,000. Kitaip sa
kant, Lietuvos gyventojų skaičius
vokiečiu okupacijos metais suma
žėjo 405,000 žmonių arba 13,5
proc. visos Lietuvos gyventojų.
Tai buvo nacių darbas Nacių,
kurių ideologija dabar tebėra gy
va, kurių uniformas šiuo metu
nešioja Chicagos naciai. Tai na
riai, kurie dabar siūlosi lietuviams
padėti. Tai naciai, kurie kursto
tuos pačius žmones, kurie nuo
Vokietijos narių taip žiauriai nu
kentėja
Kiek žinia, Chicagos naciai tei
gia, jog nė vienas jų nėra buvęs
suimtas dėl smurtiškų veiksmų.
Atrodo, jog toks teigimas yra tik
ras, nes už juos smurto imasi ki
ti, nacių sukurstyti asmenys.
Tokia laikysena primena Vo
kietijos nacių elgesį Antrojo pa
saulinio karo laikai. J. V. Balčiū
nas, straipsnyje "Laikinoji vyriau
sybė ir žydai: sovietinė propagan
da tebesinaudoja nacių talka"
Aidai, 1974 nr. 9) Tašo apie SS ge
nerolą VValter Stahlecker, kuris
1941. X. 15 raporte Himmleriui
tvirtino, "kad žydų naikinimas
vokiečių kariuomenės užimtose
žemėse turėjo būti įvykdytas to
kiu būdu, kad prieš istoriją na
ciai išeitų švarutėliai, kad nebū
tų likę jokio ženklo nacių faktino inspiravimo, organizavimo ir
dirigavimo, žydų naikinimą vyk
dant, ir kad atrodytų visai pati
kima, kaip tikras faktas, jog žydų
naikinimą vykdė savo iniriatyva
vietos gyventojai bei įstaigos".
Kad Chicago naciai imasi pa
našios strategijos, liudija rr anks
čiau minėtas "The Village Voice"
korespondentas. Aprašydamas vie
nas demonstracijas, kurias Mar
ąuette Parke surengė juodųjų
elementai, reporteris pastebi, jog
naciai "stropiai skleidė propa
gandą tiems, kurie apsilankė jų
dviejų aukštų būstinėje, kuri bu
vo išpuošta svastikomis ir Adol
fo Hitlerio paveikslais".
Cnicagos narių
propaganda
kartais pasižymi tiesiog neįtikėti
nu primytivumu. Štai jų leidžia
mame "Geležiniame vilke" Frank
Collin, narių vadeivos vardu
išspausdintas toks pasisakymas:
"Marąuette parkas yra daugiausia
Lietuviškas savo charakteriu. Da
bartiniai lietuviai turi geriausius
rasinius bruožus... Kaip aš šitą su
žinojau tai aš nusprendžiau, kad
man reikia eiti kur geriausias krau
jas yra. Nes nacizmas yra pasau
lio geriausia idėja tai turėjau eiti
ten kur geriausi žmonės yra". Ki
tur F. Collin aiškina apie "lie(Nukelta į 5 pusL)

no to nematyti Al veide, ką ji matydavo beveik kiek
vieno vyro išvaizdoje. Ji stengėsi negalvoti apie jį kaip
vyrą; priešais ją sėdėjo žmogus. — Bendradarbis, neamerikietis, sakėsi — rašąs, turįs rūpesčių dėl jaunos
sesers, nemėgstąs krautuvės, o priverstas parduoti
savo laiką už duoną ir pastogę. Ir, vis tik, negalėjo ne
matyti jo tamsių, bet pilkėjančių, su sidabro siūleliais
plaukų, jo aukštokos kaktos, pilkų akių po storais, dai
liai išlenktais antakiais, jo tiesių ir plačių pečių, dailių
rankų, sukinėjančių kavos puoduką, rankų be jokio
žiedo... Ne, ji niekaip neprisivertė dabar matyt vien tik
žmogų... Ji matė Almį, greitą šypsotis ta keista, labai
šviesia šypsena, greitą vėl surimtėti tuo liūdesio ir
šviesos veide mišiniu. Matė jo tvarkingą apsirengimą,
skoningų spalvų marškinius ir kaklaraištį, — raudo
na ir melsva, — rodos, tik jam vienam taip tinkantį...
Ir, kai jis stovi, — tiesus, lieknas liemuo, tartum, lyg
per lieknas, lyg norėtum jį daugiau pamaitinti, kad
svorio pridėtų, lyg apkabintum per pusiau ir pamyluo
tum, tartum mielą brolelį... Nes, jei ne tos sidabro gije
lės, jis atrodytų labai jaunas. Jei ne jo aukštas ūgis,
manytum, kad tai berniukas...
Marianne staiga užsimerkė, lyg norėdama paslėpti
savo mintis.
— O kaip jūs? — Almis susigriebė, kalbąs vien
apie savo nuotaikas.
— Aš? — Marianne greitai susigrąžino vaidybi
nį, juokaujamą toną. — Aš — fain! Viskas gerai.
— Puiku! — Almis užsikrėtė jos giedrumu. —
Jei ir netiesa, — gerai, kad sugebate taip pasakyti
Dabar man gėda... Dėl mano dejonių apie ilgesį...
— Nereikia gėdytis esminių dalykų. Jūs — rašy
tojas ir to jausmo nenusikratysit per amžius. Jei ir pa
sijustume* kada nors senas, viską praradęs (kuo neti
kiu!), tai tada ilgėtumeis kitų širdimis, savo sukurtų
veikėjų gyvenimais ir jausmais... Nes...
(Bus daugiau)

DRAUGAS, penktadienis, 1978 m. birželio mėn. 23 d.
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HELP WANTED — V Y R A I

LATHE & MACHINIST

Ieškome pirkti 3-jų ar 4-rių butų
n a m o Marąuette Pke. arba Cicero.
Privatus asmuo.
Skambint 436-2870

MARQUETTE P ARK
25 metų 6 kamb. mūr. (Georgian).
Platus sklypas. Gazu Šildymas su
P I B K S I M E
centr. vėsintuvu. Garažas. Prašo
$34,900.
2-jų — 4-rių butų namą BrighGeras Investavimas. 3-jų aukštų
t o n Parke arba Ciceroj.
mūr. Modernus ofisas (įstaigos nuo
mininkas sutinka pasirašyti sutarti)
Skambint 219—#72-3139
ir 2 butai — 6 ir 5 kamb. 2ema kaina

Overtime. Benefits. Top wages.
Ql A l i T Y TOOL AND
MACHESE CO.
8065 Soutk Chkago Ava
Reikalingas naktinis

