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SOVIETINĖJE MOKYKLOJE
Didvyžiai (Vilkaviškio raj.).
1979 metų Velykų ryta Didvyžiy bažnyčioje į Prisikėlimo pa
maldas atvyko šnipinėti ArminųSūduvos vid. mokyklos direkto
rė Salomėja Mikelaitienė ir mo
kyt. Regina Naujokaitienė.
Mokytojams, fanatiškai vyk
dantiems sovietinės valdžios va
lią, kelia siaubą, kad Didvyžiuo
se daugelis moksleiviu aktyviai
dalyvauja religinėse apeigose —
procesijoje ir šv. Mišiose. Jiems
ypatingai užkliūva berniukai,nes
bijomasi, kad iš jų neatsirastu
kandidatu į Kunigy seminariją.
Po Velyky direktorė Mikelai
tienė tardė m/>k. Levutę Vekeriotaitę, reikalaudama
išduoti
švenčiu metu pamaldose daly
vavusius mokinius.

(312) 686-8800

Nr. m

AIRIJA PASIRUOŠUSI
SUTIKTI POPIEŽIŲ

LKB Kronika Nr. 38

(Tęataya)

CHICAOO, ILUNOIS 6 0 8 9

Daug dėmesio ikiriama svečio apsaugai

1979 m. balandžio 12 d. atvy
kę tikrintojai paklausė mokinius:
— Kas einate į bažnyčią?
Drąsiai atsistojo 17 mokiniu.
— Ar tėvy verčiami einate?
— pasimetę klausė tikrintojai.
—Savo noru, — nuskambėjo
atsakymas.

Dublinas. — Visa katalikiško- ki, miestas paskyrė lėšų popieji Airija ruošiasi sutikti popiežių žiaus apsaugai, gatvių tvarkymui,
Joną Paulių II-jį, kuris atvyksta minios priežiūrai. Diecezija pati
trijų dienu vizito rugsėjo 29 d. sumokės už altoriaus, platformų
Buvo planuota popiežiui aplan statybą.
Philadelphijoje vietinis Ameri
kyti ir istorinę airių kataliku
„sostinę" Armagh, kur gyvena kos Civilinių Laisvių unijos sky
Airijos primas, kardinolas Tomas rius iškėlė bylą miestui, kad jis
Šaukėnai (Kelmės raj.). 1979
O'Fiaich, tačiau rugpiūčio 27 d- popiežiaus sutikimui neleistų pi
m. vasario 30 d. Šaukėnų Kultū
Vatikanas paskelbė, kad popie nigų. Tuoj 50,000 dol. paaukojo
ros namuose specialiai
moki
žius į Armagh nevyks, nes ji yra buvęs JAV ambasadorius VValter
niams buvo rodomas antireligi
Siaurinėje Airijoje. Sprendimas Annenberg, o vietinės statybos
nis filmas „Juodoji
procesija".
padarytas po lordo Louis Mount- darbininkų unijos pasisiūlė plat
Tai kadrai vogčiomis padaryti Ši
formas pastatyti be atlyginimo.
batteno
nužudymo.
luvos ir 2emaičių Kalvarijos at
Teisėjas
paskyrė bylai svarstyti
Airijos vyriausybei didelių rū
laidų metu. Per Šiuos atlaidus
datą
spalio
9 d-, kada popiežius
pesčių sudaro aukštojo svečio
įvairūs komunistu agentai brau
saugumas. Nors 3.2 milijonu ai jau bus išvažiavęs.
nasi į bažnyčias ir čia filmuoja
rių tarpe popiežius yra gerbiamas Pagarsėjusi ateiste Madalyn
besimeldžiančius žmones. Tokiu
ir mylimas, daug protestantų, Murray, kurios iškelta byla 1963
būdu jie renka „medžiagą" an
Europos
parlamento
rūmų
salė
Strasburge.
Europos
parlamente
viso
yra
410
narių.
Po
81
atstovą
turi:
Anglija,
ypač
Siaurinėje Airijoje, katalikų m. uždraudė Amerikos viešose
tireliginei propagandai, taip yra
Italija,
Prancūzija
ir
Vakarų
Vokietija.
Olandija
—
25,
Bei
gija
—
24,
Danija
—
16,
Airija
—
15,
Liuksemburgas
—
nekenčia.
Airijos
premjeras mokyklose kalbėti maldas, dabar
drumsčiama pamaldų rimtis ir
6. Rugsėjo 25 d. prasidėjo nauja parlamento sesija.
Lynch neseniai buvo apkaltintas protestuoja, kad daugely vietų
blaškomi tikintieji. Tai daugiau
Arminai (Vilkaviškio raj.).
protestantų spaudoje, kad jis va popiežiaus vizito proga bus už
negu chuliganizmas!
1979 m. baigiantis antrajam tri
dovauja teokratinei vyriausybei, darytos mokyklos.
Šiuo kartu mokyt. Zeromskaimestrui Arminu-Sūduvos vid. mo
lyg Irano ajatola Khomeini.
tė ir mokyt. Spudaitė griežtai įsakyklos VII kl. gerai besimokan
Politinių neramumų Siaurinėje
kė visiems mokiniams dalyvauti
Sovietų kareiviai
čiam mokiniui Ričardui Radze
Airijoje
veikėjai stebės popiežių ir
rodomam filme. Suvarę mokinius
vičiui buvo sumažintas elgesys,
nagrinės kiekvieną jo ištartą žo
Afganistane
— Penktadienį sovietų užsie
nes berniukas lanko bažnyčią ir į salę, jos saugojo duris, kad nie
dį, laukdami paramos savo idė
kas
nepabėgtu.
New Defti. — Indijos k a r o
nio reikalų ministras Gromyko
patarnauja šv. Mišiose. Šito nu
joms. Laukiama, kad svečias pasi
Pradžioje
pasigirdo
filmo
akto
žvalgybos
šaltiniai teigia, kad
turėjo išskristi iš New Yorko į
sikaltimo iniciatoriai: mokyklos
sakys už taiką ir susitaikymą. Ai
riaus
balsas:
„Ateikite
pas
mane
Sovietų Sąjunga atvežė į Afga
Maskvą, tačiau Baltųjų Rūmų
partinės organizacijos sekretorė
rijoje popiežius lankysis ne kaip
vyrai
ir
moterys,
aš
jums
atsklei
nistaną 10 kuopų kareivių, ku
žiniomis,
prezidentas
Carteris
Tarp kurdų veikia daug komunistų
Ald,ona Marijošahienė ir mokyk
Vatikano valstybės galva, kiek
siu
savo
neapykantą
religijai".
rie lėktuvais nusileido Kabulo
planavo pakviesti jį į Washinglos direktorė Salomėja Mikelai
Teheranas. — Irano kurdai, dė už sukilimą prieš socialistinę toną aptarti sovietų kariuome daugiau maldininko vaidmenyje. aerodrome ir Bangram karo
Toks
pasakymas
aiškiai
rodo,
tienė.
kuo remiasi ateistai. Jiems tiesa kuriuos rugpiūčio mėnesį sumų- vyriausybę. Kurdų 1,243 kaimai nės Kuboje klausimą. Ketvir Todėl Airijos vyriausybės na aviacijos bazėje. Kartu trans
riams buvo patarta nebučiuoti,
nerūpi, jy devizas — neapykan šė Irano revoliucijos sargybiniai, buvo nušluoti nuo žemės pavirKrosna (Lazdijų raj.). Auklė ta bažnyčiai, religijai, tiesai. Jų vėl pradėjo ofenzyvą. Netoli Ira šiaus 1975 m., apk 500,000 kur tadienį Gromyko antrą kartą sveikinantis su aukštuoju svečiu, porto lėktuvai atvežė ginklų i r
sukilėlių
susitiko su valstybės sekreto popiežiaus žiedo, o tik mandagiai amunicijos. Afganų
toja Jesevičienė mokiniams pasa mokslas — melas.
no sienos apie 30 kurdų puolė dų buvo perkelti į pietinę Irako riumi Vance.
jėgos
planavusios
pulti
šias dvi
kojo, kad būsią mokykloje sve
Filme buvo tikinama, kad reli radijo stotį Kvasr el-Shirin mies dalį, kur gyvena arabai. Bagda — Domininkonų respublikos nusilenkti. Popiežiui nebus ren aviacijos bazes.
Sukilėliams
čiai (suprask, tikrintojai -Red.)
gingi žmonės yra blogi. Šitaip yra te. Skelbiama, kad tokių puoli do valdžia nuteisė ir sušaudė kariuomenės vadas gen. Valdės giamas vyriausybės oficialus pri perkirtus Afganistano kelius,
ir maldavo, kad tikintys vaikai
622 kurdų vadus. Kadangi Ira Hilario paskelbė, kad susektas ėmimas, nors vyriausybė pasiėmė sovietų karinis tiekimas įmano
nuodijamas Lietuvos jaunimas, ši mų bus daugiau.
nesakytų, jog jie einą į bažnyčią,
Amerikos žurnalistas YVilliam kas1 baudžiamąsias
ekspedicijas karininkų sąmokslas nuversti pareigą apsaugoti svečią nuo te mas tik oro keliu. Spėjama,
taip yra sujaukiama tikinčių vai
o jei jau ir sakytu, tai tik kad
roristinių puolimų.
ky sąžinė!
Safire, ne kartą kėlęs kurdų tau vykdė sovietų ginklais, Irako kur prezidentą Antonio Guzman.
kad sovietų kareiviai saugos i r
einą verčiami tėvu.
tos teises į savo valstybę, paly dai nepasuko komunizmo link.
Popiežių
priimti
ruošiamasi
ir
(Bus daugiau)
gins tuos svarbius aerodromus.
— Salvadore apie 400 komu
gina kurdus su palestiniečiais. Kur- Kurdų problemų stebėtojai kal
Amerikoje,
tai
bus
istorinis,
sep
nistinių sukilėlių užėmė darbo
. dai Irane nesiekia nepriklausomy- ba, jog sovietų bandymas kurs
Kambodija atmetė
ministerijos pastatą ir reikalau tynių dienu viztas. Prezidentas
j bes, o tik autonominių teisių, sa tyti kurdus Irane ir Turkijoje ga
Carteris ruošia priėmimą Baltuo
ja, kad vyriausybė paleistų su
šalpos planą
se Rūmuose, šalia įvairių techni
vo kultūros, kalbos išlaikymo. Pa li jiems atsiliepti, nes nemažai
imtus komunistus. Susišaudyme
nių sutikimo rūpesčių, šeši Ame
lestiniečių vadas Arafatas atmeta kurdų gyvena ir Sovietų Sąjun
Bangkokas. — Atstovai iš 15
su vyriausybės kariuomene ke
rikos miestai turi ir juridiniu sun valstybių ir 8 tarptautinių šal
bet kuriuos autonomijos pasiūly goje. Rytinėje Turkijoje, kur val
turi asmenys žuvo ir keliolika
kumu, įvairūs pilietinių teisiu gy pos organizacijų TaMandijoje
mus, kurie kurdus pradžiugintų, do kurdai komunistai, jų kaimai
buvo sužeisti.
nėjai, bedieviai, abortų šalinin sudarė planą šelpti badaujan
rašo Safire. Kurdai siekia to, ką turi liaudies teismus, „sovietus"
—
Sicilijoje
nušautas
teisė
kai
keliuose miestuose pradėjo čius Kambodijos gyventojus i r
palestiniečiai atmeta, o palesti ir kitas pagal sovietinį pavyzdį
jas
ir
jį
saugojęs
policininkas.
bylas
teismuose. Aiškinama, kad paskyrė šalpai 31 mil. dol. Nu
niečių vadas Arafatas bučiuojasi įsteigtas įstaigas. Turkija todėl ir
Įtariami
italų
mafijos
nariai
Maža žuvyte buvo sustabdžiusi statybą
popiežius yra religinis svečias,
su kurdų skerdikais Irane.
mano, kad kurdų sukilimai sie
Abu nušauti buvo žinomi ko todėl miestai neturi leisti pinigų tarta tiekti kenčiantiems kamPrezidentas Carteris kalba apie kia suskaldyti valstybę. Tarp kur
VVashingtonas. — Trečiadienį kos statyti nereikėtu.
munistai, teisėjas y r a buvęs jo sutikimui, nes tai laužytų kons bodiečiams vaistus i r maisto
prezidentas Carteris pasirašė įsta
Kongrese už užtvanką lcovą ve žmogaus teises, tačiau niekad ne dų dirba turkų komunistai ir net
parlamento komunistų partijos tituciją, kuri išskiria Valstybę produktus, nežiūrint, k u r j i e
tymą, leidžiantį užbaigti rytinėje dė Tennessee kongresmanai ir se prisimena kurdų, kurių Irake yra minėta radijo stotis Rytų Berly
atstovas.
Policininkas vardu nuo Bažnyčios. Bostone, kur po gyventų a r kurią vyriausybę
Tennessee valstijoje pradėtą už natorius Howard Baker. Buvo su 2 milijonai, Irane — 4 mil. ir ne priklauso Maskvos remiamai
palaikytų. Į tai atsiliepė Viet
Lenin Mancuso.
piežių pasitiks prezidento Carte- namo pastatyta Kambodijos
tvanką Tellico Dam. Sį pasirašy daryta speciali komisija studi Turkijoje apie 6 mil. Tos visos Turkijos komunistų partijai.
— Aleksandrijos
mieste, rio žmona ir patarėjas Brzežinsmą tuoj pasmerkė kelios gamtos juoti, kokią naudą duos užbaigta valstybės savo kurdus bando iš
vyriausybė, atmesdama šalpos
Egipte,
įvyko
šeštas
rundas
apsaugos grupės, ju tarpe Sierra užtvanka ir didžiulis už jos susi naikinti, asimiliuoti. Turkijoje*]
planą. Visa šalpa turinti eiti
Rytų Vokietija
Egipto - Izraelio derybų dėl pa
Club, kurio direktorius Brock daręs 30 kv. myliu ežeras, ir ko jie net vadinami "kalnu turkais".
tik per vyriausybę Phnom PenIzraelis kritikuoja
lestiniečių autonomijos. Kilo
Evans pasakė, kad šis preziden kią žalą ta statyba padarytu Net aštuoni JAV transporto lėk
skelbia amnestiją
he. Partizanų kontroliuojamos
ginčas dėl Izraelio įstatymo, ku
to žygis kainuos jam daug balsų. žmonėms ir gyviams.
Komisija tuvai šiais metais skrido į Iraną
juodųjų
veikėją
Kambodijos dalies žmonės j o 
Rytu Berlynas. — Rytų Vo- ris drausdavo žydams pirkti
nustatė,
kad
vanduo
apsemtu
di
su
ginklų
dalimis,
kad
revoliuci
Ginčai dėl šios užtvankos tę
Vokietija paskelbė, kad nuo spa žemes okupuotose teritorijose,
T d Avivas. —Cikagietį juo kios pašalpos negautų.
siasi jau daug metu. Kongresas delius plotus geros dirbamos že nė Irano vyriausybė galėtų nu lio 10 iki gruodžio 14 d. bus
atšaukimo.
Izraelio atstovas dųjų kunigą Jesse Jackson Izrae
Ragina paskelbti
1966 m. leido statyti užtvanką ir mės, kurios vertė 40 mil. dol. Ant malšinti kurdus, siekiančius žmo paleista nemažai kaliniu. Sį dek
protestavo, kad žydai gali pirk lyje daug kas kritikuoja už jo pa
vandens rezervuarą ant Little tos žemės kasmet būtu galima gaus teisių, rašo Safire.
teisiu
retą valstybės galva ir partijos ti nuosavybes visame pasauly reiškimus palestiniečiu
Turkijai sankcijas
Tennessee upės. Buvo numatyta užauginti 4 mil. dol. vertės proKurdų nenaudai veikia ir tai, sekretorius Erich Honecker pasi
klausimu.
Nei
jis
informuotas,
je,
tik
negali
pirkti
savo
tėvy
dūktų.
Užtvankos
užbaigimas
gaminti elektros srovę, pastatyti
kad Irane ir Turkijoje jie vado rašė ryšium su 30 metu sukak
Atėnai. — Kipro prezidentas
nėje Judėjoje a r Samarijoje. nei kvalifikuotas kalbėti apie Viprie rezervuaro kurortines vieto kainuotu 36 mil. dol., tačiau vaujami komunistų. Sukilėliai
Spyros
Kyprianou, pakeliui į
duriniuosius Rytus, pasakė bu
tim nuo komunistu valdžios įstei Posėdis iširo po 25 min.
ves, potvyniu kontrolės įrengi elektros būtu pagaminta tik už naudoja sovietų ginklus ir amu
Ameriką,
kur jis dalyvaus Jung
gimo Rytu Vokietijoje. Amnesti-į — Buvusio prezidento Ken- vęs Izraelio užsienio reikalų mi
mus. Vyriausybė supirko iš 250 3 mil. dol. per metus. Komisija niciją, kurdus kursto Rytų Vokie
ja nelies karo nusikaltėliu, nacių, j nedžio ir dviejų JAV senatorių nistras Abba Eban. Kas jis toks, tiniu Tautų generalinėje asamb
ūkininku žemę, išvežė trobesius, nutarė, kad užtvankos statybą rei tijoje veikianti radijo stotis. Ira
lėjoje, pasakė Graikijoje, jog pa
žmogžudžiu ir šnipų.
motina Rose Kennedy, 89 me iš kur tokios pretenzijos reikalau
tvoras, paruošė
užtvindinimui kėtų užmiršti, nes ji neekono ne uždrausta Kurdų Demokrati
Amnesty International žinio- j tų, paguldyta ligoninėn, kur jai ti, kad jį priimtų suvereninės saulio valstybės turėtų nubausti
apie 38,000 akru, išleisdama apie miška, be to, būtu išgelbėta tri nė partija labai pakrypusi į mark
valstybės premjeras, klausė Eba- Turkiją už Kipro salos užpuolimą
mis, Rytų Vokietijoje yra apiei padaryta vidurių operacija.
80 mil- dol. ir pradėjo statyti už jų colių žuvytė "snail darter". sizmą-leninizmą. Todėl Irano vyir okupaciją. Jis ragina Jungtines
nas?
4,000 politiniu kalinių, daug ju
tvanką, buvo išleista dar apie Tačiau valstijos politikai, vado į riausybė, tvirtina, kad Kurdistane
nuteisti už bandymus pabėgti.
Po vizito Izraelyje Jacksonas Tautas paskelbti Turkijai ekono
30 mil. dol. Darbams vykstant, vaujami sen. Bakerio, nepasida malšinamas ne kurdų sukilimas,
nušovė tris aukštus karininkus, vyksta į Jordaną, Siriją, Libaną mines sankcijas, panašiai kaip
Prieš
7
metus
RVokietija
buvo
vienas Tennessee universiteto zo vė. Pagaliau Senatas ir Atstovu bet komunistų bandymas pagrob
paskelbusi panašią amnestiją ir ju tarpe generolą, provincijos gu ir Egiptą. Vienas žydų laikraš paskelbtos Rodezrjai. Amerika tu
ologas, žuvų specialistas 1973 m. rūmai pasisakė už Tellico už ti Irano valdžią. Kurdai aiškina,
Turkijai
paleido tūkstančius žmonių. Ma bernatorių.
tis, puldamas Jacksoną, rašo, rėtu visai sustabdyti
surado toje upėje mažą, retą žu tvankos statybos užbaigimą.
Spalio mėnesį basku tarpe bus kad jis tik siekia išgarsinti save, ginklu tiekimą, pasakė Kipro pre
kad jie anksčiau buvo vadovau noma, kad šį kartą bus paleisti
vytę "snail darter". Jis nustatė,
Prieš užtvanką kovojo ir pasi jami Amerikos šalininko Barza- ir keli rašytojai, nuteisti už kny pravestas referendumas.
Daug paveikti balsuotojus, nes planuo zidentas.
kad žuvelė gyvena tik toje upėje traukęs vidaus reikalų sekreto ni, tačiau Amerika kurdus išda
nuosaikiu
basku
politikų
siekia
gų Vakaruose spausdinimą.
ja kandidatuoti į JAV kongresą.
ir, užtvanką pastačius, žuvis iš rius Cecil Andrus. Jis pareiškė vusi, savo pažadus pakeitusi ir
platesniu autonominiu teisiu, ta
KALENDORIUS
nyks. Tuoj sujudo gamtos globos viltį, kad prezidentas Carteris ve padėjusi šachui naikinti kurdus.
Teroristai pakeitė
čiau radikali ETA grupė reikalau
organizacijos, prasidėjo kova prieš tuos užtvankos įstatymą, nes ta Todėl dabar kurdai feško para
— Kinijos vicepremjeras Deng
ja atskiros basku valstybės. Jei
Rugsėjo 28 d.: Vaclovas, Lijopremjero planus
užtvankos statybą. Buvo palies užtvanka nereikalinga, neekono mos kitur ir ją gauna iš sovie
pasakė
buvusiam Kanados prem. ba, Tautvydas, Visgirde.
dauguma baskų balsuotu už au
tas Endangered Species įstaty miška, bet jis nenorėtu, kad dėl tų. Kiek kitokios nuotaikos Irake, Madridas. - Ispanijos premje tonomijos statuto priėmimą, tero jerui Trudeau, kad Maskvoje
Rugsėjo 29 d-: Mykolas A. An
mas, kuris draudžia federalinei užtvankos atmetimo garbę pasi kuris labai žiauriai kurdus bau- ras Adolfo Suarez paskelbė, kad ristu veikla susilpnėtų. Manoma, pradėtos Kinijos - Sovietų Są
gelų
Sv., Kęsgailą. Litą.
vyriausybei leisti pinigus, jei tuo imtu maža žuvelė.
jis atšaukia savo planuotą kelio kad žudydami Ispanijos karinin jungos derybos greičiausia ilgai
Saulė
teka 6:43, leidžiasi 6:40.
į pavojų pastatomas koks gyvis
Prezidentas sumanymo neveta nia, kad "snail darter" žuvytė, nę į JAV ir į kelis Pietų Amerikos kus, šiemet nušauta 10, te- is- užsitęs ir mažai pasieks. J i s
ar augalas. Byla nuėjo iki Aukš vo, užtvanka bus baigta. Dėl to
ORAS
perkelta į gretimą Hiwassee upę, kraštus. Kelionę atidėti jį priver tai siekia išprovokuoti kari »: kaltino rusišką šovinizmą, ku
čiausiojo Teismo, kuris irgi ne- sen. Bakerio ir kitų užtvankos
Saulėta, temperatūra dieną 80
tė sustiprėjusi basku teroristų nę paimti valdžią, įvesti dikta ris šiuo metu baisesnis negu
vienbalsiai pasisakė, kad užtvan- šalininkų laimėjimo kalta ir ži- puikiai jaučiasi ir nesirengia iš
caro laikais.
veikla. Baskai nuo rugsėjo 23 d. tūrąL, naktį 60 1.
nykti.

