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Riaušes Gvatemaloj
Gvatemala. — Neramumai,
streikai ir riaušės sukaustė Gvate
malos miestą. Neramumai prasi
dėjo, kai valdžia paskelbė pake
lianti autobusų bilietų kainas iš
5 centų iki 10 c. Kainos pakeltos,
nes to reikalavo autobusu vai
ruotojai, tačiau darbininkai tuoj
išėjo į gatves demonstruoti. Poli
cija suėmė šimtus triukšmada
rių, kurie bandė užimti kai ku
rias valdžios įstaigas. Streikai ir
riaušes pareikalavo sužeistų ir
labai pakenkė Gvatemalos eko
nominiam gyvenimui.

Nr. 240

Meksika ir Kinija
ateities naftos galybės

Jeddah. — Saudi Arabijoje ke ma Oregone ir VVashingtono vals
birą.
turias dienas viešėjo Nigerijos tijoje. Buvo išgręžta virš 600 šu
šių metų Velykų švenčių metu
kariuomenės štabo viršininkas linių, tačiau nerasta pakankamo
Tikinčiųjų katalikų persekioji Kišiniove koplytėlėje pamaldose
Mousa Yardoa, kuris tarėsi su kiekio naftos. Dabar vėl pradėti
mas Moldavijoje vis nesibaigia, dalyvavo gausesnis katalikų skai
princu Fahdu ir kitais vyriausy nauji gręžimai. Mobil Oil nutarė
ypač Raškove. Čia sugriovus mal čius negu praėjusias metais. Bu
bės nariais. Svarbiausias klausi bandyti naują gręžinį, kuris sieks
dos namus — bažnytėlę, žmo vo nemaža vaikučių ir jaunimo.
mas, kaip repatrijuoti apie 5,000 14,000 pėdų. Anksčiau tokias gel
nės renkasi kas vakarą melstis i To negalėjo nepastebėti valdžios
Nigerijos
musulmonų, kurie at mes buvo neįmanoma pasiekti, o
mažą butelį, buvusios bažnytėlės atstovai, kurie su nepaprasta
vykę,
kaip
piligrimai, į šventuo dabar turimi įrankiai leidžia ti
kieme. Cia dažnai lankosi vietinė kantrybe ne tik sekmadieniais,
sius Mekos ir Medinos miestus, kėtis geresnių rezultatų.
valdžia ir vaiko besimeldžiančius, bet ir paprastomis dienomis "uo
Panamoj naujas
nutarė pasilikti ir dirbti Saudi
Neabejojama, kad naftos ir jos
ypač vaikus ir jaunimą.
liai" lankosi pamaldose.
Arabijoje.
prezidentas
gaminių
kainos pakils. Tačiau
Kaimo tarybos pirmininkas Tuoj po Velykų Kišiniovo m.
Nigerijos atstovas svarstė ir tai leis naftos bendrovėms išleis
Zan Matvejavič Bogoras nekar Lenino raj. vyk. komiteto sekre
Panama City. — Populiarus
naftos
klausimus. Jis pareikalavo, ti daugiau lėšų naujų šaltinių
tą kvietė Valentiną Oleinik pa torė Trofimova iškvietė kun.VlaPanamos valdytojas Omar Torrikad
Saudi
Arabija ir kitos OPEC ieškojimui ir naujos technikos
siaiškinti, kam ji namuose lei dislavą Zavalniuk ir reikalavo,
Istorinė trijų valstybininkų nuotrauka. Egipto prezidentas Sadatas, jos pasitraukė iš prezidento pa
džia žmonėms melstis, bet jos vis kad neleistų vaikams prisiartinti JAV prezidentas Carteris ir Izraelio premjeras Beginąs, susitarę ieškoti reigų ir perleido jas jaunam ad valstybės, kurios eksportuoja naf patobulinimui. Rand Corp. studi
nebūdavo namuose. Pagaliau pa prie altoriaus ir per pamokslus Viduriniųjų Rytų taikos
vokatui, kuris dalyvavo derybo tą, tuojau pakeltų jos kainas. Ni ja tuo reikalu pranašauja, kad
sitaikė proga. S. m. kovo 21 d. V. neraginti jaunimo bei vaikų mels
se su JAV delegatais dėl Panamos gerija irgi tapo naftą eksportuo naftos pasauliui dar užteks 90Oleinik, grįžtančią iš Rybnicos, tis ir lankyti bažnyčią. Taip pat
kanalo perleidimo. Trečiadienį jančia šalimi. Besitęsianti inflia čiai metų.
gatvėje prieš kaimo tarybos raš uždraudė raginti tėvus, kad jie
naujasis prezidentas Aristides Ro- cija ir dolerio vergės nusmukitinę sulaikė pirmininkas Bogo auklėtų savo vaikus katalikiškoje
yo davė priesaiką, tuo užbaigda mas labai pakenkė Nigerijos iž
ras ir iškoliojo necenzūriškais dvasioje.
mas diktatūrinį Torrijos 10 me dui, pasakė Yardoa.
žodžiais, reikalaudamas uždaryti,
Pasaulio naftos klausimas šiuo
tų valdymo laikotarpį. Torijos iš
Dabar beveik kasdieną Trofi
jo žodžiais tariant, 'bardak bo- mova ateina į pamaldas ir stebi,
valdžios visiškai nepasitraukė, jis metu yra diskutuojamas atskirų
gomolija". Oleinik jam atsa kas patarnauja prie altoriaus,
vyriausybių, parlamentų ir spau
Washingtonas. — Vakar prezi o Izraelio — užsienio reikalų mi lieka kariuomenės vadu, labai po
kė, kad jį paduosianti teisman juos tardo, klausinėdama iš kur
dos. Naftos klausimu kalban
puliariu
Panamos
piliečių
tarpe.
— Rodezijos laikinosios val
už įžeidinėjimą ir užgauliojimą. jie ir kodėl eina. Net senyvo am dentas Carteris oficialiai atidarė nistras Dayanas ir gynybos minis
čius
lengva padalinti į dvi dalis: džios atstovai pasirodė Naciona
Prezidentas
Royo
savo
kalbo
Valdžios atstovas gatvėje kolioja žiaus žmonėms neleidžia ramiai Egipto — Izraelio taikos derybų tras Weizmanas. Buvo ginčų ir je pabrėžė savo nepriklausomu optimistus ir pesimistus. Pastarie linio Spaudos klubo susirinkime.
moterį vien dėl to, kad ji tikinti. patarnauti kunigui. Kad jaunes antrąją dalį. Pirmoji buvo Camp kada šias derybas pradėti: Egip mą nuo Torrijos ir žadėjo pana ji baugina, kad pasaulyje naftos Juodasis ministras kun. Sithole
Oleinik užgauliojimą
girdėjo ni kaip 18 metų vaikinai nepasi Davide ir tęsėsi 13 dienų. Ten tas siūlė spalio 11 d., tačiau Izrae miečiams laisvą spaudą.
greit pritruks, jei nebus sumažin pareiškė, kad Rodezijoje kova
pasiekti susitarimai padėjo pagrin lis šventė Yom Kippur šventę ir
Prane Sajevska.
tas jos naudojimas ir bereikalin vyksta ne tarp juodųjų ir bal
rodytų prie altoriaus, tikrinami dą dabartinėms deryboms. Jose neužmiršo, kad kaip tik per tas
gas deginimas. Pesimistų tarpe tųjų, bet tarp "nuosaikiųjų juo
bus aptariamos smulkmenos: sie šventes Egiptas pradėjo 1973 me
Pirmininkas Bogoraš iškvietė jų pasai.
Raudonųjų italu
yra ir JAV energijos sekretorius dųjų daugumos" ir "juodųjų te
Petrą Pogriebnoj ir Aleksandrą RRT įgaliotinis Vikonskis skun nos linija Sinajuje, demilitarizuo tų karo žygius. Tada Baltieji Rū
James
Schlesingeris. Jis pareiškė roristų mažumos". Jis kaltino JAV
nauja auka
tos zonos dydis, pagaliau bus su mai pasiūlė vakar dienos datą.
Prcsianoj ir grasino nubausiąs dėsi, kad Moldavijoje yra 150
praėjusią
savaitę, kad norint išlai
pinigine bauda, jei toliau eis pravoslavų cerkvių ir apie du tarta, kur tą taikos sutartį pasira
Nežiūrint kietųjų arabų vals
Neapolis. —Italijoje raudonie kyti dabartinį naftos sunaudoji ambasadorių Jungtinėse Tauto
se Andrew Young dėl Rodezijos
šimtai popų ir su jais ateistai šyti. Sis klausimas irgi nelengvas. tybių opozicijos, Egipto preziden ji teroristai nušovė dar vieną au
melstis.
mą,
reikia
kas
penkeri
metai
su
Raškovas liko be Kalėdinės ir neturį tiek daug vargo ir rūpes Ir vakar prasidėjusios derybos, Iz tas jaučia egiptiečių pritarimą ką, prof. Alfredo Paolellą, žino rasti naują Saudi Arabiją, o to, izoliavimo.
— Kanadoje rugsėjo mėn. var
Velykinės išpažinties, — kuni čių, kiek su ta viena katalikų kop raelio siūlymu, turėjo vykti Ne- taikai su Izraeliu. Prezidentas mą kriminologą. Tai jau antra žinoma, nebus.
lytėle
ir
su
vieninteliu
visoje
totojų
prekių kainos ne pakilo,
gevo mieste Beercheboje. Egip jaučiasi saugus savo pozicijose, auka per paskutines kelias dienas.
gui ten nuvažiuoti griežtai už
Optimistai
nurodo
į
Meksikos
Moldavijoje
kunigu
V. Zatas siūlė miestą prie Suezo kana todėl jis, grįžęs iš Camp David Šiais metais Raudonoji Brigada
bet nukrito pirmą kartą per 7 me
drausta.
prezidento
Jose
Lopez
Pcrtillo
tus. Bedarbių skaičius liko tas
valniuk.
Ateistai
negali
sutikti
su
lo
—
Ismailiją.
Kompromise
—
pasitarimu, padarė didelius pa nušovė jau 18 civilių. Paskutinė
Religijų reikalų tarybos įgalio
pareiškimą,
kur
jis
pasigyrė,
kad
pats,
nors buvo pranašautas pa
buvo
sutarta
derėtis
VVashingtotuo,
kad
Moldavijoje
aušta
tikė
keitimus Egipto vyriausybėje. Iš auka kooperavusi su valdžios
tinio pavaduotoja uždraudė V.
Meksika
lengvai
galėtų
naftos
kilimas.
ne.
32 ministerių jis net 19 pašali aparatu ir prisidėjusi prie sugau
Oleinik net pasirodyti Kiši- jimo pavasaris, kad Dievo ieško
ir
prie
Jo
glaudžiasi
ne
tik
sene
— Prokurorai baigė kaltini
no
ir pakeitė kitais. Sadatas pa tų Raudonosios Brigados narių kiekiu pralenkti Saudi Arabiją.
niove, o žmones prigąsdino, jei
Šios derybos gali užtrukti ilges
Nauji
gamtinių
dujų
kiekiai
bu
mus
dviem rusų šnipams, kurie,
liai,
kuriuos
jau
kviečia
amžiny
jie klausysią V. Oleinik ir kartu
nį laiką, nors abi pusės sutiko, skelbė "naują bendruomenę, kuri nuteisimo.
vo
surasti
vakarinėje
Kanadoje,
dirbdami
Jungt Tautose, bandė
važinėsią su ja pas įgaliotinį Ki- bė, bet ir vaikučiai bei jaunimas. kad jas baigti reikėtų iki lapkri pasieks ekonominę pažangą ir pa
kuri
ilgainiui
galės
tas
dujas
eks
nupirkti slaptų žinių iš karo lai
(Bus daugiau)
šiniove, tai jų laukia tremtis į Si
čio 19 d., kada bus metinės nuo šalins masių kančias". Buvo pa
Pasitraukė belgu
portuoti į Ameriką. Kinija rug- vyno tarnautojų.
keisti
ir
kariuomenės
vadai,
tuo
istorinės prezidento Sadato kelio
piūčio mėn. nustebino biznio pa
— Saudi Arabija ir kitos nuo
premjeras
nės į Jeruzalę. Reikės susitarti ir pabrėžiant, kad Egipto kariuome
saulį,
pasikviesdama
penkių
JAV
saikios arabų valstybės bijo, kad
dėl vietos, kur bus pasirašyta is nė yra prezidento pusėje.
Briuselis. — Belgijos premje naftos bendrovių atstovus pasi prasidėjusios Izraelio — Egipto
Washingtone prasidėjusios de ras Leo Tindemanas pasitraukė tarti, kaip išvystyti naujus Kini
torinė Egipto —Izraelio taikos
sutartis. Izraelis jau kalba, kad rybos nebus lengos. Teks paša iš pareigų, nepritardamas refor jos naftos šaltinius. Kai kurie taikos derybos išstums Siriją ir ki
tinkamiausia vieta būtų Jeruza linti ilgų metų nepasitikėjimą moms, kurios suteiktų Belgijos geologai mano, kad Kinija gali tu tas "kietąsias" arabų šalis į so
lė, o Sadatas pasisakė už Sinajaus tarp abiejų tautų. Ieškant kom atskiroms mažumoms didesnes tei rėti daugiau 70 bil. naftos sta vietų glėbį.
— Buvęs Libano prezidentas,
kalną arba Egipto sostinę Kairą. promisų, o ne tiesioginių nuo ses. Belgijoje jau seniai vyksta tinių šaltinius,
sukoncentruo
dešiniųjų
vadas Camille ChaGalimas daiktas, kad ir vėl teks laidų, nemažai prisidės Amerikos ginčai tarp šiaurinių rajonų, ku tus 46 vietovėse. Per ateinančius
moun apkaltino Siriją pasiruoši
Washingtonas. — Ryt darbą mu, infliacijos kėlimu ir ginčą pasirinkti kurį Amerikos miestą, delegacija. Derybų pradžioje jai rie naudoja flamų kalbą ir pie trejus metus komunistinė Kinija mu naujam civiliniam karui. Jie
vadovaus
valstybės
sekretorius
Cygal ir Washingtoną.
tiečių, kurie kalbasi prancūziš naftos produkciją padvigubins ir
turi užbaigti 95-sis JAV kongre su kongresu laimėjo.
siūlė Libano krizę perduoti Jung
rus
Vance,
o
vėliau
tarpininko
kai. Tie flamų ir valonų nesuta galės naftą parduoti Japonijai ir
Egipto delegacijai vadovauja
sas. Kaip dažnai įvyksta, svar
Artėjant rinkimams, Gallupo
tinėms Tautoms.
biausios įstatyminės programos Poli, visuomenės opinijos tyri naujai Sadato paskirtas gynybos vaidmenį perims skraidantis am rimai sukėlė praeityje nemažai kitoms Tolimųjų Rytų šalims.
— Vak. Vokietijos kancleris
krizių. Pačioje sostinėje naudo
pasilieka paskutinėms dienoms. mo agentūra, patyrė, kad demok ministras gen. Kamai Hassan Ali, basadorius Alf red Atherton.
Meksikos naftos atsargos gali Helmut Schmidt atvyko keturių
Deryboms bandys trukdyti tai jamos abi kalbos, tačiau vyrauja siekti 200 bilijonų statinių. Jau
Ir šį kartą abiejų kongreso rū ratų partija žmonių laikoma ge
dienų vizito į Japoniją. Bus svar
kos
priešai: Sirija, Libija, Alžiras prancūzų.
mų konferencijos komitetas turė riau pasiruošusia kovoti su Ame
už kelių metų Meksika kasdien stomi ekonominiai ryšiai ir tarp
ir palestiniečiai. Sunkumų su
jo padaryti sprendimus, priimant rikos negerovėmis. Pirmoje eilėje
Ieško Ševčenkai
pagamins apie 5.25 mil. statinių tautiniai klausimai.
kels ir Libano padėtis. Tačiau ir
pajamų mokesčių ir energijos amerikiečiams rūpi infliacija ir
— Filipinuose tropinė audra naftos. Dabartinė Saudi Arabijos
— Apie 500 amerikiečių, ko
blogiausiu atveju, Egipto-Izranaujo adreso
įstatymą. Kongreso nariai sku nedarbas. Net 59 proc. apklau
"Nina" padarė daug žalos Luzo- produkcija siekia 7.5 mil. statinių vojusių Vietname, pradėjo akciją
bės namo pradėti intensyvią rin sinėtų pabrėžė, kad infliacija yra
per dieną.
YVashingtonas. — CIA agen elio taikos sutartis turi būti pasi no saloje.
prieš veteranų
administraciją,
kimų kampaniją, nes rinkimai didžiausias rūpestis. Apklausinė tūra atidengė, kad jai teks suras rašyta per tris mėnesius.
— Buvęs JAV ambasadorius
Optimistai aiškina, kad nauja reikalaudami specialių nedarbin
įvyks greičiau, kaip už mėnesio. jimas parodė, kad 34 proc. ma ti sovietų pabėgėliui, diplomatui
Japonijoje Robert Ingersoll iš technologija padės ištraukti naf gumo pensijų, nes jų sveikatai
Išsiskirstančio kongreso pagrin- no, kad su valstybės problemo Arkady Sevčenko naują pavardę
rinktas New Yorke veikiančios tą ir iš tų šaltinių, kurie buvo pakenkęs skystis, kuriuo aviacija
Irane neramu
tinė žymė buvo —nepaklusnu mis geriausiai gali kovoti demo ir adresą. Jis buvo slaptai apgyJaponų draugijos direktorių ta palikti kaip tušti. O tokių Ame naikino Vietname džiunglių
Teheranas. —Irane neramu
rybos pirmininku. Anksčiau juo rikoje yra nemažai. Jau 1900 ir augmeniją.
mas prezidentui Carteriui. Daug kratai, 20 proc. pasisakė už res veidintas kažkur Washingtone
mai ir demonstracijos plečiasi.
ir
pasivadinęs
suomiškai
skam
1902 metais naftos buvo ieško
publikonus,
o
kiti
pareiškė,
kad
buvo
John Rockefeller.
jo programų kongresas apkarpė,
— Amerikos pašto tarnautojų
Kariuomenė ir policija šaudė į ne
bančia
pavarde,
tačiau
NBC
tele
pakeitė, atidėliojo. Tik po Camp abi partijos vienodos.
dvi svarbiausios unijos priėmė
ramius
Teherano
studentus,
ku
vizijoje pasirodė jo mergina JuDavid derybų, visuomenėje stai
naujus algų pasūlymus ir strei
Kongresas, prieš
baigdamas dy Chavez, kuri atidengė jo gy rių trys žuvo ir 85 pateko į ligo
ga pakilus prezidento Carterio
ko
pavojus sumažėjo.
sesiją, priėmė ateities automobi venamą vietą. Ji papasakojo, kad nines. Riaušės vyksta keliuose
populiarumui ir prestižui, kong
— Maryland atstovas kongre
lių gazolino naudojimo gaires. St včenko sumokėjęs jai 35,000 dol. miestuose ir jose aktyviausi uni
reso nariai pradėjo daugiau su Ateityje didžiųjų motorų savinin už jos "patarnavimus ir privile versitetų studentai ir jaunimas.
se Goodloe Byron 49 m., spor
Laikraščiai paskelbė streiką, pro
tuodamas bėgo parke ir staiga
prezidentu skaitytis. Prezidentas kai ir gazolino degintojai turės gijas".
testuodami prieš valdžios bandy
sukrito. Jis nuvežtas ligoninėn
išdrįso vetuoti kongreso priimtą mokėti specialius mokesčius.
mirė nuo širdies smūgio. Įdomu,
GIA direktorius ir prezidentas mą sugrąžinti cenzūrą.
"viešųjų darbų" įstatymo projek
kad
jis buvo patyręs bėgikas, šePrezidentas
Carteris
spalio
16
Carteris
paneigė,
kad
CIA
davė
tą, kuriame, kaip paprastai, bu
šiskart
bėgęs maratono lenkty
d.
planuoja
pasirodyti
televizijo
Ševčenkai pinigų užmokėti mer
— Nicaraguos prezidentas Sovo skiriamos lėšos atskirų kong
nėse.
reso narių rajonams ar senatorių je ir kalbėti apie infliaciją. Jo ginai. Prezidentas, spaudos klausi moza paskelbė spaudos cenzū
kovos su kainų kilimu programa nėjamas, pripažino, kad CIA ga ros atšaukimą. Jis pabrėžė, kad
valstijoms, tuo sustiprinant jų rin
kol kas nedavė vaisių. Algų ir
KALENDORIUS
kimines pozicijas. Prezidento veto kainų pastovumo taryba paskel lėjo Ševčenkai sumokėti kompen karinė padėtis toliau pasilieka ir
saciją už jo žinias, tačiau sumos naktimis miestų gatvėse drau
Spalio
13 d.: Edwardas, Kale
kongresas nepajėgė atmesti. Prezi bė, kad infliacija šiais metais yra
nebuvo tokios, kaip mergina pa džiama pasirodyti.
donija, Mintas, Vilūne.
dentui ypač nepatiko įvairūs van 9.5 proc. Prezidento programos sakoja. Judy Chavez pasigyrė,
—
Pirmąjį
Billy
Graham,
garSpalio 14 d.: Kalistas, Fortūna
dens nuostatai, užtvankų, kana antroji dalis nenumato
nau kad Sevčenko buvęs aukštas so suas amerikiečio evangelisto, pa
tą,
Mindaugas, Lakštuonė.
lų, rezervuarų statybos planai, jų įstatymų, bet pasitenkins įti vietų diplomatas Jungtinėse Tau
mokslą Varšuvos baptistų bažny
Saulė teka 6:59 v., leidžiasi
kurie būtu kainavę iždui apie 10 kinėjimais ir raginimais nereika tose, mokėdavęs jai po 500 dol. už čioje išklausė 2.000 lenkų. Len
4:15 v. v.
bil. dol. Prezidentas pagrindė sa lauti per didelių algų ir nekelti naktį, o vėliau — po 5,000 per kijos oficialioji spauda neužsimi
ORAS
Irane grupė moterų aprauda savo vyrus, žuvusius demonstracijose prieš
vo "veto" įstatymo išlaidingu- produktų kainų.
mėnesį.
nė apie Graham atvykimą.
Saulėta, temperatūra 601.
šacho režimą
Moldavija