DiENITOMUS
ia, veikusi prie Šv. Jurgio para
300 dol. i savaite
pijos, bet nuo to laiko mokinių
BUTŲ NUOMAVIMAS
SHAukas
padidėjo tiktai keliolika. Dauge
Lietuvos okupacijos — tra
Namų pirkimas — Pardavimas
\TLLA
P
A
B K RĘST AL RANT
lis į tokią mažą mokinių prieaug
H I S C E L L A N E O U S
Valdymas
giškųjų birželio įvykių minėji
629-9050 klauskite Mr. Sbarko
lį žiūri susirūpinę ir ieško būdų,
Draudimai — Income Tas
mas vyks sekmadienį, birželio kaip padaryti, kad visi lietuvių
uiiiiiiiiumiiiiiiiiimiiiiiiimiuiiiiiiiiiiii
PARK MAD^TENANCE MAN
Notariatas — Vertimai
25 d., Šv. Jurgio lietuvių para vaikai lankytų šią svarbią lietu Sėdi Clevelando šv. Kazimiero aukštesniosios lituanistinės mokyklos
Salary from $8,000 to $10,000 plūs
NAMŲ APSITVARKYME
benefits. Park aperience desired.
pijoje. Rytą 10:30 vai. Sv. Mi vybės instituciją. Ir iš tikrųjų abiturientai: P. Palūnas, V. Juodišiūtė ir J. Alšėnas. Stovi: mokytojai
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti,
Some carpentry, plumbing and etecšios už žuvusius ir kitas ko yra tėvų, kurie gyvena "bažny J. Vyšnionis, V. Augulytė, kun. G. Kijauskas, tėvų komiteto pirm. 2. atnaujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko
J.
B
A
C
E
V
I
Č
I
U
S
trical
exp. helpruL
namo.
Rūpinatės?
Visuomet
čia
Jums
Nuotr. V. Bacevičiaus
munizmo aukas. Mišių metu čios kieme", bet neįstengia savo Motiejūnienė, A. Miškinienė ir J. Dunduras
Norridge Park District
su patyrimu, už prieinamą kainą pa 6455 S. Kedzie A ve. —- 778-2233
giedos parapijos choras, vadov. jaunimo leisti į lietuvišką mokyk
4631 N. Overbill, Norridge, IL >
dės, skambinant po 6-tos v. vakaro
nes studijos neužsibaigtų su šios i Mikulskio sukurti specialiai kankCall Bffi Sturgis at 457-1244
muz. R. Babicko.
TELEFONU 476-3950
lą. Džiugu, kad yra tėvų, kurie j mokyklos palikimu. Geriausieji i lems. Puikiai supinti lietuviškų
illlIlllIlIlIlIlIlIlIltlIltlilIlIlUIIHIIIIIIUIIMI
12 vai. minėjimas parapijos vaikus reguliariai vežioja po 40
salėje. Kalbą pasakys žymus — 60 mylių į vieną pusę. Čia tik mokiniai buvo iškviesti scenon ir • dainų motyvai su gamtos garsų
H I G M T J A N t TO R
i (gegutės kukavimas, paukščių IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIllllllllllllllllllllllll
visuomenininkas, ilgametis Tau rasis pasiaukojimas, čia tikrai su apdovanoti knygomis.
$300.00 a week
P A C S A G E E I P R E S S AGE.VCY
Aštuonis skyrius baigė Rima čiulbėjimas) ir nuotaikingais komtos fondo pirm. ir dabartinis prantama mokyklos reikšmė bręs
MARIJA NOREIKIENE
S a t and Sun. 1 to 4 p. m.
SHARKO'S
garbės pirm., prelatas Jonas tančiam lietuviškam jaunuoliui Apanavičiūtė, Edis Čepulis (pir-; pozitoriaus įterpimais daro šiuos
SIUNTINIAI
Į
LIETUVA
917 Iroam-ood, Darieo, 111.
VHJLA
P
A
B K KESTAURANT
kūrinius
pirmaeiliais
mūsų
muzi
muoju), Jonas Janavičius, Peter
Labai pageidaujamos geros rūšies
Balkūuas iš St. Petersburgo, ar jaunuolei.
TeL
— 629-9050
(Hinsbrook) East of Cass Ave.,
prekės. Maistą* Iš Europos sandėliu.
Kampe, Vida Kašubaiflė, Jonas kinės kūrybos deimančiukais.
FB.
2
6
0
8
\V.
69
St..
Cttfcago,
HL
«0629.
Ask
for
MR. SHARKO
Mokykla, jaunos ir gabios pe
off 68th St. Price $86,900.
TFT i. — W A 5-2787
Trumpoje meninėje dalyje pa dagogės direktorės Vidos Augu Muliolis, Vita Palūnaitė, Audrė Visos jaunos kanklininkės bu
Aleksas Spirikaitis. vo apsirengusios tautiniais dra iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimniiiiiinii
Tel. — 964-3288
sirodys LTM Čiurlionio an lytės tvarkoma yra ne tik moksli-; TPuškoriūtė,
, v ,.
. _.
iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiimiHiiiimiiiii
bužiais
ir
paliko
malonų
įspūdį.
„:
v
»«•;
i.
j_~IJU
vardu
žodi
tarė
Rima
ApanaK
samblio kanklininkių kvartetas, nimosi, bet auklėjimo ir bendro \*_:X._^A
Hot Springs, Arkansas. parduodamas
Po programos mažosios kanklinin
vadov. muz. O. Mikulskienės, lavinimosi institucija jaunajai lie i vičiūtė.
mūr. namas miesto rajone, 6 kamb.
Aukštesniąją mokyklą (12 sky kės įteikė mokytojai pavasario gė Š E R Ė N A S perkrausto baldus ir (3 miegami). 2 vonios. Labai priva
o P. Ramūnaitė padeklamuos tuvių kartai.
lių puokštę ir dovanėlę, o kank k i t u s daiktus. Ir i š toli miesto lei tus. Prie krautuvių ir autobusų
poezijos.
Jau vien tik perskaičius š. m. rių) baigė Jonas Alšėnas, Virgi
lių
muzikos kūrėjui A Mikuls diniai ir pilna apdrauda.
Clevelando ir apylinkių lietu mokyklos "Atspindžių" metraštį nija Juodišiūtė (pirmąja) ir Po
Skambinti 501 — 623-5396
kiui
prisegė gėlę. Trumpoje savo
TeL — W A 5-8063
viai kviečiami gausiai dalyvau ir pačią mokyklą tiktai iš tolo se- vilas Palūnas.- Abiturientų var
iiiiiiiiHHiimiimiiiiiiiniiiiniimiiiimiin Dėl greito ir patogaus patarnavi
ti šv. Mišiose ir minėjime. Or ! kus, galima susidaryti vaizdą, apie du kalbėjo J. Alšėnas. Apdovano kalboje O. Mikulskienė pasidžiau- tiiiiiiiiiimiiiiiiiimimiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiii mo
namų pirkimo ir pardavimo
ti abiturientai ir mokytojai. Pojgė savo studenčių stropumu, jų
Full benefits
ganizacijos prašomos dalyvauti I mokyklą bendrai. 128 puslapių,
J\airių prekių pasirtnktnias nebran prašome skamUmt
tėvų
visokeriopa
parama
ir
mūsų
akto tėvų komitetas pakvietė vi
g i a i Iš m ū s ų sandelio.
su vėliavomis. Įėjimas laisva iliustruotas nuotraukomis bei pie
VILI U HOFFMANTJI
visuomenės rodomu palankumu.
sus vaišėm į parapijos kavinę.
COSMOS PABCELS EXPKESS
šiniais leidinys gražiai reprezen
auka.
Programą sklandžiai
tvarkė
Mokykla dėkinga mokyklos me
Tdef. _ 767-0600
SIUNTINIAI f LIETUVA
ALTos Clevelando skyr. tuoja Šv. Kazimiero lit. mokyklą. cenatams LB apylinkei, lietuviams Ingr. Bublienė. , Kanklininkių
Evergreen Plaza
Budraitis Realty
SSaS S. Halsted St.. Chlcago. HL 60808
Jaunųjų rašiniai, pasisakymai,
valdyba
gydytojams, JAV LB švietimo ta- mamytės, vad. R: Gelažienės, vi 2501 W. «»tb St., Cbicago, m . 60S2S
4243 We«t 63rd Street
beletristika užpildo metraščio pus
Apply MR. SIMS
Telef.: 925-273T — 254-3320
LAUKIAME MELBOURNO
Irybai, Broniui ir Akvilinai Gra- sus atsilankiusius pakvietė pasiVytautas
Valantinas
Savininko
parduodamas
didelis
lapius. Yra jau gražiai valdančia j ^ ^ ^ j o n u i B a ib a tui, liet in- j svečiuoti prie kavutės ir pyragaiDAINOS SAMBŪRIO
IHilIllIlIlHIIIIIIIIIIIIIHHIHHilIHIHUIIIIIIII mūrinis namas Marąuette Parke.
plunksną ir keliančių
-'.
._
, naujų
,
V*"
Ame- čių stalo
T~_
j
žinieriams,
dr.
A.
Cepuliui,
llllllllllllliuilllllllllllllllllllllllillllllllllll! Skambint po 6 v, v. 434-2602
Grįždamas iš Dainų šventės,
jų. Kaip gera butų, kad nors te-,^ l i e t u v i ų k l u b u i > ^jkgm
O. Mikulskienei linkime svei
re
Clėvelande sustos Australijos Ii iŠ tokio būrio ateity įsijungtų
Parduodamas 2-jų butų 6 kamb.
katos,
ištvermės ir kantrybės ir
namas. Centr. šildymas. 2 maš. ga
lietuvių choras. Čia jie ne tik į lietuvišką spaudą ar literatūrą. | mėjams ir tėvams.
V. R. toliau taip gražiai ir sėkmingai
ražas. Didelis sklypas. $10,000.00.
nori susitikti su vietos lietu
Metraštį redagavo Vilija Banio
HELP WANTED — MOTERYS
vedant kanklių studiją. Jos atsi
viais, bet sutinka ir pakoncer nytė, Sigutė Bankaitytė, Virgini
O. GIEDRAITIENE
perkraustymas
ONOS MIKULSKIENĖS
dėjimas ir retai sutinkamas nuo Apdraustas
13 Charles S t , Hot Springs, Ark.
tuoti Į Clevelandą Melbourno ja Juodišiūtė ir Rytas Urbaitis,
liet. restoranai reikalinga
Įvairių atstumų
KANKLIŲ MUZIKOS
širdumas ir meilė savo mokiniams
71901
Dainos sambūris atvyksta lie koordinuojant mkt. Vidai Auguly
STUDIJOS REČITALIS
ir kanklių muzikai neša vaisius,
Virtuves darbininke
Tel. 876-1882 arba 376-5996
pos 7 d., penktadienio vakare, tei.
keliančius
dėkingumą
ir
pasigė
2 batai. »
FOOD
2 po 5 H E A L T H Y
Mokykla, be tiesioginio darbo, Kanklių muzikos populiarini rėjimą mokinių tėvų ir mūsų iHiiiiiiiiiiiiiHiiiiHiiimniiminiHiiimiiiii
o jo koncertas įvyks liepos 8
kamb.
(3
mieg.).
51-ma
už
Kedzie..
R
Ę
S
T
A
L
R
ANT
iiiiiiiiimimimiimiiimiiiiiiiiiiiiimmūii Tik $82,500.00.
d., šeštadieni, 7 vaL vak. Dievo j rengė vaidinimų, vaikams pra me didį ir svarbų darbą atlieka visuomenės tarpe.
3236
So.
Halsted
Street
Mūrinis. 2 butai. Naujai atremon
Motinos Nuolatinės Pagalbos į mogų, minėjimų, dalyvavo ra M. K.Ciurlionio L M. ansamb
Pranas
Karalius
Tel.
S26-2724
lis ir jo meno vadovai muz. Al
tuoti. Vieną tuoj galima užimti.
salėje. Ji rengia LB Clevelan dijo programose.
KILIMUS
IR
BALDUS
Brighton Parke.
fonsas
ir
Ona
Mikulskiai.
ClevePATIKSLINIMAS
DĖL
Per šiuos mokslo metus dirbo
do apylinkės valdyba Bilietai
Plauname ir vaškuojame
SWITCHB0ARD 0PERAT0R
72-ra h* Campbeu. 1% aukšto nau
šie
mokytojai:
(pradedant
nuo
j
landė
veikia
Onos
Mikulskienės
PAŠALPOS
"Grandinėle?'
jau platinami. Juos galima už
visą rūšių grindis.
jesnis mūr. namas. 3 mieg. įrengtas
EJxperienced plug board operator.
B U B N Y S — Tel. R E 7-5168 rūsys. Labai švarus. $65,000.00.
sisakyti pas Romą Tatarūnienę vaikų darželio, baigiant 12 sky-j kanklių muzikos studija, kasmet
IŠ Ohio Arts Čouncil "Grandi