Irano kurdai
pradėjo ofenzyvą

Prezidentas pasirašė
užtvankos įstatymą

TRUMPAI
1$ VISUR
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Red. Vytautas Grybauskas 4144 So. M*plewood. Obftcago, O. 60631
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suotė iš susigrūdimo atokiau
nuo vartų poziciją pasirinku
siam Juliui Ringui. Tas i i ko
kių 22 metrų paleido ligi šiol
neregėtą bombą — ir 2:0 šeš
toje minutėje! žiūrovai, nors
ir tingūs malonios saulės kutenarni, aiktelėjo, lyg į juos pa
taikius. Patiko. Kai kas pa
siūlė tuojau eiti pradėti "ap
vaikščioti" triuškinančią per
galę: "Juk matai, kad tuziną
duos..."

] jo dovanota pereinamoji amži
nos jaunystės žaidėjui taurė,'
CHICAGA LAIMI GOLFO
Puslaikiui įpusėjus, žaidimas
kuri atiteko klevelandiečiui JVARŽYBAS
išsilygino.
Dažnesni meksikie
Račylai.
čių
antpuoliai
prie Lituanicos
Visi laimėtojai buvo apdova
Amerikos — Kanados tarp
vartų baudos
aikštelę padarė
miestinės Lietuvių golfo XEV- noti medaliais. Čikagiškiai žai
kaip
skruzdėlyną.
Cia mūsų
sios pirmenybės įvyko Clevelan- dynėse pasirodė labai gerai,
gynimas
neprarado
noro pasi
de rugsėjo 1—2 dienomis. Da parsiveždami daug laimėjimų,
praktikuoti pasuotes. Praktika
lyvavo Chicagos,
Clevelando, o taip pat ir daug malonių pri
Matyti
V.
Vaitkus,
J.
Talandis,
A.
nepavyko ir 1:2- P o to noras
Dalis
Chicagos
gollinūikų
po
varžybų.
L. L.
Detroito, Rocihesterio ir Toron siminimų.
Smoiinskas, J. Cinkus ir J. Baris.
visai išlyginti bet kuria kaina.
to meisterių A, B, C, D, senjorų
LAUKO TENISAS
Pasikarščiavimas. Teisėjo rau
ir moterų komandos, žaidynės
donos
kortelės sumažino po
teks
žaisti
prieš
mėlynosios
sek
P.
GVILDYS
LAIMI
RYTŲ
Rungtynės neapvylė nei vieno.
vyko Sleepy Hollow golfo lau
vieną
žaidėją
abiejose koman
cijos
meisterį
spalio
28
d.
WinAPYGARDOJE
Jos buvo gero lygio, įtemptos,
kuose, dalyvavo 124 žaidėjai.
nemac stadione. Kas bus Litua dose, bet nesumažino revanšo
Žaidynes labai sklandžiai ir
Rytų apygardos lauko teniso permainingos ir su labai reta
nicos priešininku, dar neaišku. troškimo. Lituanicos puolimas
tvarkingai organizavo klevelan- pirmenybės
buvo
sklandžiai pabaiga. Abiejų stiliai labai
diečių komitetas, kurį sudarė i pravestos T. Jasaičio puikiose panašūs, stiprus servavimas ir Aišku tik, kad abiejų sekcijų j be Kelly pradėjo nesikBjuoti,
J. P. Nasvytis — pirm.. R. La- ! vidaus klubo aikštėse. Dalyvių aštrus smūgiai iš abiejų pusių. meisteriai pereina į Major di-: nors komandos vadovas Bielskus bandė visokias žaidėjų kom.
i. J.
niauskas, B. Paulionis, V. š l a  i skaičius buvo nepalyginamai Pirmajame kėlinyje P. Gvildys viziją.
;
binacijas. Laimė, kad H. Jenipelis, A. Garka. Teisėjų kolegi į mažesnis
negu
Vid. Vakarų sykį pralaužia Grybausko serLITUANICA — T A N N E R S
gas, jr., brolio Steve Jenigo pui
ją sudarė: V. Urbaitis — Cle- 1 apygardos pirmenybėse Chica- vavimą ir laimi kėlinį 6—4,
4:2
kiomis pasuotėmis remiamas,
velandas, A. Karazija — Chica- ; goję, tačiau eilė rungtynių buvo antrajame kova panaši, tik šį
Lituanicos komanda rungty porą kartų gražiais šūviais su
ka ir S. Kėkštas — Toronto. į gero lygio su labai įdomiais ir kartą pasekmė 6—4 Grybausko.
nes prieš Tanners pradėjo, kaip rado minkštas vietas nemalonių
Penktadienio vakare vyko re- I jaudinančiais moterų ir vyrų Trečiajame Rolandas pradeda
tikram
divizijos lyderiui pride svečių vartuose ir pergalę pa
daugiau atakuoti tinklą, Gvil
gistracija ir susipažinimo pobū- j finalais
ra:
pirmoje
žaidimo minutėje, darė beveik aiškią 4:1. Tan
dys kiek pasimeta, ir pasekmė
vis HospitaKty Inn. Tuo laiku
Moterų grupėje pabaltiečių greit kyla Z—2, 4—2 ir 5—2. pirmu vykusiu praėjimu mūsų ners dar sušvelnino 4:2 ir be
buvo sudaromos keturiukės žai i mišraus dvejeto
meisterė ir Servuoja Rolandas, turi 40—0, o vidurio puolėjas Kelly įkirto veik 4:3, bet jų pačių žaidėjas
dynėms.
! mūsų pirmenybių finaliste Van- bereikia vieno vienintelio taške 1:0. Sekė gražūs antpuoliai, pa- su galva, į jį atsitrenkusį kageštadienio
rytą
lietuviai: ^a Vebeliunienė savo pusėje lio pergalei. Tačiau
keletas
golfininkai visai užvaldė Sleepy j lengvai tvarko D. Bobelienę, R. Gvildžio desperatiškų smūgių
Hollow kalnuotus ir nelengvus j Gvildytę ir E. Pugh, tepralai- pasiseka, jis laimi tą žaidimą ir
žaisti golfo laukus.
Ketveriu mėdama v o s vieną žaidimą. Ki
sekantį. Rolandas vėl servuoja,
kės, sudarytos iš
skirtingų toje pusėje netikėtai stipriai
turėdamas 5—4
ir
vėl turi
miestų, tvarkingai buvo išleis pasirodo v o s 13 metų amžiaus j ^ ^
^ yėl bereiWa
vtoB0
tos V. Urbaičio.
Rima Jasaitytė. *
panašiai, j ^ ^
g.
Jo nepadar0t Gvildys
Vakare banketas Hospitality j k a i p Chicagoje, D. Žymantaitė £ T *
Z^TTU
„ - 6„ ir
., laimi
pratęsimą
vt,...„ 6
Inn puošnioj pokyUų salėj. Cia| i r ~ - _ „,,„ ! £ i - * - * * * J *—-. . . . . ! ^P™
h
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PuMfcfttk» riumiii (usw — mtm
SubscriptiGO Rates $37.00 — Chicsfo, Cook County.
Mine* and Caosd*. Elsewhere in the U.S.A. $35.00. Foreign
countriea. $37.00.
Palto išlaidai mažinant pakvitavimai už gautas prenume
ratas netiunCiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo adm o , gavus ii jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokejfs.
DRAUGO prenumerata mokama i i anksto
metams 6 mfin. 3 raftn.
Chicago ir Cook apakr. $37.00 U&.OO $15.00
Kitur JA.V
35.00
18.00 13.00
Kanadoje
U.SA- 37.00
19.00 15.00
Užsienyje
37
20.00
15.00
Savaitinis
25 00
15.00
9-00
•"Administracija dirba kas- fl • Redakcija straipsnius taiso sadien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- £ vo nuožiūra. Nesunaudotų straipadieniais nuo 8:30 iki 12:00. fl nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
• Redakcija dirba kasdien y anksto susitarus. Redakcija už
g.30 — 4:00, šeštadieniais 7 skelbimų turinį neatsako. Skel
s i — 12:00.
% binu * k a i n o s prisiunčiamos gavus
J prašymą.
pirmenybių rungtynes prieš portorikiečių komandą S a n Juaa.
Rungtynės bus Lincoln — Montrose Parke 1 vai. po pietų, j gq
Rezervo komanda žais t e n
pat 11 vaL prieš C. D. T.
gi
Šeštadienį jauniklių koman,da žais prieš lenkų Eagles Majv
quette Parko aikštėje 3 vai! .30
min. po pietų.
»*
Veteranai žais prieš Schwa»SAVAITGALIO RUNGTYNES ben Buffalo Grove 5 vaL va
Šį sekmadienį, rugsėjo 30 d., kare.
(Nukelta į 4 psL)
Lituanicos vyrų komanda žais

muolį, išmušė iš mūsų vartų.
Žaidimui baigiantis, kiek pasi
metęs rungtynių teisėjas, uždė
j o "šaltą kompresą" ir Lituani
c o s komandos kapitonui. Kiek
kartų komanda gali prarasti po
du žaidėjus? Lituanica tokios
"prabangos" negali sau leisti.
Rezervo komanda
laimėjo
prieš Seaguall 5:1.
J. Juška

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6449 So. Pulaski Road (Cravvford
Medical Building). Tel. LL 5-6446
(ei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pjgal susitarimą

Geriausias
pasaulyje konjakas.
Marteli.

DR. VL BLA2YS

I

PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
Marųuctte Medical Center
6132 So. Kedzie Avenue
Vai : pirm . antr. ir ketv. 6 iki 7:30 v. v 5ešt
1 iki 3 yal Pagal susitarimą.
Ofiso telef. WA 5-2670
Rezid. tel. VVAIbrook 5-3048
Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 VVest 71 st Street
Vai.; pirm , antr, ketv. ir penkt 1:00 - 5:00
vai popiet, treč. ir šešt. tik susitarus

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
G Y D Y T O I A S IR C H I R U R G Ą ^
1443 So. 50th A v c , C i c e r o ."'"
Kasdien 1-3 v.il ir 6-8 vai v,ik. išskyrtfs
treč Sešt 12 iki 4 vai. popiet
K.Ji
Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
Lietuvis gydytojas
3 9 2 5 VVest 5 9 t h S t r e e t
Vai : pirm., antr , ketv. ir penkt. nuo 12-4
vai. popiet ir 6-8 vai. v.ik. Treč ir šešt.
uidarvt.i.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ "
KLOIKIV IR VAIKV LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BLILDING
3200 VV. 81 st Street
\aIandos Kasdien nuo 10 vai ryto
ik: 1 vai popiet
.t
Ofs. tel. 737-H68, rez. 239-2919 ;...
O f s . HE 4-1818; Rez. PR 6-9801

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA

DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOIAS IR C H I R U R G A S " "
OPTOMETRISTAS
Specialybė vidaus ligos
2709 VVest 51 st Street
2 4 5 4 VVest 71st Street
Tel. — GR 6-2400
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
Vai. pagal susitarime: pirmad. ir ketv 1-4 ir Vai.: pirmad , antrad , ketvirtad irpenktad
7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai
3 iki 7 v p. p Tik susitarus.
Ofis. tel. 735-4477; Rez. 246-2839

Telef. — 2 8 2 - 4 4 2 2

DR. L DECKYS

Dr. ROMAS PETKUS

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Specialybe — Nervų ir
Emocinės ligos.
CRAVVFORD MEDICAL BLDG.
6449 So. Pulaski Road

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. — BE 3-5893
Specialybė Akių ligos
3907 VVest 103rd Street
Valandos pagal susitarimą
Ofiso tel. — PR 8-2220