VAKAR PRASIDĖJO EGIPTO
-IZRAELIO TAIKOS DERYBOS

Ryt baigia darbą

95-sis JAV kongresas

TRUMPAI
IŠ VISUR

*

DRAUGAS, penktadienis, 1978 m, spalio mėn. 13 d.

gė atakuodami, ne gindamiesi.
Puolimas, kaip sako strategai,
yra geriausias apsigynimas. To
kiu būdu išlaikė ir rezultatą sa
vo naudai.
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įvarčius įkirto E. Sinkus 2 ir
G. Haoughs. Žiūrovų apie 400.
Vytautas Gry ba_sk_s, 4144 So. M_plewood, Chicago, EL 60632 Oras rungtynėms idealus.
Telefonu namuose 847-1729, darbe 269-7567
Rezervas prieš Jets rezervą lai
mėjo 2:0. Įvarčius iš 11 metrų
baudos
įkirto, tėvo stilium, vie
Krepšinis
Lietuvoje
tampa
KREPŠINIS
"epidemija". Tais, 1938 m. įvyks nas iš penkių Jenigų, Stepas JeDRAUGO prenumerata mokama ii anksto
IŠ L I E T U V O S KREPŠINIO
nigas.
Gaila,
kad
rezervas
geres
metams 6 mėn. 3 mėn.
ta pirmosios Žemaitijos su Pane
Chicago ir Cook apskr. $37.00 $19.00 $15.00
Krepšinis Lietuvoje buvo pra vėžiu pirmenybės. Nugalėtojais nę komandą suorganizavo tik
13.00
18.00
Kitur JA.V.
35.00
dėtas žaisti 1922. 4. 23 d. Kaune. lieka Telšių vyrai ir moterys. prieš pat sezono pabaigą.
15.00
19.00
Kanadoje
U.SA- 37.00
krepšinio
15.00
20.00
JJ.
šiais P L D metais sueina 56 metai, Vyksta kariuomenės
Užsienyje
37.00
9J0O
15.00
00
kai tas labai mažai žinomas spor turnyras, universiteto čempiona PASKUTINĖS RUNGTYNĖS
Savaitinis
25tas žengė pirmuosius žingsnius tas, gimnazijų ir mokyklų, ne• Redakcija straipsnius taiso sa
% Administracija dirba kas
Šį sekmadienį, spalio 15 d., Limūsų tėvynėje. Pimą sykį oficia apsileidžia ir ūkininkų jaunimas.
vo
nuožiūra. Nesunaudotų straips
dien nuo 830 iki 4:30, šešta
nių nesaugo. Juos gražina tik ii
liai Lietuvoje žaidė krepšinį LF Galima sakyti, visa Lietuva tam tuanicos vyrų komanda vyks į
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
anksto susitarus. Redakcija už
Buffalo Grove žaisti paskutines
LS — Lietuvos fizinio lavinimo pa krepšinio "komanda".
• Redakcija dirba kasdien
skelbimų turinį neatsako. Skel
8:30 — 4:00, Šeštadieniais
sąjunga ir Kauno rinktinė. Rung
Lietuvos rinktinės
rezultatai šio sezono pirmenybių rungtynes
bimų kainos prisiunčiamos gavus
8:30 — 12:00.
tynes laimėjo LFLS 8:6. Pirmie rodo, kad Lietuvos jaunimas bu prieš lenkų Eagles. Eagles ligi
prašymą.
ji Lietuvos krepšininkai buvo : S. vo sveikas ir pajėgus fiziškai gar šiol dar nėra pralaimėjusi. Jų
Garbačiauskas, L. Juozapaitis, K sinti Lietuvos vardą. Štai rinkti įvarčių santykis 30:12. Lituanica
Bulota, V. Dineika, S. Darius, vė nės rezultatai: Lietuva —Estija pralaimėjo vienerias rungtynes.
B e n t viena lietuvaitė tikrai t u  gyvumo savo įdomiu žaidimu i r
liau su G i r ė n u žuvęs skrisdamas į 33 : 14, Lietuva —Lenkija 47 : Įvarčių santykis 38:17. Abi ko
patyrimu.
JNešiikaitia
palyginamai,
r ė t ų patekti.
Lietuva su "Lituanica" lėktuvu, 18, Lietuva —Prancūzija 79 : mandos žaidžia,
i r kiti.
15, Lietuva —Vengrija 112 : 9, nu neblogos klasės futbolo žaidimą,
Šių metų T o r o n t o ir apylin TINKLUOS
Niekas tada net nesvajojo, kad galėta buvo Suomija, Italija ir ki prilygstantį šio meto vietos makių stalo t e n i s o lygoje, k a i p ir
Italijoje vykstančios pasaulio
tos rungtynės duos pradžią, kuri tos valstybės. Lietuva laimėjo iš jor divizijos lygiui. Šios rungty
anksčiau, d a l y v a u s Toronto V y  vyrų pirmenybės eina į galą.
nės
nulems
Lituanicos
komandos
išgarsins Lietuvos vardą sporto viso taškų 402 prieš 125. Lietu
čio klubas s u keliomis koman- , Dalyvavo 24 komandos ir puspasaulyje ir išaugins žymių mū vos komandai taškus pelnė: P. padėtį. Eagles ir pralaimėjimo
_ ° _ ^ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ " , _ t , _ _ 3 ^ " I f i n a l i u s pasiekė Sov. Sąjunga,
sų sportininkų.
Lubinas 76, M. Ruzgys 73, V. atveju dar turės progos atsigrieb
nesnis
p a s i r o d y m a s i r dr. Al
P. Korėja, Kuba ir Italija. SenKrepšinio sporto pradininku Budriūnas 60, Z. Puzinauskas 2 3 , ti likusiose rungtynėse prieš Jets.
g i o Saunoriaus, k u r i s Ontario
Rungtynėms į Buffalo Grove
buvo kanadietis dr. James A. Nai- A. Andrulis 29, J. Jurgėla 19, kiti
(Nukelta i 5 psl.)
Momentas iš Toronto žaidynių jaunių baigmės tarp New Yorko LAK s t a l o teniso veikloje įnešė d a u g
yra
pasamdytas autobusas. Dides ir Chicagos Lituanicos
smith. Jis buvo YMCA instrukto po mažiau. Lubinas, tapo savo
Nuotr. J. Grigaičio
riumi JAV.
Krepšinio
žaidi tišku sinonimu, jis nemesdavo nė palyda šį kartą, labiau negu
m a s greitai paplito po visą pasau kamuolio į krepšį, bet jį "dėdavo". bet kada, laukiama. Norintieji tais, i r organizacija oficialiai j STALO TENISAS
Tel. ofiso ir boto: OLympic 2-4159
lį. Amerikoje studijavę kitų tau Jis buvo dviejų metrų ūgio. Pra vykti į rungtynes kviečiami re- buvo pradėta karališku įstaty-;
DR. K. G. BALUKAS
teMontrealyje
įvyko
stalo
zervuotis
vietas
klube,
2614
W.
dėjęs
žaisti
būdamas
13-os
metų.
tų studentai, grįžę į namus ska
mu, kuriuo organizacinio komi'
DR. P. KISIELIUS
Akušerija ir moterų ligos
pa
Ginekologinė Chirurgija.
t i n o susidomėjimą juo. Pirmieji į 1931 m. 9 kartus buvo rinktas į 69 St. Iš čia ir autobusas išvyks teto pirmininku buvo paskirtas! f180 t u ^ f '
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
* kur* ^
"
sekmadienį 10 vai. 41 min. Rung buvęs Real Madrido viceprez. I k v i e s t l J ; ? K a n a d o s [ ? * į m ° " 6449 So. Pulasld Rd. (Cravvford
Europą šį žaidimą
atgabeno
1443 So. 50th A ve.. Cicero
"All-American"
krepšininkų tynės 1 vai.
JAV kariuomenės daliniai.
Raimondo
Sapora.
J
o
pirmieji
i
terų
Dalyvavo
n
e
t
3
l
i
e
t
u
v
u
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak.,
Medical
Boilding)
Tel.
L
l
5-6446
rinktinę. Lietuvos krepšininkai
išskyrus trečiadienius.
U- žodžiai buvo, kad tos pirmeny-; tės. Kanados meistere M. Do- Jei neatsiliepia skambint 874-8004 Šeštadieniais
12 iki 4 vai. popiet.
Į tarptautinę plotmę krepšinis savo žinias ir gabumus perteikia ir
monkos nepralaimėjo nei vie
Priima ligonius pagal susitarimą.
kelią skynėsi labai lėtai. Tarp kitų
ANGLŲ KOMANDOSE
bės 1982 metais bus svarbesnės j
valstybių
sportininkams.
nerių rungtynių i r laimėjo pir
TeL REUaace 5-18U
tautinė krepšinio federacija įsis Ruzgys po karo treniravo ispa
negu b e t koK;e politiniai įvy
P I L N A SKOTŲ
DR.
V
L
BLAŽYS
mą vietą. Antroje liko G. H s u
teigė tik 1932 m. Pirmasis Euro n u s ir prancūzus.
kiai.
DR. WALTER J. KIRSTUK
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
s u dviem pralaimėjimais, 3 . G.
Anglų futbolo klubų koman
Į
pos čempionatas įvyko tik 1935 m.,
Marqnctte Medical Center
Lietuvis gydytojas
Lietuvos sporto pakilimą rodė dose nėra svetimtaučių treneP a t y s darbai prasidės po į Nešukaitytė, 4. B. Plučaitė, 5.
6132 So. Kedzie Avenue.
o pasaulio 1950 m.
3925 West 59th Street
S. Kavalerov, 6 E . Sabaliaus- Vai
pirmad., antrad ir ketvirtad Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. ir
Į nepriklausomos Lietuvos spor-< 1940 m. Kauno pirmenybės: jose Irių, kitaip negu kituose k r a š t u o į F I F A posėdžių Šveicarijoje ir
6
iki
7:30
vai.
vakaro.
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir H-S
tą, ypačiai krepšinį, didelį įnašą buvo užregistruotos 126 koman- | ge Viena iš priežasčių dalinai Į po F I F A prezidento J. Havelan- kaitė ir t . t. Sekantis p a n a š u s
šeštad. nuo 1 iki 3 vai.
vai. vak. Treč. ir šeštad. uždaryta.
Pagal susitarimą.
davė JAV lietuviai sportininkai: dos — 87 vyrų ir 39 moterų, j kalbos sunkumai. Dėl t o anglų | ge apsilankymo Barcelonoje. • turnyras numatomas kitą paOfiso telef. YVA 5-2670.
Lietuvos
pirmenybių
aukščiausioį
komandos
turi
daugybę
škotų
j
Pagrindinė
problema,
atrodo,
i
vasarį.
Steponas Darius — Darašius —
DR. IRENA KURAS
Rezid. tel. WAlbroak 5-3048.
Jucevičius, lakūnas, kilęs iš Že je grupėje žaidė 10 vyrų ir 6 mo- j trenerių. I š anglų 92 klubų ko j būtų finalinių varžybų dalyvių i Prieš sausio mėn. K a n a d a išGYDYTOJA IR CHIRURGE [
Tel. ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233
KCD1KIV ER VAIKV UGOS
maitijos, Eduardas Kriaučiūnas, teru komandos. Įvyko Žemaiti- j m a n d ų , padalintų į keturias di-1 skaičius. Iki šiol būdavo 16. | rinks savo vyrų ir moterų r i n k SPKCLALISTfi
DR. PETER T. BRAZIS
B. Budreika, Pranas Lubinas, J. jos, Šiaulų čempionatai. Pirmos vizijas, y r a n e t 19 škotų trene bet bendram pasaulio futbolo ly i tinę, kuri dalyvaus pasaulio pir
MEDICAL
BL'EUDING
Knasas, dr. K. Savickas, Mykolas pirmenybės įvyko ir Lietuvai su rių i— menedžerių, o škotų žai giui smarkiai pakilus, numato- i menybėse Šiaurinėje Korėjoje, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
S200 W. 81st Street
grąžintame Vilniuje. Ne tik krep dėjų net 211.
ma 24 komandos. Tačiau Ispa-I
! Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto
Ruzgys.
2434 West Tlst Street
iki i vai. nopiet
s
šininkai,
bet
ir
kitos
sporto
ša
nija t u r i bėdos su ^pakankamai Ulllllllllliiiiiiiimimilllllliiiiiiillliiiiiiiii Vai.: pirm., antr.. ketv. Ir penkt.
Be aukščiau čia išvardintu bu
SCHIAFFINO A P I E
Ofs. tel 737-1168, rez. 239-2919
1:00 - 5:00 vai. popiet. treč. ir Sešt.
dideliais stadionais ir tiek ko-i S O P H I E
v o visa eilė ir kitų žymių sporti kos Lietuvoje gyvai reiškėsi.
tik susitarus.
B
A
R
Č
U
S
Stepas Varanka
ARGENTINĄ
-mandų patalpinimu. 16 IspaniOfs. HE 4-1818; rez. PR 6-9804
RADIO ŠEIMOS VALANDOS
ninkų iš JAV kaip K. Savickas,
DR. J. MEŠKAUSKAS
Visos programos ii WOPA
Juan Schiaff ino, buvęs Uru- į jos miestų jau pareiškė norą,
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
P . Talzūnas, J. Žukas ir kiti. Krep
LIETUVOS
P
E
R
G
A
L
E
S
Lietuvių
kalba:
kasdien
nuo
pir
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
gvajaus
futbolo
žvaigždė
ir
j
kad
juose
vyktų
rungtynės.
Pašinio sportas tapo Lietuvoje ne
DR. EDMUND L CIARA
madienio
iki
penktadienio
3:00
—
Specialybe
vidaus ligos
paprastai populiarus, galima sa
Lietuvos krepšinio
rinktinė 1950 m. Pasaulinių pirmenybių i grindiniai miestai, žinoma, bus 3:30 vai. popiet. — šeštadienį ir
OPTOMETRISTAS
2454
West
71st
Street
(Urugvajaus) j Madridas ir Barcelona, tačiau sekmad. nuo 8:30 iki 9:30 v. ryto.
kyti pasidarė tautinis sportas. Kol nuo 1925 metų iki paskutinio dalyvis, kur j o
2709 West 51st Street
71-os
ir
Campbell
Ave.
kamp.
iki to priėjo, buvo daug nusivyli t u r n y r o Vilniuje iš viso y r a su- rinktinė įveikė finalinėse favo- j g ^ - O g kandidatai y r a ValenciTelef. 484-2413
Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtad. ir
Tel. _ GR 6-2400
penktad 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
1490 A. M,
mo, vargo ir apatijos.
žaidusi 240 rungtynių. I š jų 1 4 7 . r i t ą Braziliją 2-0, nėra labai g e ,
BūhsLO
įr
SevūiįfL
Vai.: pagal susitarimą: pirmad. Ir
ketv.
1-4
ir
7-9;
antrad.
ir
p
e
n
k
t
7159 S, M._PLEWOOD A VE.
Pusfinalyje, žaidžiant kryžmi buvo laimėtos. 92 pralaimėtos j ros nuomonės apie dabartinį P a
10-4; šeStad. 10-3 vai.
Telef. — 282-4422
CHICAGO, 1LL. 60629
Krikščiūnas
n e sistema, Lietuva susitiko su sa ir vienerios, ir būtent prieš Ku- i šaulio meisterį Argentinos rink
DR. ROMAS PETKUS
111M llillMl 1111 IDIIUlIIitlIltlllf llllllllf II11II1 Ofis. teL 735-4477; Rez. 246-2839
tinę. J i s pareiškė: "Argentinievo "pusbroliais" lenkais. Jų ne bą, baigtos lygiomis.
AK_Ų LIGOS — C H m r R G M A
Daugiausia rungtynių žaista I čiams labiausiai pavyko todėl,
Ofisai:
vertinami Lietuvos sportininkai
DR. L DECKYS
111 NO. WABASH AVE.
laimėjo 32 : 25. Nustebo ne tik ko prieš Latviją — net 36, iš ku- kad jie žaidė savame krašte, E u
GYDYTOJA ER CHIRURGE
4200 XO. CENTRAL AVE.
LIETUVIŠKA VAISTINĖ
mandos krepšininkai, bet ir visa r i ų 18 laimėta ir 18 pralaimėta, j ropoję niekada jie nebūtų laimė
Specialybe — > e m | _•
Valandos pairai susitarimą.
E_noci_es ligos.
2557 W.69th Street Tel. 776-4363
Blogiausiai sužaista prieš Sov. J ję, nes jų rinktinė n ė r a ypač
Lenkija.
CBAWFORD MEDICAL BLOG
DR. FRANK PLECKAS
Nuo 1937 m. krepšinio spor- Sąjungos rinktinę:
11 pralai- geras vienetas".
6449 So. Pnlaski Road
(Kalba lietuviSkal)
J.&J.PHARMACY
tas Lietuvoje buvo pasididžiavi-!mėta, tik vienerios laimėtos
ė
100 MILIJONŲ ŽIŪROVŲ
OPTOMETRISTAS
m o laikotarpis. 1937 m. įvyko
Tad y r a kuo didžiuotis.
V. V O K I E T I J O J E
DR. A. B. GLEVECKAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius nVaistai, vftanitna!, importuoti kvepalai, gydomos žot§» I r t i
Klaipėdos piermenybės. Moterys
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
"Contart l r n - J V
Važiuojamos kėdės, remenia! ir kt„ pirkti ar nuomoti;
žaidė po metų. Klaipėdoje iški FUTBOLAS
Statistika rodo, kad V. Vokie
Nemokamai supakuojame dovana*.
2618
W.
7lst
St. — Tel. 737-5149
TeL — BE 3-5893
lo ir vėlesnieji Lietuvos rinktinės
tijos aukščiausia Bundes lyga 1
Vai
pagal
susitarimą.
Uždaryta treč
Specialybė Akių ligos
LITUANICA — JETS 3:2
žaidėjai: A. Cenfeldas, V. Ralkegali atšvęsti naują rekordą:
Pristatymas nemokamai
DR. LEONAS SEIBUTIS
3907 Vvest lOSrd Street
vičius, žaidę Vytauto Didžiojo
Lituanicos komandai praėjusį nuo pirmosios jų žaidimo die-j
INKSTŲ, PCSLfiS IR
ANGELĄ
ir
VYTENIS
DIRKIAI
savininkai
Valandos
pagal
susitarimą
gimnazijos penketuke.
sekmadienį gana sunkiai sekėsi nos (Bundes lygos), 1963 m. į
PROSTATO
CHIRURGIJA
- —'
,
Pergalė Rygoje sukėlė nepap iškovoti pergalę prieš jamaikie- m. rugpiūčio 24 d. iki paskuti
2656 W. 63rd Street
Ofiso tel. — PR 8-2220
rastą krepšinio norą rungtyniau čių (juodžiu) komandą Jets. Jų nio šeštadienio net 100 milijonų
Vai.
antrad. nuo 1-4 popiet
DR. JANINA JAKšEVIčIUS
ti.
komada nė vienoje pozicijoje n e  žiūrovų suplaukė į vokiečių sta
ir
ketv.
nuo 5-7 vakare
J O K S A
Po Europos pergalės krepšinio atrodė silpnesnė, o puolimas ne dionus. Jie išleido apie 325 mi
see us for
Ofiso
tel.
776-2880,
rezkL 448-5545
VAIKŲ
LIGOS
aikštėse kilo naujos žvaigždės: V. palyginamai darniau
lijonus
dolerių
už
bilietus,
ku
operavo.
2656 West 6Srd Street
DR. J. J, SIMONAITIS
Leščinskas, M. Šliupas, broliai A. Vartininkas, gal silpniausia vie rie buvo išparduoti 34 lygos
U 0 H & tin&ncing
Pirmad., antrad.. ketvirtad. ir penkt
GYDYTOJAS
ir V. Andruliai, broliai A. ir V. ta, bet ir tas sulaikė Sinkaus klubuose. Iki šiol b u v o sužais
_txo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai.I
the best wty to sav^reguiarry!
AT OUR 10W KATES
vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai.
Adresas 4255 W. 63rd Street
Norkai, S. Mackevičius, A. Cen vykdytą baudinį. Bet kas tokio tos 4521 rungtynės, t a i reiškia
W t H BEPAVMFNT
OfL*o telef. R E 5-4410
feldas, V. Puzinauskas, V. Kula nesulaikytų? Lituanicos komandos kad vidurkis buvo apie 22,000
TO F1T VOUR I N C O M (
Kctldenoljos telef. GR 8-061"
Of*. PO 7-6000
Rez. ii A 3-7278
kauskas ir kiti jauni Lietuvos spor žaidėjų didesnė ištvermė nulėmė
Ofiao val. : pu_ad. ir ketvirtad.
žiūrovų kiekvienoms
rungty
DR. A. JENKINS
tininkai.
nno 1:00 ligi 3:00 vai. popiet
pergalę
—nuo antrojo puslai- nėms.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Po pergalės Rygoje Lietuvos kio vidurio daugiau vyravo aikš
— Ispanija, č i a įvyks pasau
Ofiso tel. H E 4-2123. Namu CI 8-«l»3
•_
sportininkai: krepšininkai, tenisi tėje. Rungtynes rezultatu 3:2 bai3844 West 63rd Street
lio futbolo pirmenybės 1982 m e
Compcundtd
ninkai ir lengvatletininkai lankė
DR. V. TUMASONIS
Q u a r t e r! y
Valandos pagal susitarimą
si JAV lietuvių kolonijose. Čia
CHIRURGAS
OUR SAVINGS
Europos čempijonai pralaimėjo
2454 West 71st Street
CERTIFICATES
1002 N. Western Ave., Chicago
Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad
savo buvusiems mokytojams.
EARNUPTO 7 3 , 4 %
Tel. 4S9-4441
2-5 lr 8-7 — iš ankAlo susitartu.
1938 m. Kaune vyko pasaulio
fk. K. A. JUČAS
lietuvių tautinė olimpiada, dė
TeL ofiso PR 6-6446
ODOS
UGOS — CHIRURGIJA
mesio centre, žinoma, buvo krep
F. C. WINSKUNAS
7110 W. 127 S t , Palos H>i*hts
šinis. Vyrų grupėje žaidė 24 ko
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
TeL 361-0730
_ _
mandos, jų tarpe dvi iš JAV, dvi
S107
West
71st Street
Valandos pagal susitarimą
LENPCft
iš Latvijos, viena iš okupuoto
Valandos: 1-8 vai. popiet
Trei!. Ir se&tad. pagal suaitartm*.
2212 WEST CERMAK ROAD
Vilniaus krašto. Iš Amerikos žai
įstaigos
ir
boto
tel.
652-1381
Chicago, 111. 60608
dėjų pasižymėjo M. Ruzgys. Jų
Ofs. teL 586-3108; narna S81-S772
komanda laimėjo 27 : 21. Joje
DR. FERD. VYT. KAUNAS
DR. PETRAS ŽU0BA
PETER KAZANAUSKAS, Pres. Phone: 847-7747
žaidė: Avelis, Jankaitis, Pečiu
BENDROJI MEDICINA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kaitis, Pečiulis, Petraitis, Ruzgys
1407 So.49th Oo_rt, Cicero. 111.
6745 VVest 6Srd Street
SERVING CHICAGOLAND SINCE1905
ir Tenzis. Tai buvo Lietuvos krep
Kasdien 10-12 ir 4-7
Vai.: pirm, antr., ketv. ir penkt.
šinio pasididžiavimo metai.
Utskyrus
r—*
lr
ieštad
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą.
Pabaltiečių krepšinio varžybose Augsburge BU estais 1947 m.
• ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ Į ( ^ ^ • • . • • • vys-t