illllllllllllllllllillilllllliuuilllliillliuiliuil
riumi):
Rauda
Gelažienė,
Euge-į
išleidžianti
keletą
kvalifikuotų
52-ra ir Rutherford. Liuksus 5V4 Light typing. Commodity broker. • •
(tai 531-5924) ir pas visus apy
neles vardu buvo gauta 7000 donija
Mackevičienė,
Danutė
Grikanklininkių,
pajėgiančių
atlikti
kamb.
(3 mieg.). 10 metų mūr. Will train if necessary. Loop area.
linkės valdybos narius. Jiems
(Nukelta į 5 pusi.)
Small friendly office,
"ranch".
$69,500.00.
IEŠKO PIRKTI
taip pat prašoma pranešti, kas galiūnienė, Regina Šilingienė,; gana komplikuotas kompozicijas,
PHONE — 726-2691
lOVį akro Žemes netoli Burlington,
sutiktų^ priimti auVtrauečius į! Stefanija Stasienė, Dalia Staniš-' galinčių mokyti naujas kankli- -*«aa>*-a^»A^a»oMB»^>^Ba»A4aa» -MB» i - s a s > * ^ B » * ^ B » » ^ i » * ^ a » * ^ ^
Wis. Maudytis ir žuvauti labai arti.
H F
D £ ME S I O
kj en ė, Jonas Dunduras, Ona Zi-jninkes ir vadovauti būreliams.
H0USEKEEPER
$25.000.00.
nakvynes.
PIRKSIU SENUS LATKROD2RJS
linskienė, Jonas Vyšnionis, Vida i Kasmetiniuose savo mokinių reči48 h- KoUn. 8 kamb. med. namas.
Bilietų bus galima gauti ir Augulytėl Kapelionai: kun. G. Ki- taliuose O. Mikulskienė leidžia
Mokama aukščiausia kaina už visų Maži taksai. Daug vietos. $36,500.00. Young professional family reąuires
warm enthusiastic person to care
rūšių
sieninius ar stalinius
laikro
prie įėjimo į salę. Jų kainos: jauskas,S. J. ir kun. J. Kidykas,S. J. pasireikšti visoms savo studenYIZmNIŲ KORTELIŲ
džius. Privatus kolekcionierius.
ŠIMAITIS
R E A L T Y for 4% yr. old boy, & do house6-4-3 ir 2 dol.
Ona ir Alfonsas Mikulskiai —į tems nuo mažųjų I kurso ligi
work 3 days a veek. Engiish reREIKALU
Skambint 665-1154
Insurance — Income Tax
Tie,
buvę i~—~
Australi- i kanklių ir lumzdelių muzika, '• solisčių — alumnių imtinai.
ąuired. 866-7739
*«*, kurie
~m«, Jyra
l o ~~»v
joje, su pasigėrėjimu* pasakoja! N j j o l ė Lenkauskaitė ir Janina! Birželio 11 d. didžiojoj lietuvių! Vizitinių kortelių naudojimas yra)
2951 W.63idSt.. 436-7878
paprotys. Biznieriai jas pla
' nuogta
~
'' Ramūnienė specialios klasės ir namų salėj gera šimtinė kanklių gražus
apie tenykščių lietuvių
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo- į IŠNUOMOJAMA — FOR RENT
bų draugiškumą ir vaišingumą. dainavimas.
j muzikos mėgėjų turėjo progą pa- mų atstovams turėti gražias vizi
,
'sidžiaugti jaunųjų kanklininkių tinęs korteles.
Melbourniečių šiltu sutikimu ir
Isnuom. miegamas kamb. vyrui
komitetui
vadovavoi
. , . ° . _ V.i_.
a. . -. n:_
AyX
Tėvų
ar
moteriai mažoj šeimoj. Galimybė
gaustu atsilankymu į koncertą * • . , • »# • •" ^A^A^\pasiektais darbo rezultatais. PirKreipkitės j "Draugo" adminis- naudotis virtuve. Marąuette Parke.
r
Clevelando lietuviai turės pro 2vaigzdute Motiejūniene, padeda-,
.
.
.
. ,
^ . „ ^ ^ „^.^^^^o^
r—^ t
Skambint 925-8761
FULL TIME D ATS
mo k u r s o
reikalai8
• įįnos
mergytės,
mūsų patarnavi
gos įrodyti, kad ir jie sugeba ima Vitalijos Bu kuvienės, Algir^ t u d Lilė
^ e S ^Gelažytė,
Y ^ ^ ^ LVik" S Būsite
^ d * patenkinti
^
V™*^
U
torija Burdett, Kristina Kampe ir i mu.
būti lygiai svetingi. Tuo cleve- do Muliolio, Viktoro Paluno
Excellent benefits
Labai gražus 5 kamb., 3-jų mie
R E A L
E S T A T E
—» —
• • " ' '••' m
n— •— •— a»
^m
a^
•—
,Rama Bublytė atliko Pr. Stepulio j t>^w^^^-^asv^_x_^e>s^^x--.
landiečiai visada buvo garsūs. ! Birutės Vedegienėsv1 . .
gamų, 20 metų mūro namas ir garą.
and cooditions
Mokslo metų užbaigimo proga,
V. M.
M i k u i 5 k i o i r a Jansono kuri- i
65 Ir Sacramento. 6 kamb. mūr. re-] žas. Arti Kooi Aid. Graži g-ve, geri
mokykla prieš pamaldas p r f * , ^
Antrojo kurso studentės m...miiimm...m.miii.in.imiiiiiiiiim* zidencija. Pilnas valgomasis. 3 mieg. kaimynai. $29,700.00.
r
Lietuvių mėgiamoj gamtoj, netoli
M. A. š I M K U S
2 maS. garažas. $45,000.
gėlių prie žuvusiųjų del LietuU2BAIGĖ MOKSLO METUS
B u b l y t ė > A u k s e Bankaitytė ir
JfOTARY FTJBLIC
nuo
Chieagos,
prie
ežero
didelis
na
Stl Ir Massasoit. 2 ar 3 miegamų
vos laisvės paminklo. Žodi tarė.
^ ^
INCOME TAX SERVICE
pas k a mbino jau
mūro rezidencija. Įrengtas rūsys. 2 mas ir 3 akrai žemes. Daug kitų prie
OLD 0RCHARD SH0PPIMG
4259 So. Maplewood, tel. 254-7456 maš. garažas. $54,500.
šv. Kazimiero lituanistinė mo abiturientė Virginija Juod.siute. | k
l i k u o t e s n i u s T. š v e d o i r p r .
statų, švarus oras, aplinka ir namas
Taip
pat
daromi
VERTIMAI.
tinka
pastoviam
gyvenimui.
$45,000.
Pamaldų
metu
giedojo
parapijos
dalykėlius.
Trečiojo
kurkykla birželio 4 d. užbaigė 2-sius
67 ir Kedzie. 4 miegamų mūrinis,
CEHTER
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
Medernui 15 metų mūro namas.
įrengtas
rūsys. Centr. saldymas. 2
mokslo metus. Mokyklą, kuri yra choras ir tos mokyklos auklėtinė so Rūta Gincaitė, Lana VyšnioPILIETYBES PRAŠTMAI b2 butai ir profesionalui liuksus ofisui
maš. garažas. $46,000.
kitokie blankai.
SK0KIE, ILLINOIS
įsikūrusi Dievo Motinos Nuola jaunoji Rama Bublytė. Gilų pa nytė ir Aldona Johnsonaitė pa
patalpos. Daug priedų. Marąuette Par
46
Ir
Talraan.
2-jų
butų
medinis.
3
iifiiiiiimiiiimiiiiiiiiinimiimmiimiiiiti
mokslą
pasakė
kun.
G.
Kijauskas,
tinės Pagalbos parapijos mokyk
demonstravo savo pirštų miklu
mieg. apačioj, 2 mieg. viršuj. Labai ke. Aukšta kokybe. $50,000.00.
loje, per 77-78 mokslo metus lan S. J.
4 vienetų mūras ir garažas. Mar
mą ir sugebėjimus ilgesnėse kom IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII gerai išlaikytas. Tik $26,500.
ąuette
Parke. Naujas gazu Šildymas.
kė 126 mokiniai.
66
ir
RockweH
3-jų
butų,
2
aukst.
Mokslo metų pabaigimo ak pozicijose. Visos trys keliamos į
Našle
atiduoda
už $38,800.
•
mūras.
Atskiros
Šilumos.
2
maš.
ga
Nors prieš dvejus metus užsi tui vadovavo direktorė V. Augu paskutinįjį, IV kursą.
Spalvotos ir Paprastos. Radijai ražas, $45.000.
Gražus platus sklypas ir garažas
darė vysk. M. Valančiaus mokyk- lytė. Buvo griežtai laikomasi nu
Koncertą užbaigė keturios, jau
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
46 ir Sscramento. Naujesnis 1Į4 Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui.
HELP WANTED
statytos darbų tvarkos, todėl ir anksčiau studiją baigusios solistės
Pardavimas ir Taisymas
aukSto mūras. Tinka giminingom Šei
Besoty operator part time or full
pats aktas buvo sklandus, įdomus — kanklininkės. Elena Muliolymom. 3 mieg. 1-me aukšte, 2 mieg.
M I G LI N AS TV
SPORTAS
ir neištęstas. Amerikoniškos mo tė, labai subtiliai paskambino iš 2346 W. 69th St., tel. 776-1486 2-rame. $69,900.
time — malė or female.
64 ir Hotnan. 20 metų senumo. 2-jų
kyklos metodai pritaikinti ir lie trauką iš poemos "Mergaitės sva imimiimiiiiimimitiiiuiuiimiiiiiiiimii
2625West7lst$treet
butų mūrinis. 5 ir 4 kamb. Platus lo
(Atkelta iš 2 pusi.)
tuviškajai.
,
jonės". Mirga Bankaitytė klausy
Tel. — 2774048
tas. $74.900.
Tel. 737-7200 ar 737-8534
kės jau buvo grįžusios kitu
Po oficialaus atidarymo cere tojus sužavėjo savo garsiąja "Gi 10% — 20% — 3 0 % ptffiao mokeatte
apdrauda ooo ugnies Ir automo Jei galvojate
inimimimmiiiiiimiiiiimiimmmiiiim
monijų, žodj tarė direktorė ir tė rios idilija" (skambino tik I dalį). už
lėktuvu.
bilio paw mos.
PARDUOT,
NUOMOT
AR
Virginija
Juodišiūtė
atliko
iš
Jų ilgas krepšinio sezonas j v U komiteto pirmininkė. LietuVYVAl IR MOTERYS
FRANK
ZAP0LIS
APDRAUST
dar nesibaigė ir, atrodo, nesi- j v,škų knygų skaitymo varžybų trauką iš poemos "Ant ežerėlio
SS08H W«rt Mth 8treet
Jūsų nuosavybę, prašome kreiptis i
EXPrTRT) DOCUMENTATlON
Addison
Chicaco, HUaoiii
baigs. Netrukus didžiulis tarp- laimėtojai buvo apdovanoti Bro- rymojau" (Tarp kitko: Virginija
Telef.
GA
4-SS54
tautinis turnyras Maskvoje, po n j a us ir Akvilinos Gražulių, kurie yra pakviesta mokyti kanklinin
CLE R K
Needs experienced
to kelionė j Meksika, sekančio , r šiemet tam reikalui paskyrė kes ateinančiais metais Šv. Kazi
For
eptport
management
company
mėn. pabaigoje gastrolės Japo- 200 dol. Varžybose dalyvavo 86 miero lituanistinėje mokykloje). iiiimiiiiimiimimiimiiimiiiiiiiiHimimi
PC BOARD FABRICAT0RS
4243 W. 63rd Street
ENGINEERING
EQUIFMrl\T
SIUNTINIAI
|
LIETUVĄ
Koncertą
dailiai
apvainikavo
Da
nijoje, o po to tuoj turnyras mokiniai perskaitę 568 knygas arEbccell. working conditions
OOMPAMf
Tel. — 767-0600
nutė Bankaitytė ištrauka iš "Lie
ir kitus kraštus
Italijoje. O po jo tuoj rugsėjo ba 41,000 psl. t
and benefits.
1515 W. 22tad St. — Sidte 1000
mėnuo ir naujo sezono pra
Jurgis Malskis, Clevelando L tuviškos rapsodijos Nr. 2". Visi NEDZINSKAS, 4665 Archer Ava.
Oak D.~;!:, »"»~*»«
Biznieriams apsimoka skelbtis
T e l 543-6200
džia. Laimei, geresniųjų spor B. apylinkės pirm. kreipėsi į baigu III kurso ir šių solisčių atlikti da Chiraeo. 01. 60632, telef. 927-5980
dienraštyje
"Drauge".
lykai
yra
kompozitoriaus
Alf.
Dorothyy Krieg — Te4. 325-9400 mni i 111111 f 111! II It M111 f t IIIIIIII1111: f II f 11M III
tininkų ten darbai nevaržo... sius, prašydamas, kad lituanistiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiHiiiiimiiiiiii
BAISIO IO BIRŽELIO
MINĖJIMAS CLEVELANDE