DR. JANINA JAKSEVlClUS
JOK$ A
VAIKŲ LIGOS
2656 VVest 63rd Street

v' ^^^^^MM

x^~;~-^.
Mausti
T,H. T , 4 .
.r~ ,
ir nusineša tikrai netikėtą ir rešeimininkės: AK. Miškinienė,
J.
gius ir lengvai susitvarko m^ ^ g ^
^ ^
Račilienė ir A . Raulinaitienė.
R. Bobelyte, R Gvildytę ir R.
*^
. .
- .
^
Banketą
pravedė pats pirm. Vėbeliūnaite. Baigmėje „ __
gj^g | Mišraus dvejeto varžybos bus
Jaunutis P. N a s v y t i s , pakvies kova, kur V. Vebeliunienė, nie-1 b a i g t o s vėliau.
damas žodį tarti š A L F A S ats kad nenuilstanti, gražina visus •
LAIMfiJO
tovą J. Bazį.
Meninę progra kamuolius, kuriuos tik pasiekia,!
TENISO PIRMENYBES
mą atliko raš. A. Balašaitienė. bet mažytės R. Jasaitytės smū- !
„Sekmadienio
ryte
truputį! giai aštresni ir ji iškovoja per-1 ^ ^ r i u s Klemas
16 metų.
lynoja, tačiau visi "susirenka ir! galę 6 - 4 , 6 - 4 "ir pirmąjį s a v o ! l a i m ė J 0 D*kware valstijos B
žaidynės prasideda laiku.
j amžiaus titulą. O jų bus tikrai I k l a s ė s t e m s o Pirmenybes. AndVakare pirmenybių uždary-1 daugiau, nes jos žaidimas jau į n u s tJU P P a t r e * D a a i * « * a *
mo ir dovanų įteikimo iškilmės, ne parapinės klasės ir turi ateitj. tumų bėgime, laimėdamas **Kiwanis Mile" ir eilę kitų tur
Štai jų rezultatai: I-ji vieta j V y r ų grupėje, panašiai, kaip
nyrų.
Chicagos Meisterių ir A ko-1 m o t e r ų ,
finalistai
neturi rimmanda. kurią sudaro A. Dagys j t esnio pasipriešinimo. Pirmoje
FUTBOLAS
(kapitonas), J. Adickas, E. pusėje Paulius Gvildys, neseniai
Juškus, J. Kubilius, E. Lapas, pasipuošęs pietinio New Yorko
UTUANICA
MAJOR DIVIZIJOJE
T. Lapas, R. Panaras, M. Pet- į m o k y k l ų meisterio titulu, lengrošius ir B
Racevičius. II-ji j v a i tvarko T. Jasaitį, S. Bobelį,
Tryliktose šių metų Chicagos
vieta Torontas ir JU-ji <3eve-j j ^ r o ^ i r V e i t ą >
pralaimėda- futbolo pirmenybių rungtynė
laada*. mas vos keletą žaidimų. Kito- se, praėjusį sekmadienį, Litua
Moterų klasė:
I-mą vietą I j e p u s ė j e
Rolandas Grybaus- nicos vyrų komanda, laimėjusi
Chicagos komanda, kurioje žai kas dar lengviau kvalifikuojąs! p r i e š m e ksikiečių Tanners, jau
dė L Izokaitienė, J. Karazijie finalui, sausomis
įveikdamas užsitikrino sau teisę sekančiais
nė, Sue Lang, L. Lapienė, V. Praną Gvildį, J. Vaitkų, A.
metais rungtyniauti aukščiau
Petkienė ir V. Vaitkienė. Il-rą Kleiną ir S. Skeivį.
sioje divizijoje — Major. N o r s
vietą — Torontas.
Finalinės rungtynės tarp P. dar yra likę žaisti trejos rung
Geriausi žaidėjai — pirmųjų
Gvildžio ir R. Grybausko New tynės, bet Lituanicos kemanda
3 vietų laimėtojai:
Yorke jau senai buvo laukia savo laimėtų taškų ir įvarčių
. Meisterių klasėj: M. Petro mos. Pirmasis Toronto pasaulio skaičiumi yra nebepavejama.
šius 1 vieta, R. Panaras 2-ra, A. lietuvių sporto žaidynėse laimė Artimiausias varžovas atsilikęs
SSminkevičius
(Toronto)
— jęs jaunių B titulą ir New Yor septyniais taškais.
Komanda
3-čia vieta.
ke amerikiečių tarpe kylantis ligi šiol eina be pralaimėjimo ir
A
klasė:
E. Blumentalis žaidėjas; antrasis Toronte lai yra aiškus pirmos divizijos rau
(Clevelandas) 1 vieta, P. Paukš mėjęs vyrų dvejetą ir pabaltie donosios sekcijos meisteris. Dėl
tys (Toronto) 2-tra vieta, A. čių mišraus dvejeto meisteris, visos divizijos meisterio vardo
Dagys — 3-čia vieta.
B Klasė: A. Stauskas (Toron
to) 1 vieta, B. Paulionis (Cle
velandas) 2-tra vieta, V. Vait
RUDENS
* 1
#w • . M i j H
kus — 3 vieta.
KELIONES
C klasė: A. Kazakevičius 1
:
P i l i * ••'••• - j
vieta, M. Slapšys
(Toronto)
I LIETUVA
2-tra vieta, A. Rugienius (Det8 dienos, 7 nakty*
f oi tas) 3 vieta.
VilahM
D klasė: A. Traška 1 vieta,
•Mstsssi
V. Markevičius (Toronto) 2-ra
vieta.
Spauo 15 d., 1979
Senjorų klasė:
B. Racevi
Spalio 29 d.. 1979
čius 1 vieta, J. Račyla (Cleve ^^^sw
Lapkričio Vt, 1979
landas) 2 vieta ir R Lapas 3 ^mh J T * ^ ^^HS
vieta.
Moterų klasė:
Sue Lang 1
Viską įskaitant, Kelionės kaina — $849.00
vieta, L. KėkAtienė (Torontas)
2 vieta, ir V. Vaitkienė — 3
asmeniui iŠ New Yorko
vieta.
Pereinamoji vyrų trofėja bu
vo dovanota Chicagos Lietuvių
Golfo klubo ir ją gavo M. Pet
rošius. Toronto Lietuvių Gol
C17-667-4137
fo klubas pereinamą taurę do
*TE. 3 A • BILLERICA MALL • B/LLBR/CA. MA 01821
vanojo Moterų klasei, kurią lai
ATSTOVAI
Irma PaUaba
mėjo kaip minėta, čikagiškė
Sue Lang. Šįmet pirmą kartą
CHICAGOJE
Daavt* Zltta 476-SMS
buvo J. Nasvyčio sugalvota ir

LOHUANIAN WORL»-WIDE DAILY

AKiy LIGOS -

CHIRL'RGIIA

Ofisai:

.;

111 NO VVABASH AVE.
4200 NO. CENTRAL AVE.
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
"•
OPTOMETRISTAS
~
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
,,
"Contact lenses"
2618 VV. 71st St. — Tel. 7 3 7 - 5 1 4 9 '
Vai pagal susitarimą Uždaryta trei'.

DR. LEONAS SEIBUTIS ..
INKSTU, PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 VV. 63rd Street

-.,

rt
Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak
Pirm , antr.. ketv. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. O f i s o tel. 776-2«80, rezid. 448-5543"
ir nuo 5 iki 8 vai vak Sešt nuo 1 iki 4 vai.

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS

Tel. — GR 6-0617

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VVest 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

6 9 5 8 S. T a l m a n A v e .

1002 N, VVestern Ave., Chicago
Tel. 489-4441

LIETUVIŠKA VAISTINĖ
2557 VV.Bdth Street TeL 776-4353

1&J.PHARMACY
Į Į g " į y * g " * i W P M s U ^ s e w leda Irti
VuluoMmca ktdss, HMSM Irki, pirkti ar i

v

«

Ofiso tel HF 4-2123, namu GI 8-6195 ,

DR. V. TUMAS0NIS

DR. K. A. JUČAS

C H I R U R C; A S
2454 VVest 71 st Street

ODOS LIGOS - CHIRURGIJA
7110 VV. 127 St., Palos Heights

Vai . pirm . antrad . ketv ir penktad 2-5 ir
:
— iš anksto susitarus

Tel. 361-0730

O f s . tel. 586-3166; namų 3 8 1 - 3 7 7 2

Valandos p.igal susitarimą
įstaigos ir buto tel. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
BENDROM MEDICINA
1407 So. 49th Court, Cicero, III.

DR. PETRAS 2LI0BA '
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS
6745 VVest 63rd Street
Vai pirm . antr . ketv ir penkt
2 7; šeštadieniais pagal susitarimą

i-

Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus trei ir sešt

DR. IRENA KYRAS
Pristatymas namokamal
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI S S * * * *

DR. J. J. SIMONAITIS ~

D A N T Ų GYDYTOJA
2659 VV. 59 St„ Chicago - 476-2112
Vai. pagal susitarimą. Pirm., antr , treč ,
ketv 10 iki 6 vai. Seitad. 10 iki 1 vaL

Apsimoka skelbtis dien D R A U G E . n &
jis plačiausiai skaitomas lietuvių dieirraštis, gi skelbimų kainos yra visiems
prieinamos

^
_

Jf

'

Naujos pastangos Lietuvoje ir
m.
—t

....
• IK
lt.,

...

NAUJI UŽDAVINIAI IŠEIVIJOJE

Kaip bolševikai seka latvių išeiviją
L Leiinskio pasikalbėjimas su latvių žurnalistais

DIN60 VLADAS CESIONAS
Mūsų bendradarbis Vokietijoje
K. BARONAS

.