PASSBOOK
SAVINGS...

5
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Okupuotųjų aukot ir

KITATAUČIŲ VEIKLOS PAVYZDYS

LIETUVOS LAISVES KOVOTOJAS

TOKIA YRA POLITIKA IR VEIDMAINYSTĖ
Vienaip kalbama, kitaip daroma

Diplomatija ir hipokrizija daž amerikiečiai sunkiai galėjome ti
Apie Šarūno Žukausko darbus ir veiklą
Prof. dr. A. Štromas, kalbėda- timais My Lai vietovėje bei innai sunku atskirti viena nuo ki kėti, kad neįmanoma taikiai gy
mas Toronte, papasakojo, kaip formavimas apie "Ugandos Hit"... kalba truko apie valandą. kuo mes, lietuviai, blogesni už ki tos. Tai galioja net toms diplo venti su Maskva, nežiūrint baisių
1974 m. kovo 5 d. Vilniuje so
lietuyius suerzino okupantų pa- lerį" Idi Aminą, tačiau visiškai
matijos formoms, kurios neva re gandų, ateinančių iš Rytų Euro
Jis
sakėsi nesąs socialistinės sant- tus?
reiškimas, būk Kalanta buvo psi- nutylima apie Sovietų Sąjungos vietinio teismo nuteistas pasku
pos, kuriuos mes buvome linkę
varkos j?riešas, tačiau manąs, kad
miasi morale ir žmoniškumu.
chiškai nesveikas. Norėdamas tai masinius žudymus, masines de- tinio kurso medicinos studentas
Ne
teismas,
o
susidorojimas
tarybų valdžia nesanti liaudies
Diplomatija Websterio žodyne laikyti normaliomis didžiojo ir
paneigti, kitas jaunuolis vie- portacijas. Šiaip lietuvių atžvil- S. Žukauskas pagal LTSR BK 68
valdžia, nes ji atnešta okupaci
tarp kitko aptariama kaip me kruvinojo konflikto pasėkomis"
Žukauskas
savo
veiklos
nelaiko
str.
šešeriais
metais
griežto
reži
šai susidegino Varėnoje, prieš giu tame Niek leidinio tekste numo lagerin ir šiuo metu baigia jos keliu. 1918 metų "revoliuci nusikaltimu prieš liaudį ar tau niškas būdas laimėti, nesuke (260 p.).
tai^ aplankęs gydytoją ir gavęs sikalstamų punktų nėra.
ja" Lietuvoje kilusi ne liaudies tą ir neprašo sušvelninti bausmę, liant priešiškumo.
Hipokrizija
"Sulaikymo doktrina rėmėsi
pažymėjimą, kad yra sveikas.
Paruošti net diskusijoms klau- atlikti bausmę. Jo dabartinis adre
sas: Moskva, učr. 5110 (— VS, SS masėse, o buvusi paruošta Mask o tik reikalauja jį paleisti. Jis krei ten pat aptariama kaip menas prielaida, kad mes pripažįstame
Giliai prisimintinas ir kitas simai. Siūloma suvaidinti NuerSR, Permskaja obl., 61'23, Čukovs voje ir iš ten Raudonosios armijos piasi į teismą:
ar praktika nuduoti tokį, kokiu Sovietų įtakos sferą, atžymėtą
faktas: partizanas J. Gimbutas, enbergo teismų eigą. Mokyatnešta
į
Lietuvą,
kartu
su
Kap
skij r., pos. Kučino učreid. VS
nesama, rodyti jausmus, kurių raudonosios armijos jėga, įskai
kalintas Sibiro lageriuose 25 me- tojams pasiūloma spausdinių,
—Cia ne teismas, o susidoro
suku ir Angariečiu. Jų valdžioje
389) 36, Šarūnas Žukauskas.
nejaučiama, taigi sukta gerumo tant ir tai, kad, kiek tai lie
tus, vėliau dar papildomai buvo kuriu sąrašas užima net pusantvyravo lenkai, rusai ir žydai, ku jimas... Kodėl jis uždaras? Ar iš simuliacija, šie elementai daž čia mus, Maskva gali elgtis su
Gimė
1950
m.
Kaune.
Labai
ge
nubaustas 5 m. kalėjimo. Jis bu- ro mašinėle rašyto puslapio,
tikrųjų teismas bijo, kad įniršę
rai mokėsi vietos aukštesniojoje rie su nepriklausomybės ištrošku žmonės jo nesudraskytu. Bijo nai naudojami valstybinių ir ki tautomis už geležinės uždangos
vo žiauriai tardomas, mušamas.
*
mokykloje, kurią baigęs tęsė moks sią Lietuvos liaudimi neturėjo te jūs — "susirinkę dėl trupinio tų viešųjų reikalų tvarkyme, tad daugiau ar mažiau kaip jai pa
Siekta jį įjungti į šnipinėjimą.
Savo idėjoms skleisti, ypač rylą Kauno Medicinos institute. Čia nieko bendro. Lietuviai organiza aukso, gardaus valgio šaukšto" galime įsivaizduoti, kokia mišrai tinka" (299 p.).
Naujų Metų išvakarėse, kai kali- šium su Hitlerio siautėjimu ir
taip pat buvo vienas geriausių vę savanorių kariuomenę dėl to, (V. Kudirka)... Nors iš vardo esa nė yra tai, ką vadiname politika.
niai buvo suvaryti į barako salę, izraelitų naikinimu, žydai moky"Tai buvo mūsų politikos prak
studentų ir suėmimo metais tu kad išgintų iš Lietuvos naujus te lietuviai, tačiau neveltui liau
Kalbėdami, sakysim, apie So
J. Gimbutas išėjęs priekin prabi- tojams siūlo net penkis filmus, o
rėjo baigti medicinos mokslus, okupantus — bolševikus. Toliau dies išmintis sako: savas šuo skau-. vietų politiką Lietuvos atžvilgiu, tiškos gairės visą laiką, nežiūrint
lo: "Kas šiame popieriuje para- yra paruošę net ir daug daugiau,
išlaisvinimo
panegyrikų. Kaip
įsigyti diplomą ir pradėti gydy Žukauskas paminėjo 1939 m. Rib- džiau kanda...
perdaug šios rūšies sunkumų ne
syta, mano krauju parašyta. Aš, 2ydai paruošę audio-visual merinkimų
šūkis
tai
galėjo būti gra
tojo darbą. Neblogai išmoko ang bentropo — Molotovo paktą dėl
turime, nes Sovietų politika yra
Justas Gimbutas, pareiškiu, kad džiagos, patefono
plokšteliu,
lų, . prancūzu ir vokiečių kalbas. Pabaltijo padalinimo. Taigi ir
Žukauskas savo kalbą užbaigė gana gramozdiška, todėl, paly ži muzika kai kurioms mažumų
jokios trotūros nepalauš ma- brošiūrų. Sudaryta net ir <14 min.
1940
metų
Tarybų
valdžia
Lie
Priklausė komjaunuolių organi
V. Mykolaičio — Putino žodžiais: ginti, aiški, nežiūrint kokią pro grupėms, tačiau tai buvo apgau
no ištikimybės Jėzui Kristui ir filmas apie vieno vadinamo natuvoje
buvo
atnešta
Raudonosios
zacijai ir buvo veiklus jaunimo
— Priešas mus spaudžia gele pagandą jie naudoja priedangai. linga" (299 p.).
Lietuvai". Jis tuojau buvo suim- cių kriminalistio Boleslovo Mai
armijos. Tariamos revoliucijos ar žinėm rankom, tačiau brangiau
gretose.
Visą pokario laiką "mes buvo
Sunkiau vertinti
amerikie
tas, sumuštas ir įmestas karcerin kovskio teismą Mineoloje, Long
revoliucinės situacijos Lietuvoje sias žodis — laisvė- (LKBK II t., čių politiką Lietuvos atžvilgiu. me kalti, kalbėdami vienaip ir
pusei metų. Šiuos faktus paskel- Island.
Prieš rusinimą
yra ne kas kita, kaip šlykštus me 135 — 137 psl).
Paviršiuje ji atrodo tiesi ir žmo veikdami kitaip" (301 p.).
bė 'Tėviškės Žiburiai" spalio 5
Pasirodo žydai ne tik paruošę
las. 1940 m. buvo vykdomi suė
Tačiau
anksti
Šarūnas
pastebė
niška.
Kartojami okupacijos ne
Kai tik Šarūnas buvo suimtas,
d., nr. 40.
gausiai filmų, lengvai visiems
Fas čia cituota, žinoma, nieko
mimai ir trėmimai, o pokario me
jo
planingą
lietuvių
moksleivių
pripažinimo
pareiškimai. Pati
jo
motina,
praktikuojami
advo
Tai kančios ir kraujo balsas prieinamų, bet sukūrę ir trejetą
naujo objektyviam
stebėtojui,
tai dar baisesni: teroras, išbuožini
draugiškumo.
mus, išeivijos lietuvius įpareigo- kasečių, išspausdinę keletą pa- rusinimą mokyklose ir visas oku mai, "žaliukai", "stribai", masi katė Birutė Stulgytė — Žukaus riama daugybė
nors
labai
liūdna.
Tik
geriau
ga
Vis dėlto kai kurie veiksmai kal
jąs visas jėgas sutelkti vieningai skaitų Holocaust klausimu, pa- pantų rusų neteisybes mūsų nės tremtys, pareikalavusios 300. kienė neteko darbo.
lima
suprasti,
dėl
ko
mūsų
lais
tautai, vietos gyventojams. Jo
ba kitaip. Vienas ryškiausių at
kovai prieš okupanto priespaudą, ruošę žemėlapių.
000 žmonių aukų. O kur suėmi
vės reikalai tarptautine prasme
Dabar
Š.
Žukauskas
atlieka
nuotaikose
atsirado
pasipriešini
vejų yra Helsinkio aktas ir su juo
Kai net mirties nebijodami paČia suminėtieji dalykai yra tik
mai,
kalėjimai,
lageriai,
įvairios
vis
nė kiek negerėja.
vergtieji mūsų didieji patriotai daugiausia liečiamieji žydų nai- mo atėjūnams jausmas. Tęsda represijos, nekaltųjų šaudymas, bausmę Permės griežto režimo la surišti aukščiausių amerikiečių
Kartu negalima sakyti, kad ašaukia Lietuvai laisvės, būtų kinimą, šiaip gi savo tautos rei- mas mokslus jis patyrė, kad ru "Stalino kultas" !Po karo žmonės geryje kartu su Petru Plumpa — pareigūnų pareiškimai. Mūsų paPluira
ir
Sergiejum
Kovaliovu.
sai
draudžia
jaunimui
pažinti
čių
komentarai
dėl
jų
išreiškė
bemerikiečių
viešieji šnekalai ir gesmirtina tautinė nuodėmė savo jė- kalus populiarinti žydai turi milį Sibirą buvo vežami ne klasiniais, (LKBK IV t. 147 psl.) Jis jau atsė
gimtosios
Lietuvos
praeitį
ir
ne
gas tirpdyti tarpusaviose grum- žiniškas bibliotekas, gerai orgabet nacionaliniais motyvais. Dar dėjo ketverius metus iš šešerių veik priešingas pozicijas. Vieni į tai visai neturėtų vertės ir reikšleidžia
informuotis
apie
įvykius
tynėse, kai reikia visas pastangas nizuotus štabus, daugybę vaizdiir dabar yra žmonių, neturinčiu metų bausmės. Vos 28 metų am mato, kad esame parduoti, nura mės Lietuvos laisvės ateičiai. Vis
tiek
krašte,
tiek
užsienyje.
Jis
telkti akcijai prieš pavergėjus, dabar išsivysčiusią
priespaudą,
teisės grįžti į Tėvynę. Tai baisi žiaus yra blogos sveikatos ir rei šyti. Kiti žiūrinėjame akto teks gi oficialus angažavimasis egzis
ryžosi
pagal
savo
jėgas
bei
Tai ypač svarbu dabar, kai ne nes medžnagos. Kovodami prieš
žala Lietuvai. Iki šių dienų pasi kalingas nuolatinės geros priežiū tus ir randame eilę suktų frazių tuoja, tik jis nėra realus veiksnys
sąžinę
kovoti
dėl
savo
tautos
lais
ir vingių, paliekančių užtenka ir viltis šiuo metu.
tik kruvina priespauda tėvynėje, slegiančią žydus Sovietų Sąjunreiškia rusiškasis šovinizmas, va
bet kai prasideda ir medžioklės goję, jie yra įtraukę daugybę įta- vės prieš rusų vykdomą priespau roma nutautinimo politika. Ru ros. Jo motinos giminės bandę ra mai neaiškumo visokiems aiški
Jonas Valantiejus.
naujų aukų tarp išeivijos lietu- kingų žmonių iš kitų tautų ir iš dą ir tuo būdu atsidūrė disiden sams Lietuvoje suteikiamos kur šyti iš Amerikos laiškus Šarūnui, nimams. Reikia manyti, kad taip
vių.
kitų tikybų. Pvz. jie yra sudarę tų sąjūdyje. Vieno kolegos buvo kas geresnės sąlygos negu lietu juos gavo atgal be jokio paaiški padaryta sąmoningai. Beveik vi
nimo.
išduotas, suimtas ir kaltinamas
sada nepolitiniai aktai ir jų aiš
UGNIKALNIŲ PAVOJUS
*
vadinamą National Interreligous priešsovietine
propaganda
ir viams. Rusų tautybės gyventojų
Daug ko galėtume pasimokyti Task Force on Soviet Jewry, kur priešsovietinės organizacijos kū didėjimas Lietuvoje aiškinamas
Šarūnas Žukauskas jokio bau-, kinimai turi lemiamą reikšmę, o
Prancūzijos spauda neseniai
iš kitų ryžtingų, kad ir ne visada egzekutyvo direktorė seselė vie- rimu pagal RSFSR BK 70 ir 72 darbininkų trūkumų, tuo tarpu džiamojo nusikaltimo neatliko, ne gyvenimo realybė. Tai realybei
pateikė duomenų apie žmonių
Lietuvoje gyventojai verbuojami jis sovietinio teismo nubaustas geriau suprasti turime prieš akis
mums draugiškų tautų. Štai, po nuolė Ann Gillen. Jai buvo šu str.
į Kasaehstaną ir kt. Tarybų Sąjun vien už savo politinius įsitikini ne tik pačius faktus, bet ir dau aukas, kurių pareikalavo žemės
to kai buvo parodytas lietuviams darytos sąlygos net vykti į BelgLietuvos Katalikų Bažnyčios gos vietas. Šitaip vykdoma kolo
ar mažiau autoritetingus pa drebėjimai ir ugnikalnių išsivernedraugingas "Holocaust'* fil- radą ir kitus centrus keliant žy
mus ir nėra jokios vilties, kad jam giau
KronikosTI
t.
duomenimis
Šarū
sisakymus
tų asmenų, kurie įta-Irimai. Pavyzdžiui 1920-1950
nizacija. Rusijos imperija tebėra išėjus iš lagerio jis nebus toliau
mas, JAV žydai paruošė specialų dų patiriamas nuoskaudas Sovieno
Žukausko
ir
kitų
tuo
metu
kojo, o gal ir apsprendė amerikie metais per žemės drebėjimus
tautų kalėjimu. Visos pasaulio
16 pusi. mašinėle tekstą mokyto- tijoje. Si Task Force leidžia savo
KGB persekiojamas. Buvusių po
suimtųjų
veikla
reiškėsi:
žuvo daugiau kaip 14 tūkstan
tautos kovoja už laisvę, visos pa