B E L L REALTY

Open house by owner

M O V I N G

Full Time

RECEIVING
MAN
LYTTON'S
Tel. 424-1200

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

VALOME

Rimto Namu
Pardavimas

EXPERIENCED
PREP COOK

Wag s Restaurant

TELEVIZIJOS

Yaldis Rea1 Estate

I CS

Budraitis Realty Co.

INC.

:m^M^wmiĮ^m^mtBKmm&Kmmmmmmm

! DRAUGAS, penktadienis, 1978 m. birželio mėn. 23 d.

MŪSŲ

KOL ON UOS

E
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1

PUIKI DOVANA ŠVENČIŲ IR ETOMIS PROGOMIS
lė pastoviai gyvena St. Peters- Per visus 4 mokslo metus ji bu
burge, Floridoje. Prižiūrėti sa vo dekano sąrašuose ir už pa
DIDŽIULIAI DAIL. A.
vo darbų įrėminimo jis buvo sižymėjimus studijose buvo iš
l
ANTRALAIDA
atvykęs į Worcesterį, kur sve-| rinkta į Phi Beta Kappa.
RCKŠTELfcS SŪRINIAI
-I!l«ld«Siekdama studijas pagilinti,
čiavosi dvi savaites pas Joną ir
MAIRONIO PARKE
Marytę Pipirus. Dailininką ly Audrė, gavusi Indianos universi
— PreL Juozu
Maironio parko klubo valdyba
teto
stipendiją,
pasiryžo
ten
dėjo jo žmona Elena.
S. S.
T
Naujasis Testamentas yni pratiSko formato, įrištas kietais virto- :
užsakė dailininkui A. Rūkštelei
siekti doktorato medicinos ge
Į uais. Vertimas padarytas gražia lietuvių kalba. M — Į s i d&a laida j
Lietuvos peizažus Maironio par
netikos srity.
S parduodama prieinama kaina.
ko klubo centrinei sienai pa
Reikia pažymėti, kad Audrė
|=
Gaunama "DRAUGO" knygyne
puošti. Klube laikosi svetimtau
SĖKMINGOS STUDIJOS
nuo pat vaikystės uoliai daly
čiai, norėta jiems parodyti, kaip
vavo ir lietuviškoj veikloj.
Ji
Elizabeth, NJ, gyveną ir čia
j Illinois gyventojai prašomi pridėti 50 centų mokesčiams ir persiuntimui, a
atrodė mūsų Lietuva.
baigė Vinco Kudirkos šešt. mo
lietuviškoj
veikloj
gyvai
besir
(Kitur gyvenantieji pridėkite 25 centus).
Dailininkas A. Rūkštelė su
kyklą, priklausė vietinių skau Mecenatai A. ir B. Gražuliai įteikia pažymėjimus ir dovanas Clevelando
reiškią
Birutė
ir
Antanas
Po
sv.
Kazimiero
lituanistinės
mokyklos
I-jo
sk.
mokiniams,
laimėjusiems
kūrė du triptikus:
"Tėviškė
E Gera proga visiems įsigyti Naująjį Testamentą. Siųskite užsakymusčių Palangos vietininkijai ir mo
prie Nemuno" ir "Kauno pano ciai tikrai gali didžiuotis savo kė jaunesnias skautes skautavi- knygų skaitymo varžybas: R. Biliūnui, V. Zorskai, V. Šiigaliui. Talki
na mokyklos direktorė V. Augulytė
Nuotr. VI. Bacevičiaus
rama". Centriniai paveikslai jauniausios dukros Audrės pa mo meno. Be to, nuo pat tau
I
DRAUGAS
yra 11 pėdų ilgumo kiekvienas. sisekimais, šiais mokslo metais tinių šokių grupės "Liepsna" mūsų viešą pareiškimą — pa
— Nekreipk dėmesio, ką kriti
4545 West 63rd Street
Šoniniai paveikslai, kurie yra Audrė su pagyrimu baigė Rut- susiorganizavimo ji pavyzdingai tikslinimą savo redaguojamame
kai
sako;
niekad
nėr
buvę
pa
irgi gan dideli, vaizduoja: "Ne gers universitete dvigubas bio lankė šokių pamokas ir dalyva laikraštyje
artimiausiu laiku statytos statulos kritikui pa
žinomo kareivio kapas", "Vii-į logijos ir psichologijos studijas. vo kiekvienam grupės pasirody paskelbti.
^llllllllllllllllllilIlIlIlIHIlIlIlIlIlIlUIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIHIIIIIUIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIHII?
gerbti.
niaus katedra su Gedimino
me.
Baigusi taut. šokių mo
R. Holiuša.
bokštu", "Vaizdas pro šv. Onos
kytojų kursus Dainavoj, ji ėjo
Jean Sibelius
Vytas Damašius
bažnyčios bokštą su trim kry
grupės šokių mokytojos pava
žiais", ir "Klaipėdos uostas".
duotojos pareigas. Besiruošiant
Kūriniai pareikalavo daug dar
U I Pasaulio lietuvių jaunimo
bo ir laiko. Tų paveikslų kom
kongresui, Audrė dalyvavo pa
pozicija yra individuali ir įdo
rengiamuose darbuose ir atsto
mi. Kaip dovaną dailininkas
vavo N J jaunimą pačiame konL A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI
sukūrė jaunojo Maironio por
I grese Pietų Amerikoj.
Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems šermenyse ir lai
tretą, kuris pakeis dabar ka
Linkėdami tolimesnių studijų
D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D
dotuvėse mūsų mylimos motinos, uošvės ir močiutės
bančią fotografiją. Prašoma ne
i sėkmės, negalime
nepastebėti,
praleisti progos pamatyti tuos
TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
į kad Audrės persikėlimas į Inkūrintus, kurie atnaujins tėviš
- dianą čia bus labai pajaustas.
4330-34 So. California Avenue
kės vaizdus, taip seniai maty
K. J.
T e l e f o n a i LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3 - 9 8 5 2
tus.
Dailininko Rūkštelės kū
riniai pagrąžins puošnų Mairo
4605-07 South Hermitage Avenue
nio parko klubą.
ftrds 7 - 1 7 4 1 - 2
Telefonas Audre Pociūtė
Dailininkas Antanas Rūkšte

Worccstcr, Mass.