Neseniai B Lietuvos atvykusi didėja lietuvių išsibarstymas. Vie
Rugpiūčio mėn. 27 d. gan pla je, kadangi vieną jau yra parašęs
aš, kaipo "Dzimtenes Balss" re čiai pasikalbėjau su pabėgusiu iš oficialiai į Torontą atvykęs iš S.
lietuvė pasakoja, kad dabar mū- ni, atsikeliant kitos rasės žmonės
AL. TENISONAS
Kaip jau skaitytojai žino, pra
sų tėvų žemėje iškyla naujos pa- su didesniu kriminalinių nusikal- eitų metų rugsėjo mėnesį buvo
daktorius, vėliau komiteto prezi Lietuvos sportininku VI. Cesiūnu, S-gos žydų tautybės imtininkas.
stangos: vykti į Sibirą, susiieško- tėlių procentu, keliasi į priemies paskelbta žinia, kad Sovietų Są normoms ir UNO statutui.
diumo pirmininkas, turėjau ryšį kurio atsakymus šis dienraštis
Knygos išleidimo reikalu pra
ti "tėvų, brolių, kitų artimųjų ka- čius, kiti, ilgiau dirbę ir susitau jungos vertėjas Jungtinėse Tauto
— Laikraštis
"Dzimtines su šių knygų išleidimu. Tenka patalpino jau rugsėjo 4 d.
dėjau susirašinėjimą, tačiau jau
pys ir jų palaikus parsigabenti į pę, bijodami, kad jų santaupų ne- se latvis Imantas Lešinskis su sa Balss, kurio redaktorius buvote, pasakyti, kad buvo laikomasi prin
Miuncheno olimpiados ir kt. rugsėjo 14 d. gavau liūdną prane
tėviškės kapines.
suėstų infliacija, krintanti dole- vo žmona ir dukra pasiprašė ir ga yra kiek aprašęs jūsų pasielgi cipo, kad jei kas yra latvių orga
kanojų pirmenybių aukso me Šimą: dingo VI. Cesiūnas.
Tiems, kurie patys buvo Sibire rio vertė, stengiasi santaupas įdė- vo politinio pabėgėlio teises. Ku mą. Kokie jūsų būtų dėl to ko nizacijos pirmininkas, dar blo daliu laimėtojas džiaugėsi atsira
Sis 40 m. sportininkas, būda
ir gal net dalyvavo tėvų laidotu- ti į nejudomą nuosavybę ir, ieš- rį laiką jis tylėjo, tačiau vėliau mentarai?
giau — vadovas, tad jis būtinai dęs laisvajame Vakaru pasauly mas Miuncheno olimpiadoj, su
vėse, lengviau atrasti jų kaulus, kodami senatvei patogesnio kli- p.abilo ir pateikė visą eilę kalti
— Man rodos, kad kiekvienam yra sadistas, žmonių žudikas ir je, viltingai žiūrėdamas į savo atei sipažino su viena Vokietijos lie
ZSnomi atsitikimai, kad Sibire mato, metasi į pietuose esančias nimų Sovietams.
skaitytojui tėvynėje yra aišku, nusižengėlis. Ir pagal šį principą tį. Galvojo parašyti knygą apie tuvaite — vertėja. Grįžęs į Lie
nebuvusieji sūnūs važiavo savo kondominijas.
L Lešinskis okup. Latvijoje bu kaip juokingi visi tie išgalvojimai ir buvo rašomos tos knygos...
savo nueitą kelią ir iškelti viešu tuvą ryšiu su ja nenutraukė (ji
tėvų kapų išekoti ir nesurado.
Nuolat auga procentas lietu- vo laikraščio "Dzimtenes Balss" apie mane ir mano šeimą. Tvirti
Plačiai panaudojamos įvairios mon S. S-gos sportinio gyvenimo yra ištekėjusi už vokiečio), vesda
Tačiau jau kai kurie suradę įsten- vių, kurie čia Amerikoje įsikuria redaktorius (Sis laikraštis atitinka nimas, kad mano dukra, anglų netiesos. Manoma, kad toks įmant tikslus bei siekius, kuriu pagrin mas su ja gan plačią korespon
gia atsigabenti savo tremtinių re- pavienėmis šeimomis tarp kita- Lietuvoje leidžiamą "Gimtąjį filologijos studentė, yra JAV žval rus melas greičiau pasieks užsie du yra komunistinės ideologijos denciją. Tad ir atvykęs į Diusbur
likvijas ir išgyventi savotišką taučių, atskildami nuo tirštesnių kraštą"), Kultūrinių ryšių ko gybos valdybos belaisvė, man at nio skaitytojus ir sukels nepasiti propagavimas. Tokio turinio kny gą ir jau iš anksto turėdamas pa
dvasinę paguodą, kad tie, kurie lietuvių apgyventų parapijų. Be miteto darbuotojas, komunistų rodo, kad tokie išgalvojimai ne kėjimą prieš savo organizacijų ga būtų antra Vakaru pasauly- bėgimui planą, jis jai paskam
buvo priversti mirti, būdami ver- veik visose Atlanto ir Meksikos partijos organizacijos sekretorius, galėtų tilpti net ir i sovietų lo vadus. Vienas iš paskutiniųjų
binęs. Atsiradęs šioje mišripje vo
gaiš svetimoje žemėje, dabar gali įlankos pakrantėse jau yra gau- turėjo tokį vyriausybės pasitikėji giką.
mėginimų buvo septintojo de mus... Žinoma, tie butai nepaly kiečiu — lietuvių šeimoje VI.
nors amžinai ilsėtis po savo tė- šiai išsibarsčiusių lietuviškų šei- mą, kad jam buvo leista gyven
Apie savo "Dzimtenes Balss" šimtmečio viduryje išleista Iev- ginus erdvesni, negu skiriami so Cesiūnas pasiprašęs politinio pa
viškės velėna.
mų, kurių vienintelis pastovus ti privačiai nuo sovietų darbuo
redaktoriaus ir Kultūros komiteto kalno knygų serija apie Latvijos vietiniam žmogui. Apskritai so bėgėlio teisiu ir jas iš vokiečiu
-Kiek tos pastangos gali plačiau ryšys su savo tautiečiais yrą laik- tojų grupės. Todėl niekas ir ne ryšius su tautiečiais užsienyje I. socialdemokratų darbininkų par vietų valdovų grupės darbuotojų gavęs. Norėdamas išmokti vokie
pasireikšti, daug pareis nuo da- rastis. Tik patekus į anas sritis manė, kad jis pereis į Vakarų pu Lešinskis paaiškino:
tijos užsienio komitetą ir jo pir- gyvenimas jokiu būdu negali bū čiu kalbą VI. Cesiūnas pradėjęs
tortinių okupantų žiaurumo. Jei- pilniau paaiškėja, kokį didtlį se.
— Tenka pasakyti, kad dabar ką Bruno Kalninšą.
ti palygintas su vidutinio sovie lankyti Iserlohn Goethes institu
gu jie norės tęsti Stalino laikų vaidmenį atlieka spauda, prilaitą, pasiekdamas jį autobusu.
Progai pasitaikius, žurnalistai tinių Latvijos valdovų nusista
I. Lešinskis yra vienas iš ne tų gyventojo gyvenimu.
priespaudą, jie darys kliūčių ir kanti tuos išsikėlusius iš išeivi- klausinėjo jį tokio pasielgimo tymas prieš latvius užsienyje yra daugelio Vakaruose, kuris iš as
Dar rugsėjo 13 d. liudininkai
Sovietų Sąjungos naujoji kla
žuvusių tremtinių kaulus į tėviš- jos centrų lietuvius prie bendro priežasčių. I. Lešinskis paaiški surištas su persekiojimo manija. meniškos patirties gali kalbėti
lietuvį
matę su sąsiuviniais ins
sė naudojasi visomis konstitucijos
kę atvežti. Tačiau tos iškylančios išeivijos kamieno. Todėl reikia no:
apie
valdančiosios
grupės
gyveni
Jie bijo nedidelės latvių ma
teisėmis, išskyrus žodžio teisę, nes tituto ribose, tačiau į pamokas
pastangos rodo lietuvių dvasinį atsiminti, kad geriausia dovana
— Buvau JT sekretoriato tar žumos laisvajame pasaulyje... jie mą Rygoje.
jis jau neatvyko. Nesulaukdami
ryšį su savaisiais, kurių gyvųjų tokiems išsikėlusiems yra užpre- nautojas ir redaktorius konferen stengiasi įtikinti, kad Vakaruose — Aš manau, šia tema gali reikia kartoti pagal partijos žo VI. Cesiūno namuose, jo šeimi
jau nebėra, kurių ne tik kaulai, numeruoti lietuvišką
laikraštį, cijų skyriuje Kiekvienas sekreto latvių išeiviai yra nustoję savo ma kalbėti valandomis. Aplamai, dyną. Sveikatos apsaugos srityje ninkai naktį pranešė policijai,
bet ir jų dvasinis palikimas yra pasiųsti ar nuvežti lietuvišką riato tarnautojas prisiekia nepa- latviškumo; kad jų siekimams aš pats nuo 1962 m. iki 1976 me ir ši naujoji klasė yra ypatingai kuri pradėjo platų paieškojimą
brangus.
knygą ar plokštelę Daugumas linkti jokios valdžios nurody nėra jokios prasmės ir jų kultū tų priklausau šiai vyr. grupei ir apsaugota, nes yra t v. Latvijos po visą Vokietiją. Deja, be jokių
«fcy
ą.
tuo apsirūpina, bet jeigu jaunes- mams, išskyrus generalinio sekre rinis lygis yra apgailėtinas. Aiš naudojaus visais galimais pato sveikatos apsaugos ministerijos pasekmių.
politklinika Skolos gatvėje, yra ir
Iš kitos pusės turime daug H- n»ej» tuo labai nesisieloja, tai čia toriaus nurodymus. Mano gyve ku, kad tai yra netiesa...
gumais. Sovietų viešpataujančios dvi ligoninės tik naujosios klasės
Beveik po savaitės laiko vaka
nių ir apie didėjančias okupanto M tėvai ir draugų iniciatyvai pa- nimas ir veikla susidūrė su ryš
grupės
darbuotojams
yra
išmoka
rinės
Vokietijos televizijos laida
— Savo laiku jūs redagavote
atstovams. Jos gausiai aprūpin
pastangas plėsti dvasinę tremtį sireikšti labai svarbi dirva,
kiais prieštaravimais šiems reika daug knygų. Kokios buvo tos ma 14 mėnesių alga per metus. tos vaistais. Be to yra ir atskira oficialiai pranešė lietuvio dingi
jaunimo tarpe — per mokyklas Atsimintina, kad šiais atvejais lavimams, nes Sov. Sąjungos at knygos?
— Kur yra tos išskirtinos krau Latvijos sveikatos apsaugos mi mą, o daugumas laikraščiu jau
auginti juos svetimus lietuvis- laikraščių tarptautinės politikos stovybė prie JT reikalauja iš vi
tuvės,
kur galėjote apsipirkti?
— Pradedant nuo šeštojo de
nisterijos vaistinė Kirovo ir Sverd- sekančią dieną t. y. rugsėjo 21 d,
kiems ir religiniams idealams, žinios jau būna gerokai pasenu- sų sovietinių darbuotojų veikti šimtmečio Valstybės saugumo
— Jos yra labiausiai neįtikėti lovo gatvės kampe. Ši vaistinė yra pirmuose psl. taip pat įsidėjo pra
Labai ryški okupantų taktika — šios ir todėl lietuviškos informa- savo, bet ne JT interesams. Kiek komiteto pavedimu Latvijoje bu nose vietose. Pav., kai Rygoje bu be jokio užrašo, kad ten nesilan nešimus.
veikti užmaskuoti. Kaip savu lai- cijos stiprinimas mūsų spaudoje vienas darbuotojas, kuris dirba JT vo išleista įvairių knygų, kurių vo t y. Svogūnų krizė 1975-76 m. kytų šiai klasei nepageidaujami
Pasikalbėjime su lietuviu, są
ku naciai stengėsi sudaryti įspū- yra svarbus ne tik toli nusikė- interesams. Kiekvienas darbuoto tikslas buvo kaip galima žemin aš svogūnus pirkdavau komu žmonės.
moningai apleidau VI. Cesiūno
dį, kad žydų žudymas vyksta vie- lusių šeimų išlaikymui lietuvis- jas, kuris dirba TT sekretoriate, ti užsienyje gyvenančių latvių nistų partijos centro komiteto bu
klubą —Vilniaus Dinamo, ku
— Ar yra krautuvių, kur ši
tinių žmonių iniciatyva
ir koše nuotaikose, bet ir laikraščių yra verčiamas pranešinėti apie organizacijų vadovus. Buvo iš fete. Ten, tiesa, asmeniui parduo
rio nariai yra daugiausia vidaus
pastangomis, taip dabar tautinių išsilaikymui. Lietuviškieji idea- visus kontaktus su užsienio dar leistos tokios knygos kaip "Kas davo ne daugiau pusės kilogra klasė gali pirktis užsienio prekes? policijos tarnautojai. Tad ir lietu
— Tokia prekyba gausi ir įvai vis yra turėjęs kapitono laipsnį
ir religinių idealų žudymą nau- lai stipriau išsilaikys, jeigu jie buotojais. Kiekvienas JT sekreto yra Dauguvos vanagai". Si kny mo.
ri. Svarbiausia yra Rygos univer
joje lietuvių kartoje okupantas bus siejami su kitais idealais. Kai riato sovietų tarnautojas gauna ga nebuvo platinama Latvijoje.
— Kokius butus turi išrinktie salinė krautuvė, kur naujoji kla (pasisakęs, kad tik 3 kartus buvo
stengiasi pravesti pačių lietuvių Lietuvai buvo grąžintas Vilniaus instrukcijas iš Sovietų atstovy Buvo išleista knyga "Politiniai ji?
užsidėjęs uniformą savo gyveni
sė
gali
pasirinkti
sau
ką
tik
nori.
me). Kaip užsitarnavusiam spor
rankomis. Skaitydami "Liet Kat. kraštas, vienu metu prof. J. Bal- bės prie JT. Sekretoriate nelega- pabėgėliai be kaukės", "Savo tau— Sovietų vadovybė greitu
tininkui ir atlyginimas ėjo pagal
Baz. Kroniką", beveik neužtin- čikonis pratarė; jeigu mums pa- liai veikia Sov.. Sąjungos komu-Jtos priešai". Tenka pasakyti, kad
(Nukelta
i
5
pusL)
tempu stato sau gyvenamus natarnybos laipsnį. O jo alga už
kame^rusiškų pavardžių tarp te- vyktų į tų sričių gyventojų ran- nistų partijos organizacijos. Vie
sportą buvo žymiai aukštesnė už
rorizuojančių moksleivius. Sumi- kas įvesti lietuvišką maldaknygę, nos tokios organizacijos sekreto
eilinio sportininko. Kokiu nors
nimi vis lietuviškomis pavardė- jie imtų ir jaustis lietuviais. Tarp rium buvau ir aš, mane išrinko
kariniu paslapčių VI. Cesiūnas
mis mokytojai Bet mes gerai ži- tokių išsibarsrusių lietuviškų sei- 1977 metų lapkritį.
negalėjęs turėti, tačiau vokiečiu
nome, kad jie yra stumdomi oku- mų būtų svarbu paleisti keliau— Buvote rusų knygos klubo
spauda ir televizija pranešė, kad
panto ruso, kuris yra atsakingas jančius kunigus, kurie orga- pirmininkas. Ar galite nurodyti
įtariama jog yra pagrobtas. Ry
už tą ateizmo grūdimą Lietuvoje, nizuotų lietuviškas
pamaldas tos intitucijos prieštaravimus?
šium
su tuo Vokietijos LB krašto
— Nuo 1977 m. gegužės mėn.
Vis dėlto neužmirština, kad ir bent kartą per mėnesį, kaip tas
valdyba pasiuntė tokio turinio
šioje srityje mūsų išeivija gali jau kai kur praktikuojama. Tiesa, buvau rusų knygų klubo prezi
telgramą
Vaakrų
Vokietijos
kai ką padaryti: rašyti laiškus dabar nelengva surasti tokiam dentas. Si organizacija yra pripa
kancleriui
H.
Schmidtui
į Bonmokytojams, vykdantiems teroro uždaviniui lietuvių kunigų, kai žinta JT sekretoriato. Jos uždavi
ną. "Vokietijos lietuviai su su
prievartą prieš Lietuvos mokslei- jų skaičius praretėjo ir amžiaus nys platinti rusų knygas tarp JT
sijaudinimu sutiko žinią apie savo
vius. Pogrindžio spaudai paskel- našta pasunkėjo. Bet atsiranda sekretoriato darbuotojų.
tautiečio
Cesiūno pagrobimą.
Tačiau tikrasis rusų knygų
bus tokių mokytojų pavardes ir pajėgesnių pensininkų, kurie dar
Mums nesuprantama, kaip galė
mokyklų vardus bei vietas, siun- galėtų sekmadieniais išvykti į to- klubo uždavinys yra garbinti Sov.
jo
Vokietijoje pagrobti žmogų so
čiamas laiškas galės nueiti. Kai Ūmesnius kampelius. Išblokšti Sąjungą, Jos užsienio politiką ir
vietų
agentai. Sis atsitikimas aiš
jie pamatys, kad jų nešvari tar- nuo lietuviškų kolonijų lietuviai jų asmenis. To klubo veikla yra
kiai
rodo,
kad ir mūsų pačių sau
nyba okupantams, vykdant jų jautriai šitokias pastangas pri- stipriai pavesta KGB prezidentū
gumas yra pavojuje.
tikslus, yra laisvėje gyvenančių ima, parodo daug nuoširdumo, ros vadovybei prie Sovietų JT at
Mes tikime, kad šis įvykis bus
lietuvių stebima, sekama, regis- teikia pagalbą. Gal negalima to stovybės. Patyrimai dėl šios orga
nizacijos
mane
įtikino,
kad
man
nuodugniai ištirtas ir kad bus
truojama, jie bus atsargesni su suorganizuoti plačiu mastu, bet
imtasi visu priemonių Cesiūnui
vykdimu grubių teroro ir prievar- nors kiek, nors kai kur — ir tai nepridera tęsti šią veiklą, kuri.
prieštarauja
tarptautinių
teisių
išlaisvinti".
tos priemonių.prieš moksleivius, jau būtų gražus laimėjimas.
Susidarys šiokia tokia atspara
Gal čia būtų galima sudaryti
prieš okupantų pastangas juos sąlygas ir seselių dvejetukams ar
nusileido šlaitu ir prisėdo prie vandens. Jam vėl vokiečių, italų ir prancūzų kalba rezgė pokalbį su jį
stumdyti, verčiant veikti prieš trejetukams lankyti toliau gyvekeistai sukosi galva. Akys plaukė į kitą krantą, 6 a atvežusiu prancūzu. Danys pagaudavo sakinius,
savo pačių įsitikinimus.
nanHus lietuvius, pravesti jų tarstoros liepto pliauskos, ant kurių pastatė dviratį, žodžius, bet nesigilindavo į turinį. Po pasivažinėjimų
a
pe lietuviškas religinio susikaupamažu pradėjo judėti ir vėl kartojos keistas dviračiu, jis gulėjo išvargęs lagerio lovoje, piktas ant
' Ir pačioje išeivijoje Skyla !**> ***£**
*"!*?, * ? * *ET
svaigulys. Pliauskos priartėdavo, atsimušdavo, tai demarkacijos barikados, kur jį stovintys rusų ir
problemų. Ankstyvesnieji atei- W* lietuvišku ir religiniu atžviltoldavo viena nuo kitos. Kai išsiskyrė, dviratis amerikiečių sargybiniai keliskart pavarė. Jis
viai, kurie nemokėjo kalbos ir **»•
•
kažkodėl ten vėlei nuvažiavo, tarsi jį trauktų
pakrypo ir, bildėdamas, išsitiesė ant tilto.
P. MELNIKAS
neturėjo išskirtinių specialybių, Aplinkybių i svetimųjų Jurą
nežinoma
jėga ir jis norėtų tiksliai žinoti, koks
Pašokęs,
jis
atsikėlė,
nubėgo
ant
tilto
ir,
tarsi
20
buvo priversti laikytis tų pačių nublokštieji lietuviai yra mums
siauras
ir
mažas
po karo dar yra jo pasaulis.
antgamtinių jėgų išgąsdintas, pradėjo drebėti.
— Me tbi8, — Alfredo ir Spondi rodė vieną.
ir
darboviečių, kurios iš jų tereika- **P " » *
svarbus^kad negaHStaiga, atrodė, kad prancūzas vėl kažko
— Okey, — žiovaudamas sutiko kariškis... — Prakaitas sruveno kakta, dantis ant danties
lavo rankų darbo — gyventi me fa P*HW užmarštyje, o turi- Okay...
nebesilaikė ir drebėjo rankos. Kas jam atsitiko? Juk karščiuojas ir piktai remia Alfredo prie sienos.
prie skerdyklų, kasyklų, siuvyklų, « e stengtis jų vienatvėje galinčią
— O kaip su viduramžių skerdynėm? — kibo
Italų balsus Danys išgirdo už kalvos. Jie galvojo, kad bus geresni laikai. Ateis taika ir visa
liejyklų Naujieji ateiviai ir anks- Mesti lietuvišką liepsnelę kursty- ateidavo su vėju, kuris švilpė ausyse ir pievose. Kelio praeis. Keisti pergyvenimai nustos belstis į Alfredo. — Hitleris, tai grįžimas į juos.
— Gal ir taip. Ir viduramžiais siautė baisus
tyvesniųjų vaikai yra daugiau ti spauda, plokftelėmis, knygo- šone draikėsi pievos pūkinis kilimėlis, o jo kojos pasąmonę pro gerai užkaltą dangtį. Jei taip ilgai
"baltakabiieThf profesijų. Jie mis «r religiniu susikaupimų daž- malė, dantračiai girgždėjo ir štai, — jis pamatė juos, tęsis, juk jie atidengs jį pakeitusi didžiausią įvykį, egoizmas, nežmoniškas brutalumas ir genocidas. O
laisvesni gyventi vienur ar kitur ninimu savoj lietuviškoj dvasioj, visą italų virtinę, spaudžiančių ant dviračių kurį stengėsi visom jėgom užmiršti. Ar nauji įvykiai šiandien, įsivaizduok tūkstančius paskerstų žmonių,
kuriuos mes gudriai pavadinome blitzkrigu. Kas
užguls ir pritemdys ankstesniuosius?
ir paskutiniu laiku gana greitai
7 Pr.
pakalnėj.
šiandien užėmė teisę? Antžmogių karalystė...
Pedaliuojant
lagerin,
sveikas
nuovargis
bent
Lėkdamas pakalnėn, jis paspaudė ir stengėsi
Derain pradėjo karščiuotis, ir dalis jo kalbos
neatsilikti nuo jų. Jis juto keistą pasitenkinimą ir gulė, slėpdamas tai, ką jautė prie tilto. Kažkoks
Ouigley South seminariją, kur
POPIEŽIUS BU8
buvo laimingas. Važinėjimas gamtoje atrodė klodas dar dengė tai, ką norėjo užmiršti. Lyg nebuvo girdima. Girdėjosi tik, kaip jis tęsė: — Tai
turės posėdi tu JAV vyskupais.
MABQTJETTE
dalyvavimas gyvenime. Gyvenimas staiga neatrodė apeidamas branduolį, jis vengė mąstyti ypač apie jo žodžiais neišreiškiama tragedija... Ir šiandien visos
B Sis vyks į Grant parką ben blogas ir bespalvis, kaip karo metu. Jis pajuto tai centrą. Reikėjo užmiršti visa tai, kas buvo skaudu. baisybės žiauresnės... Mes užliūjuojame save ir
Popiežius Jonai Paulina
drom Mišioms. I i CUeagos po džiaugsmingai ir kažkaip raminančiai. Lekiant
netikime į šių dienų apgavystes!... — Derain
spalio 4 d. atakria i CHare
piežius spalio 6 d. ryto išskris dviračiu pakalnėn, maloni savijauta ateidavo
nusikeikė ir pasileido vėl į ilgą, sunkiai suprantamą
VII
rodromą ir apie 6:10 vai. vak. į Washmgtoną.
tiradą prancūzų kalba.
krūtinėn. Lėkti! Skristi! Niekad negalvoti apie
vyki į ftr. Vardo katedrą. I i
— Palauk, palauk... — jį stabdė Alfredo. —
— Ką tau reiškia fašizmas? — už kelių lovų
praeitį! Užmiršti karo įspaustus būde pasikeitimus!
čia vyki i kardinolo namas.
Karas
praėjo. Pa?akyk ką nors gero ir apie taiką,
Chkagoa apylinkėse keturio Jaust tik vėją, saulę akyse! Dabartį, tik šią akimirką piktai šūktelėjo prancūzas Derain.
Apie 9 vai. vyks į ftv. Petro
kuri
mums
svarbesnė. Palikime ramybėje praeiti,
pralekiančiose pievose...
— Tai Hitleris, — atsakė Alfredo.
bažnyčią, 110 W. Madiaon. Spa se automobilių nelaimėse šešta
Bet kelio gale sustabdė zonų barikada. Abipus
— Bet ne jo sėbras Musolinį? — Derain juokėsi, istoriją, a?
lio 5 d. 7 v. r. keliaus į buvu dieni ir sekmadieni buvo užmuš stovėjo mandagi, bet griežta sargyba. Anapus — Aktorius ir pigus komedijantas? Tau tik Hitleris?
— Ko tu tuomet nori? Pokario? Galim kalbėt apie
sią lietuvių Dievo Apvaizdos ti 5 žmones ir aužeiati 6.
tei.
medinio barjero stovėjo rūkydami rusai, o šiapus Gerai. Bet ką tau reiškia jis?
bažnyčią 18 g-vej, ii čia apie 8
— Kaip tu įsivaizduoji dabartį? — klausė
amerikietis. Jis iš tolo jiems Saukė ir rodė ženklus
— Egoizmą. Kvailą herojizmą. Jėgą sadizmo
v. atvyks i Ftve Holy Martyrs
— 1974 m. kovo S d. nukri grįžt atgal. Italai greit apsisuko ir pro Danį nudūmė stiliuje, štai kas jis man! Supranti? Musolinį kitoks, Alfredo.
bažnyčią 43 gatvėj. Apie 9:15 to Turkijos lėktuvas DC-10 ir atgal. Ir jis tai padarė ir iš lėto vijos juos visus, bet, Palik ramybėje...
— Šnekėjau apie karą, nes jis dar ant mūsų
v a i Californijos gatve vyks i žuvo netoli Paryžiaus 346 as ant to paties medinio tilto užvažiavę, vėl pristojo ir
kulnų... — Derain kiek pagalvojo. — O dabar ateina
— Gerai, gerai... — nusileido Derain.
Marųuette Parko puse, pasuka menys Tai pati didfitnali ne nulipo.
' Taip kažkur, už kelių lovų, Danys neaiškiai taika, gyvenimas. Savotiška vilties brėkimė, atrodo.
78 gatve | rytas ir nuvyks į
Atrėmęs dviračio ragus į medinius turėklus, girdėjo italus šnekant su Derain. Alfredo maišyta
—
(Bus daugiau) —

PRIE MILŽINŲ
TILTO

DRAUGAS, penktadienis. 1979 m. rugsėjo mėn. 28 d.