čių pozicijas.
jams, kad jie klasėse tęstų aiški- biuletenius, kur randama vietos
litinių
kalinių
pavyzdžiai
rodo,
1.'
Pogrindinės
organizacijos,
žangios jėgos jas palaiko. Tad
nimus apie nacių vykdytą žydų iškelti ir lietuvių katalikų kenčiaŠtai amerikiečių užsienio poli čių žmonių. 1951-1976 metais
kad
jų
likimas
sovietinėje
sant
siekiančios
informuoti
visuomenę
naikinimą. Sį leidinį finansavo mą priespaudą Sovietų okupacitikos buvusių pareigūnų Averell kasmet per žemės drebėjimus
apie nusikalstamą tarybų valdžios
varkoje pasibaisėtinas. Todėl būtų W. Harriman, George F. Ken- žūdavo vidutiniškai po 10 tūks
Bruner fundacija, o parūpino joje.
veiklą lietuvių tautos atžvil
gera, kad apleidęs baisųjį rusų nan, George W. Bali memuarai tančių, o kitais skaičiavimais
vadinama
Anti - Defamation
*
giu, įkūrimas: buvo priimama
lagerį Šarūnas galėtu atvykti lais- ir argumentacija daug ką nu — net iki 30 tūkstančių žmo
League of B'nai B'rith, pavesdaKaip plačiai žydai yra suorgapriesaika, renkamas nario mokes
vojon Amerikon giminių bei arti šviečia kitaip, negu buvome lin nių.
ma leidinį paruošti Evanstono nizavę savo akciją, galima nutis. 2. Platinimas atsišaukimų
mųjų globon. Jo likimu turėtų kę matyti ar nematyti. Jie visi
Taigi, šiuo metu svarbiau
aukšt mokyklos mokytojai Ann jausti prisimenant, kad jie jau yVasario 16-sios proga.
daugiau susirūpinti lietuvių iš pripažįsta Sovietus jėga, turin sias uždavinys surasti metodus,
L Niek. Čia aiškinama, kodėl ra sudarę šiuos veiklos centrus:
eivija, mūsų veiksniai, organiza čia pagrindinę reikšmę ameri įgalinančius prognazuoti žemės
reikia pamokų metu kalbėti apie National Conference on Soviet
3. Pogrindžio leidinio "Nauja
Holocaust, informuojama apie Jewry, National Jewish Commu- sis Varpas" ruošimas.
cijos ir pavieniai geros valios tau kiečių pasaulinėj politikoj. Su drebėjimus. Šiuo metu prognopadėtį Hitlerio Vokietijoje, anti- nity Relations Advisory Council,
tiečiai. Ypač savo kolegą studen ja tenka bendradarbiauti bend- zės dar labai neefektyvios. Kai
4. Draudžiamos literatūros lai
semitizmą Europoje, žydų naiki- Union of Councils for Soviet
tą Šarūną niekad neturėtų pa rujų interesų ribose ir rasti būdus į kurie mcksUninkai daro išvadą,
nimo vyksmą. Ragindama Ho- Jews, Student Struggle for So- kymas ir platinimas.
kad 1990 metais dėl žemės
miršti gausi išeivijos lietuvių sugyventi.
locaust klausimą kelti ne tik isto- viet Jewry, taigi į kovos sūkurį
5. S. Kudirkos šeimos rėmimas
šiuo
atžvilgiu
ypač
ryškūs
yra!
drebėjimo bus galima žmones
studentija, jaunimo organizacijos
rijos, bet ir sociologijos bei filoso- prieš žydų priespaudą Sovietų pinigais. (130 psl.).
George W. Bali, vieno buvusių įspėti prieš 24 valandas.
fijos pamokose, įtraukiant į stu- Sąjungoje
stengiamasi įtrauk—ateitininkai, skautai, šviesie- prezidentų Kennedy ir Johnson
Iš viso yra 380 veikiančių
Kalba teisme
dijas ne vien moksleivius, bet net ti visus sluoksnius, neišskiriant
užsienio
politikos
architekto,
pa
ugnikalnių,
kurie gali sukelti
čiai — samariečiai, varpininkai.
ir jų tėvus. Pažymima, kad iš tos įr studentijos, tam turint speciaŠ. Žukausko nusiteikimas ir
sisakymai. Knygoje The Discip- pavojų. Dabar jau ekonomiš
Gelbėkime laisvės kovotoją Ša
Anti - Defamation League pap- i ų centrą.
drąsa išryškėjo paskutinėje jo kal
line of Power (1968, Little, kai realu iš anksto numatyti
rūną Žukauską.
rašius, duos ir daugiau medžiąTuos visus dalykus suminime, boje 1974 m. kovo mėn. pradžio
Brown — Co.) jis pripažįsta pir galimus ugnikalnių išsiverži
gos. Siūloma, šiam klausimui kad pabrėžtume, kaip dar daug je sovietiniame teisme Vilniuje:
B.
K.
minę
amerikiečių pažiūrą: "Mes mus,
Šarūnas Žukauskas
jm.
mokykloje skirti 4-5 dienas. Duo- ko trūksta mūsų veikime, kaip
dama tų pamokų programa r dar daug mums reikia pasitemppažiūrėti kas su juo atsitiko pamatė, kad jos šeimininkė] Poškienės neprisipažino ir papasakojo, kad tą vakarą, kaplanas, kaip į šio klausimo stu- ti lyginant su kitais. Mūsų jėgos
guli lovoje perkirsta galva, visa aptaškyta krauju. Salia da buvo nužudyta Poškienė, jis buvo nuėjęs į esantį ne
dijavimą įtraukti moksleivių ini- ribotos. Už tat, neremkime ir nejos lovos lopšyje gulėjo ir verkė, aptaškytas motinos toli Šienlaukio geležinkelio stoties restoraną, kuriame su
ciatyvą.
palaikykime tų institucijų, kukrauju, jos apie vienų metų amžiaus vaikas. Apie įvyku pažįstamais girtavęs iki 5 vai. ryto, o po to grįžęs į sa
Toliau —siūlomi pusvalan- rfos kovoja prieš tokį pat patriosią žmogžudystę pranešė kaimynui, o jis Šiluvos policijai. vo namus. Klausinėjami liudininkai, kurie tą vakarą
džio spalvoti filmai apie kon- tą lietuvį, o ne prieš okupantą,
Bu v. Lietuvos kriminalinės poBci jos
Klausinėjamas Poškienės vyras papasakojo, kad buvo tame restorane, papasakojo, kad Vaiciekauskas tik
centracijos stovyklas nacių lai- Mūsų tauta kenčia istorijoje nevaldininko atsiminimai
prieš
porą savaičių jis pardavęs arklį, už kurį gavęs 500 rai tą vakarą buvo restorane iki 10 valandos vakaro,
kais, numatoma moksleivių na- girdėtą priespaudą. Dabar atėjo
litų
ir
tuos pinigus atidavęs savo žmonai, kad ji juos pas kuriame su jais išgėręs kelis stikliukus degtinės. Apie
mų darbams medžiaga, siūloma valanda, kai nė vienas lietuvis neSTASYS TRINKA
save laikytų. Pagal jo parodymą, jo žmona tuos pinigus 10 valandą jis iš restorano buvo pasišalinęs ir į jį grįžo
į klases pasikviesti buvusius kon- turi pasilikti abejingas tautos
laikė savo lovoje padėjusi po pagalve. Kadangi jo kaimy tik apie 1 valandą nakties. Kadangi nuo Šienlaukio gele
11
centracijos lagerių kalinius žy- tragedijai, neturi pasilikti nuošanai žinojo, kad jis pardavė arklį, tai kuris nors iš jų, žinkelio stoties, einant vieškeliu, kuris eina aplink pel
Vedant
kvotą
paaiškėjo,
kad
nužudytos
Poškienės
dus, išlikusius gyvus. Smulkiai liai stovinčio stebėtojo vaidmeišdirbta tokių Holocaust pamo- ny, neturi teisės drumsti laisvės vyras Petras, drauge su savo broliu Jonu, po tėvo mirties sužinojęs, kad jo nėra namuose, atėjęs nužudęs jo žmo kes ir mišką iki Poškaus namų buvo apie 7 kilometrus,
kų eiga, nužymint kokius tekstus siekiančių gretų, nes reikia mobi- paveldėjo 20 ha ūkį. Kaimui skirstantis į vienkiemius, ną ir paėmęs laikomus po pagalve pinigus. Kai jo pa o neinant tiesiog per mišką, paprastu keliu, buvo tik 3
Vaiciekauskas,
skaityti (pvz. Anne Frank dieno- lizuoti visas savųjų ir mums prie- jie paveldėtą žemę pasidalino pusiau. Petras pasiliko gy klausiau, ar jis po nužudymo žmonos patikrino, ar žudi kilometrai, tai buvo aišku, kad
kas
tikrai
iš
po
žmonos
pagalvės
paėmė
pinigus,
atsakė,
eidamas
tiesiog
per
mišką,
galėjo
per tą lai
venti
tėviškėje,
o
Jonas,
išnuomavęs
save
žemę
kaimy
raščio ištraukas), kokius filmus lankių svetimųjų pastangas tiekad
ne.
Kai
aš
pakėlęs
pagalvę
ir
šieniką,
pradėjau
tik
kotarpį,
pasišalinęs
iš
restorano,
nueiti
ir
rodyti. Įtrauktas net ir supažin- siaht kelius mūsų tautai laisvę, nui, persikėlė gyventi į kitą kaimą, pas pažįstamus as
rinti,
ar
ten
nėra
paslėpti
pinigai,
jis
man
pasakė,
kad
aš
nužudyti
Poškienę
ir
vėl
sugrįžti
į
restoraną.
Paklaus
menis.
Petras
buvo
apie
30
metų
amžiaus,
aukšto
ūgio,
dinimas su amerikiečių nusikalJ. Pr.
gražus vyrtas. Prieš du metus jis vedė vieno ūkininko be reikalo ten jų ieškąs, nes, jei žudikas nužudė jo žmo tas Vaiciekauskas, kur jis tuo metu buvęs, pasakė, kad
dukrą, kilusią iš kaimyninio Kelmės valsčiaus ir gavo ną, tai ir pinigus paėmė. Kai aš priėjęs prie rūbams pa būdamas girtas išėjęs iš restorano ir miegojęs keletą va
NAURU SALOS GYVENTOJŲ visa sala. Kadangi apie 1990 kelis tūkstančius litų pasogos. Jo žmona buvo žemo kabinti spintos pradėjau tikrinti ar ten nėra paslėpti pi landų patvoryje Išsimiegojęs vėl sugrįžęs į restoraną.
m. jie bus išsemti, pagal Nauru j ūgio, stora, išblyškusio" veido ir grožiu nepasižymėjo. nigai, jis man pasakė, kad ten jų nerasiu, nei, jei plėši Toks jo aiškinimas buvo nepatikimas, nes jis būdamas
MIGLOTA ATEITIS
konstituciją dalis pajamų, gau Ji turėjo neištekėjusią seserį, kuri buvo apie 20 metų am- kas nužudė jo žmoną, tai ir pinigus pasiėmė. Toks jo toks diktas vyras, nuo išgertų kelių stikliukų degtinės
Ramiajame vandenyne yra namų iš fosforitų eksporto, ati žiaus, aukšto ūgio ir graži mergina. Ji dažnai atvažiuo aiškinimas man sukėlė įtarimą, kad ši žmogžudystė bu negalėjo taip pasigerti, kad reikėtų miegoti patvoryje.
Tačiau konkrečių įrodymų, kad jis nužudė Poškiene,
mažytė Nauru sala, joje įsikū dedama salos gyventojams iš davo aplankyti savo ištekėjusią seserį ir. pabuvusi apie vo padaryta su jo žinia.
nebuvo, todėl reikėjo lauku' iki bus surinkta daugiau ži
Toliau
klausinėjamas
jis
papasakojo,
kad
važiuoda
savaitę
laiko,
grįždavo
pas
savo
tėvus.
rusi miniatiūrinė Neru valsty laikyti po 2000 metų. Gyvento
nių jo kaltės įrodymui.
mas
į
žmonos
tėviškę
buvo
sustojęs
pas
gyvenantį
tame
Prieš įvykusią žmogžudystę Petras Poškus savo
bėlė. Šiemet (1978 m.) švenčia jų ateitis užtikrinta, bet kas
savo nepriklausomybės dešimt bus su sala. Dalis gyventojų žmonai pasakęs, kad važiuosiąs į jos tėviškę parsivežti pačiame kaime mažažemį Viciekauską, kuris už žmog
Klausinėjamas Petro Poškaus brolis Jonas papasako
metį. Saloje gyvena virš 6,5 numato išsikelti iš salos kitur, gyvuliams pašaro, nes artėjant pavasariui jo mažai be žudystę jau buvo teismo baustas. 3 metams kalėjimo. jo, kad tą vakarą, kada buvo nužudyta jo brolio žmona,
tūkstančių žmonių. Iš jų 4 tūks tačiau dauguma planuoja savo turį. Be to, psakė, kad nori atsiimti iš siuvėjo drabužius, Su juo išgėręs pusbonkį degtinės ir pasikalbėjęs apie įvai jis apie 10 valandą buvo nuėjęs pas savo brolį Petrą pasi
kuriuos buvo davęs pasiūti. Jam arkliu išvažiavus, na rius ūkiškus reikalus, nuvažiavęs į žmonos tėviškę. Mi
tančiai yra vietiniai gyvento
kalbėti apie įvairius ūkio reikalus, bet iš jo žmonos suži
jai polineziečiai ir 2,5 tūkst. ateitį kitaip. Išeksplotavus fos muose liko jo žmona, su apie vienų metų amžiaus vaiku nėtas Vaiciekauskas buvo apie 40 metų amžiaus, apie 6 nojęs, kad jo brolis yra išvykęs į jos tėviškę parvežti gy
pėdų ūgio ir stambaus kūno sudėjimo. Man kilo įtarimas,
foritus, į jų vietą manoma at ir tarnaite.
svetimšalių.
vuliams pašarą, iš brolio namų išėjęs į savo namus. Is
Žmona su vaiku miegojo gryčioje, o tarnaitė ant kad Poškus galėjo pasamdyti Vaiciekauską, kad nužu to buvo aišku, kad Poškienė buvo nužudyta vėliau - po
sivežti gero dirvožemio, pavers
Pagrindinis Nauru salos gy
rame namo gale - seklyčioje. Apie 5 valandą ryto tar- dytų jo žmoną, ir kad nekiltų įtarimas, kad jis pats mi
10 valandos vakaro.
ti
Nauru
salą
atogrąžų
sodu
ir
ventojų turtas - fosforitų klo
naitė iškirdo, kad gryčioųe vaikas labai verkia ir ilgą lai- žudė savo žmoną, tyčia išvažiavo į savo žmonos tėviškę,
(Bus daugiau)
dai, iŠ kurių susideda beveik gyventi iš turizmo pajamų, jm ką jo niekas nenuramina. Atsikėlusi ir nuėjusi į gryčiai
Klausinėjamas Vaiciekauskas save kaltu nužudyme
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NAMŲ APSITYARKYME
*
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti.
atnaujinti.
Garažą.Visuomet
Viduje arčia
iš Jums
lauko
namo.
Rūpinatės?
su patyrimu, už prieinamą kainą pa
dės, skambinant po 6-tos v. vakaro
TELEFONU 476-3950
JIIIIUilIlIlUIIIIIIIlllllUIIIIHIIIIIIIHIIIIIIIl