I

SV. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO

Elizabeth, N. I*

Į

Chicago, Illinois 60629

EUDEIKIS

PADĖKA

Grand Rapids, Mich,
PATIKSLINIMAS

KAM JIE TARNAUJA?

Mano korespondencijoj įdėtoj
jūsų laikrašty š.m. birželio 19 d.
(Atkelta i i 3 psL)
viams ne tik Marąuette Parką, išleista Grand Rapids lituanisti
bet dargi visą
Lietuvą. Savo nės mokyklos moL Vytauto Jo
tuvių moterų grakštumą, vai
uniformomis
ir
neapykantos naičio pavardė. *
kų angelišką grožį, ir Lietuvių
skleidimu naciai sutraukia naivų
Apie aukų pastraipą, turi skam
vyrų karališkus bruožus". Dar ki
jaunimą ir kriminalinį elementą, bėti taip: "Štai tie aktyvistai:
tur Collin teigia lietuviams, kad
įkvepia jiems baimės ir neapy stud. Liucija Treškaitė, Verutė
jie esą "mūsų Arijų tėvų pavel
kantos dvasios ir paleidžia į gat Paovienė, Anelė Lukoševičiūtė ir
dėjimas".
ves konfrontacijai.
Stasys Astras. Aukos baigtos TinkTokį Šlamštą paskaičius, kiek
Iš kitos pusės tie, kurie nacių ti ir išsiųstos".
vienas nusijuokia. Tačiau nevisur
nepakenčia žiūri į Marąuette Par
Pr. Turūta
Chicagos naciai yra tokie naiviai
ko lietuvius kaip nacių rėmė
neišmintingi. Štai anglų kalba
jus. Tie, kurie nori žygiuoti į Mar
lapelyje, išleistame kiek vėliau,
ąuette Parką savo tikslais, žiūri į
laukiant juodųjų demonstrantų,
lietuvius kaip jų priešus. Įvykus
PATIKSLINIMAS
tie patys "geriausių rasinių bruo
kokiam smurto incidentui, naciai
žų" "geriausio kraujo" "Arijo tė
Šių metų birželio 13 d. "Drau
Tamiai gali tvirtinti, jog jie nie
vų" paveldėtojai apibūdinami ki
kuomet nebuvo suimti dėl smur ge"
išspausdintoje korespon
taip: (ištraukos vertimas)
tiškų žygių. Tai kas gi dėl to dencijoje iŠ East Chicago, Ind.,
"Visi žydų tvarkomi laikraš
nukenčia? Aišku, kad lietuviai, pasirašytoje VldL, rašoma apie
čiai ir visos apsimetėliu, apylin
kad ir nė vienas iš mūsų tautie LB valdybos pasiskirstymą pa
kės organizacijos, kuriom pri
čių nepasiduotų nacių įtakon, o reigomis ir sakoma, kad V y t a s
klauso seni bailiai yra pakeitę
apgailėtina, jog tokių yra. Lietu Damašius perėmė vicepirminin
Marąuette Parko baltuosius gy
viai tampa kaltininkais ir dėlto, ko, o R. Holiušas — sekreto
ventojus už tai, kad jie kovoja. Mū
kad jų apylinkėje vyksta toji riaus pareigas. Šiuo viešai pa
sų apylinkės rasiniai parsidavė
konfrontacija.
reiškiame, kad ta
informacija
liai dabar kartu su laikraščiais ir
Pskutinėmis žiniomis, naciai neatitinka tiesai V y t a s Dama
policija stengiasi baltuosius žmo
vėl žada žygiuoti — šį kartą šius ne tik nėra perėmęs vicenes užlaikyti savo namuose"...
Marąuette Parke. Miesto spauda,
Kaip Chicagos naciai žada apy radijas bei televizija jau skelbia, pirmininko pareigų, bet yra i š
linkės lietuviams padėti? Tame jog rumatytos kontrdemonstra- valdybos visai pasitraukęs, o
pačiame lapelyje naciai siūlo "įsi cijos. Šiuo kartu galimas dalykas, R. Holiušas šių metų valdybo
jungti j mūsų kontrdemonstra- kad prieš nacius žygiuos žydai, je visai nebuvo ir nėra.
Prašome p. Redaktorių šį
crją" ir kviečia atsilankyti į jų bu juodieji ir meksikiečiai. Jie žygiuos
veinę, kur bus galima gauti ne- protestuodami prieš nacius. Jei
rnoieamai plakatų ir kitų "atsi gu lietuviai prisidės palaikydami
laikymo" priemonių.
nacius arba tylės, tuomet bus aiš
Taigi naciai aiškina, jog vie ku, jog lietuviai yra nacių drau
(Atkelta i i 4 psL).
nintelis būdas kaip išlaikyti Mar g a i Paliko nariais ideologijos,
ouette Parko apylinkę baltųjų kuriu puoselėtojai taip gražiai
rankose yra klausyti jų įsakymų. per antrąjį pasaulinį karą "ben lerių. Šie pinigai buvo paskirti
tauty
"Geležiniame vilke" jie tiesiog ra dradarbiavo" ir "gelbėjo" lietu devynioms Clevelando
gina lietuvius imtis smurto, ^ e i  vius savo koncentracijos stovyk bėms, planuojančioms atlikti tau
gų norite gyventi ramiai ir lais lomis, savo žmonių iškeldinėji- tinio meno projektus.
Sudėtinis prašymas buvo įteik
vai tai reikia sutvairkyti žydus ir mais iš namų, savo priverstinėtas sutartos organizacijos vardu,
juodžius ir tą mūsų Partija gali mis darbo stovyklomis.
šiuo atveju "Grandinėlės". Ohio
padėt padaryti. Bet jūs, lietuviai,
Ar
taip
Chicagos
lietuviai
ir
Arts Council rado reikalą pa
turit padėti kovoti, nes be kovos
pasielgs?
remti ir dviem atvejais jo vykdy
tikrai žūsime". Tame leidinyje
mui
iš viso paskyrė 10,000 dole
pasirodo ir gan neįtikėtinų paža
Birutė Zdanytė,
rių.
8,000
dolerių paskirta atski
dų, kaip pavyzdžiui:
JAV LJS pirmininkė
riems
projektams,
2,000 dol. bend
"Mes iš N . S. P. A (Nacių
Jonas Juozevičius,
dalyvavusių
Partijos) irgi esame tautininkai ir JAV LJS Chicagos sk. pirmininkas riems projektams
grupių
koncertams
paremti.
Iš
jeigu norite vėl turėti galingą
to
visko
"Grandinėlei"
teks
vie
Linas Kojelis,
Lietuvą, remkite mus".
nas tūkstantis dolerių.
JAV
LJS polit. veiklos
Kai Chicagos naciai stengiasi
"Grandinėlės" vadovybė
koordinatorius
žmones pakreipti i savo pusę, kad
ir darkyta lietuvių kalba, tai
anglų leidžiamuose lapeliuose jie
jau skubinasi pasigirti:
"Faktas yra tas, kad be para
mos tu žmonių, dėl kurių mes
kovojame, mes nebūtumėme iki
šiol išsilikę (lapelis pavadintas
"National Socialist Party of Ame
rica", 1977. VL).
Taigi, Chicagos naciai, kurių
skaičius tėra saujalė,' ragina lie
tuvius imtis smurto priemonių
jiems padėti, o patys žada lietu

E. Chicago, Indiana

d e velancL, Ohio

ELZBIETOS SAKEVIČIENĖS
Ypatingai dėkojame Jo Ekscelencijai vysk. Vincentui Brizgiui
už velionės aplankymą besergant ir už dalyvavimą laidotuvių Mi
šiose. Dėkojame kuo. klebonui A. Zakarauskui, kan. V. Zakaraus
kui, provinciolui kun. J. Dambrauskui, MIC, kuo. d-rui Ig. Urbo
nui, kun. Z. Gelažiui, kun. V. Rimšefiui, MIC, kun. J. Vaškui,
MIC, kun. J. Margiui, MIC, koncelebravusiems šv. Mišias. Dėko
jame kitiems kunigams dalyvavusiems laidotuvėse. Nuoširdi padė
ka kan. V. Zakarauskui už ligonės lankymą namuose ir už pamoks
lą laidotuvėse.
Ypatinga padėka solistei p. Prudencijai Bičkienei už gražų
giedojimą bažnyčioje.
Širdingai dėkojame visiems aukojusiems šventoms Mišioms ir
už kitas aukas. Dėkojame visiems pagerbusiems velionę gėlėmis
ir už užuojautas pareikštas spaudoje.

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE.
Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta

Dėkojame laidotuvių direktoriui S. Lack už visus patarnavimus.