Strimaitis. Gėles n e š ė E l e n u t ė
Macevičiūtė ir žiedus Audrius
Gaižutis.
Padėkos ž,odį tarė jaunasis M a 
rius. Šaunus pokylis b u v o baigtas
rezginėlės šokiu, kurį sušoko jau
nieji, pulkas ir dar vienas kitas
Grandinėlės šokėjas- Buvo gražus
Grandinėlės spektaklis.
Jaunieji
pasilieka gyventi Clevelande. Lai
m i n g u vedybinio gyvenimo m e tuT F V Y N Ė S G \ R S \ I IR

B E A L

E S T A T E

CLASSIFIED

GUIDE

ARCHER * NARRAGANSETT
By owner. Brick home. 3 bedrooms, 2
batas. Barcsi khchen eabineU * trim.
B E A L K S T A T E
U A L
H l A t i
Flrdshed basement and attic Forced
air heat; centrai alr cond. 2 car ga
RESTORANUI REIKALINGA
Evergreen Park savininkas parduo
rage, automatic door opener. $68,000.
1 ir Vi akro, daug
PADAVĖJA
da namą — 3 mieg., 2 vonios, valg.,
767-7145
platus lotas, žemi taksai, geras susi
Kreiptis i Gražiną, 32*6 S. Halsted
medžių-#19,000.00
siekimas TeL 422-7554
I
MIAMI BEACH, FLORIDA
3236 Sou«* Halsted Street,
4 butų medinis. Galima pa
j P a r d u o d a m i 2 cond ominium. Vienas |
..,•
7 - 1 0 vai. ryto.
j s u j miegamu ir visais baldais arti jū- t
grąžinti. Nuomos $500.00 į
" ^ $ 3 5 0 0 0 0 ° - Antras liuksusinis su 2
menes|. Kaina $35,000.00. Reikalinga namo valytoja, 95th &
miegamais, 4 lovos. Prie įlankos ir jū
Damen Ave. apylinkėje.
JUOZAS S T E M P U 2 I S
ros. $88,000.00. Galima ir išnuomoti
P.
ABROMAITIS
R.
L
Teirautis teL 4*5-0595
Clevelando T ė v y n ė s garsu ra visam ar pusei sezono. Informacijai
kreiptis: A. Simas, 9141 Carlisle Ave.,
1005 Porter Street
Marąuette Parke 2-jų sukim mor.
dijas mini 30 mėty sukaktį. Su
Surfslde, Florida 33154."
3-jų miegamų butai. Gazo šiluma.
lietuvišku radiju neatrišamai yra
Umont, III. Tet 257-6675
TeL (305) 868-1470
$45,500.
susijęs ir Juozo Stempužio vardas.
Msrquette Parke. 3-jų miegamų
Top wages! Office work. Typing &
N u o 1955 m. J u o z a s r e d a g u o j a
mūr. bungalo. Pilnas rūsys. Gara
WESTCHESTER, BY OWNER
deriesi
skills reąuired. Interested
i- ir pranešinėja Tėvynės Garsus,
3 bedr. brick ranch, 2 car br. ga- žas. $39,950.
Vertas dėmesio. Marąuette Parke
kurie yra susilaukę puikaus įverti rage.Maintenance free. Central air,
Apie $10,000 pa
Call: MBS. WARNSBT
n i m o ne tik Clevelando ir apy pačio. Beautiful lot 80 x 100. Mušt sell. naujesnis 2-jų aukštų mūras. Beauty jamų Moderniai patobulintas namas
Shop
ir
4VJ
kamb.
liuksusinis
butas
Teief. 562-06f5
linkių lietuvių, bet ir kitu m i e s 
3 4 2 - 6 17 1
antrame aukite. Prie pat bažnyčios. Marąuette Parke. Kaina $67,500.
tų, kur paskiros transliacijas b u v o
$50.000.
Svaru* 2jų aukštą} maras. Apie
Parduodamas gerame stovyje vie
perduotos. Objektyvi, greita i n 
Brlghton Parke. Trys mūr. namai $7,000 pajamų. Marąuette Parke. Ver
no buto (3 mieg.) namas. Atdaras ap
formacija, skoningas
muzikinės
2-jų aukitų po 2 butus — vienas Sa tas $46,900.
HELP WANTED — VYRAI
žiūrėjimui sekmadieni 1-5 vai. po pie
lia kito. 64,000.
Į dalies redagavimas, T ė v y n ė s gar tų. 6341 So. Whipple Ave.
Platus įkrypus. Geroje vietoje in ORDER PICKING, PACKAGING
Puikus investavimą*. 62-os ir Fransus padarė tikru Clevelando pasi
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.
cisco
apyl.
4
butų
mūrinis.
Nauja
and sbipping
didžiavimu. Todėl kartu su s u 
House 5 yrs. old, with downstairs gazo Šiluma. $75,000.
Maloniai
prašau
kalbėti
lietuviškai
Exper'ce helpful but not necessary
kakties minėjimu b u s pagerbtas apt. with OT vrtthout furniture. Large
Brlghton Parke. Taverna ir puikus
lot, garden fruit trees.. Bargain. HOT 5 kamb. butas. įrengtas rūsys. Ga ar angliškai ir paduoti savo telefoną
Mušt Speak And Write Engliab.
ir JŲ vadovas Juozas Stempužis.
bei pavarde, kada jums patogu namus
Sis išskirtinas vakaras, specialiai j SPRINGS, Ark.Tel. (561) 62M8tl
ražas. $68,000.
Being able to drive a real plūs.
apžiurtu.
Brlghton Parke. Taverna ir 2 bu
Good wages and fringe beneflts.
Saulė (Kazėnaitė) ir Marius Narbutaičiai po sutuoktuvių Clevelande.
susidariusio komiteto, rengiamasi
tai. Mūro namas. Gerai einantis biz
Nuotr. VI. Bacevičiaus spalio 20 d., šeštadienį, 7:30 vai.
JOHN O. BLTLER COMPANY
nis. $58.900.
vak. Lietuviu namuose- Įdomią
540
N . Lake Shore Dr., Chicago, IL
Puikus investavimui. 2 butai po 4
Oall Novak: ©44-0001
dailiojo
žodžio
ir
muzikos
pnograkamb. ir f po S kamb. Brutto pajamų
2625 Wtst 7ltt Street
V I L N I A U S U N I V E R S I T E T O įnuosius į iškilmingą N o r m a n d y
m
ą
atliks
menininkai
L
a
i
m
a
ir
virs $16,000.00.
j Party Center pokylių salę. SveSUKAKTIS
Tel. 737-7200 ar 7374034 £XPERIENCED DRIVER
kompozitorius Darius Lapinskai.
Pilnas rūsys. Arti 65-os ir Cali_
. _,
. v . _• čiu buvo apie 4 0 0 .
4243
W.
63rd
Street
Šokiams gros R. Strimaičio or fornia. A-1587.
who knows Chicago well.
"Tegul šviesa, prie* 4 0 0 meNijolė Kerš
skautininkė
kestras.
Kokteiliai
ir
vakarienė,
t ų palietusi visą Lietuvą, d a b a r . n a u s k a i t ė ( a b u i a u n i e j i s k a u t a i )
0AK UWPt - BY 0WNfft
WOLSKI REALTY GO.
Tel. — 761-0600
Call — MH LARS0N
įėjimas
asmeniui
15
dol.
Rezerva
m u s visus vėl paliečia, s u Lie8
rm. immaculate ąuality built all
šku žodžiu
pradėjo
va}šes
*. r- .
T
e
L
—
5
8
6
0
3
4
0
Mes turime kompiuteri ir esame face brick ranch. 3 bdrms., 1 %
t u v o s praeitim sujungia i ^ a t e i - U ^ K i j a u s k a s s u k a ] b ė j o i n V o k a cijos priimamos iki spalio 15 d.
27 8-9200
nariu M I S , kas palengvina parda batą. Att. 2 car gar. 80 ft. lot.
čiai duoda naujos, p r a s m i n g o s
^ (Gražina Kudukienė, tel .464 —
Mirusį
jaunosios
tėvą
H.W. zoned heat. C / A Oak trim
vimą bei pirkimą.
B Y O W N E B
IMMEDIATE OPENINGS FOR
6 4 8 9 ir R o m a Tatarūnienė, tel.
gyvenimo n darbo jėgos" - i ^
p a g e r b ė -r p r i s i m i n ė S u L i e .
and cabs. Plaster. Ideal location..
531
—
5
9
2
4
)
.
t o k i u spausdintu kvietimu
šios ; ^
Deluxe custom-built 2 bedroom
bfangi
giesme
• kamb. atremontuotai medinis. Ga $115,000. TeL 422-1436.
Maloniai kviečiami visi iš anks
garbingos
sukakties rengėjai!
^
v a n J u sw&klo
ir
dėko_
h o m e . V i c i n i t y 6 6 t h & P u l a s k i . zu šildymas. Arti 45-os ir Albany
_ - Dievo Motinos N u o l a t i n e s ; . B r Q n ė K a z ė n i e n ė - B r o n ė i r Ka- to rezervuotis vietas ir dalyvauti
$27,500.00.
By Owner — Vie. 67th asd KoUn. Ideal for retirees. Full U p t tasaė
Call f o r d e t a i l s . tel. 5 8 2 - 2 2 1 1 .
šiame
vakare
—pagerbime.
2-jų
aukitų
Georgian.
S
kamb.
37
1
Brick 3 bedrm. Full bssement. 2 Miduray area. Unarmed positions.
P a g a l b o s parapija ir L B C l e v e - . ^ . s N arbutaiČiai džiaugėsi, kad
p.
sklypas.
70
ir
Fairfield.
Numažinta
j
car
garage. Central air. Remodeled Afternoon and midnight shifts.
lando apylinkė, p r a š o v i s u s da-1 - ų a n t r a s i s s ū n u s sukūrė gražią
(Nukelta j 5 psl.)
TEL. — S32-7SS1
kitehen and
bath. Dishurasher.
SAVININKAS PARDUODA 2 butų mū kaina. $30.000.00.
ryvauti
Vilniaus
u n i v e r s i t e t o . l i e t u v i § k ą § e i m ą . Saulės krikšto
Taverna ir 4 kamb. mūrinis. J rytus Crawl space. Many extras.
rinį namą, po 6 kamb. Marąuette Par
GUARDSMARK INC.
4 0 0 metų s u k a k t i e s minėjime. t ė v a s g Los Angeles Aleksas Gri-j
ke. Labai geras ir gražus. Dėl infor- j nuo California Ave ir 71-os g-vės. NuTeL — 585.6525
444
N. Mktdgaa, Cbleago
Didinga m ū s ų
t a u t o s praeitis i d u s i r p i n n a s i s p a brolis Aliukas;
macijų skambint teief. 737-2030
teminta kaina. $45,000.00.
D
Ė
M
E
S
I
O
tebūna
ypač
m ū s ų jaunimui j V i n i s (Vaičeliūnas) iš Californi- J
OPEN HOUSE SUN. 1 to 5 • 10440
___
BUTŲ NUOMAVIMAS
p a s k a t a dirbti s a v o t a u t a i ir j -]OS s v e j k i n o jaunuosius, perskaity- j
BY OWNER — Marąuette Park,
0FFSET PHESSMAN
GEORGIA LANE, OAK LAWN. (Near
Kas jaučiasi vienišas ir nori turėti West of California, 4 bedr. brick, dinNamo pirkimas — Pardavimas
AB Diek 360 with T-5J head aad
L i e t u v o s laisvei.
, t o s telegramos iš Lietuv.os, Aus! 105th & Long). By Owner - Dd. 3
kompanijoną. Gražus Chihiuaha veisenvelope feeder attachment. ExperiValdymas
1 Bdrm. Tri-level w/bsmt. possible 4th en.ee a mušt. Colorwork. Top was»S u k a k t i s Clevelande b u s mi-1 t r a lijos, Kanados ir kitų šio kraš- i( lės šuniukas 7 mėn. amžiaus. Infor- ing room, centrai air, garage, Mid 40*
Teief.
476-5163
Alr
JBdrm. iyz bath, Frplc, new w/w Paid holidiys and Insurance.
nima šia tvarka.
Šeštadienį, to miestų- Vestuvėse dalyvavo la- j macijos tel: $56-489*
Draudimai — IBCOOM T a s
conditioned plant. CALL
crpt.
extras,
pool.
patio,
$99,000.
rugsėjo 2 9 d. Vilniaus univer bai daug svečiu iš kitu miestu Į
,
NoUriataa — Vertimai
BEOENT PRINTEVG COMPANY
' Best. of r. Immed. poss
s i t e t o p a r o d o s a t i d a r y m a s di-1 n u o Los Angeles iki N e w Yorko.
S6S W. Erie St.
TeL 787-8640
džiojoje D M N P p a r a p i j o s salė-į Daugumą, aišku, sudarė C e. e I Š N U O M O J A M A — F O R R E N T Ideal investment — Turo 4's A I 3's.
VYRAI IB MOTERYS
j e 7 vai. vak. K a d a n g i y r a l a - ; i a n ( j 0 į r apylinkių lietuviai. V y - '
Gross income over $16,000.00'.
J.
B A C E V I Č I U S
ISNUOM.
4
kamb.
apšild.
butas
Full
basement.
Near
65
&
California.
b a i d a u g t u r t i n g o s ir įvairios ; t a s Bačkauskas iš Wasagos perdaSenior citizen wanted for handyman
&455 S. K e d a e Av. — 778-2233
apyl. 71-mos ir California. Vyresnio A-1587.
Reikia
m e d ž i a g o s , parodą b u s g a l i m a į v e giminiu sveikinimus.
8c
light maintenance in home for mildamž. porai. 180 dol. mėn. Galima už
ar laužytojo paruosti
W O L S K I RaaALn Oo.
apžiūrėti nuo 6 vai. v a k .
Ati- J Pokylio oficialioji dalis, kuriai imti spalio 1 d. TeL 43S-84M
:iiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiniiuiiuiiinmiliiiiiiii offsetui. Turi mokėti ttetsjviaj ly retarded adults. Rogers Pk. area.
d a r y m o metu kalbės p a r o d o s vadovavo jaunoje
brolis Alvy
TeL 566-0840
Need person who is self motivated. to
X namai ant 1 sklype. Vienas na
kalbą ir t u r ė t i patyrimo temo
e k s p o n a t u s surinkęs ir paruo das, buvo trumpa, bet vestuvinės! ISNUOM. mažas butukas vienam
mas — 2 po 4 kamb.; antras 3 kamb.
srork in pleasant atmosphere. 16
š ę s , "Draugo" r e d a k t o r i u s Bro nuotaikos ir humoro pilna.
darbe. S k a m b i n k i t e 5 8 5 - t M l .
Brighton Parke.
asmeniui. Apšildymas, baldai.
hrs. weekly. $4.65 per hr.
n i u s Kviklys.
Prašykite reikalu vedėjo.
Pristatyti jaunieji ir ju pulkas.
MI S OE LL A N E OU S
Tel. 52J-7248
M&rinis f kamb. btngakm. Gars
Sekmadieni,
rugsėjo 3 0 d.. Saulė, Grandinėlės šokėja, kitais
Ask for Dauny or LoietU
ias. Marąuette Parke.
SSS3BSSS8WI
1 0 vai. r. iškilmingos p a m a l d o s . ' metais baigs fizinę terapiją Cle- Išnuom. 2V k a m b . s u b a l d a i s . tsss
WANTED:
For
small
fSmily
trim
2
SIUNTINIAI 1 LIETUVA
so children, reliable eouple t e do l
kurių m e t u g i e d o s komp. A. M i - ; velando valstybiniame universite- Apšildomas.
TeL, 7614)395
SIMAITIS RULTY
Oen'l
Housesrork aad flnfartr—rn
kulskio v a d o v a u j a m a s Čiurlionio • te. Marius Grandinėlės šokėjas,
ir
kitus
kraštus
Insurance — Iseotae Taa
Teief. — L A S-7248
Also some drivuur. Separate living
ansamblis, o 4 vai.
p o pietų .. baigęs Clevelando valstybiniame
Notarj Repoblic
NEDZINSKAS, 4*59 Archer Ave.
quarters. References reąuired.
Eiperienced
Akademija
didžiojoje
salėje. | universitete mechanikos inžineriCtkmgo,
DL 606S2, teL 9H-5980 2951 W. 63rdSt. 436-7878
Phone — 847-4SS9 days, or
#
Cia k a l b ė s prof. P a u l i u s R a b i - ; ją. Grandinėlė, atrodo, bus viena
O p e n t o r - Grinder
^'""•^aaagasgssaiauaagaeaageasįaaesaaR
NISCELLANEOUS
S2S-1M0
SS9-17M arba 8S9-SSCS
k a u s k a s ir m e n i n ę dalį atliks Į iš kaltininkių, nuvedusi šią jau"ao. and I.D."
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI
Ciurlionio ansamblis.
į ną porą prie altoriaus.
To work m a factory. Short run. Mušt
PARDAVIMUI
Rengėjai kviečia v i s u s g a u Palydovų pulką sudarė: Dalia
read blueprints & set up machines.
lllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIUlilIlUUIlIlHI
NAMŲ APSITVARKYME
šiai dalyvauti v i s o s e
progra- Vaitkienė ir Aliukas Vinis, Dana
^>plyin person.
1966 M. VOLKSWAGON — $ M 6 t .
KŪMUS IS BALDUS
Ruoitatėt ką perstatyti,
pakeisti,
B
A
R
BEVEL 6 E A R S . _
Paiubinskaitė ir Saulius Obeli
m o s dalyse. Į ė j i m a s a u k a .
Plauname ir vaskoojame
100% "reconditioned". Skambint:
AND
MACHINE
nis, Diana Strimaitytė ir Dainius atnaujinti. Garažą Viduje ar ii lauko
viso rftiia} grindis.
Iieensed, bonded, iasured
778-2922 arba T76-9199
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums
532
vTiathrop,
Addison. DL 66101
NAUJA LIETUVIU PORA
J. BUBNYS — Tel. R E <-51«8
Kazėnas, D a i n a Barauskaitė ir
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
•u patyrimu, ui prieinamą kainą pa
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
Karen Vin- de*, skambinant po 6-tos v. vakaro
Kiekviena nauja lietuviška šei Algis Nagevičius,
H E L P
V7ANTED — H A L E
ft
P E N A L E
plyteles.
Glass blocks.
Sinkos
cent
ir
Steven
Vincent,
Daiva
m a suteikia džiaugsmą tėvams,
TELEFONU 476-39M
išvalomi elektra.
Ga
10% — 20% — SO% Pi«1»u mokėsite vamzdžiai
artimiesiems, giminėms ir vilties, Marcinkevičiūtė ir Alvydas Nar- tlllllintllllllllllllimilllllllllllllllllllltlllll n*
apdraudą nao ugnies ir automo lite kreiptis nuo 7 iki g vai. ryto
bilio paa mus.
kad lietuviškoji gyvybė išeivijoje butaitis, Rita Ridelytė ir Romas
arba po 5 vai. vakaro.
itniiitmiiiiimiimiiiituiuuiiiiuaiintiiii
bus pratęsta ateities dienomis. Miš
FRANK
ZAP0LIS
for new beauty supply store. Permanent full time positions in
SERAPINAS — 636-2960
rios šeimos, su m a ž o m i s išimti
Telet. O A 4-8654
rapidly growing company. Will train. Good hours and benefits,
lllllllllllllllllllllllllllll
mis, dažniausiai būna nuostol's
32Mi/ 2 w < 9 5 t t l s t r a e t
Apply in person
nedidelei lietuviškajai emigraci
iiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiniiniimiii
Radijo Valanda jau SS m u m tar
237
Ogdea
Ave.,
Dowt»m
Orove, Illinois. TeL 960.3087
Jvairlg pr«kJi| pasirinkimas ne
nauja New Jera«jr, N«w Tork Ir Conjai.
iiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimit brangiai Iš tnū.M4 aandeUo.
neetieut lietuviams !
Rugpiūčio 2 5 D M N P švento
— or
COSMOS PARCELS EXPRESS
Kas ieitadlenį nuo S Iki S vai. povėje apypilnė šventovė sekė Sau
I piet 1S WEVD Stoties New Torka
652 Nortbsrest Hwy., Park Ridge, Dliaois
į 1330 kil.. AM ir nuo " lkl I vai
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 2501 W. 69 S t , Cakmgo, DL 60629
lės Kazėnaitės ir Mariaus NarbuI vak »? 9 m e s Faf(Village Green Shopping Plasa)
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
SIUNTINIAI 1 LIETUYį
taičio sutuoktuvių apeigas.
Dlrekt Dr. JokflbM t. Stukaa
Pardavimas ir Taisymas.
TeL 698-24SS
Teief. — 925-27S7
AŠtuonips poros ir d u gėlių ir
i 4*7 Fore* Drlve
Vytautas Valantinas
MIGLINAS
TV
Motintainslde. N. J. 070VS
žiedų nešėjai sudarė
jaunyju
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiimiiiiiiiiii
Tel.
232-&5SS
(OOde)
SOt
2J46 W. 69tb SU teL 776-1486
pulką. Sutuoktuvių Mišias atna
• E L P
W A N T E D — M A L E
Kviečiame taip pat klausytis Llatu- lllllllllllllllllllllllllllllllllillIlHIllluniiii tiiiiiiiiiHMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiHimi
šavo kleb. kun. G. Kijauskas, asis
viAku kultorintų valandg aniclu ka.ba
tuojant kun. A. Goldikovskiui.
.4 Seton Halr tlniveraiteto radijo ato- l l l l l l l l l l l l l l l l i l i l l i i i i i i i f .
i
tiea (N«w Jersey WSOU. 89.6 m««
B0ILER TENDER MAINTENANCE
Sutuoktuvių
Mišios ir
apeigų
FM) Pirmad. 7:30 - S:30 vai. vakaro.
M. A. S I M K U S
A areli eetabUabed Stoel Forflng Company kas an ezcellent
muzikinė dalis buvo kaip puikus į
NOTAKT P t B L I O
(Vadovauja prof. i. Štokas)
opportunity availabte for aa individual ezperienced in
INCOME
T
A
T
S
E
R
V
I
C
E
religinis koncertas: Trompetas, j
tendinf kifb preasur* s t a t i boilers, maintenance and a
imimitiitiiiiiiiiiiiiiiiuiiimiiiitiiiiitiiitii 4259 So. Map4owood, teL 254-7450 Apdraustas perkraustvmas
Clevelando vyru oktetas (kurio
variety of interestiag datiea.
Meis Kasuiaitis pristato svečią iš i
. .
_
Taip pat daromi VERTIMAI
{•airių atstumų
nariu buvo ir jaunosios tėvelis
This is a permanent full Time position offering competitrve
Romos prel. L Tulabx aevelando vi
B i z n i e n a m a apaimoka s k e l b t a
OIMINIŲ iškvietimai, pildomi
sragea,
overtime, Uberal profit saaring and an escellent lite
L e o n a s ) , vadovas Rytas Babickas,
TeL 376-1882 arba 376-5096
Ptl.IKTTBRB PRAATMAI Ir
suomenei.
Nuotr. VX Bacevičiaus i dienraštyje "Drauge".
and health Insurance program. Thia ia steady employment
prie vargonų Rita Kliorienė —
kitokį* blankai
srith no lsyoffa in 20 years.
č y v a i t ė , solistai Irena Grigaliūiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiuitiniiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiHiiiiitiiiiiiiiiiii
PLEASE CALL OR APPLY IN PERSON TO:
naitė, Valdas Ziedonis, Bronius
•*"^"S^ ^ \ T 1 T T \ A
Rei'<J*ncmas if Komercines Muo«a«ybes
R1CHARD CARLSON
į?
I j\
f IV
Į \_ #/\
Apartmentai • Kondom.murnai . Nuomavimas
Kazėnas. Atlikti Griego, Gruberi/>,
678-8480
Hm. DRAUGE,
Verdi Pr. Ė Wrtt, Šimkaus, G r u o
&ERENAS perkrausto baldus ir am Jai als^assmal skaitaoma lie*
džio, G o u n o d , Strokey, Guidi ir
aitus daiktus. Ir i* toli miesto lei
1
CORPORATION
Mendelsono kūriniai.
TJ' C T P 4 T 1 ' Voi Goif ftouicvard.H P<jt«r^bgi-<3 Scach.F-i. >^?0e
tovh| illsni aitls, gi skelbtaHĮ
dimai ir pilna apdrauda
OMO W. Belmont Ave.
L l J X i \ A LJ TcWon<n ( 8 1 ^ > 0 - 2 4 4 8 .
Vakare (Si)) ) 4 5 - 2 ? ) 6
Puikus oras, giedrios nuotaikos,
•m yra
Franklin Park, IL
TeL — W A 5 - 8 0 6 S
besišypsantys veidai atlydėjo jau-