^timimm

GUIDE

E S TA T E

By owner. Immed. poss. $47,500.
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HELP WANTED

VYRAI

RADIO
TECHNICIANS

I l . bath. 2 c. gar. Vic. 80th & Ar
Excellent W o r k i n g Conditions.
| tisįan. 925-2393
Arti daug ežeru parduodam 20 ak Full Company Benefits. T o p
rų žemės su gerai išlaikytu lYz Wages.
aukšto namu. Pilnai permodeliuotas, visur kilimai. 2Vfc maš. gara Call F o r Appointment.
žas. Allegan County. Miebigan.
Skambint po 6 v. v. tei. —
541-3700
616—521-3312

LIETUVIŠKOS ŠALPOS KELIAS reikalams, Balfo tradiciniams va
jams rūpestingai paruošia dirvą.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiii'
Clevelande veikia 145 Balfo
Į Balfo veiklą jis įsijungė tik pa
PSCKAGE E J P R K S S AGENCY
skyrius. D a b a r t i n i s skyriaus pir
siekęs Amerikos krantus, apsigy Šių metų Clevelando Balfo valdyba. Sėdi: Juozas Kubiliūnas — viceMARIJA NOREIKIENt
HINSDALE AREA
mininkas yra Edvardas Stepona
vendamas Paterson, N.Y., ir bu pirra. spaudai ir informacijai, Ona Jokūbaitienė — direktorė ir centro
SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ Spotless brick Cape Cod with 4-5 Experienced Auto Mechanic, Needvičius. D a b a r t i n ė valdyba susi
vo pirmas lietuvis — tremtinys valdybos narė, Vaclovas Steponavičius — pirm., Antanina Puškoriūtė
Labai pageidaujamo* geros rūšie* bedrms. Formai dining rm. & fadaro iš 7 asmenų, o revizijos ko
Maistas ii Europos sandėlių.
ed for a busy modern repeir shop.
( D P atstovas) seimo atstovas. — sekr.. Edvardas Stepas — rev kom. pirm. Stovi: Bronius Gražulis prekes.
2608 \V. 69 St., ChU-agu. 11L <5062». mily rm. It also includes a full
misija iš 3. Posėdyje dalyvavo
—
vicepirm.,
Vytautas
Jokūbaitis
—
ižd.,
Antanas
Styra
—
valdybos
TEL.
—
^FA
5-2767
Full
time. Call Rkfa at
bsmt.
&
2
c.
garage.
1952 metais į Clevelandą atsikė
ir vienintelė į Balfo direktorius
narys, Stasys Astrauskas — rev. kom. narys, Juozas Cyvas — valdy 1111111111111111111 u 1111111 i 1111 itl 1111* 111111111111 i
TeL — 920-1700
lęs su savo šeima, uoliai dirbo
lliillillllllllillllllllfllllllllllllllllllllllllllll
bos narys. Trūksta — Vlado Cyvo, rev. kom. nario
CENTŪRY
21
išrinkta klevelandietė Ona Jokūšalpos darbą ir toliau.
Nuotr. VI. Bacevičiaus
baitienė. Posėdis vyko Lietuvių na
Halpin & Halpm — 594-3030
Vicepirmininkas Bronius Gra
m ų repeticijų salėje. Pirm. Vaclo
SI5RBNAS perkrausto baidus ir Marąuette Parke. Savininkas parduo
vas Steponavičius, tose pareigose žulis, žinomas Clevelando fi
tangų Lietuvos laisvės atgavimui, kitus daiktus. I r iš toli miesto lei da gerai užlaikytą mūr. namą apie 28
jau virš 3 metų, trumpai pain lantropas, organizuotai šalpos
kultūrinei pažangai ir lituanisti dimai ir pilna apdrauda.
metų senumo. 70 ir Campbell apyl.
veiklai
yra
natūraliai
linkęs.
Val
formavo apie bendrą veiklą. La
Tel. — \VA 5-8063
We need a few drivers t o bus
niam jaunimo švietimui yra svar
2 butai — 5 kamb. ir 4 kamb. 2 maš.
IŠJUNGTI ATBULINIUS
bai kuklus savo pranešime, kvie dyboje būdamas apie 3 metus,
biausias mūsų uždavinys. LB yra mnmnmiiiinimiinnmnnminiinimn garažas. Skambinti po 5 vai. vak., school children t o a p r i v a t e
BĖGIUS
tė pavienius valdybos narius as jis y r a pasiryžęs atiduoti savo
ta didžioji srovė. į kurią turėtų iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii sekm. ir šeSt. visą dieną tel. 778-8039. ?.hocl i n Skok:? Ycu v .•! drlve
meniškai pareikšti savo mintis duoklę artimui - pasidarbuoti ki
Iš spaudos pranešimų žinome, jungtis visi vienokiu ar kitokiu
04-ta ir Tahnsn. Labai gerai MUL an automatic transmission, meir darbo vaisius paremti statisti tų naudai organizacijos ribose.
kad LB ir ALT atstovai tarėsi būdu. Juk sąmoningam lietuviui
j kytas 5 kamb. mūr. bungalovf. Pilnas dium size bus, drive a b o u t 7 t o
Sekretorė Antanina Puškoriū- dėl bendradarbiavimo bei nesu jos visuotinumas yra savaime suniais faktais. Iždininkas Vytau
valgomasis, 2 miegaini, taip pat įreng 9 a m and 2 - 4 p m evary school
KILIMUS IR BALDUS
tas Jokūbaitis, valdyboje jau dau- tė, savo pareigose jau nuo 1966 tarimų išlyginimo. Jiems susiti prantams, pripažįstamas ir pri
tas miegamasis pastogėje. Gazo šilu
Plauname ir vaškuojame
day.
ma. Garažas. $35,000.00.
gisu 6 metų, pateikė įdomią sta metų, yra seniausia (ne amžiu kus ir išsiaiškinus yra pasiektas imtinas. Čia bendradarbiavimui
visų rūšių grindis.
tistiką. Clevelande vidutiniai kas m i ) valdybos narė. Šalia uolaus seniai lauktas susitarimas orga ir lietuviškai veiklai yra plačiau 4. BUBNYS — TeL RE 7-5168
88-ta fa- TuDsy (5200 f vakarus).
NO EXPER. NECESSARY
met Balfui aukoja 250-300 asme ir daug laiko reikalaujančio ad nizacinių ryšių palaikymo ir veik sios darbo sritys, tik reikia iš IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIHIIIHIIUIIIIIII Liuksusinė 3-jų miegamų rezidencija.
V/i vonios, įrengtas rūsys, 2 maš. ga We will p a y y o u t o l e a r n h o w
nų, kurių aukos vidurkis esąs maž ministracinio darbo, ji stipriai iš los derinimo klausimais. Toks su jungti atbulinius bėgius.
daug 10 dol. Surenkama apie 4- gyvena tai, kad Lietuvos okupan sitarimas esąs jau patvirtintas
Vpsimoka skelbtis dien. DR/UGE. ražas, uždengtas patio. Šoninis įvažia to drive a schco! bus. If y o u a r e
vimas. $71,500.00.
at least 21 with a good driving
J.
Navakas
tai
visokiausiomis
priemonėmis
-5,000 dol. V. Jokūbaitis valdy
nes jis plačiausiai skaitom, lie
JAV LB krašto valdybos. Dabar
40-ta ir Artesian. 2-jų butų medi
bos energijai priskiria nuopelną, šmeižia Balfo darbą.
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai nis. Reikia savininko. Tik $22,000.00. record give us a calL
laukiama, kad tą patį padarys ir
kad gautas 13,000 dol. vertės pa
oos yra visiems prieinam
40 ir RoekweU 2y2 aukšto medinis.
Posėdyje
taip pat dalyvavo ALT, vadovaujantis organizacine
PRIEŠ VEŽIOJIMĄ
likimas ir gausus aukotojų skai
Gerai išlaikytas. Pilnas rūsys. Centr.
O n a Jokūbaitienė, šiuo metu vie patirtimi ir išmintimi.
čius, be kurių geros valios dar
Dvylika piliečių grupių pla
gazu šildymas. $30,900.00.
Suprantama, kad susitarus, sėk
nintelė Balfo direktorė iš Cleve
bas būtų neįmanomas.
nuoja
Chicagoje
išvystyti
dide
39-ta ir Aftany. Geras 2-jų butų
lando, išrinkta Bostone įvykusia mingam bendradarbiavimui rei
KODĖL
EIKVOTI
PINIGUS
po
4 kamb. mūrinis, ir 3-jų kamb. bu
lę
akciją
prieš
mokinių
vežio
kia
apšvarinti
kelią
—
pašalinValdybos n a r y s Antanas Sty me sieme ir einanti centro val
telis rūsy. $54,000.00.
ti
įgrisusias
kliūtis
ir
praskaidrin-!
W
į
siekiant
rasinio
maišymo
APŠILDYMUI?
ra, vienas iš naujesnių skyriaus dybos vicepirmininkės pareigas.
66-ta ir Washtenaw. Geram stovy V Y B A I I B M O T E B Y 8
ti
atmosferą.
Būtų
gerai,
kad
į
rnokyklose.
Ji
priklauso
Clevelando
tautybių
valdybos darbuotojų, visada rė
Ką išleidžiate namų apšildymui, 8 butų mūras. 6 butai po 4 kamb.,
•
•—
męs Balfo veiklą ir ne kartą ke- centrui, kuris dažnokai pasinau ALT atsiribotų nuo "Naujienų" į
tas išeina laukan per stogą ir sienas. 2 butai po 3 kamb. $17,280.00 me
į demagogijos ir LB reorganizato- į •••iiiiinniiiiiiiiiiMiiiiiiiiiniMiMiiiiMin
Mes dabar turime tokį gaminį izo tinių
Kavęs su aukų sąrašais. Balfo doja Balfo paslaugomis.
pajamų.
Savininkas praio
MARQUETTE PARK
liacijai, kuris gali visą tai sulaikyti, $100.000.00.
Pniki dovana — bet kuria
veiklą remia visuomenė. Aukotoi n ų , nors jie ir nėra formaliai
4
batų
marinis. Gazu šildymas. Ga
Su
pilna
izoliacija
galima
kuro
su
jams turi tekti pirmoji padėka,
.%** valdybos narių nuotaikos A L J d a l
m
mmV
je.
proga!
ražas.
Numažinta
kaina - - $54,900.
naudojimą
sumažinti
iki
50e£.
08
Jei galvojate
Edvardas Stepas, dabartinis re- | df*"
- V i s > ^ T U mTt, Ž a S Č i ų užsikarSHavę reorganizaAr
negalvojate,
kad
jau
laikas
tei
au ia U
19 metą marinis. 5 ^ kamb. (3
Popuiar Lithuanian
vizijos komisijos pirm., yra vie* , pasidarbuot, kad me \
^
^
j
^
PARDUOT, NUOMOT AR
fr
giamai veikti?
mieg). Gazu-oru šildymas. Arti St.
nas iš seniaus u skyriaus darbuo- nw rudens vajus praeitų su pas,- k u r e i n a h k a m
APDRAUST
a
a Jiems
1X1 nemokamo apskaičiavimo
Louis ir 77 S t Padarykite pasiū
£
b^ves Balfo direktorius ir ^ ^ u ; .pasiekiant galimai dides^ ^
visos d
L R
Jūsų nuosavybe, prašome kreiptis J lymą,
skambinkite
rų skaičių aukotojų. Visi be Į U
^
, fr d b u
kJ
pirmas Clevelando jungtinės val
Suredagavo
BUTU NUOMAVIMAS
UPANSION SYSTEMS
tvirtina,
kad
tokia
efek• zityviam darbui. Juk dabar be
dybos pirm. 1966 m. Jis gyvai imties
Juozapina
Daužvardienė
tinga Balfo veikla priklauso gry-1
.f b e v i I t g k a s l a i k o
mjškas
2637 W. 63rd St., Chicago
pasigenda Balfo darbuotojų tar
nai nuo aukotojų, savo pastangų | gaišinimas, kankinimasis beskai PATIKSLINTA IR PAGRA2INT>
pe inteligentijos ir jaunesnės kar
4243 W. 63rd Street
Tel. 436-3606
LAIDA
nevertinančių, o dirbančių labda čiuojant, rroofat kartojant LB ir
tos. Jam darosi liūdna, matant
Notarisias — Vertknai
ros darbą iš idėjos.
Šiem dienom Draugo spaustu**
Tei. — 767-0000
jos veikėjų nuodėmes, nieko ge
susirinkimuose 20-25 asmenis.
Tačiau jis džiaugiasi, kad pasku
Tebūnie dosni ranka, rašant ro neduoda, o tik kenkia sau ir Išleido septintą laidą Uos poplia
Namaa — Svajone: S butai, 4 TOrios virimo knygos. J. Daužvardie
nios, centr&ltnia
šaldymas, atomlna
tiniais metais aukotojai pasirodo ėekį. Pagalvokime, kokia būtų kitiems. Šitokioje padėtyje atsi oė vėl patikslino ir pagražino Ik
J.
B A C E V I Č I U S
slSptuvS. 3 auto garažas.
2 balko
M
I
S
C
E
L
L
A