Tel. 7 3 7 - 8 6 0 0

Sūnus, dukterys, žentas, marčios ir vaikaičiai

Tel. 737-8601

A. t A. EPOLITAS PETRAITIS
Gyveno Chicago, Dlinoia, Bridgeporto apyL
Mirė birž. 21 d., 1978 m., sulaukęs 88 m. amL
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskr., Batakių parap., Upynos
kaime. Amerikoje išgyveno 72 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Antanas, marti Emma.
2 anūkai Pamela Rice su vyru Charles ir Peter. sesers vaikai
Helen Samanas ir Frank Alis, brolio vaikai Violet Messuck, Helene Sahk ir Antoinette, mirusių brolių a. a. Antano ir a. a. Jo
no šeimos ir mirusios sesers a. a. Josephine Ališauskienės sei
mą ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz kopi., 2424 W. 69 St,
Laidotuvės įvyks šeštad., birž. 24 d. iš kopL 10 vai. ryto
bus atlėdetas į Svč. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, ku
rioje jvyks ged. pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas į §v. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 71 St. Tel. GRovenhill 6-2345-6
1410 So. 50th Av., Cicero TOvvnhall 3-2108-9
^IKSTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

Nuliūdę: Sūnus, marti ir anūkai.
Laid. direkt. .Steponas* C. Lack ir Sūnūs, tel. 737-1213

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

A. f A. ANTHONY PUKINSKAS
Gyveno 6837 S. Campbell Ave., Chicago, I1L
Mirt birž, 21 d., 1978, 10:40 vai. ryto, sulaukęs 72 m. amžiaus.
Gimė Rockdale, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 seserys Justina Peika su dukra
Sytvia Michalak ir seimą, Julija sakinsJriene su vyru Petru ir jų
duktė Auna Būrys su vyro linu ir jų Seimą; brolio sūnus Eugene
Pukinskas su Seimą; Svogeris Joseph Macus gyv. Floridoje, teta Joa
na Bartkus gyv. East Chicago, Ind.; 3 pusseserės Jen Nitrikas su
Seimą, Estelle Hogya su Seimą, ir Helen Yadron su Seimą Sterling, OI., pusseserė Teresė Pukinskas ir pusbrolis Charles Pukinskas,
kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Priklausė Zagariečių klubui.
Kūnas bus pašarvotas šeštad.. 6 vai vak. Lack-Lackawicz kopi.,
2424 W. 69 St. Laidotuvės jvyks pirmad., birž. 26 d. » kopi. 9 vai.
ryto bus atlydėtas J Svt M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks ged. pamaldos už velionies siela. Po pamaldų bus nulydė
tas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti Šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Seserys ir ktti ganiais.
Lald. direkt Steponas C. Lack ir Sūnus, TeL 737-1213

»

Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SONOS
2314 W. 23rd PLACE
Tel. Vlrginia 7-6672
2424 W. 69th STREET
Tel. REpublic 7-1213
11029 Southvvest Highvvay, Palos Hills, 111.
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUANICA AVE.

Tel. YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Tel. YArd* 7-1911

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

Tel. OLympk 2-1003
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DRAUGAS, penktadienis, 1978 m. birželio mėn. 23 d.