gįgigyumi

Namai Chicagoje ir
priemiesčiuose

•'«.••

CXERICAL

PIRKĖJO LAIMEI

8 butų mūrinis

Valdis Reai Estete

Budraitis Realty Co

SECURITY GUARDS

8 - F L A T BRICK

BELL REALTY

HANDYMAN

V A L O M E

P L U M B I N G

Assistant Manager and Stock Clerk

Lietuvos atsiminimai

TELEVIZIJOS

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

RFAI

O V 1N G

d Angelė E. Kamiene

»

Musmm

CLEVELANDO

ŽINIOS
(Atkelta iš 4 psl.)

S P O R T O AP2VALGA
(Atkelta iš 2 psl.)
i Š PIRMENYBIŲ

vienos Iuventus Turin koman
dos, net septyni žaidėjai.

VILNIAUS UNIVERSITETO
SUKAKTUVINĖ PARODA

ir So. Sąju-gos Dinamo klubų telėje laikosi 8-je vietoje. Ant- DRAUGAS, penktadienis, 1979 nv rugsėjo mėn. 28 dlenkvaatle' ii. Vilnietis R. Kaz- rojoje lygoje Klaipėdos Atlan- Į — ™ " ~ ~ w m m — ' t ^ m m m — ™ ~ " — " • " " • — — — — —
lauskas į aukštį peršoko . 2.18 tas pralaimi Blesto 1—3, bet
cm. ir laimėjo pirmą vietą.
į laimi prieš Maskvus JFM 2—1
Iš Meksikos universitetų olim- : ir įsitvirtina 7-je vietoje.
pinių varžybų patenkintas grįžo Į
..
, „i
m , .
Vilniaus Pedagoninio instituto j - • * * * « » pirmenybių aukastudentas Remigijus VaUuUsJ & a u s l o J e
*g*
Kretingos!
mirus, velionies 2M0NAI. DUKROMS, jų ŠEI
Jis parsivežė naują Lietuvos' Švyturys pralaimi prieš daugMOMS ir giminėms nuoširdžią užuojautą reiSkia
rekordą 400 mtr. distancijoje k a r t i n i sąjungos meisterį Elfe.
per 45.73 sek. Deja, tos pa tos "Auto" 2—4. Tuo tarpui
LIETUVIŲ OPERA
sekmės neužteko laimėti meda pirmoje lygoje Skuodo Bartu- j
va
sužaidžia
Estijoje
2—2
ir
pa
liui. B e medalių grįžo ir Lietu
vos rinktinės krepšininkės A kopia į -trečiąją vietą.
Rupšienė ir V. Reselienė, nes
— Sklandymo Li' tuvos pir
S. Sąjungos rinktinė liko penk menybėse vilnietė ,. S t a š i i t y t ė .
toje vietoje.
spartakiadoje L įėjusi sidabro

16 DRAUGIŠKŲ RUNGTYNIŲ
Europos pirmenybėse ang
Su puikiu ofensyviniu žaidi
lams reikėjo gerokai pasispaus
Apie Vilniaus universiteto su ti, kad įveiktų Daniją 1—0 prie mu Vakarų Vokietijos rinktinė
kaktuvinę parodą, kuri atidaro 85,000 anglų žiūrovų. Kitos i Berlyne įveikė pasaulio meisterį
ma šį šeštadieni, 7 vai. vak. grupės rungtynėse Belgija lai Argentiną 2 — 1 . Prieš šias
DMNP parapijos salėje, mes jau mėdama 2—1 prieš Norvegiją rungtynes buvo pagerbtas V.
ne kartą rašėme. Šia proga reiktu dar turi teoretiškai galimybę Vokietijos metu geriausias fut
tik suteikti keletą informacijų patekti j baigminį ratą, nors bolininkas Berti V t g t s , kuriam
apie parodos eksponatus.
šiuo metu po Austrijos ir Por buvo įteiktas auksinis kamuo
Pirmiausia stenduose bus iška tugalijos randasi trečioje vie lys.
Argentinos naujoji žvaigždė
binta daug universitetą, jo istoriją toje. Lenkija, laimi sau ant
liečiančias iliustracinės ir doku rą vietą po Olandijos savo Diego Maradona jau dabar ži
Kalbant apie krepšinį, Pane medalį, pastato naują LietMVOs
mentinės medžiagos: rektorių, grupėje. Graikijai įveikus Atė- novų vertinamas kartu su tokioprofesorių, mokslininkų atvaiz suose SSSR 1—0, (beveik visi mis įžymyb:mis, kaip anglas vėžyje įvyko tarptautinis tur rekordą 200 klm. trikamp, nudai, rety knygų, universiteto lei Atėnai stebėjo rungtynes, sulai- i Francis, brazilas Zico, kaip tik nyras. Pirmą vietą laimėjo skrisdama 70 klm. per vai. vi
diniu, titulinių lapų
kopijos, kę kvapą), SSSR prarado pas- ! rungtynėse prieš V. Vokietiją Į Kuibyševo "Stroitelis", finale durkiu.
diplomų pavyzdžiai ir kiti pana kutinę galimybę kvalifikuotis į j dėl nežinomų aplinkybių nežaidė, j nugalėjęs Panevėžį 90—83. PaDar prie lengv. atletikos rei
šūs dalykai. Ant daugybės atski baigminį ratą. Atrodo, kad lai- Jis neseniai žaidęs prieš Olan nevėžys liko antroje vietoje, nu
kia dadėti ir puikią Lietuvos
rų stalų bus išdėstyta nemaža mėtojai šioje grupėje bus Grai diją 0—0 sužavėjo olandų žiūro galėjęs Rygos ASK 106—79 ir
moksleivių pergalę
Pabaltijo
senų ir retų knygų, kurios buvo kija arba Suomija, (Vengrija vus savo triukų gausybe ir dri- Krokuvą 95—63.
ir Baltarusijos varžybose. Lie
naudojamos kaip mokslo priemo po SSSR yra psakutinėje vie blingavimo menu.
— Futbolo pirmenybėse Vil tuva laimi su 263 taškais, pa
nės senojo Vilniaus universite t o j e ) .
Argentinai
mėginant
naujas
niaus
Žalgiris krenta prieš Ku- likdama latvius antroj- vietoje
to profesprių ir studentų. Dau
Italija, kaip šeimininkas, au jėgas kitose draugiškose rung taisio Torpedo 0—1, o su Aša- su 229 taškais, estus su 215
guma jų imtos iš a. a. kun. Igno tomatiškai kvalifikuojasi pasku.
taškų ir gudus su 197 tš.
Boreišio palikimo. (Šiuo metu jo tiniajam 1980 m. Europos pir tynėse, Jugoslavija įveikė Ar badu baigia lygiomis 2—2. Lengentiną
4—2.
Jugoslavui
Susic
rinkiniai yra lietuvių
jėzuitų menybių ratui. Nors Italijos
Chicagoje saugomi). Netruks ir rinktinės treneris Enzo Bearzot pavyko įmušti net tris įvarčius
vėlesnių laikų knygų bei leidi yra šia padėtim labai patenkin — h a t trick.
nių apie Vilnių ir Vilniaus uni
SENJORITAI —
tas, bet jis taip pat gerai žino,
versitetą.
TIK
KOMPLIMENTAI
kad taip jie praranda galimybę
Nemažą lankytojų dėmesį pa išmatuoti priešo stiprumą. To
Labai vykusiai debiutavo Pe
trauks platesnės apimties Lietuvos dėl jie planuoja visą eilę drau ru pirmoji moteris Victoria Mamedalistikos skyrius, kurio ekspo giškų rungtynių. Italijos rinkti mani Ortega, kaip futbolo tei
natai imti iš Br. Kviklio archy nė šiuo metu susideda beveik iš sėjas. Griežta ranka ji teisė
vo. Iš jų tarpo išskirtina Vilniaus
javo Camana rungtynėse ir vi
universiteto medaliai:
Pirmojo
sai nesibijojo pašalinti iš aikš
rektoriaus Petro Skargos ( išleis
tės vieną žaidėją "dėl didelio
tas 1912 m.), Vilniaus imperato
nepraustaburniškumo" ryšium
riškojo universiteto didelis vari
su viena bauda. P o rungtynių
Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje.
nis medalis (išleistas 1803 m.,
Mirė rugsėjo 28 d.. 1979, 5:25 vai. p. p., sulaukęs 67 m. amž.
šiai gražiai senjoritai žiūrovai
Gimė Lietuvoje.
carinės Rusijos laikais), 1929 m.,
| sukėlė ovacijas ir taip pat iš-1
Amerikoje išgyveno 29 m.
lenkų laikais, išleistas Vilniaus
reiškė geriausius linkėjimus.!
Pasiliko
dideliame nuliūdime trys dukterys: Dalia Stankaitienė,
universiteto medalis, minint šios
Vienas Peru laikraštis pasiūlė'
žentas
Liudas,
Virginija Pawlawski su šeima, Laima Žabas, žentas
mokslo įstaigos 350 metų sukak
vėliau ją išrinkti "Senjorita |
Juozas, 8 anūkai: Liudas, Alius, Billy, Mark, Monica. Josepfa, Matį. Sis medalis yra su Stepono Ba
Iuez", (Teisėjų karalaite). B e t !
mew, Jennifer. Lietuvoje motina Uršulė Budrikienė ir kiti giminės,
toro, u-to įkūrėjo ir maršalo J.
draugai ir pažįstami.
atrodo, kad tai buvo dar perPilsudskio ("atkūrėjo") barelje
Priklausė Vytauto Didžiojo Šaulių rinktinei, Saulių Sąjungos
ankstyvas žingsnis, nes ši senjo
centro
valdybai, Policijos klubui, Tauragės klubui, Vilniaus Krašto
fais. Toliau vėl visa eilė u-to me
rita šiuo metu dar neturi kon
sąjungai,
A. Atgimimo sąjūdžiui. (R.) Liet. Bendruomenes Mar
dalių, išleistų pastaraisiais me
Roma Bublytė ir Dalia Kašubaitė kurenčių.
ąuette Parko valdybai, Pensininkų sąjungai.
tais, minint 400 metų sukaktį, jų įteikia gėles sen. John Gleroi CleveVytautas A. Krikščiūnas
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St.
tarpe labai dailaus darbo vilnie lande.
Nuotr. VL Bacevičiaus
Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo 29 d. Iš koplyčios 10 vai.
čio skulptoriaus V. Kosciuškos dar
IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS
ryto
bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią.
bo medalių, reprodukcijos, kitų
— Lengvosios atletikos tarp
spalio 13 — 14 dienomis. Detroite
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų
lietuvių skulptorių sukurti me
bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines,
ją ruošia ir globoja Lietuvių Ben tautinėse varžybose Budapešte
daliai, o taip pat ir išeivijoje, L/K
dalyvavo Kubos, Čekoslovakijos,
druomenės vadovai.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
Angeles skautų filisterių išleis
Koresp. Vengrijos, Rumunijos, Lenkijos
lyvauti
šiose laidotuvėse.
to sukaktuvinio medalio (projek
tas skulpt. Vytauto Kašubos)
Nuliūdę: Dukterys, žentai Ir kiti giminės.
visos atmainos.
Laidotuvių direktorius Petkus. Tei. 478-2346