N
E
O
U
S
patriotiškai laida naujais paruosimais
dosnesni. Aukų padidėjo geros ir mūsų padėtis šiuo metu gyve dūrus, kad ir labai
nai.
Patio. Marąuette Parko centre.
6455 S. Kedaie A\+. — 7 78-2233
energingos vadovybės dėka. Ed nant Sibire, ar, grįžus į gimtą nusiteikus geriausias vaistas yra
Mūr. btmgalow. S miegami. Gra
Tai geriausia dovana oaujon
žiai užlaikyta*
$14,000.
vardas Stepas su pasididžiavimu pastogę, negauti leidimo gyventi, išmintis ir gera valia.
— 30% — SO% pljrlau mokėsite
smonom ar marčiom. Daugelis ap at0%
i
apdrauda
a
n
o
agnlee
ir
aatomoNamaa
Ir
tar
Atsigręžimas
veidu
į
LB
ir
or
konstantuoja faktą, kad pavykę dirbti. Viena nereikalinga pradovanoja kitataučius supažindin hilio paa mus.
biznis. $80.000.
lietuvius Clevelanoe pripratinti į moga, viena sumažinta praban- ganizavimas visų pozityvių pas- darni juos su lietuvišku maistu Ir
Mūr. namaa. Dideli taverna., aalfi
F
R
A
N
K
Z
A
P
0
L
I
S
1SM OMOJAMA — FOR R E N I
virimu. SI knyga yra sukėlusi la
aukoti per paštą. Pasisklaidžius giška išlaidą kam nors anapus
apie 200 svečių. 3 butai po 8 kamb.
S20SH West »Stb Street
$85,000.
.
.
.
.
.
,
bei
daug
pasisekimo
lietuvių
ir
Iri
po priemiesčius, sunku buvo au vandenyno ar net ir visiškai ar
ChlcaffO, lUlnota
^ ^ „. o n f a n 1 w
ISNUOM. 4 kamb. butas Gage
tomobiliais asmeniškai rinkti au ti mūsų gali reikšti skirtumą tarp mi susirinkime k u o gausiau da t a t M č h | ££
Š I M A I T I S R E A L T Y Parke.
Telet.
GA 4-8S54
Šilima ir šiltas vanduo. Tik
lyvauti.
j CIJOK,
kas. Pačioje pradžioje buvo gau bado ir egzistencijos, tarp gyvy
suaugusiems. Jokių gyvuliukų. Skam
Insurance — Income Xax
7 vai. vak. Convention Center\ Knyga yra labai gražiai jnsta i
iMiiiiiiiiimiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiii
nama v o s 4 proc. paštu, o pasku- bės ir mirties, tarp visiško nu
bint po 5 v. v. tei. 476-7304.
Demoeratic Steerroast Kenne-i»u spalvotomis iliustraci>omi* L*
ttniuoju metu virš 40 proc. siun siminimo ir vilties spindulio, js'e- j d y p a s a k y s pagrindinę kalbą bal patogi vartojimui
2951 W. 63rd St., 436-7878
nėra Bilietų galima gauti skambi
čia aukas per paštą. Paminėtina, užmirškime tų, kuriems
IŠNUOM. 4 kamb. butas. Tik su
Užsakymus siųsti:
!
kad Edvardas Stepas
jubilieji taip gera, kaip mums.
augusiems. Jokių gyvuliukų. Brighn a n t Cuyahoga apskrities Iie- j
ton Pke. BI 7-8850
DRAUGAS, Knygų Skyrius
niam leidiniui paruošė ir sure
Aur. Balašaitienė tuvių Demokratų
pirmininkui j
Apdraustas
perkraustymas
4545 W. 63rd Street
dagavo dokumentinę
medžiagą
SENATORIUS KENNEDY
Jonui Nasvyčiui j o biznio adre-1
Naujas 6 kamb. namas i vakarus, Prie pat Jaunimo centro išnuom„
Chicago, Ulinois 60629
{vairių atstumų
apie Balfo veiklą Clevelande.
kur grynas oras ir arti Chicaga. Pi 3-jų kamb. apšild. butas su balko
CLEVELANDE
s u : 481-1604 (Nasvytis Enter!
gus — $53,500.00.
Revizijos komisijos narys Stasys
Kaina su persiuntimu $4.75
Tel. 376-1882 arba 376-5996
nu 3-čiam aukšte, šaldytuvas, vi
„ ,• -,-r ^ t * A- w n^ prisės). Bilieto kaina 12 dol. Bū:
Spalio
17
d.
(antradieni)
Cle*
*
2-jų aukštų muro namas ir 2 au rimo pečius, oro vėsinimas. Rūsy
Astrauskas pareiškė, kad viską
ntoois
vie' velande lankysis sen Ted Ken- *» P " ™ ^ . k ^ U e t , U J r ! a i k ? ;
^
^
P r i d ė k i t e 20 Hiniiiiiiimiiiniiiiiimuiiiiiiiiiiininum to garažas. Apie $6000.00 pajamų. yra skalbimo ir džiovinimo masi
iki šiol rado tvarkoje
I I I I I I M I I I I I I I I I I M I I I i l I l I l I l H l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Naujas stogas ir gazu šildymas. Ap nos. 5525 S. Claremont Ave
kaip c e n tų mokesčiams.
pasigenda trečio revizijos komisi nedy ir dalyvaus keliuose demo mokratai ir cia pasirodytų (ak)\
nuo potvynio. Alum. langai.
miMlllllIfliiillllliiillllIflHIIIIIIIIIMIIIHI'
stipri grupė
SIUNTINIAI į LIETUVA sauga
partijos
rinkiminiuose
jos nario Vlado Cyvo. Tačiau da k r a t ų
Galite pirkti už $41,800.00.
ir kitus kraštus
Modemus 15 metų mūro namas.
lyvavo Juozas Cyvas, nors tokios renginiuose.
D £ M£ S I O
NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 2 butai ir profesionalui liuksus ofisui
pat pavardės savininkas, bet net
5 vai. po pietų Kennedy susi
patalpos.
Daug
priedų.
Marąuette
ne giminaitis. Balfo veikloje da- tiks s u Clevelando gausia tautiChicago, m. 60632, telef. »^7-5880
iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiintf
Parke. Aukšta kokybė. $50,000.00.
N
u
o
iimmiiiiiiiHmiiiimnHiiiiiiifimmiHiiin
lyvauja virš 30 metų. savo veik- n i ų grupių kolonija — jų atstoGražus platus sklypas ir garažas ; DAUGYBE LIETUVOS
MIESTE
lą pradėjęs
N e w Amsterdam,; v a i s Susitikimas jvyks Slovėi i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. ! UŲ aprašoma dr. J. Vaišnoro*. Mir.
1914 M e t u
N.Y., d a r prieš apsigyvenimą Cle nų salėje, St. Clair Avenue. Se
M. A. Š I M K U S
NOTARY
PUBLIC
Midland Savings aptar
velande 1958 metais.
natorius kaibės sveikatos drau
ValdlS Real Estafe "Monios garbinimas
INCOME TAX Sf^».V!CE
nauja taupymo ir namų
So.
Maplewood,
tel.
254-7450
Juozas Kubiliūnas, vicepirmi dimo klausimais ir kt. Įėjimas
paskolų reikalais visas
2625 West 7lst Street
Taip pat daromi VERTIMAI.
mūsų apylinkes.
ninkas spaudos ir informacijos nemokamas ir lietuviai kviečiaOIMII^IŲ iškvietimai, pildomi
Tel. 737-7200 ar 737-8534 Knyga yra tik teologinė, ji dėl Jdo
Dėkojame Jums už mu
PILIETTBftS PRAŠYMAI ir
mių vietovių aprašymo ir dėl jos
mis parodytą pasitikė
kitokia blankai
gausios istorinės medžiagos tinka pajimą. Mes norėtume būti
niinnimmiimniiinumnuinnnmitinii
J > I G V R I f E
D A B A h | atskaityti kiekvienam lietuviui. bea>
Jums naudingi ir ateity
iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii
dominčiam Lietuvos istorija ar vtejetovėtms. Knyga didelio formato, 440
Sąskaitos apdraustos
psl. - kasna $3.00. Gasima Ją įsigyti
Spalvotos ir Paprastos. Radijai,
0d $40,000.00
YIZITINIŲ K0RTEUŲ
* LOAN ASSOCIATION
«ay«oJe:
Stereo ir Oro Vėsintuvai
40M
Archer
Avenoe
"Drauge"
REIKALU
FRANK ZOGAS,
Pardavimas ir Taisymas
Chicago, m 00032
Presktest
Vizitinių kortelių naudojimas yra i i i i i i i i i i i i m i i i i i i m i i u i i i i i u i i i i i i i i i t t i i H i i
Pbone: 254-4470
M I G L I N A S TV
gražus
paprotys. Binueriai jas pla
2S46 W. 69th St., telef. 776-14S6
2057 W. 00Ui Street
»2» s. Harlem Avenoe
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimilllllll
Chicago, ID. 0M20
Bridgevie*. Ifl. 00455
Remlrit tuos biznierius, karte
j H i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i mų atstovams turėti grasias vizi
Pbone 02S-74M
1 Cl. dV9^^^*
{•aliii} prfkiŲ panirtnktinas nebran- tines korteles.
ikelbiari " D r a u g e "
rl*l Ii mūTj SBIMKUO.
Kreipkitės j "Draugo" adminis
COSMOS PARCELS EKPRE88
traciją visais panašiais reikalais.
%
SIUNTINIAI | LIETUVA Būsite patenkinti mūsų patarnavi
Biznieriams apsimoka skelbtis
U3S 8. Halated St.. Catca«o, m. SOSOK mu
paid <niarterty
2401 w . "Jtth st.. Chioaax>, ni. sosas
AH iccotmts comdienraštyje "Drausre"
Telef.: 925-27S7 — 3M-S320
4 YetrSavtagi
pounded dafly —
Cerdflcates
Vvtantaa Valanti nas
Passbook Savtefs
llimilimilllllllllllllllllllllllliuilliillllllii
MJalnjum $5000
Clevelando Balfo valdyba posėdžiauja. Iš kairės: V. Jokūbaitis, A.
ra, J. Cyvas. J. Kubiliūnas, V Steponavičius. Nusigręžę E. Stepas. A.
FLjmNKJVB
"DRAUGĄ".
PuAkoriūte, O. Jokūbaitienė
Nuotr. VI. Bacevičiaus

CITY WORKERS

M O V I N G

LAIŠKAS

SGHOOL BUS DRIVERS

VALOM E

Tel. - 392-9300

RECIPES

Budraitis Realty Go.

BELL

A. V I L I M A S
M O V I NG

REALTY

DABAR, NE RYTOJ!

Lietuvoje'

8AVING8

5*

TELEVIZIJOS

JF1

Perskaitę "Draugą", duokite kitiems pasiskaityt

BftaasMftSftssai

v

RIMAS KASPUTIS—
DIPLOMUOTAS MUZDC\S

PALAIDOTAS i A. JONAS EVANS
šv. Vardo draugijai, buvo pa
rapijos komiteto narys, pirmi
ninkas, Lietuvos Vyčių IllinoisIndianos valstijų apygardos pir
mininkas, Don Varno posto uo
lus narys; pasiūlė sudaryti
vėliavų alėjas lietuvių kapinėse.
Taipgi jis rado laiko būti Chicagos Altos nariu. Jo mėgia
miausi darbai visuomenės tarpe
Chicagoje buvo ruošimas įvai
rių pagerbtuvių nusipelniusiems
darbuotojams.

Rimas Kasputis yra vienas iš
nedaugelio, kuris baigė muzi
kos mokslus Oaklando univer
sitete ir įsigijo bakalaureato
laipsnį. Iš Rimo tikėtis yra pa
grindo, nes jis nuo pat vaikys
tės buvo ir iki šios dienos te
bėra aktyvus ir produkungas
Detroito kolonijos muzikinėje
veikloje.

baigė rugsėjo 17 d. ir dabar
dirba Gibraltar pradžios mo
kykloje kaip muzikos mokyto
jas.
Lietuvių muzikinėje veikloje
verta paminėti, kad Rimas Kas
putis buvo daugelio Mokytojų
studijų Dainavoje tautinių šo
kių akordeonistu ir keletą kar
tų buvo dainavimo mokytoju.
Šalia savo tiesioginio darbo Ri
Iš pat vaikystes
pamėgo mas veda orkestrą "Romanti
akordeoną ir ilgoką laiką lankė ką", su kuriuo dažnai pasirodo
studiją. Yra daug kartų da Detroito lietuvių parengimuose,
lyvavęs talentų konkursuose įtraukdamas į šokių muzikos
amerikiečių pasirodymuose ir repertuarą ir lietuviškos muzi
juose yra laimėjęs pirmąsias kos.
Rimas taip pat vargoni
vietas už akordeono solo. l i  ninkauja Detroito Šv. Antano
tuanistinėje mokykloje mokyk lietuvių bažnyčioje ir dažnai
los choro dainas palydėdavo akordeonu palydi mergaičių
choro ir vokalinio ansamblio
dainas. Jaunam muzikui linkė
tina nepailstamai siekti ir tobu
lėti plačių galimybių muzikos
meno pasaulyje.
S. Sližys

ley, seseris Matildą. Lamont, jos DRAUGAS, penktadienis. 1978 m. spalio mėn. 13 d.
vyrą Jack ir Betty Bakutis ir!
jos vyrą Riek.
i
i