IS AR Ti IR TOLI

X A. a. Juozas Namtkas mi
rė birželio 20 d. Chicagoje, su
balandžio 1 d pakviestas dirbti
J. A. VALSTYBĖSE
laukęs 88 metų amžiaus. Buvo
kaip Assistant U. S. Atorney
gimęs Užpaliuose, Utenos ap
— Simas Kudirka, ryšium su Nevados valstijai.
skrityje. Nepriklausomybės me
pasirodžiusia jo
atsiminimų
tais buvo savanoris - kūrėjas,
knyga "For Those Still at Sea",
AUSTRALIJOJE
karininkas, pradžios ir gimnalankysis įvairiuose JAV mies
— A. a dr. Romualdas Nor
į eijos mokytojas, apskrities virtuose, duodamas pasikalbėji
vydas
(LecheGs) mirė balan
X | moksleivių ateitininku šininkas. Chicagoje išgyveno
mus spaudai, autografuodamas
džio
12
d Geelonge, sulaukęs
Dainavos stovyklą autobusas!27 metus.
Laidojamas šiantą leidinį. Knygos leidėjas Dial
n
išeina liepos 2 d., sekmadienį,! die - (Mirties pranešimas vaPress yra sudaręs jam tokį mar 65 metų amžiaus. Velionis bu
8 vai. r. iš Cicero (1600 S. 49th.kar dienos "Draugo" 5 psl.).
šrutą: liepos 5 d — Philadel- vo aktyvus skautas nuo gimna
a . ) , 9 vaL r. iš Jaunimo centro
x Kun. Juozas Vaišnys, liephija, hepos 6 d — Washing- zijos laikų, korp! "Vytis" filis
(5620 S. Claremont Ave.). Sto-! tuvių jėzuitų Chicagos namų
tonas, liepos 7 d — Bostonas, teris. Gyvendamas Australijo
vyklautojai renkasi 30 min. [ vyresnysis, ruošiasi vykti į Kaliepos 10 d. — Chicaga, liepos je, lietuviškoje veikloje mažai
vertėsi
anksčiau, kad galėtų tinkamai į nadą. Dalyvaus Mokytojų stu11 d — Houston, o likusiomis tesireiškė. Geelonge
pasikrauti lagaminus. Trans- Į dijų savaitėje, Pasaulio lietuvių
liepos dienomis — New Yorkas. medicinos praktika Paliko žmo
portacijos mokestis — 25 dol. dienose.
— Hot Springs, Ark., Fine na ir trys dukros. .
x
asmeniui. Ta pačia tvarka iri
Alfredas Vėlius, "Tėviš- Onos Mikulskienės Kanklių muzikos studijos Clevelande studentės ir alumnės po rečitalio birželio 11 d. Pir Arta Center galerijoje, 815
eilėj: Rama Bublytė, Julija Gelažytė, Lilė GeUžyte, Auksė Bankaitytė ir Vija Bublytė. Antroj eilėj:
DID2. BRITANIJOJ
sąlygomis autobusas išeis lie-kes" liet. evangeliku liuteronų moj
Lana Vyšnionytė, vadovė — Ona Mikulskienė, Viktorija Burdett ir Kristina Kampe. Trečioj eilėj: Aldona Whittington Ave., laike festiva
pos 16 d. (sekmadienį) į jau-, parapijos darbuotojas, buvo Johansonaitė. Rūta Gincaitė, Elena Mulionytė, Virginija Juodišiūtė, Mirga Bankaitytė ir Danutė Bankaity lio įvyksta meno paroda — "A
— Ketvirtasis Pasaulio lietu
nučių - jaunių ateitininkų Dai- į sužeistas automobilio nelaimėje, tė. Keturios paskutinės yra studijos alumnės-solistės
Nuotr. Jono Vyšnionio Festival of the Arts". Iš lietu vių jaunimo kongresas vyks
tačiau jau grįžo iš ligonines ir
vių parodoje su savo darbais da Europoje 1979 metų liepos mė
navos stovyklą.
sveiksta namuose.
lyvauja Margita Saudargienė nesį. Pirmoji dalis, t. y. stovy
x Jaunimo Sąjungos infor
x Džiaugdamiesi, kad "Drau
(tapyba), Julija Zdanienė (siu kla ir atidarymas bus Anglijo
macija veiks rytoj visą dieną. go" spausdinimo technika pa
vinėti paveikslai) ir Petras je. Atidarymo koncertas bus
Kas norėtų susisiekti ir prisi staruoju metu pagerėjo, aukų
Šmaižys (skulptūros). Birželio liepos 14 dieną, Queen Elizabeth
dėti prie antinacinės veiklos, atsiuntė: po 4 dol. — Motiejus j
kretorius, Grožvyda Giedraitytė daužyti, stumdyti ir plūsti. Tuo 11 dieną 2 vai. po pietų buvo
NAMŲ SAVININKŲ ,
Hali, Londone. Tą patį vaka
prašomi skambinti telefonu: Trainauskas, Justinas Kuras;.
| — protokolų sekretorė, Kotryna tarpu susiorganizavęs Lietuvoje įteikiamos piniginės dovanos
SUSIRINKIMAS
rą bus susipažinimo balius Ken476-227L
Repšienė — parengimų vyr. šei- pogrindis per administraciją' (prizai) ir garbės žymenys.
3 doL — J. Matiukas; po du dol. Į
sington & Chelsea Town Hall'e.
x A. a- Ona Landytė-Kro- — B. Sakalas, Petras Pajaujis, i Marquette Parko Lietuvių na- \ mininkė ir Kostas Repšys — ėmė spausti vokiečius dėl tų Populiarumo žymuo teks tam, Kongreso antroji dalis, t. y. Stu
mų savininkų draugijos susirin-1 parengimų vadovas. Posėdyje intelektualų išsiuntimo į lage- kurio meno darbas gaus dau dijų dienos ir uždarymas vyks
pinsky, 65 metų amžiaus, mirė Visiems maloniai dėkojame,
birželio 21 d. Springfield, Pa.
Laima Bildušienė, iš St. kimas įvyko birželio 16 d. pa buvo aptarti artimiausioje atei- rius. Frontuose vokiečiams ėmė giausiai parodos lankytojų bal Vak. Vokietijoje. Studijų die
x
! nesisekti. Tad vokiečiai ėmė su sų Paroda atidaroma birželio nose dalyvaus 120 Jaunimo ats
Velionė buvo kilusi iš Worces-i pj^j j ^ keisdama adresą, rapijos salėje. Susirinkimui pir tyje vykdytini uždaviniai.
terio. Jos brolis Juozas Landis paskyrė "Draugui" ir "Laivui" mininkavo Juozas Skeivys, se-1 Liepos 23 d. Polonia Grove lietuviais elgtis kiek švelniau, 9 d., šeštadienį (birželio 10 d ) tovų iš visų pasaulio kraštų
yra Marijonų vienuolijos narys, 1 0 dolerių auką. Maloniai dė- kretoriavo Vladas Garbenis. darže įvyks kasmetinė Balfo Ligos, badavimas ir kriminalis- nuo 10 vai. iki 12 vai. iš ryto ir Didžiosios Britanijos jaunimui
Pirm. J. Skeivys perskaitė susi apskrities ir skyrių gegužinė, tų siautėjimas iki gegužės 30 nuo 1—3 vai. po pietų bus de yra paskirtos 6 vietos. Delega
Marianapolio direktoriaus pava- įojame.
duotojas ir ekonomas, šiuo me. j o n a s Klimas, Gary, Ind, rinkimo darbotvarkę, kuri susi-j Gegužinėje apčiuopiamas pa- dienos praretino lietuvių gru- monstruojama — "Artists at tai turi būti demokratiškai iš
x
tu Chicagoje jis dalyvavo vie- p r i e prenumeratos mokesčio rinkusių priimta be pakeitimų jamas duoda laimėjimai. Lai-1 pę. Mirusieji visi išėjo per kre- į ^Vbrk kuriame dalyvaus ir rinkti ir jų pavardės praneštos
dovanas surenka \ matoriumo kaminą. Po gegu- į j u jjj a Zdanienė Lietuviai kvie PLJS centro valdybai, Kanado
nuohjos provincijos kapituloje, pridėjo 9 dolerių auką. Ačiū. pranešė malonią žinią, kad pra mėjimams
eitą
mėnesį
mirusių
narių
nebuskyrių
valdybos,
daugiausia iš žės 30 d. vokiečiai paskelbė,i g i a m i a t sii a n kyti
je, prieš šių metų spalio 1 dieną.
Vakar jis dar prieš kapitulos
Chicago,
x 0na
Yaskfinas,
1
:
vo,
o
naujais
nariais
įsirašė
P.
mūsų prekybininkų. Neabejo kad lietuviai būsią garbės kapabaigą išskrido į savo sesers m
^ ^
^
dienrašti 7
— Lankėsi Pasaulio L. J.
Mažinąs, L. Mažinąs, J. Juoze- tina, kad ir šiais metais, skyrių liniai.
Prievarta nebevarė į
laidotuves.
jdolerių a u k a
^
s-gos pirmininkė. Birželio 6-9
įvičius, E. Pocius, S. Kiela ir S. valdybų nariams atsilankius, darbus, leido gauti maisto siun
X lietuvių evangelikų refor-į x Jonas Milašras, St. Peters- i giuperis. Susirinkimas džiaugs- mūsų prekybininkai suras vie tinius ir susirašinėti Tas sąly
dienomis Londone lankėsi Pa
matų BažnySos sinodas įvyksta' burg, Floridoje, parėmė savo mingai priėmė naujus narius, ną kitą daiktą tinkamą laimė gų pakeitimas išgelbėjo dauge
saulio Lietuvių Jaunimo s-gos
šį šeštadienį ir sekmadienį nuo- j dienraštį didesne auka. Dėkui, i
pirm. Gabija Juozapavičiūtė,
lio gyvybę, bet vistiek žuvo
jimams.
savoje bažnyčioje. Tai jau
_
—
1 Sekretorius Garbenis permm
nuolat gyvenanti Toronte, Ka
Balfo seimai vyksta kas treji apie 100 lietuvių. Daugiausia
31-sis sinodas tremtyje. Sino- . X . K r t a » » ™ « y ^ ^*JUO- skaitė praeito susirinkimo pronadoje. Londone ji tarėsi su
metai, šie metai yra Balfo sei prie jų gyvybių išgelbėjimo
do metu bus ordinuojamas į l ^ 1 1 m U 2 a k ą B******* kolegi-; tokolą, kuris priimtas be pakeiDBLS valdyba jaunimo kongre
prisidėjo
dr.
A.
Starkus.
joje, dalyvavo Chicagos lit. mo timų. Ižd. Bronius Andriukai mo metai. Seimas įvyks Chi
diakonus Eugenijus Gerulis,
so ruošimo klausimais ir ap
Pats M. Mackevičius jau bu
kyklų suruoštoje mažojoje dai tis pranešė praeitos gegužinės cagoje spalio 28 d. Šv. M. Ma»
šiuo metu baigiąs evangelikų
žiūrėjo vietas, kur numatyta
nų šventėje ir ten pasirodžiusia apyskaitą, iš kurios paaiškėjo, rijos Gimimo, Marąuette Parke, vo susirgęs dėmėtąja šiltine ir
teologijos studijas.
1979 m. kongresui susirinkti
su
menkais
gyvybės
ženklais
me styginiame orkestre grojo kad gautas pelnas gerokai pa parapijos salėse. Seimą globoja
bei
dalyviams apsistoti. Iš Lonbuvo pasiųstas į lavoninę nu
X Jonas Grebliauskas, nuo- Į violenčele. Jos pavardė ko- pildė draugijos kasą. Elek- Chicagos apskritis.
[ dono G. Juozapavičiūtė išvyko
širdus skaitytojas Chicagoje, respondencijoje buvo praleista. sandras Atuti, ryšininkas su Apskrities valdyba turi pasi mirti. Bet po 3 dienų jis atsi
į Vokietiją, kur ateinančiais
gavo
ir
dr.
A
Starkus
jį
išgel
rūpinti seimui patalpomis, atvy
įteikė "Draugui" didesnę auką
X Marytė Utz, gyv. Hanover vietinėmis amerikiečių organiĮ metais vyks kongreso antroji
kusiems atstovams nakvynė- bėjo.
Ačiū.
Park, UI., nuoširdi skaitytoja,' arijomis, pranešė iš jų veiklos
regiStraC
t ran ortu
dalis.
Baisiausius
pergyvenimus
iš
kės at- " į . s .
?£ . + ^ ' gyveno, kai, artėjant rusams,
e r i ų Marąuette
X NIDA DELICATESSEN paskyrė "Draugui"
' Lstatymo
, » r Z reikalu,
^ „ 1 , , teisinis
*ZLL
_patarė
f , ^ pavadinimu ir kitais techniniais