PRANAS B E I N O R A S

Parodą globoja D M N P klebo
nas kun. G. Kijauskas, remia ke
lios bendruomeninės organizaci
jos, o techniškus darbus — eks
ponatų išdėstymą planuoja ir
tvarko žinomas klevelandietis ar
chitektas Eduardas Kersnauskas.
Parodą galima apžiūrėti šešta
dienio vakarą ir sekmadienį, nuo
11 vai. ryto ligi vėlaus vakaro. Iš
Clevelando eksponatai bus per
vežti į Detroitą, kur paroda vyks

A. t A. JONUI 6ARTASKAI miras,
liūdesio ir skausmo prislėgtus žmoną VANDJį
BARTAŠRTENC, dukrą RASJį su vyru JUOZU UR
ENTUS, anūkus LINlį, DJUVĮ ir BASJį nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime.
Genute ir Algis Rudžiai

Mūsų Sąjungos narei
BOLŠEVIKAI SEKA
(Atkelta i i 3 pusi.)
Tai yra prekes iš užsienio. Daug
mūsų tautiečių užsienyje nežino,
kad, pav., per Latvijos Aukščiau
sios Tarybos sesijas vyksta gyva
prekyba moterų kojinėmis, kel
naitėmis ir kitomis prekėmis. Su
tortais ir pyragaičiais prekiauja
Latvijos komunistų partijos kon
gresuose ir susirinkimuose.
— Kokie santykiai tarp latvių
ir rusų "smetonėlės".
. — Manau, kad tie latvių dar
buotojai, kurie yra priversti tar
nauti okupacijos režimui, nesi
džiaugia vis stiprėjančia rusifika
cija ir autonomijos praradimu.
Reikia pasakyti, kad latviui yra
sunkiau savo žemėje prasiskverb
ti į aukštesnę vietą... Maskva ne
pasitiki latviais. Yra savo rūšies
Rusijos latvių mafija, kuri oku
pantų pavedimu
kontroliuoja
Latvijoje visuomeninį ir politinį
gyvenimą. Prie šios mafijos pri
klausė Arcids Pelšė, prie jos pri
klauso dabartinis Latvijos komu
nistų partijos sekretorius Voss,
prie jos priklauso Jurjs Rirbenis —
Latvijos ministrų tarybos pirmi
ninkas ir daugybė aukštųjų pa
reigūnų. Visiems jiems būdinga,
kad jie ar nemoka latviškai, ar
gėdisi latviškai kalbėti ir dažnai
yra rusiškesni už pačius rusus...

A. t A. BRONISLAVAI KARAZIJIENEI
mirus, skausmo prislėgtiems jog vyrui JUOZUI, DUKTE
RIMS, SŪNUMS su šeimomis ir kitiems giminėms bei pa
žįstamiems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liū
dime.
Lietuvių Pensininkų Sąjungos
Chicagoje valdyba %r nariai

A»f A.
MARY OKSAS
PO TĖVAIS KUCHINSKATTE
Gyveno Winfield, IUinois, anksčiau gyveno West Sidėje —
Chicagoje.
Mirė rugsėjo 27 d., 1079 m. 3 vai. ryto, sulaukusi 74 m.
Gimė Chicago, llinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Genevieve Kuznik,
žentas Stanley, 3 anūkai r Cathleen, James ir Linda; brolis
Michael Kuchin su žmona Bmma ir kiti giminės, draugai ir
pažįstami.
Kūnas bus pašarvotas penktadienį, 4 vai. popiet — Lackawicz koplyčioje, 2314 West 23rd Place.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo 29 d. ii koplyčios
10 vai. ryto bus atlydėta į Aušros Vartų parap. bažnyčią,
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už veikmės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta-*
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Dukterys, žentas, brolis ir kiti giminė*.
Laidotuvių direkt. S t C. Lackawicz ir Sūnūs, tel. 847-6672.

A. t A. VINCUI MARDOSUI

Gilaus liūdesio valandose

A. t i JONUI BARTASKAI mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškiu jo žmonai VANMI
BARTASKENEI, dukrai RASAI su vyru JUOZU
0RENTAMS ir anūkams, LINUI DAIVAI ir RASAI.
Cecilija Orentiene

E U D EI K I S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
D O V Y D A S ?. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4 3 3 0 - 3 4 So. California A v e n u e
Telefonai LA 3 - 0 4 4 0 ir L A 3 - 9 8 5 2
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

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

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TR>S MODERNIŠKOS KOPI NClOS
2 5 3 3 VVest 71 St., C h i c a g o
1410 So. 50th Av., C i c e r o
Tel. # 7 6 - 2 3 4 5
AIKSI F AlTOMOBIl I AVIS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PHILLIPS - LABANAUSKAS
330- SO. LIILANICA AVF

Mielam draugui griikabūdiečiui

A. 1 1 ALBINUI VIZGIRDAI

A. f A. MARIJA KASAKATTYTB,

staiga ir netikėtai mirus, velionio našlę ANELĘ
ir sūnų ALBINĄ bei visus artimuosius užjaučiu ir
kartu liūdžiu.
Aiozas Liubinas

A. t A. JONUI NARBUTUI Kanadoje mirus,
dukrai LAIMAI, sūnui ALGIUI su Seimą, seserims
GENEI MIGUNIENEI su seimą. ELENAI NARBU
TAITEI ir broliui BRONIUI su šeima nuoširdžią už
uojautą reiikia
totutiv

itlmt

IMVIMI KWWW

gimnazijos mokytoj*

Gyveno 6643 S. Whipple St.. Chicago, Illinois.
Po ilgos ir sunkios ligos mirt rugsėjo 26 d., 1979, 12:20 vai. p. p ,
sulaukusi 82 m.
Gimė Lenkijoje. Amerikoje išgyveno 30 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime brolis Jurgis, sesuo Ona Nakienė,
pusbrolis Bronius su žmona dr. Birute, gyv. Chicagoje, pusbrolis
Vaclovas, gyv. Clevelande, ir kiti giminės, draugai, pažįstami.
Priklausė Korp! Neo-Lituanis. Filiae Lituania ir Lietuvių Isto
rijos draugijai
Kūnas bus pašarvotas rugsėjo 28 d. 5 vai. p. p., ketv., Petkaus
Marauette koplyčioje, 2533 W 71 St
Atsisveikinimas įvyks penktadieni rugsėjo 28 d, 7:30 v. v.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo 29 d. Iš koplyčios 9 vai. ry
to bus atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurio
je 9:30 vai. r. įvyks gedulingos pamaldos už veikmės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti iiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Sasao ir brolis.
Laid. direkt. D. Petkus Puneral Home — Tel. 479-2345
Vietoje gėlių leima prašo aukoti Pedagoginiam Lit Institutui.

Tel. VVrds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) i r SŪNŪS
2314 VV 23rd PI ACE
2424 VV. foth STRFFT
1102O Southvsest Higrmav, Palos Hills. III.

Tel. VTrginia 7-fb72
Tel. REpublic 7-1213
Tel. O74-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. C AI IFORMA AVF.

Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
33ia SO. I l l l A M C A AVE.

Tel. YArds 7-tlJt-Ji

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO HM STFD STRF.ET

Tel. YArds --1«II

VASAITIS - BUTKUS
1446 So 50il» \ * , . CICERO. ILL.

