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Sutiko ištirti
JAV nusikaltimus

KOVA UŽ TIKĖJIMO LAISVĘ
(Tcainy»)

— Jūs savo valdžią gaunate tik
iš
pagrindinio
įstatymo —Kons
— Turėsite paklusti tarybi
titucijos,
o
ji
sako,
kad Bažnyčia
niams įstatymams ir prašome
yra
atskirta
nuo
valstybės.
Jūsų
mums netrukdyti sekantį sekma
dienį (VI.3) pravesti rinkimus žiniai mes prisiuntėme susirinki
Daugailių religinėje bendruome mo protokolą.
— Jūsų sąmonėje labai daug
nėje. J ū s per du sekmadienius
buržuazinio
galvojimo,
Smeto
mums sutrukdėte tai padaryti,
pravesdamas stiprią propagandą nos laikų sąvokų, — kalba pava
per pamokslus, kurie buvo beveik duotojas.
— Prie ko m a n čia ta buržua
politiniai, — kalbėjo Labanaus
zija?
Jeigu ji m a n tinka, tai tin
kas.
ka ir jums, — šnekėjo klebonas,
— Politika neužsiimu, — atsakė — nes mes esame, rodos, vien
klebonas.* — Jeigu žmonėms sa mečiai. Su buržuazija mes tik tiek
kyčiau: imkite kirvius ir eikite turime bendro, kad prie jos užsi
sukapoti rajono pirmininką, jo movėme pirmas kelnes.
pavaduotoją ar dar aukštesnėse
— Mes turime teisę netinka
pareigose stovinčius asmenis, t a 
mus narius iš komiteto pašalin
da jau būtų politika..
ta — pasididžiavo savo galia La
— Galite melstis, išpažinčių banauskas.
klausyti, niekas jums to nedrau- į _ 2 į n o m a , jeigu tamstai nedžia. Konstitucija garantuoja kul- j patinka vieno nosis, kito ausis,
to atlikimo laisvę ir ateistinės pro- t a i įr į§ 1000 nerasi nė vieno
pagandos laisvę, — švietė kuni- tinkamo, — atsakė kun. Baltus
gą pirmininkas.
j fca
— O kodėl mums tik kulto at- t — Prie ko čia man ausys, no
likimo laisvė, o jums ateistinės; sys? — užsigauna pavaduotojas,
propagandos laisvė? Pasikeiskime į — O prie ko čia man buržuavietomis. Kodėl jūs mus persekio zija, kurią tamsta man primeti?
jate, diskriminuojate? Mes ne ver — atšovė užpultasis
gai, n e Afrikos negrai, — prieš
— Aš nenorėčiau gyventi už
taravo klebonas.
sienyje, — prabilo pavaduotojas.
— Ir aš, — atsiliepė visą lai
— Niekas jūsų nepersekioja.
Raskite nors vieną faktą TSRS, ką tylėjęs prokuroras.
— Ten supuvimas, šiukšlės,
kad jus kas persekiotų, — teisi
tęsė pirmininkas.
nosi Talmantas.
— Manau, kad mes kultūrinį
— Tai kur mūsų spauda, radi
ai
jas tai kam jūs, bedieviai, s u d a - U
pasikalbėjome, — paganau
rinėjate
bažnytinius komitetus, -užbaigė pavaduotojas.
— Ačiū, — tarė atsistojęs kle
Mes patys mokame juos sudary
bonas
ir išėjo iš kabineto.
ti.
Visas pokalbis vyko maždaug
— Mes — valdžia, todėl turi
penkių
diezų tono aukštyje.
me viską žinoti, — niršo pava

•

Clark vadovaus Irano draugi? komisijai

Teheranas. — Buvęs JAV vals- j a n t asilo, pasakė Khomeinis
tybės prokuroras Ramsey Clark
„Chicago Tribūne" kolumnissutiko sudaryti Amerikoje komi tas B o b Wiedrich rašo, kad Ram
siją, kuri tirtų ir skelbtų Ameri sey Clark, trokšdamas išgarsėti,
kos įsivėlimą į Irano reikalus, jos prisijungė, kaip išdavikas, prie
paramą buvusiam šachui Rėzai amerikiečių pagrobėjų. Jis pareiš
Pahlaviui. Irano prezidentas Ba- kė, k a d Amerikos bandymas iš
ni Sadras nurodė, kaip Amerika gelbėti 5 3 amerikiečius yra ne
turėtų elgtis, jei nori atgauti sa legalus, tačiau visai nemini, kad
vo diplomatus, kalinamus Irane. įkaitų pagrobimas yra tarptauti
Pabrėžiama, kad Bani Sadras j a u nių įstatymų laužymas. Jis nemi
nemini šacho sugrąžinimo ir j o ni šimtų politinių nužudymų, ku
i išvežtų turtų atidavimo dabarti- riuos atliko Khomeinio režimas.