— Filatelistų draugija "VflIr VALGYKLA, 2617 W. 71st auką. Labai ačiū.
jas Charles P. Kai iš vietos pa- reikalais. Seimo sukvietimu, jie buvo varomi arčiau jūros.
nius". Trečiasis šių metų drau
St. TeL 476-7675. Įvairūs šalti
Ta kelionė buvo kažkoks baisus
X Talman Delikatesų parduo- r e i g ū n ų v e i k l o e -v M N a r f u ^
darbotvarke
ir
pravedimu
rū
gijos susirinkimas — pašto žen
ir šilti valgiai išsinešimui ar
košmaras.
Nusilpusius, ser
tave, 2624 West 69th St TeL Sįsakymuose reiškėsi Juozas pinasi centro valdyba.
—
Advokatas
Rimantas
Rak
klų mugė įvyko birželio 3 d
vietoje pavalgyti. Įvairios sriugančius ir nepajėgiančius eiti
134-9766. Gaunamas Uetuviško Bace vicius, Jurgis Janušaitis,
štelė, Onos ir Balio Rūkštelių Manchesterio lietuvių klube.
Po seimo tose pačiose pataibos, rūgštus pienas, kaimiška s k o n i o maistas kiekvieną dieną gtasvs Lukoševičius (valdvbos; P 05 * ^ v y k s b a n k e t a s - Ryšium sargybiniai čia pat nušaudavo. iš Detroito sūnus, prieš trejus Susirinkimo oficialioji dalis bu
grietinė ir šaltibarščiai. Balan nuo 8 vai. r. iki 8 vai. vak. Sarengimu apskrities Toje kelionėje mirė ir kun. Alf.
naTys)
J u o z a g Mackevičius, T.! su seimo
dėliai ir cepelinai karšti išsine vininkai Kupcikevičiai. (sk.). Kelpša ir kiti. Pabaigoje pirm.: valdybos nariai pasiskirstė ats- Lipniūnas. Jis buvęs jau pa» metus išsikėlęs į Los Vegas, Ne- vo labai trumpa, ir daugiau
vadą, dirbo Nevados valstijos kaip dvi valandos buvo maloniai
;
šimui kasdien. Taip pat napokirais uždaviniais ir vadovaus liktas prie telefono stulpo, tik prokuroro asistentu. Nuo š. m.
X
Atostogų
sezonas
Gintaro
Skeivys
apie
stipriau
OB,clY
a pranešė
praleistos, pasikalbant ir pažiū
leonai. įvairių rūšių tortai ir
cų sezonas uiinaro.
J yianKsnc <%yic w.ipi»ui
i. Alksnė pravažiuojantis vokiečių karei
J
v
y
01
rint į vienas kito pašto ženklų
vasarvietėje ant Michigan eže-; parėmusius darbu bei aukomis į-^
"y ™
bulkutės.
vių vežimas jį paėmė pavėžinti
ĮDOMI PASKAITA PAS
Išbandykite mūsų gamybos '«> kranto Union Pier, Mich., jau parengimą: Midland Savings
nes buvo labai gyva ir įdomi. dublikatus. Daug dublikatų pa
ir taip išgelbėjo.
šviežias Uetuviško skonio deš- prasidėjo. Kviečiame atvykti ir and Loan Ass. prez. Frank ZoISTORIKUS
Priminė taip pat, kad Kūčias, j Vadovavo prof. Ged. Galva, o keitė savo savininkus, ir pla
nuojama per metus suruošti dvi
ras
i pasidžiaugti visais vasaros ma- gas, Paramos J. Janušaitis ir J.
želio 15 d Liet. Istorijos Vasario 16 ir kitas šventes lie-; po to Al. Rūgytė su VasiukeParduotuvės v a i nuo 8 v. r. b u m a i s . Dėl informacijų ir re-i Mažeika, Petras Blikis, Zarasiš- į ^ " T įa Al. Rūgytės bute su-!tuviai kaliniai ypatingai at-jvičių pagalba iškėlė puikią va- ar tris tokias muges. Sekantis
draugijos susirinkimas įvyks
zervacijų skambint teL 616 — klU k l u b o P irm - KarveKs, In.|
iki 8 vai. vak.
rengė paskaitą, kurią skaitė j švęsdavo, suorganizuodami pro- karienę su tradiciniais liet. valValgyklos nuo 11 vai. r. iki 469-3298 arba rašyti: Gintaras, Sadauskas, S. Lukoševičius ir prof. M. Mackevičius, buvęs gramas, nes turėjo poetų, rašy-' giais ir net šampanu, nes buvo rugpiūčio 26 d., 6 vai. vakaro,
eršk s var-! Manchesterio lietuvių klube. Su!&**• Visiems nuoširdžiai pade-i
8 vai. vak. Seštad iki 7 v. v. 15860 Lake Shore Road, Union
.atšvęsta ir dr. A.
— . .
^^^'u •
...u
.,, ^T J ! Stutthofo lagerio kalinys Ka- tojų ir kunigų.
lo ,n
Pier, Mich. 49129.
Uždaryta sekm. ir pirmad.
Po paskaitos buvo keletas j dinės ir dr. B. Palioko 80 metų ] ' ^ f
* ? » » ***** Į+
(sk.). Ikojo uz nuoširdžią veiklą kad, dangi buvo birželio liūdnųjų
^
rodys
du
puslapius
savo pašto
parengimas
pasisektų,
ir
vi
(sk.).
įvykių
diena,
tai
prelegentas
klausimų
ir
prelegentas
kai
ku-'
gimtadienis.
Abiem
sugiedota
x American Travel Service siems, kas bent kokiu būdu priženklų rinkinio.
X JAV LB Vidurio Vakarų Bnreau praneša, kad yra gauta L y ^ p r i e parengimo pasisė priminė Lietuvos okupaciją ir j riuos faktus dar labiau paryŠki-! Agiausių metų. Susirinkimas
no. Paskaita užsitęsė apie va-,buvo sutraukęs daugiau kaip
baisiųjų trėmimų siaubą.
apygardos valdyba liepos 9 d, papildoma vienos savaitės eks-;įį r _ 0
st. Patlaha
APB
•MIMIMtHHIIIIIIIIIIIItltlIliniMMINIlIlttf'
Tačiau jo tema buvo "Pergy valandą, bet niekam nenubodo, 30 narių.
sekmadienį, 4 vaL popiet ruošia I kursija į Lietuvą rugsėjo 18 d.
venimai nacių lageriuose". Iš
Australijos Lietuvių Sambūrio! Prašome skubiai registruotis,
BALFO APSKRITLES
dėstė visą areštavimo procedū
choro koncertą.
Įėjimo auka n e s y i e t l l skaičius ribotas. KaiVALDYBOJE
na
rą, kelionę per kalėjimus Tilžė
5 dol. Bilietai gaunami J. Vaz$1030.00. American Travel
Popular Lithuanian
neiio — Gifts International pre- S e " * * Bureaa, 9727 S. Wes- Vienerių metų kadencijai Bal je ir Karaliaučiuje, kol 1943 m.
kyboje.
(pr.). teni A v e ^ Cbkago, m. 60643 fo Chicagos apskrities skyrių kovo 26 d. pasiekė Stutthofą,
čiai. Jie turės 45 gyvuosius pa
ATLEIS 500
TeL 238-9787.
(sk.) atstovų suvažiavimas balandžio kur prasidėjo nužmoginimo pro
veikslus,
16 orkestrų ir būgni
X Cicero lietuvių Medžioto
30 d. išrinko valdybą, kuri pir cesas. Lietuvių grupė susidėjo
Cook
apskr.
ligoninė
turės
at
.vo
X
Lietuvių
Tauragės
Klubo;
ninkų grupių. Jie švenčia Porjų - žuvautojų klubas birželio 24
majame
posėdyje
pasiskirstė
iš
46
asmenų
ir
juos
apgyvenleisti
500-800
tarnautojų,
norė
fcininbiS Daažvardienė
torikos globėjo šv. Jono dieną.
d., šeštadienį, 3 vai. popiet ren pusmetinis narių susirinkimas
pareigomis. Dabartinę valdybą! dino barake be lovų, be čiužinių. dama išsilaikyti biudžeto ribose.
•
^
A
TIKSLINTA
m PAGRAŽINI*
įvyks
š.
m.
hepos
1
d,
šeštadiePo
parado
orkestrai
gros
Humgia Joninių gegužinę - laužą sa
i sudaro: Valerijonas Šimkus, Specialūs SS daliniai buvo pa
LAIDA
nį,
5
vai.
vak.
Saulių
namuose,
i
.
.
.
boldto parke, kur šešios portovo gražioje prie Antioch nuosa
BAISUS RADINYS
Juozas Mackevi statyti, kad darbo metu galėtų
SMZD dienom Draugo sptustuvt
rikiečių parapijos Chicagoje tu
vybėje. Visi mielai kviečiami 2417 W. 43 St. Po susirinkimo l E ^ ^ f Sanitariniame kanale netoli
čius, Jonas Jasaitis ir Feliksas kalinius mušti. Mušė visus, ar
UUeido
septintą laidą šios poplis
vaišės.
Klubo
Valdyba
rės šv. Mišias 4:30 vai. p. p.
dalyvauti šioje mūsų gražios
kas
greit
dirbo
ar
lėčiau,
nes
Lemonto,
šiukšlių
inde
ir
plasti
Sereičikas
—
rirepirmininkai,
rios
virimo
knygos. J. Daužvardie
(pr.).
Vakare bus jų šokiai Golden nė vėl patikslino
gamtos išvykoje. Bus gardaus
far pagrasino sią
dr. Gronė Motuzienė — iždi ir pats darbas buvo suorgani kiniame maiše rastas keliolikamaisto, veiks turtingas baras.
laida naujais paruosimais
X lietuviu Evangelikų Refor ninkė, Kostas Januška — se- zuotas tam, kad galėtų kalinius metės mergaitės lavonas be Tiara salėje.
Muz. Strolia linksmins visus matų bažnyčios 31-sis Sinodas
Tai geriausia dovana naujom
galvos, be rankų ir be kojų
tmonom ar marčiom Daugelis ap
PERDAUG OZONO
savo svajinga muzika. Autobu įvyks birželio 24-25 d bažny
Lavonas galėjo būti įmestas
dovanoja kitataučius supažindin
sai išeis šia tvarka — 1:30 vai. čios patalpose, 5230 S. ArteTrečiadienis buvo šešta diena darni juos su lietuvišku maisto b
netoli Chicagos.
popiet iš Marąuette Parko nuo sian Ave. šeštadienį, pradedant
iš eilės, kada Chicagoje buvo virimu ftl knyga yra sukėlusi is
"Paramos"; 2 vaL popiet iš Ci 4 vai. popiet, bus svarstomi baž
NESUTARĖ DĖL MOTERŲ perdaug ozono. Silpnesnės šir bal daug pasisekimo lietuviy ir ki
cero nuo Sv. Antano bažnyčios. nyčios reikalai; sekmadienį 10
tataučiu darbo *1«toaw Ir orgauln
Jaunių komercijos sąjungos dies žmonėms patarta susilai dJos*
Dėl informacijos skambint teL vai. iš ryto iškilmingų pamal
Chicagos padalinys atsiskyrė kyti nuo darbų
Knyga yra labai grasiai jrlAu u
737-5750
(pr.). dų metu bus ordinuotas į dia
su
spalvotomis uraatraclkwnfai T«
nuo visos sąjungos, nes sąjun
DVEJI NACIAI
bsir patogi vartojimu*
X Dėmesio! Į banketą dainų konus kurt. Eugenijus Gerulia
gos suvažiavimas Atlantic City,
TMsaky1dt# paitu
Chicagos priemiesty Ariingto(pr.)).
N. J., nubalsavo į organizaciją
Šventes vėl gauta bilietų Išpar
ORAC6AA. fayg*. skyrfts.
X Važiuoją automobiliu pirnepriimti moterų. Chicagos nu ne yra įsikūrę kiti naciai —
duota tik kenooė laivą. Taip
«41 WeM «8rd **«**
sistatymas priimti ir moteris. Nacionalsocialistų baltųjų par
pat galima gauti į susipažinimo j madienį ar antradienį į Toronto
tija. Jie kaltina Marąuette
vakarą, sporto fa* dainų šventę.! Sporto žaidynes ir galį paimti
Kabka $4.00. Pridėkit* 90 centu*
PORTORIKESČIŲ PARADAS Parko nacius, kad jų vadas OolBilietai gaunami Varnelių par- du ar po vieną žaidėjus, prašopaAtc išlaidoms ūlinois gyv«nb>
šeštadienį Michigan gatvėje, lins esąs pasigrobęs nacių są *J pridėkit* V> nentu raoksacism*
duotnvėje, teL 471-14H.
mi skambint tel. 776-8127.
luuiiiitiuiiiunitHiiiimmiii
(sk.). Balfo 5-tojo skyriaus metinio susirinkimo dalyviai Nuotr. C. Genučio' Chicagoje, paraduos portorilde- jūdžio pinigus.
(*.)
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