Tel. OLympic 2-1003

DRAUGAS, penktadienis, 1979 m. rugsėjo men. 28 d

IŠ ARTI IR TOLI

X Vytautas ir Aldona Soliūje, kurį laiką vyriausiojo skau
J. A. VALSTYBĖSE
nai, Aldona's stambios preky- ;
tininko pavaduotojas. Pedago
į bos savininkai I remonte, yra j
— Inž. Rimas Jusaitis, be giniais ir skautiškais reikalais
dosnūs ir dažnai paremia lie
baigiąs ruošti doktoratą iš teo rašė spaudoje. Redagavo kele
tuviškus reikalus, šiomis die- į
retinės atominių mokslų srities tą leidinių, 1937—1939 m. reda
I nomis jie pasveikino "Draugą"
Los Alamos laboratorijose, šių gavo "Jaunąją Lietuvą". Buvo
i 70 metų sukakties proga ir atmetų Amerikos Atomistų drau j aktyvus tautininkų bei neolituaį siuntė gausią 250 dolerių auką.
gijos (Ameriuan Nuclear So- nų organizacijose. 1949 m. at
ciety) suvažiavime, kuris įvyks vyko į JAV-bes ir apsigyveno
x Kun. A. Lipniūno kuopos Vytautas Šoliūnas sėkmingai
lapkričio 11-16 d. San Francis-! Nevvarke, N. J., iš kur prieš
moksleivių ateitininkų susirin vadovauja ateitininkams sen
draugiams,
visa
šoliūnų
šeima
co,
Cal., mieste, skaitys paskai keletą metų išvyko į Ispaniją.
kimas įvyks šį sekmadienį, 2
tą apie radiacijos proceso ap
v. p. p. Jaunimo centre. Ypač labai gyva lietuviškoje veikloje.
Už
nuolatinę
paramą
esame
la
skaičiavimų optimizaciją tema:
laukiami ir nauji nariai.
0KUP. LIETUVOJE
bai
dėkingi.
''Minimizing Splitting Cost in
X Neringos Peseckaitės ir
— Kun. Sigito Tamkevičiaus
Monte Carlo Particle TransVirgilijaus Rukuižos moterys- į X šv. Kryžiaus ligoninė vėl
1979
m, birželio 28 dieną vy
port". Jo pranešimas įvyks lap
tė bus palaiminta Marijos Gi-' praves kursą diabetikams—serko teismas dėl įvykusios au
kričio 15 d.
mimo bažnyčioje y Marąuette gantiems cukraus liga, kaip pritomobilio avarijos. Po įvykto
šį šeštadienį, rugsėjo 29 d. 3 v. sitaikyti maistą ir kaip gyventi,
— JAV Cenzo įstaiga infor klebonas buvo pripažintas ne
p. p. Vaišės bus Lietuvių Tau turint šią ligą. Kursas prasidės
muoja, kad 1980 m. gyventojų kaltas ir jam buvo grąžintos
spalio 1 d., pirmadienį, nuo 10
tiniuose namuose.
surašymo
i'gose formose visais j vairuotojo
teisės.
Norėdami
X Aktorė L. Lapinskienė at iki 12 Vai. dienos. Tęsis iki spa
atvejais bus įrašytas priklau- Į veiklų kleboną įbauginti ir šan*
liks meninę dalį rašytojo V. lio 8 d. Registruotis reikia iš
somumas šioms tautinėms kil- tažuoti, valdžios pareigūnai išKrėvės 25 metų mirties sukak anksto, skambinant tel. 434mėms: čekoslovakų, danų, olan kėlė bylą. Teismo salėje susities minėjime š. m. spalio 14 d. 6700 ir prašant maisto tarny- Svečiai iš Washir>gtono su giminėmis Chcagoje. Iš kairės (pirm. eil.): P. Domanskienė, I. Laučkienė, dr. R.
bos
užjaučią
kleboną,
3 v. v. Jaunimo centro kavinėje.
departamentą.
Domanskis, dr. A. Domanskienė, (antr. eil.) Juozas Lauč ka, prel. L. Tulaba iš Romos, I. Laučkaitė ir inž. V. Do- dų, anglų, prancūzų, vokiečių, rinkusieji,
graikų
ir
vengrų.
Kitų
kilmės
j
ėmė
giedoti
giesmę
"Marija,
Mamanskis, (treč. eil.) kun. dr. Juozas Vaškas, J. Tomas.
Visi kviečiami dalyvauti. Minė-|
x
B r o n i u s Matulaitis, Oak
kraštų,
įskaitant
ir
lietuvių,
|
rįj
».
Milicininkai
ėmėsi
žiaua
jimą rengia Dzūkų draugija. j ^ ^ m u o l u s "Draugo" skaiįrašymas
priklausys
nuo
perei
riai
sklaidyti susirinkusius teis
X Vasario 16 gimnazija, ką tytojas dažnai paremia savo
to
JAV
cenzo
metų
paskirose
mo salėje. Vieną iš teismo da
tik gautomis žiniomis, naujuo- dienraštį. Ir dabar, sveikindavalstybėse
to
krašto
kilmės
už
lyvių
Danutę Kelmaitę vienas
sius 1979—1980 mokslo metus m a s "Draugą" sukakties proimto procento. Yra galimybė, iš milicininkų griebė už plaukų
pradėjo su 62 mokiniais.
Iš g a , aukojo 10 dolerių. Maloniai CICERO BALFO SKYRIAUS kočiūną. Balfo pirm. Marija įteikti vėliau. Ženklelius gavo:
kad lietuvių gausiau apgyven- ir trenkė į žemę. Mergina bū
užjūrio yra 18 mokinių: iš JAV dėkojame.
VEIKLA
Rudienė ir Balfo Chicagos apy- Pr. Dvylaitienė, dr. P. Atkočiū tose valstijose (Pennsylvanijo-1 V o taip sužalota, kad buvo pa10 iš kurių 1 mokosi jau ant-! x s t e p a s I n g a u n i s > ^
Hot
..
,
J, . n*
gardos pirm. Vai. Šimkus dėl nas, Jonas Švedas, Aloyzas Ba je, Connecticut, Ulinois) lietu guldyta ligoninėje. Cia atvykę
n
rus metus, iš Brazilijos 4
ronas, Juozas Arštikys, dr. P. viai į formas bus įtraukti. JAV
- . _. _
f 'Springs apylinkės pirmininkas, j B a Praeiusi
i f o skyriussekmadieni
paminėjo Cicero
Balfo . .
saugumo darbuotojai ėmė nu
Kanados 3 ir
«•
ir iš
is Venecuelos
\enecuelos 1.
3 ' i, a~n-k y d a m a s i s Chicagoje.
užsu '
•
•
rimtų priežasčių negalėjo da Kisielius, dr. E. V. Kaunas, dr. LB Visuom. reik. tarybos pirm. kentėjusią įtikinėti, kad ji nie?
Iš Vakarų Vokietijos naujai į k o • "Draugą", t a r ė s i ^
ften įsisteigimo 35 m. sukaktį savo lyvauti, todėl jų vardu kalbėjo Ben. Ročkus, Jonas Dekeris, Aušra Zerr, kuri prieš kelerius
kur dėl to įvykio nesiskųstų,
gimnaziją įstojo 11.
. r a š č i o v a d o v a i s s u s l a z i n o s u metinio susirinkimo metu. šv. Alb. Dzirvonas, iškeldamas Bal Ant. Zailskas, Jadv. Maldeikiemetus
prez.
G.
Fordo
buvo
pakai ši nesutiko tai padaryti, ji
P
Mišias Šv. Antano
parapijos
fo reikšmę, pasidžiaugdamas, nė, Vikt. Motušis, Agnietė Bi- 8 k i r t a į p r e z i dentinę JAV cen- buvo perduota tirti gydytojui
X A. a. Marija Kasakaitytė, spaudos darbais. Įvertindamas bažnvčioje atnašavo svečias iš
skyrius labai gelienė, Liuda Dubauskienė, Ro zo komisiją, dėjo pastangas, psichiatrui, kuris pripažino, kad
ia
buvusi ilgametė Kauno g i m n a - | m u s u p a s tangas, paliko a u k ą . i H o t Springs ktm P Patlaba i kad
S1"*21Cicero
*1 V P , kBalfo
Skyriaus ilga zalija Memėnienė, Julius Pau- kad formose nefigūruotų Sov. jos psichika netvarkoje. Nuken
zijos mokytoja, po sunkios ir A č i ū .
j i r ^ * p a t p a s a k ė p a m o k s l ą , išmetė
pirm.
Ona
Zailskienė
pa- lėnas, dr. Br. Motušienė, Pra Sąjungos ar Rusijos kilmė, šiuo tėjusiai mergaitei u i neklusnu
pasakojo
apie
Cicero
Balfo sky
agos ,gos mirt rugsėjo 26 d.
^ y
^ ^
g
K a n a d o g : keldamas artimo meilės svarbą.
po pietų. Pašarvota rugsėjo 27
riaus atgaivinimą 1968 m. spa nas Zailskas, Stasė Juodvalkie- atveju tenka tik džiaugtis pa mą
saugumo
reikalavimams
mums rašo: "Siunčiu prenume- Giedojo parapijos choras, vad.
d. Petkaus Marąuette laidojimo
lio 9 d. Pasidžiaugė puikiai dir nė, Antanas Urbikas, Alė Mar siektu rezultatu.
muz
A
gresia
priverstinės
psichiatrinio
ratos mokestį amerikoniškais
- Skridulio, ir solistė
koplyčioje. Atsisveikinimas su
bančiais valdybos nariais ir tal garita Vasaitytė, Virginija BoDanutė
"gydymo" kančios.
— 40 dol. Kanadiškais m u m s :
Stankaitytė.
velione bus penktadienio vaka
kininkais. Priminė, kad prieš binaitė-Žukauskienė, Ben. Dun
Po
ISPANIJOJE
kaštavo dar daugiau. Atrodytų, I
pamaldų salėje įvyko akare, laidojama šeštadienį.
vienuolika metų buvo 115 Bal- da, kun. A. Rutkauskas, Ant.
kad laikraštis brangokas, bet ifi geminė dalis, kurią
pradėjo
— A. a. Stasys Jakštas mirė
Tauginas, Danutė Stankaitytė,
Los
Balcones Torrevieja — Alix Ruošiamės šokių šventei: tiesų taip nėra — už jo geru- ^ o p o s pirm. Ona Zailskienė. •
,
fZ
Kostas Aras, St. Pranckevičius,
cero
skyrius
per
10
metų
su
cante vietovėje, sulaukęs 72
Tautinių šokių grupė "Vytis" mą ir tokios sumos negaila. Vi- pirmininkauti pakvietusi dr. P
, , . . , , .
D J- • i
i * - *• A TT , telkė net 34,000 dol. Tai gana Albinas Dzirvonas, svečiai, bu metų amžiaus. Buvo gimęs
Budininką, sekretoriauti A. VVarepeticijas pradeda šį sekmadie-.sa bėda, kad mūsų paštininkai Budininką. sekretoriauti A. a " • e f e k t ^ sum&
taip pat vę ciceriečiai, kun. Petras Pat
Bavo
1906 m. Giedraičiuose. 1930 m.
nį. rugsėjo 30 d, 7:30 v. v., | dažnai savaitgaliais atneša ke-:?*tytc ir Julių Paulėną Į gar- j
^
^
^ £ į ^ laba ir Stepas Ingaunis, J. Bubaigė
S. Daukanto mokytojų
Saulių namuose, 43rd ir Arte- lėtą numerių iš karto". Dėkoja-, hes prezidiumą pakvietė kun. I
buotojai, jiems įteikti Balfo dininkienė.
seminariją, vėliau lituanistinius
sian. Laukiame buvusių ir nau m e
" '[ P. Patlabą. Balfo direktorių Al ženkleliai, kuriuos priseginėjo
Sveikinimo žodžius t a r ė kun. mokslus V. D. u-te. Iš pradžių
jų šokėjų.
biną Dzirvoną su ponia, buvu- tautiniais drabužiais pasipuošu P. Patlaba, dr. P. Kisielius,
dirbo kaip pr. mokyklų moky
X
Lituanicos
tunto
vadovybė
s
i u s B a l f o direktorius dr. P. Ki- sios lietuvaitės. Vieni ženkelius
x širdies ligos reikia vengti
ypač
iškeldamas
pirm.
O.
Zailstojas, 1938 m. perėjo švietimo
šaukia tėvų susirinkimą, kuris s i e l i ų
rašytoją Al. Baroną,
nuo mažens. Šia tema bus skai
kienės nuopelnus, taip pat pri ministerijon, 1941—1944 m. bu
avo
asmeniškai, kitiems, salėtoma 541-ji Alvudo radijo pa- įvyks rugsėjo 30 d., 11 v. Jau-; t a i p p a t y ^ i § s e n e s n i ų Balfo ! S
mindamas, kad ženklelių verti vo pradžios mokslo departamen- j
nimo
centre.
Bus
aptariami
darbuotojų
dr.
P.
Atje
nebuvusiems,
ženkleliai
bus
s
k
y
r
i
a
u
s
skaitą šį šeštadienį, 9 vai. ryto, svarbūs reikalai, todėl visų tėvisi, kurie atėjo į susirinkimą, to direktorius. Visą laiką bu
Sofijos Barkus šeimos radijo vų dalyvavimas būtinas. Ta pakurie padeda darbu ir auka vo aktyvus skautų organizacijox
Jonas
ir
Irena
Siručiai,
x
Aukų
po
8
doL
atsiuntė:
valandos metu.
j čia proga praneša, kad tėvų
skyriui veikti. Savo žodyje
Hot Springs. Ark., nusipirko J. Kutka iš Australijos, Stasys Balfo direktorius A. Dzirvonas
komitetas
x Lietuvių spaudos atgaviLituanicos tunto ju- "Drauge" didesnį kiekį knygų • Ramas iš Bridgeview, HL Ačiū.
taip p a t iškėlė pirmininkes ir
mo 75 m. sukakties niinėjiine, b i l i e 3 a u s 3° m - P ™ ^ « " * • ir lietuviškų plokštelių.
centre rugsėjo 28—30 d Ame
vakan
baUu
kuris
x EI. Klavcanas, Rockford, visų skyriaus valdybos moterų rikiečių ir kanadiečių instituci
rugsėjo 30 d. 3 vai. p. p. Liet.
* *
'
^ ^
Kvietė toliau jos nesykį atkreipė ypatingą dė
X Į naujai organizuojamą m., atsiuntė Garbės prenume- pasiaukojimą.
taut. namuose, Chicagoje, kun l a P k r - 3 d - 7 v - v- S t - Constantme
dr. Pranas Gaida skaitys pas ^ j e , 11025 So. Roberts tautinių šokių grupę kviečiami ratos mokestj. Už didelę para- remti Balfo šalpos darbą. S t mesį į jo kūrinius, jo kūrinių "Draugo" korespondentas Kanadoje
a
Ingaunis, anksčiau Cicero Bal
skaitą, taip pat programą at- ** " * > a l o s Hills, n. Visus kvie- jaunuoliai nuo 13 iki 18 metų i mą esame dėkingi
nuotraukos tilpo pirmuose laik K. Baronas buvo išlydėtas į Vokietiją.
!čiame
fo
veikėjas,
dabar
gyvenąs
Hot
liks solistė Margarita Momkiedalyvauti. D « rezervą- amžiaus. Informuotis pas SUriuiorraščių puslapiuose. Kanados i «ą jw laiko Hamikono lietuvių jam.
x
Ren
Kašinskas
r
nė, muzikas Alvydas Vasaitis ^ J ^ m b i n t i f i S" *******
J
Bacevičienę telefonu 436- k i š k i s a t s i u n t ė ..Draugui" m*- Springs, Ark., taip pat sveiki _ ,
..
, .... . ' keiktą atsisveikinimo metu dovaną.
no
balfiečius.
Londone
žinoma
meno
^
Nustr J Miltenio
ir neolithuanės Jolita Kriauče- °81-6966 po 6 v^ v.
4184.
il o n i u g s v e i k i n i m u s ir 1Q dolerių
po jo parodos paraše platųkritikė
ir la
Tėva koImtet
Buvusio
susirinkimo
protoliūnaitė, Danutė Mikužienė, pa-j
as
u e t n v o s Dukte r Ų dr-jos'auką. Labai ačiū.
..,
x
bai palankų straipsnį 100 pus
KANADOJE
kolą perskaitė J. Paulėnas, ižd. lapių kasdien trimis laidomis
skaitydamos draudžiamojo laikx Jonas Augustinavičius, či- baliuje, kuris įvyks spalio 6 d.
— Vilniaus universiteto 400
x Klemas Dundulis, čikagiš- j dr. B. Motušienė patelkė pra- išeinančiam kanadiečių laikraš
mečio ir vėlesnės spaudos iš- kagiškis, nusipirko "Drauge" : Jaunimo centre, sol. Vanda
metų
sukakties minėjimas ren
traukas. Minėjime kviečiami didesnį kiekį lietuviškų knygų. Stankienė po išpildytos progra- kis, savo sveikinimus "Drau-1 nešimą apie skyriaus iždą, kon tyje. J i pastebėjo, kad toje sri
trolės komisijos aktą perskaitė tyje niekas jam negali prilygti. giamas lapkričio 11 d. Toronto
dalyvauti visi-os. Po minėjimo
mos dar svečius linksmins su gui" parėmė 10 dol. auka. Dė
x
šokio
ir
dainos,
žodžio
ir
mokyt. A. Tauginas. Visi pra Ji pabrėžė ypač dvi jo kūrinių un-to Convocation salėje. LB
kojame.
— kavutė. Įėjimas laisvas. Ren
Ąžuolo
Stelmoko
orkestru
šo
programoje
X Pranas Grumulais, Čika nešimai buvo priimti. Susirin savybes: medžio suakmenėjimą Toronto apylinkės valdybos nu
gia _ LST Korp! Neo-Lithu- m u z i k o s vakaro
kių metu. Stalus užsisakyti te
f Dr) šeštadienį, rugsėjo 29 d. 7:30
kimo dalyviai pasisakė įvairiais ir linijų menišką žaidimą. Apie tarimu sudarytas specialus ko
ania Chicagoje.
lefonais: O. Vaičaitienė 582- giškis, pasveikino "Draugą" su
i vai. vak. Jaunimo centre daly 9784. Draugijos patalpose 925- kakties proga ir aukojo 10 do- \ klausimais. Kalbėjo dr. F. Kau Baltuonį "Drauge" buvo nese mitetas, kuriam pirmininkauja
lerių. Labai ačiū.
nas, A. Skopas, Al. Baronas, niai rašyta, bet primintina, dr. J. Sungaila. Į komitetą įei
x Akademinio skautų sąjū- vauja: Arūnas Kaminskas, Vio- 3211.
inž. J. Arštikys ir kt.
džio Chicagos skyriaus metinė lėta Karosaitė, Jonas Kelečius,
kad Londone P. Baltuonis bu na atstovai: LB Toronto apy
X Aukų "Draugui" atsiuntė:
X
Prof.
dr.
Broniaus
PovilaiValdyba sutiko likti t a pati, vo pirmas menininkas, kurio linkės valdybos — kun. P. Ažu
šventė įvyks spalio 20 d. 7:30 Lietuvių styginis ansamblis su
vai. vak., Jaunimo centro di-1 Faustu Strolia. Nerija Linkevi- čio "Žemės t k i o Akademija" I P° 5 do1 - — Salomėja Zukaus- tai jau dvyliktuosius metus iš
LKM
kūrybai apibūdinti TV stotis balis ir A. JuzukoniB,
džiojoje salėje. Bilietus reikia čiūtė. Roma Ma?tienė, Margari-' knygos sutiktuvės įvyks š. m. ! k i e n ė - Jor >as Pleškus; po 3 dol. eilės, prirenkant tik dr. P. BuAkademijos
Toronto
židinio
—
paskyrė specialų pusvalandį.
užsisakyti iš anksto, skambi- ta Momkienė, Vacys Momkus,' spalio 13 d., 5 v. v. Liet. Tau- — Pr. Gramuldis, J. Rejeros, dininką. šiuo metu valdybą su
Tas TV gestas Londone buvo dr. J. Sungaila ir kun. Pr. Gai
nant Honai Laučienei telefonu: Manigirdas Motekaitis, Bernar- tiniuose
namuose.
Prašome J. Svaras. R. P . Valaitis, Ma daro O. Zailskienė, R. Memėnie
sukėlęs tikrą menininkų aud da, medikų dr-jos — dr. S. Kaz
423-9645, nuo 6 vai. vak. (pr.) das Prapuolenis, Praurimė Ra-. vietas rezervuoti iki spalio 8 d. rija Paliokienė, Adelė Duoblie- nė, dr. B. Motušienė, Julius
rą. Kai kurie menininkai Mon- lauskas, inžinierių sąjungos -r.
x Taupymo-skolinimo B-vei g i e n ė ' J u o z a s Valentinas, Alvy- šiais telefonais: WA 7-3595 ir nė; 2 dol. Edv. Cicėnas. Visiems Paulėnas, Pr. Zailskas, L. Du-] trealyje negali gauti patalpų inž. R. Sinkus, ateitininkų -~
reikalingos tarnautojos ( T e l - ; d a s V a a a i t i s - B i l i etai Jaunimo 436-1526.
bauskienė ir dr. Budininkas. dangoraižiuose savo parodoms inž. Almis Kuolas, studentų klu
maloniai dėkojame.
Revizijos komisiją nutarta kvie nė už atlyginimą, tai Pr. Bal b o — V . Petkevičiūtė, vilnie
lers) pilnam ir dalinam laikui., c e n į r e i r G i f t e ^ternational
rekvbo e
sti pasilikti tą pačią. Ją suda tuonis gauna jas nemokamai. čių sąjungos — Stp. Varanka.
Pageidaujamos kalbančios Be- Į P
J (pr.)
rė Tauginas, Didžiulis ir Leš Paryžiaus ir Milano galerijos Pirmasis posėdis įvyko rugsėjo
tuviškal arba lenkiškai. Kreipx Dr. A. LipHkio Tapybos ir
činskas.
atkreipė į jį dėmesį ir dalyvau 12 d Anapilyje. Jame aptartą
tis tel. 254-4470.
(sk.) ; Keramikos darbų paroda, BalSusirinkimo ir minėjimo die ti jų rengiamose pasaulinėse pa akademinė ir meninė programą,
z e k o Uet
K ltQr
x Už a. a, Aldonos Stepaity«
o s Muziejuje.
notvarkė buvo gana netrumpa, rodose.
Skulptorius
pajėgia kalbėtojų ir svečių kvietimas,
tės-Sodonienės sielą šv. M išios p r a t ę s i a m a i k i s P a l i o 2 0 d - ^ ^ ,
pareikalavo nemaža laiko, ta įkvėpti apdirbamam medžiui salės, lėšų ir kiti reikalai. Nu
bus atnašaujamos Tėvų J ė z u i t ų ! k >; m o p a n d o s kasdien nuo 1 iki |
čiau gerai pirmininkavusio dr. gyvybę: jo vaizduojami gyvu tarta šią stambią sukaktį pami
(pr.) ,
koplyčioje š. m. rugsėjo 29 d. 4 vai P- PP. Budininko sugebėjimu susi nai atrodo tikrai gyvi, jo indė nėti plačiu mastu, kviečiant da
9 vai. ryte. Po mišių — kry
x Šiandien, 7:30 v. v. Ciurrinkimas per ilgai neužsitęsė. no negalima pavadinti jokiu ki lyvauti visą lietuvių visuome
žiaus pašventinimas Sv. Kaži- lionio galerijoj atidaroma šak
Balfo valdyba ir rinkėjai dar tu žmogumi ar kitu tvariniu, nę ir kitataučius svečius.
miero kapinėse. Kviečiame vi-Įnų skulptoriaus Prano Baltuoturėjo atskirą pasitarimą.
bet tik indėnu, šokėjos skulp
8us gimines, draugus ir pažįsta- j nio paroda. Parodą atidarys i
Visi susirinkusieji išreiškė pa tūra sudaro gyvą vaizdą šo
mus kartu su mumis už a. a. prof. Mečys Mackevičius. Visi'
garbą taip su pasiaukojimu dir kančios mergaitės, velnio vei
FELIKSAS
Aldoną pasimelsti.
j kviečiami pamatyti šią retą pabančiai valdybai. Susirinkusieji das žėri žiauriu šėtoniškumu
Vyras ir suniks »-odą.
(m*) I
SKAMMNTIS LAIKAS
po susirinkimo prie kavos puo arba viliojančiu gundymu bei
duko turėjo progos pasidalinti apgaulingumu, iš skulptūros
X Albinas Rurkuli*, akcijų) Y NAMAMS PIRKTI PA
Lenktynes ir šypsenos. Gyvenimo
aktualijomis.
I,. Galinis "Taika" visomis linijomis spin bangose. Veidu į Lietuvą. Eilėraš
brokeris, dirbąs tu Rodman * ^KOfX)S duodamos mažais mė-,
duliuoja susitaikymas, ramu čiai svetimomis kalbomis. 72 pusi.
Kea*hsw, l « c , patarnauja ak-; nesiniais imokėjimais ir priei- i
Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina
PR. BALTUONIO PARODOS mas, pasitenkinimas.
djų bonų, fondų bei kitų verty- į namais nuošimčiais.
su
persiuntimu $3.48.
IŠVAKARĖSE
Wų pirkime ir pardavime. Susi- Mutual Federal Ravings. 2212
Pr. Baltuonis iki šiol suruoUžsakymus siųsti "DRAUGO"
Pranas Baltuonia ruošia savo šęs 80 parodų ir sukūręs 1750 adresu.
domėję skambinkit* 977-7916 j We*t Cermak Road _ Telef. Baltuonio Šaknų skulptūros paroda besirOpinanueji. 15 kaires: Povilas NorE. Daniliunas
(tk.) I VI 7-7747
(ak.) vilas, Radutis Orentas ir Viktorija Orentienė. Paroda atidaroma penktadienį. šaknų dailės parodą Jaunimo kurinių.
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