| nei Irano vyriausybei. Amerika t u 
Autorius siūlo uždrausti d a r
rinti pasižadėti nekeršyti Iranu i kui grįžti į Ameriką. Visai aišuž įkaitų laikymą, turi pasižadė-; ku, k a m jis simpatizuoja. Kodėl
!
ti nesikišti į Irano reikalus.
neleisti jam pasilikti Teherane
Konferencijoje, kur iš 50 vals visiems
laikams, klausia Bob
tybių delegacijos svarsto Ameri W i e d r i c h .
Teherane baigėsi tarptautinė konferencija, kuri svarstė Amerikos "nusikaltimus" Irane. Nuotraukoje prie pirmojo
kos „nusikaltimus", kilo triukš
stalo matoma JAV delegacija, šeštas iš kairės — buvęs valstybės prokuroras Ramsey Clark,
pažadėjęs Irano
vyriausybei sudaryti specialią komisiją, kuri rinks įrodymus Amerikoje apie buvusių ir dabartinės JAV vyriau mas, kai Sovietų Sąjungos dėle- !į
Kalifornija atmetė
gacijos (atvyko keturi asmenys)
sybės kišimąsi į Irano vidaus reikalus.
r
narys Eugeni Sergejev pradėjo
mokesčiu mažinime
kalbėti apie Afganistaną. Jis r a - 1
Los Angeles. — Kalifornijos
gino padėties kritikus sėsti prie
balsuotojai
antradienį
atmetė
Stalo su Karmalo vyriausybe i r i
„Pasiūlymą 9", kuris būtų gerokai
tartis. Sergejevas priminė, k a d j
sumažinęs valstijos mokesčius. Pa
Maskva visada rėmė islamo re- į
siūlymą organizavo tas pats Ho— Nebraskoje tornadai nu-evoliuciją. Jį pertraukė Turkijos'
w a r d Jarvis, kuris pravedė 1978
siaubė 40,000 gyventojų Grand delegatas Ismail Saiahettin. Kilo
m. balsavime „Pasiūlymą 13",
Island miestą, žuvo 4 žmonės, triukšmas, keliolika atstovų ė m ė
Aktyviau veikia žydu radikalu grupes
kuris sumažino Kalifornijoje nuo
! sužeista 166, sugriauta 1,000 iš karto kalbėti ir pirmininkas
savybių mokesčius
us
D57 nuošimJeruzalė.— Izraelio saugumo ger. Siame bloke pirmąsias linijas! n a m u suardytas 'vandentiekis, nuramino dalyvius šaukdamas: !?? v ? r b , V r " ? * e s c i1S
' ...""° S įT-,
dirife aiškina V« »ls&> Knm. „,imo . « « » . c«WM„, ~ i » I U - " T Z L ^ _
._,-*__.
«!»• • «"Tylos''
T „ W .
, čiais • ateme
valstijos izao
telefono, eieKtros
elektros
policija aiškina, kas padėjo bom- užima naujųjų sodybų prie Heb- j n u t r a u k t o s teierono,
įyios i
_ , .. , , p .
mokes
ie
bas, kurių sprogimas nutraukė' rono - Kiryat Arba naujakuriai \ vieio*
Aiatola Khomeinis paskelbė l a i š - ! * ?
,
.'•.-.
i »•• •• •
*. , . M u
.
'• c i
i J • • • j«- v.
I •••••
i, \
.
., r .
inčiu
butu
valstijai kaia v ę aofcarnvmai
4 bil. dol.