Su jo mirtimi Chicagos lie-j
tuvių visuomenė prarado dideli, j
nuoširdų ir dosnų darbuotoją,
kuris daug savo jėgų ir turto
paaukojo lietuviams. Paskuti
nis ir gal svarbiausias jo pasi
aukojimas buvo atliktas šv.
Kryžiaus ligoninės naudai. Jia
visada padėdavo savo artimui
ir organizacijoms. Visi galėjo
tikėtis jo nuoširdžios paramos.
Buvo malonu matyti, kad tiek
A. a. Jonas Evans paliko di
daug visuomenės atstovų ve
deliame nuliūdime dukterį Joyce Palilionis, jos vyrą Jurgį ir lionį įvertino už visus gailestin
marčią; sūnų Joną ir jo žmoną gus darbus, atliktus Chicagos
Cindy ir Stanley ir jo žmoną lietuvių naudai.
Kun. P . P. Cinikas
Spalio 11 d., a. a. J o n a s j C a r o 1 ; 7 vaikaičius, brolį CharBvans (Ivanauskas) buvo iškil-mingai palaidotas iš Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo parapi-i
jos bažnyčios. Jis mirė praeitą]
šeštadieni, po ilgos ligos.
Trejų Metų Mirties
Šermenų dienomis labai daug i
Sukaktis
jo bičiulių lankė populiarų Chi-j
cagos laidotuvių
direktorių, j
Laidotuvių
išvakarėse
atsisvei-į
L A I Š K A S kinimas tikrai buvo iškilminLaiškas "Naujienų" Redaktoriui gas ir ilga eilė draugijų ir įstai- j
gų atstovų tarė atsisveikinimo;
Šių metų gegužės 8 d. "Nau- žodžius. Ilgos eilės automobi-j
jjienų" laidoje tilpo straipsnis lių lydėjo velionį į bažnyčią ir
"Jaukus Namų savininkų ban į Šv. Kazimiero Lietuvių ka
ketas", pasirašytas Pranės Pat- pines.
i\.
labienės.
Šv. Mišias ir laidotuvių apei
Pranešu visuomenės žiniai, gas atliko parapijos klebonas,
kad aš jo nei rašiau, nei pasi kun. Antanas
Zakarauskas.
rašiau.
Dalyvavo J. E. Vyskupas V.
Dideliame skausme prabėgo treji metai, kai negailestinga mir
Atrodo, kad minėtas straips-. Brizgys ir eilė kitų apylinkės
R. Kasputis
tis atskyrė iš m&sų tarpo mylimą motįną, kurios netekome 1975
nis buvo rašytas tikslu įnešti Į kunigų.
m. spalio 16 d.
akordeonu ir kiek vėliau buvo Marąuette Parko Namų savinin
Velionis buvo veiklus laido
Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados neužmiršime. Lai gai
pirmasis akordeonistas Detroi kų organizacijon disharmonijos, tuvių direktorius. Taigi daug
lestingai Dievas suteikia jai amžiną ramybę.
to Jaunimo choro orkestre. nes ir pats straipsnis ir jo au atsilankė jo šermenyse, dalyva
Jos brangų atminima, minint, trejų metų mirties sukakties pro
Jau daug metų, kai groja tau torė neatitinka tikrovei.
vo laidotuvėse, įvertindami, kad
ga už Įos vėlę bus atnašaujamos šv. Mišios spalio 15 d., sekmadie
tiniams šokiams ir IV-toje Dai
Po pakartotinio mano prašy gyvas būdamas netingėjo da-;
nį, 10 vai. ryto šv. Kryžiaus bažnyčioje, pirmadienį, 7 vai. ryto Auš
nų šventėje dalyvavo akordeo mo šį straipsnį atšaukti, arba lyvauti daugely organizacijų.
ros Vartų bažnyčioje, ir visose parapijose Michigan valstijoje, kur
sūnus a. a. Vincentas Kamarauskas tarnavo.
nų orkestre, kuris palydėjo li klaidas ištaisyti, niekas šiuo
Praeitą sausio 21 dieną jis j
Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįstamus
tuanistinių mokyklų jungtinio reikalu p. Redaktoriaus nebuvo atšventė 61 metų amžiaus su-i
dalyvauti
šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a.
choro dainas.
padaryta, nors ir buvo pažadė įkaktį, kada jį pagerbė didelei
Kotrynos vėlę.
Todėl esu priversta šiuo at- į grupė bičiulių. Tuo pačiu lai-i
Baigęs aukštesniąją mokyklą ta.
v ru
a
u
ar
"Palaiminti mirusieji, kurie miršta Viešpatyje! Jie ilsisi ramy
kartą priminti ku jis minėjo savo 40 metui
studijoms
pasirinko muzikai " ^ ^^ ^
bėje, nes jų darbai juos seka."
kaip pagrindinį dalyką atlikda p. Redaktoriui ir visuomenei, profesinio darbo sukaktį, kaip!
Nuliūdusios: dukterys Patricija ir Sesele M. Patrict. kazimierietg
mas praktiką universiteto pučia kad minėto straipsnio "Naujie laidotuvių direktorius.
mųjų orkestre ir vesdamas Hen nose" "Jaukus Namų Savininkų
Antrojo Pasaulinio karo me-j
banketas"
autorė
nebuvau,
jo
ry Ford II aukštesniojoje mo
tu jam teko tarnauti JAV lai
nerašiau ir nepasirašiau.
kykloje orkestrą.
Pagrindinio
vyne Pacifiko salose. Po karo
Pranė Patiabienė
instrumento trompetės pamo
jis atsidavė pilnai laidotuvių i
kas lankė pas New Yorko gar
direktoriaus pareigoms. Iš praTREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
FBI PASLAPTYS
sųjį pedagogą instrumentalistą
džių dirbo įvairiose įstaigose,
Negailestinga mirtis 1975 m. spalio 18 d, n u t r a u k ė
Carmine Caruso. Universitetą
Apylinkės teismas nusprendė, vėliau prisidėjo prie Mažeikos :
DAJŠTŲ GYDYTOJOS
kad FBI turi duoti užinteresuo- laidotuvių įstaigos. Jis perėmė i
Marąuette
Parko
įstaigą
ir
savo
į
tiems peržiūrėti 21 tomą me
džiagos, kuri slapta buvo su darbštumu ir nuoširdžiu pasi- į
rinkta 1960—1970 m ir kiek tarnavimu lietuvių visuomeniš
(Atkelta iš 2 pusi.)
vėliau, sekant kairiųjų, deši kame gyvenime susirado daug
šį žemišką gyvenimą, palikdama giliame liūdesyje
bičiulių.
sacingas buvo pasaulio meis niųjų ir negrų sabotažo bei ne
vyrą JONĄ ir kitus artimuosius.
Reikia paminėti tik mažą da
veiksmus
Chicagos
terio ir Montrealio olimpia tvarkos
Labai gTeilai bėga laikas, ro
lį organizacijų,
kurioms jis
dos, taip neseniai buvo mūsų
dos laimėtojo Lenkijos pra apylinkėse. Tas bylas įsakyta
tarpo, o štai jau trys metai kai
dirbo. Parapijos žmonės jam
laimėjimas Pietų Korėjai ir leisti peržiūrėti aktyvistų gru
iškeliavo ani/.inybčn, k u r susi
labai rūpėjo, nes jis vadovavo
tiko — sūnų Vytautą, t€vus.
Kubai. Nepaprasta pažanga P. pėms.
brolius, sesc-rj ir kitus anksčiau
iškeliavusius. Palaidota Sv. Ka
Korėjos ir Kubos, tačiau di
zimiero Lietuviu kapinėse.
džiausia staigmena yra Italijos
Gi mes, likusieji, siunčiame
Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parap.
pasirodymas. Su jau garantuo
savo maldas orasydami miru
siai Dievo gai.estingumo, o ap
klebapui DIDŽ. GERB. PREL. D. A. M0ZERIUI, jo
ta 4-ta vieta jau ir Vak. Euro
turėjusi danga MS malonę užtars
mus pas Visagali, kad numirę
pos komandos skverbiasi į pir
seseriai
galėtumėm susitikti ir gyven
ti amžinuoju gyvenimu Vieš
maujančių eiles.

KOTRYNA KAMARAUSKIENĖ

A.f A.
R02ĖS TIJŪNIENĖS - PAURYTĖS

SPORTO APŽVALGA

BANKINIS
Vūnius. Po didžiulio tarptau
tinio krepšinio turnyro čia nese
niai įvyko nemažesnio masto
moterų rankinio turnyras. Da
lyvavo net 4 paskutinių pasau
lio pirmenybių geriausios ko
mandos be Lietuvos ir Jugosla
vijos. Lietuvos rinktinė pasiro
dė gana puikiai, duodama gerą
kovą visoms rinktinėms. Ji pra
laimi Čekoslovakijai 15-17, Ju
goslavijai 17-19 ir Sov. Sąjun
gai 24-20. tačiau laimi tik prieš
Daniją 15-10. Komandos išsiri
kiavo taip po to, kai finalinėse
rungtynėse Rytų Vokietija įvei
kė Sov. Sąjungą 25-23: 1. R
Vokietija, 2. Sov. Sąjunga, 3.
Jugoslavija, 4. Čekoslovakija,
5. Lietuva ir 6. Danija.
Lenkija. Čia viešėjo Kauno
Granito rankinio komanda ir
laimėjo Gdynėje 36-26 ir 33-26.
Kiek 3unkiau įveikė Olsteiną
31-25. Iš čia tiesiai vyko į Za
parožę, kur šiuo metu vyksta
sąjungos paskutinio rato pirme
nybės. Kol kas Granitas laimėjo
vienerias rungtynes ir stovi 5-je
vietoje.

A. t A. GERTRŪDAI SALACK mirus,

gilaus skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame
ir kartu liūdime.
LB. Brighton Parko Apylinkes
Valdyba ir Nariai

patyje.

URSULA (Julia) KRAUJAUS
GAILICT£
Gyveno Cicero, Illinois.
Mirė spalio 11 d., 1978, 12:05 vai. popiet.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 77 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Marcella Rada, žentas
George, giminės, d r a u g a i ir pažįstami.
Velionė buvo našlė a. a. Kazimiero ir motina mirusios duk
t e r s a. a. Isabel.
Kūnas p a š a r v o t a s P e t k a u s koplyčioje, 1410 S. 50 Avenue,
Cicero.
Laidotuvės įvyks šeštad., spalio 14 d. iš koplyčios 9 vai.
r y t o bus atlydėta į š v . Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydė
t a į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
m u s dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: D u k t ė ir žentas.
Laid. direkt. D o n a l d A. Petkus, tel. 476-2345

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D
T R Y S M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
4 3 3 0 - 3 4 So. C a l i f o r n i a A v e n u e
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

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

737-8600
737-8601

PETKUS
TĖVAS IR S U N Ū S
M A R Q U E T T E FUNERAL HOME
T R Y S M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS

2 5 3 3 W e s t 71 St., C h i c a g o
1410 So. 50th A v „ Cicero
Tel.
476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Tėvų Jėzuit; koplyčioje spa
lio 15 dieną, 10 valandą, bus
atnašaujamos šv. Mišios už mi
rusios sielą. Prašoma artimųjų
ir pažįstamų pnsimtnti ir ben
droje maldoje dalyvauti.
J.

A.f A.

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

TWCXAS

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 S O . L1TUANICA AVE.

Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SUNOS

JOHN G. EVANS, Sr., mirus,

A. t A. MOTIEJUI BOGUTAI mirus,

jo SŪNUMS, DUKROMS ir kitiems artimiesiems bei
visiems giminėms nuoširdžią užuojautą reiškia

liūdinčią žmoną EUGENIJĄ, dukteris VITALIJĄ,
NIJOLĘ, BIRUTĘ su šeimomis, sūnų JONĄ su šeima
ir kitus artimuosius giliai užjaučiame.

Lietuvių Opera

2314 VV. 23rd PLACE
2424 VV. 69th STREET
11029 Southvvest Highvvay, Palos Hills, 111.

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

Tel.

LAfavette 3-3572

P. P. Pajaujai
JURGIS F. RUDMIN
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiimiiiiiiitiiiii

A. t A. VYTAUTUI KUDZMAI

Savanorio ir Kontržvalgybininko Atsiminimai

mirus, žmoną GENOVAITĘ, seseris ELENĄ, ALBINĄ
ir ONĄ. brolį AUGUSTINĄ, su šeimomis giliai už
jaučiame ir kartu liūdime.

Tai Lietuvos žvalgybos ir kontrazvalgybos paslaptys
kurias aprašo I. DEMERECKIS savo knygoje.
Kaina minkštais viršeliai $4.00, kietais $5.00

Irena ir Jonas Kločiai
La Habra, Calif.

Gaunama __
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, IH. 60629

3319 S O . LITLANICA AVE.

Tel. YArds 7-1138-30

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1446 So. 50th A>e.. ( K I R O . I I I

Tel. OLympic 2-1003
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DRAUGAS, penktadienis, 1978 m. spalio mėn. 1 3 d.