Gubernatorius
:
ab: kojas .Narius miesto Dur- spėjama. Kad jie ir padėjo Dom-;
NATO gynybos ministeriai ką, kuriame Amenka buvo pava-; Brovvn kovojo prieš šį projektą,
mistrui Bassam Shaka ir sužeidė bas arabų burmistrų automobi-- pripažino, kad sovietų raketinių' dinta „baisiausiu žvėrių", kurio sakydamas, kad bus ^ pakenkta
Ramalos burmistrą Karim Kha- liuose. Atentatai įvyko lygiai po I ginklų persvara Europos fron-! nerasi nė džiunglėse. Irano t a u - švietimo, saugumo, sveikatos, vielef. Bomba grėsė ir Bireh miesto mėnesio, kai Hebrono arabų tero-'te yra didesnė, negu anksčiau ta galinti kentėti, badauti, t a arabui burmistrui Ibrahim Tawil,; ristai nužudė šešis
žydus, jų i manyta.
Sovietų branduolinės Čiau niekas jos nenugalės, nes su
jai 6 0 nuoš. pasisakė prieš pa
duotojas.
(Bus dambau")
tačiau jo vietoje sprogimas su-; tarpe rabino Kahanes seną ^i"' jėgos vis didėja, auga "Back- ja žygiuoja Alachas, pasakė Khoj a m ų mokesčių stuma5inimą.
žeidė bombų ekspertą, atvykusi: čiulį, bendramintį. Rabinas Ka-jfįre" bombonešių jėgos, išsta- meinis, minėdamas 17 metų suIranas nutraukia
išardyti užtaiso,
jis neteko
hane kad
pareiškė
konferenį tomos nauios senos.
raketos, tačiaubuvo
kaktįjį nuo
tos 1963
dienos,
šachas
suėmęs
m.kai
ir ištrėBetliejaus
burmistras
Freij, akių.
pro- į'••cijoje,
Beginospaudos
vyriausybė
tu- nepanaikinamos
testuodamas prieš šiuos teroro į retų samdyti žydus mėtyti grana— Romoje d u arabiškai kal męs į Iraką. Ajatola pasakė, k a d
lesas studentams
veiksmus, pasitraukė iš pareigų, j tas ir žudyti arabus. Ši dešinioji bą teroristai puolė Irako amba prezidentas Carteris turėtų būti
L o n d o n a s . — Britų vyriausyIzraelio policija suėmė Yosef į žydu grupė net kovojo su Izraelio sados tarnautojus, vieną nušo teisiamas tarptautiniame teisme
už
grasinimus
Iranui.
Iraniečiai
i
b
ė
s
žiniomis, Irano vyriausybė
Dayan, teroristinės žydų Koch į kareiviais, kai jie vertė naujaku- j vė, kitą sužeidė.
Sužeistas ir
geriau
gyvens
primityviai,
apsupį
n
u
t
r
a
u k i a stipendijas tūkstan
organizacijos vadą. Žydų spauda rius pasitraukti iš Sinajuje įsteig vienas užpuolėjas, kitas suim
ti
priešų,
bet
jie
neįsileis
išnauĮ
č
i
a
m
s
iraniečių studentų. Irano
gavo slaptą pranešimą iš "Teroras tų sodybų.
tas. I r a k a s spėja, kad užpuoli- dotojų, neneš vergijos. Iranas iš- \ švietimo ministerija nenutrauKaip atgaivinti demokratų vienybę?
prieš terorą" organizacijos, kuri! Komentatoriai mano, kad ši-1 mą organizavo Iranas, kuris laikys
savo nepriklausomybę,! k i a studijų užsieniuose, tačiau
Washingtonas. — Pasibaigus, nio balsavime.
Respublikonų turinti 300 narių ir tol baugin-Į t o k s p&Uų ž y d Ų s u s ; s kaldymas ap- ; paneigia kaltinimą
nors jam tektų keliauti jojant Į p a r e n k a šalis, į kurias studenpirminiams rinkimams, abu lai-; partijoje Ronaldas Reaganas sianti arabus okupuotose žemė sunkins Egipto - Izraelio
— Automobilių darbininkų
! t a i nebus siunčiami. Minimos:
mėję politikai: prezidentas Car-į turi 1,463 delegatus, o konven- se ,kol visi arabai išvažiuos iš sutartes įgyvendinimą.
Užim unija atsisveikino su keturiais
A m e r i k a , Britanija. Kanada.
t e r i s ir respublikonas Ronald\ cijos nominavimui reikia 998 Vakarinio kranto (žydų vadina tose žemėse beveik nebeliko nuo unijos centro darbuotojais ir
Kongresas
atmetė
Portugalija, Filipinai, Egiptas.