IŠ AR Tl IR TOLI

X Apie generolą Povilą Ple
poezijos rinkinį
"98 eilėraš
chavičių
knyga j a u
išleista
1 L VALSTYBĖSE
čiai",
Premija,
dalyvaujant
au
"Kario" leidyklos Brooklyne,
— Kun. Juozas Juknialis bu toriui, bus įteikta Aušros Var
N. Y. Pirmąją
knygos
dalį
vo išrinktas Milwaukee arkivys tų paarpijos salėje š. m. lapkri
parašė P e t r a s Jurgėla, I I dalį
kupijos s e n a t o r i u m i Jis y r a čio 4 d.
redagavo
rašytojas
Paulius
šv. Kotrynos parapijos vika
Jurkus. Jis ir viršelį suprojek
— Poetas Stasys Santvaras
ras.
tavo. Pateikta daug įdomios
— Buvusių ir dabartinių Švč. dalyvavo skautų šešiasdešimt
X Amerikos Liet. Romos ka medžiagos apie šį Lietuvos lais
meninėje
programoje
Trejybės liet. parapijos narių mečio
talikų federacijos valdyba susi vės kovotoją, kurios gera dalis
Toronte.
Poetas
rengia
naują
grupė Hartforde y r a sutelkusi
ligi
šiol
niekur
nebuvo
skelbta.
rinko užvakar posėdžio marijo
30 tūkstančių dolerių stipendi poezijos rinkinį, kuriame bus
nų vienuolyno salėje prie "Drau Viso 300 puslapių, daug iliu
joms katalikų mokyklai. Prel. išspausdinti retos formos ketur
go". Dalyvavo dr. J. Meškaus stracijų, dailus spaudos d a r b a s .
Jono Amboto buvo įkurta prie eiliai eilėraščiai rubajatai. Sve
atliko
kas, dr. J. B. Jerome, ses. Anna Abudu bendraautoriai
parapijos
aukštesnioji mokyk čias lankėsi Hamiltone pas
Marie Rakauskaitė, R o m a Ol- didelį darbą. Vienas šio leidinio
la lietuviams. Dabar ta grupė buvusią savo mokinę E. Dau
šauskaitė, Saulius Kuprys ir egz. j a u pasiekė "Draugą".
sutelkė dvylika stipendijų lie guvietytę - Kudabienę, kur jam
X "Mūsų žinios", lietuvių
kun. V. Rimšelis. Iš ne valdy
tuvių kilmės studentams. Spe buvo surengtas priėmimas.
bos narių posėdyje
dalyvave jėzuitų ir Jaunimo centro dvisa
cialios stipendijos yra suteik
— A n t a n a s Mažeika, JAV L B
Alicija Rūgytė ir Ramunė Ku- vaitinis biuletenis, v a s a r o s ato
tos Šv. Apaštalų
seminarijai, Visuomeninių reikalų tarybos
biliūtė. Buvo svarstomi ALRKF stogoms pasibaigus, vėl leiCromvvell, prisiminti Jurgį Griš- narys, laišku New Jersey išei
seimo ir banketo
klausimai ižiamas. Spalio 8 d. išleistai
'amaldos tėvų jėzuitų koplyčioj Chicagoje, švenčiant 'Vilniaus dieną. Iš kairės: muz. J. Žilevičius, J. Gra- ką, jau mirusį šios grupės pir nančio "Colonial News" redak
T a r y b o s posėdžiai b u s lapkri i m. 10 (132) numeris, 24 MMimi, J. Tamulis
Nuotr. P. Malėtos mininką. Šiuo metu grupei va cijai, reagavo į vietos B'nai
čio 24 d. Marijonų vienuolyne rmsl.. gražiai iliustruotas. Redovauja Charles M. Shimkus, B'rith Anti-Defamation League
salėje, o seimas vyks Nekalt r iakcijoje darbuojasi: kun. A
sekretorius ir iždininkas yra \ užmetimus, kad "naujasis anti(redaktorius),
D
Prasidėjimo parapijos
salėje ^aulaitis
William V. Chages ir vykdomas; gemitizmas" reiškiasi nesidomėBrighton Parke lapkričio 25 d. 3ruškytė, kun. V. G u t a u s k a s
pirmininkas
— Leonas C. Mazo- jimu žydų klausimu. PastebeV a k a r e 7:30 vai. banketas. Po mn. A. Kezys. V. Polikaitytė
tas.
Apie
tai
rašo Hartfordo, jęs, kad čia bandoma sukelti
sąskaitų
suvedimui,
laimėtojų
"SUKTINIS"
SKAITYMO IR
banketo bus šokiai, gros V. Be \dministruoja P e t r a s Kleinoišaiškinimui
ir
dovanų
paskir
ŠV. ŠEIMOS VILOJE
C o n n ^ savaitraštis "The Catho-1 p r o b l e m ą , kurios nėra, ir sten
Ieškos orkestras. Bilietai į ban as. A d r e s a s : 5620 So. Clare :>EKLA>IAVL>10 VARŽYBOS
lic Transcript'
s
t
y
m
u
i
.
Tuo
tarpu
visi
kiti
da
giamasi visuomenei atimti JAV
ketą po 10 dol., studentams pc nont Ave., Chicago, 111. 60636
Lapkričio 12 d., 2 vai. p. p . ! Spalio 1 buvo graži rudens lyviai išvažiavo į inž. Kęstučio
konstitucijos
garantuotą teisę
X Maironio kūriniai — J ū r a .autiniuose
8dol.
namuose įvyksta diena. Mes išvažiavom iš Chi- Biskio sodybą, kur J o n a s MarKANADOJE
pasirinkti,
kuo
norima domėtis,
x Dr. Kazys Bobelis iš St ė ir Kastytis, Čičinskas bur ^hieagos ir j o s apylinkių litua- cagos į Lemontą. Mūsų tautinių t i n k u s su vaišėmis ir dalyvių
—
Montrealio
Akademinis
lie
A. Mažeika iškėlė klaidas esan
aktoriaus
Alfe rištinių pradžios mokyklų var- šokių grupė "Suktinis", vadoPetersburg, Fla., atvyko į Chi- perduodami
šeimos bei svečiai j u o s pasitiko tuvių sambūris Vinco Krėvės čias "Holocaust" filme ir svartrinkos
Lietuvio
sodybos
pacagą ir čia pasiliks iki Ameri
šybos, p r a d e d a n t antruoju sky-; vaujama Nijolės Pupienės, pasi- su a n t anglių keptais sumušti
literatūros
premiją
paskyrė j b ą d ė m e s į teikti Sovietų genokos Lietuvių Tarybos suvažia 'monyje šį sekmadienį, nuo 2 r i u m i Varžyboms bus pateik- redė Šventos Šeimos viloje, Le niais ir pasipūtusiom dešrelėm
vimo, kuris įvyks spalio 21 d vai. po pietų. Bus ir užkandis. t a dailiam skaitymui ir dekla- monte. Šventos Šeimos vilos bei stalu apkrautu gaivinančiais poetui Tomui Venclovai už \ c i d o a u k o m s , konkrečiai — P a 
Visi laukiami.
b a l t i j o t a u t ų žmonėms.
Tautiniuose namuose.
mavimui t a m parinktos ištrau-: gyventojai yra gerokai pagy- gėrimais ir putojančio alučio
x V. S. Lukoševičius, Itasca.
DIDŽ. BRITANIJOJ
x Lietuvių kalbos kursai St UL, parėmė mūsų spaudos dar kos ir eilėraščiai. Ta medžiaga \ venę. Mūsų pasirodymas buvo statine.
,
yra
p
a
r
i
n
k
t
a
Mokytojų
sąjun•
skirtingas,
negu
mes
esame
Neužilgo pasirodė pereina
Irenaeus klebonijoje 78 Cherry bus didesne auka. Ačiū.
Sulaukė pensijos. Rugsėjo
\ gos valdybos ir išsiuntinėta vi- pripratę, bet b.ivo savotiškai moji taurė ir kitos dovanos
St.. P a r k Forest, EI., vyksta
9
d.
ramovėnų pirmininkas K.
' sų mokyklų vedėjams d a r prieš i įdomu. Mes pašokom
penkis laimėtojams. Jonas
Talandis
kiekvieno pirmadienio vakarais
Murauskas,
pensijon
išėjimo
mėnesį laiko. Kviečiame visas j šokius. Visi penki buvo links- į Į
molinskas, vos fb
nuo 8 vai. iki 10 vai. Kursų
proga, surengė M. L. S. klube
mokyklas varžybose dalyvauti.. mi. gyvi, jaunystės šokiai. 2iū- ję nuplauti šaltu gėrimu savo
vadovas, mokytojas kun. Anta
savo bičiuliams pobūvį. Dalyva
Laimėjusieji b u s apdovanoti pi- j rovai
buvo sužavėti,
bent sumuštinius, vėl ėmėsi darbo iš
n a s Saulaitis. SJ. Kursų orga
vo apie 60 žmonių, kurie sunešė
niginėmis premijomis.
mums taip atrodė. Aš manau, dalinti dovanas laimėtojams,
nizatorė Valerija WolIf. telef.
daug gražių dovanų bei sveiki
Pageidautina, kad atsilankytų ; kad jie pagalvojo, kaip gražu k u r i e pasiskirstė vietomis t a i p :
748-6433.
Šiuo metu kursus
nimų.
kuo gausesnė Chicagos visuo- matyti jaunimą šokant su tokiu Inžinieriai — gross: 1 v. J o 
lanko 18 asmenų, priimami i r ;
menė, nes po varžybų visi b u s | entuziazmu ir džiaugsmu.
Šo- n a s Kubilius — 76 smūgiai —
_ Svečiai iš Chicagos. Spa
nauji.
pavaišinti k a v u t e ir pyragai- kiai Šv. Šeimos vilos gyvento- pereinamosios t a u r ė s laimėto
lio mėnesį Nerija Linkevičiūtė
x Akademinio Skautų sąjū
čiais. Visus kviečia Mokytojų į jams
tikrai
atnešė
didelį jas, 2 v. Albinas Smolinskas —
ir Bernardas Prapuolenis at
džio narių iškilminga
sueiga:
sąjungos valdyba.
K- j džiaugsmą.
vyksta iš Chicagos į D. Britani
80, 3 v. Edvardas L a p a s — 82,
įvyks šį penktadienį, spalio 1 3 :
Uūdna
k a r
tokiu
ją. Su savo koncertais jie pasi
; T*™
>
5™
InŽmieriai — net (handicap a r
d., 7:30 vai. vak. Jaunimo centrodys Londone, Bradforde
ir
! žmonių, kur neturi laiko ir kan-1 b a f o r a i ) . x y ^ ^ 1 ^ Kamus
ro mažojoje salėje. Sueigos me-!
X Tautinių šokių s e m i n a r a s , trybės seniesiems. Išvyka
! zakevičius
64 (85 g r o s s ) , 2 v. Dr. Antanas Balsys, Kanados LB Nottinghame. Koncertų pelnas
t u ASD ir K o r p ! Vytis spalvas
bus skiriamas IV P L Jaunimo
tautinių šokių mokytojams i r j privertė pagalvoti, koks gyve Vytautas Kupcikevičius — 64 Edmontono apylinkės pirmininkas.
gana naujieji šių korporacijų'
kongresui (1979 m. liepos mėn.
grupių
i n s t r u k t o r i a m s ruošia-j n i m a s sunkus b e šeimų i r be (94), 3 v. Jurgis S t a t k u s — 64
nariai. Visi ASS nariai prašo- i
mas Chicago j e š. m. lapkričio | m e i l ė s .
P r a n a s N a r i s su 107 smū Europoje) paremti. Nerija Lin(95).
mi sueigoje dalyvauti.
(pr.).
Kristina
I
i
k
a
n
d
e
r
y
t
ė
Vilniaus dieną Chicago je minint; 2 3 - 2 6 dienomis Jaunimo centSvečiai: 1 v. Leonas Traška! giais gavo daugiausiai prakti kevičiūtė pernai jau koncertavo
X Dail. Stasio Krasausko i vainiką prie paminklo žuvusiems | re. L B švietimo tarybos prasy—
62 (88), 2 v. Leonas Kai- i kos už t ą pačią kainą ir buvo I Londone, Europos Lietuvių stuŠIMAS RUDENS GOLFO
grafikos darbų paroda atidaro- i "* Lietuvos laisvę Jaunimo centro j mu, seminarą rengia Liet. Tauvaitis
— 64 (93),
3 v. Juo- i apdovanotas specialia dovana, dijų savaitėje. Bernardas P r a ŽAIDYNĖS — PIKNIKAS
sodVyje
padeda
Vilniaus
kr.
liet.
j
šokių
instituto
vadovybė.
z
a
s
Baranauskas
—
66
(96).
Kęstučio Biskio specialiai iš-'puolenis D. Britanijoje pasirotmių
(
m a šį penktadienį, spalio 13 d.,
s-gos Chicagos skyriaus pirm. Juo
X
"Southvvest
News-Herald"
Spalio 1 d. Amerikos Lietu-; Moterys: 1 v J a n i n a Karą-i augintu savo paties darže žaliu:dys pirmą kartą,
7:30 vai. vak. Jaunimo centro zas Lekas. Al. Vaičiulienė ir P.
spalio
12
d.
laidoje
yįų
inžinierių ir architektų są- į ^ j į e n ^ _ 53.
I riešutu.
laikraštis
galerijoje.
Lankymo
laikas Grigaitiene
Nuotr. P. Malėtos
OKUP. LIETUVOJE
o platesnį reportažą apie jungos, Chicagos skyriaus našešt. ir sekm. 10—9 v. v., šio
Arčiausiai prie vėliavėlės sa-į Atrodo, k a d esant
tokiam
X P a t y s pirkėjai nustatė,
D. Kučėnienės
koncertą r jai atvyko j "Woodridge" gol- vo sviedinį primušė Alpha Ur- 1 gražiam orui, dalyvių skaičius
kiadieniais 7—9 v. v. Rengia kad Sylvania spalvota T V gerės- I sol.
— Pelkių Lietuvoje yra apie
ITĮ
ane, straipsnį paUiustruo- f0 i a u k u s pasirungti
dėl J. ba. Arūnas Dagys numušė gol- žaidynėse ir piknike galėjo būti 40.000.
Santara-Šviesa.
(pr.). nė už Zenith ir RCA. Visi davi
Jos visos užima 414,
darni solistės nuotrauka.
Į Evans pereinamosios
taurės. fo sviedinuką toliausiai.
600
hektarų
plotą. Geologiniai
žymiai didesnis.
x Toronto Moterų dainuo niai pas Gradinską, 2512 W. 47
x
Solistė Roma Mastienė! šią t a u r ę atgabeno skyriaus
durpių
ištekliai
siekia 6890 mil.
j a n t i s vienetas "Volungė" kon St., 376-1998. Atd. 9—6; pirm.
spalio 22 d. vyksta į Hamilto- į pirmininkas, praeitų metų turkubinių metrų arba 1,2 bil.
certuos Chicagoje spalio 29 d., ir ketv. 12—6. Sekm. ir treč.
ną, Kanadą, k u r ji atliks m e - ; nyro laimėtojas, Albinas Smotonų.
Durpynai, kurių plotas
(sk.).
sekmadienį, 3 vai. popiet Jauni uždaryta.
ninę p r o g r a m ą lietuvių parapi- linskas. Jos papėdėje, dėl neži
didesnis kaip 100 hektarų ir
mo centre. "Volungė" yra gas
nomų priežasčių, nesimatė pri
X Solistai Albina Giedraitie jos jubiliejuje.
durpių
sluoksnis
storesnis
troliavusi po visą Šiaurės Ame
tvirtintos plokštelės su išgranė, Dalia Kučėnienė, M a r g a r i t a
kaip 1 metras, vadinami pra
FILMAI NEMOKAMAI
X D r . E d v a r d a s Leonas Bubriką ir pasižymi savo liaudies ir
AREŠTAVO MEKSIKOJ
viruotais praėjusių daug metų;
Momkienė, Jonas Vaznelis i r ,
moniniais ir jų yra 338; jie
estradinėmis
dainomis.
Taip
n s (ne J u r
s
Miohael Yonng giedos "šv. Ka- *
^ Bubnys) - t o k s laimėtojų vardais. Narys, lai-' Kultūros centre, 78 E . Waužima 174,800 h a plotą. DurMeksikos
policija
suėmė
Jaip a t bus galima išgirsti sutarti zimiero Mišias" komp. Bruno t u r ė J ° b ū t l P a r į a s P ° , " * P ^
mėjęs ją tris kartus iš eilės, shington, Chicagoje, spalio 23— me H e r r e r a Nevarez, narkotikų pingiausi
Šilutės, Radviliškio,
nių, kurios yra retai girdimos. Markaičio, SJ. kūrinių koncer- k e t v i r t a d i e n i o 'Draugo 6 pusi.
arba penkis k a r t u s su pertrau- j 31 d. bus specialiai parinktų fil- spekuliacijos
vadą
Chicagos Varėnos, Rokiškio ir Vilniaus
V,eneto vadovė y r a Dalia V ^ ; ^ J a u n i m o c e n t r e l a p k r i č i o | U Ž klaidą atsiprašome.
komis, pasiims savo nuosavy- ! mų tarptautinis festivalis. Fil- apylinkėse.
rajonai.
Dabar kasmet Lietu
kontienė, o akompaniatort Silvi 4 ir 5 d. Bilietai Gifts Interna- Į x P o du
voje iškasama apie 3 milijonus
doleriu
aukojo bėn. Atrodo, k a d jau dabar, mų bus galima žiūrėti nemoka
STREIKAI MOKYKI>OSE
j a Freimanienė. Ruošia P.L.J.S. tional prekyboje.
( p r . ) . i Ant. Gilvydis, K. Grain, Kęs- yra keli laimėtojai, kurie turi mai.
tonų durpių, kurių apie 60
Ryšių centras.
(pr.).
proc. sunaudojama žemės ūky
tutis
3
Dėkui
savo
avardeS
Dėl
mokytojų
streikų
uždary
^S* '
P
a * ™ * ™ * ****
x A. a,. Inž. Adolfo T r i n k o s .
ZOOLOGUOS
SODO
x švč. M. Marijos Gimimo j
tos mokyklos Glenwood ir Lin- je kraigui ir trąšoms, kita da
5 metų mirties sukaktį minint,
X Gedulingos šv. Mišios uz du kartus.
DIREKTORIŲ*
lis — kurui.
P a r a p . Mokyklos Motinų klubas,
colnwood priemiesčiuose.
Zaidynės prasidėjo 9 vai. r.
bus
atnašaujamos a. a. Emilijos Gepnerienės sie! šv. Mišios
rengia namuose keptų p y r a g ų sekmadienį, spalio 15 d., 11 vai. j lą. vienerių metų mirties sukak- Vos saulei | ersiritus p e r aukšLincold Parko zoologijos so
LMiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii£
išpardavimą spalio 14 ir 15 die
do
direktorius dr. L. E. Fisher
ties
proga,
b
u
s
laikomos
spalio
čiausią
tašką
danguje,
dešimtoji
ryto T. Jėzuitų koplyčioje. Ar
nomis, tuoj po šv. Mišių. Bus
ketveriukė
įvarė išvyko į Leipcigą, R. Vokietiją, I
timieji
ir
draugai
maloniai 15 d., sekmadienį, 8 vai. r y t o T. golfininkų
LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA IV-sis \
šviežių "doughnuts"' su kavute.
kviečiami dalyvauti.
( p r . ) . Jėzuitų koplyčioje. P o pamaldų I savo sviedinukus į aštuoniolik- k u r dalyvaus zoologijos sodų
1 tomas. Pogrindžio leidinys. 478 pusi., minkšti virse- |
Motinų klubas prašo visus atsi
bus š v e n t i n a m a s paminklas Lie- tą skylę ir tuomi visas turny- direktorių konferencijoj.
x Visų bendromis pastango
lankyti ir paremti mokyklą.
1 liai. Išleido Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikoms |
tuvių T a u t i n ė s e kapinėse. Kvie- ras pasidarė istorija.
Turnyro
SUSPROGO NAMAS
milijoną
(pr.) mis surinksime 2-rą
čiame gimines ir draugus daly-1 vadovai Jonas Talandis ir AlbiI leisti Sąjunga, Chicago, 1978. Kaina su persiuntimu |
— stokime j Lietuvių fondo ei
Grayslake priemiesty ketvir
x Chicagos Anglijos - Brita les. Įnašus siųsti į L. fondo vauti pamaldose ir paminklo ! nas Smolinskas su Anatolijum
1 $4.91. III. gyventojai prideda ekstra 20 et. taksų.
|
nijos lietuvių klubo tradicinis
( p r . ) . 1 Kazakevičių susėdo prie staio tadienį nuo prasiveržusių dujų
raštinę 2422 W. Marąuette Rd., šventinime.
susprogo ir sugriuvo medinis
"Krintančių lapų" balius bus
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 West 63rd Str., |
Chicago, Tllinois 60629.
(pr.).
Cole šeimos n a m a s . Gyvento I
š. m. spalių 14 d., šeštadienį.
j a i lengvai sužeisti.
I Chicago, 111. 60629
§
Jaunimo centro kavinėje. Nuo

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

CHICAGOS ŽINIOS

iiiimitmiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiHiiimiiii

taikinga programa, vaišės, tur
Dr. J u r . Martynas Anysas
tingas dovanų paskirstymas ir
šokiai Chižiko orkestrui grojant.
Pradžia 7:30 vai. vakaro. Auka
ATSIMINIMAI
9 dol. Stalus užsisakyti ir pa
kvietimus įsigyti: i . Jokubka.
Spaudai paruošė Dr. M. G.
toL VA 7-5980 nuo 10 vai. r. Slavėnienė. Įvadą parašė Dr.
iki 7 vai. vak.
(pr).
Juozas J a k š t a s . Lšleido Kultū
X Albinas Kurkulis, akcijų rai Remti Draugija Chicagoje.
brokeris, dirbąs su Rodmen & Kieti viršeliai. 426 pusi. Kaina
Renshaw, Inc., patarnauja ak su persiuntimu $10.91.

MILMONINfi P E R V A 2 A

Gubernatorius Thompson pa vMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiitiiiiiiiiiiiiiiHiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH
tvirtino žinią, k a d Ulinois val
stija skirs savo dalį
nutiesti
pervažą Central gatvėje, Chica I
J O N A S NARBUTAS
|
goje, k a s kainuos apie 30 mil.
1
Pirmoji dalis (1919—1936). Autoriaus leidinys 1978 |
dolerių.
=! m., 432 pusi. Kaina su persiuntimu 9.50 dol. Leidinyje su- S
147 MIL. T U N E L I A M S

KOVA DĖL KLAIPĖDOS

cijų bonų, fondų bei kitų verty
Užsakymus siųsti
Draugas
bių pirkime ir pardavime. Susi 4545 W. 63rd St. Ch.^ajjo 111.
domėję A&mbinkrte 977-7916. M629
(«k> iitiiiiiHitiiimiiimiimiiuiiiiiiiiiimiiiiii
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i

Grupė ALIAS golfininkų prie aštuonioliktos pievelės

Sportas Nepriklausomoje Lietuvoje

Į

Net 147 nuL dol. nusprendė
federalinis iždas skirti Chicagos
ir artimų apylinkių tuneliams
ir požeminiams
rezervuarams
ruošti,
besistengiant
miestą
apsaugoti nuo potvynių.
'.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiinimniiiiNiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