Reagan pradėjo stiprinti savo \ balsų. K i t a s respublikonas — mos Judėjos ir Samarijos) ir iš saikių arabų vadų. kurie sutiktų išrinko naujus. Unijos preziden
P i e t ų Amerika ir Irakas.
Gazos pakraščio.
partijos jėgas. Prezidentas Car- Bushas teturi 270 delegatų.
prezidento planą
derėtis su Izraeliu. Arabai skun t a s Donald F r a s e r perrinktas
Britanijoje studijuoją iranie
Suimtasis Yosef Dayan pareiš- džiasi, kad juos iš vienos pusės dar trim metams.
t e r i s v a k a r Baltuose Rūmuose i Nežinia, kuo baigsis preziWashingtonas. — K o n g r e s a s čiai t u r ė s išvažiuoti, jei jie ne
t u r ė j o susitikti s u senatorium , dento susitikimas su senato- k ė : " T i e politikai, kurie mano,l spaudžia teroristai palestiniečiai,
— Šiaurinėje Airijoje t r y s j atmetė prezidento Carterio p a - s u r a s lėšų studijoms. Stipendi
Kennedždu. Ronald Reagan paKennedždu, kuris, l a i m ė j ę s \ k ^ žy d a i ir arabai gali sugyventi o iš kitos pusės — žydai. Jei ara ginkluoti vyrai nušovė protes- į siūlytus naujus mokesčius gazo j o s nutraukiamos tose šalyse,
num
kvietė į savo namus "Rancho! balsavimus didesniose valstijo kartu, yra kvaili". Jo judėjimas bas pirklys atidaro savo parduo tantą politiką, kuris vadovavo linui — dešimtį centų galionui. k u r i ų politika nesiderina su I r a 
Mirage" , Kalifornijoje, buvusį se, žadėjo kovoti iki konvenci siekia arabų ištrėmimo.
tuvę, jį sudegina Palestinos radi vienybės partijai. Protestantų Abu Kongreso rūmai a t m e t ė šį n o valdžios pažiūromis.
Radikalieji žydai, įs'kūrę prie kalai, o jei jis laiko parduotuvę karingosios grupės, paskelbu pasiūlymą, kuris turėjo s u m a 
prezidentą Geraldą Fordą. Svar- jos suvažiavimo New Yorke rugKinijos Deng
biausias
Reagano
uždavinys p i ū č i o 1 3 d P a r t į j o s suskilimą Hebrono miesto, kuris dar nese uždaryta, jį baudžia okupacinė sios jį išdaviku, kaltinamos dėl žinti Amerikoje gazolino degini
niai
buvo
grynai
arabiškas,
rei
žydų kariuomenė.
šiuo metu pasirinkti savo part-, p a i i į u s t n i o j a ir Illinois demo
mą. Prezidentas pareiškė žinąs,
šio atentato.
mažina pareigas
nerį, — kandidatą į viceprezi kratų susirinkimas, kuris nesu kalauja, kad vyriausybė užbaig
kad
rinkimų metuose tokie mo
— Atstovų Rūmų prekybos
P e k i n a s . — Kinijos viceprem
dentus. J o komitetas paskelbė, gebėjo išrinkti delegacijai vado tų savo "pataikavimo arabams"
pakomitetis paskelbė raportą kesčiai būtų nepopuliarūs, t a  j e r a s Deng Xiaoping pareiškė
jog viceprezidento
parinkimas ir išrinko
Ką daryti su Kubos apie automobilių pramonės kri- čiau, jo nuomone, būtų n a u d i n g i
net keturis, kuriel politiką, nors premjeras Beginąs
A m e r i k o s ir Kanados spaudos
y r a kritiškas uždavinys, kuris konvencijoje koordinuos Illinois į « taip jau laikomas kiety, radi
I zę. Raporte teigiama, kad JAV valstybei, kuri turi išleisti mil a t s t o v a m s , kad jis rugpiūčio
kaliniais?
bus
sprendžiamas
atsargiai, demokratų grupę. Komentato kaliu politiku. Iš jo vyriausybės
I automobilių įmonės turi vėliau- žiniškas sumas naftos i m p o r  mėn.
planuoja pasitraukti iš
tvarkingai, sistematingai.
pasitraukė
ne
tik
užsienio
reika
Prezidentas
kritikavo
Floridos s jai jkį i9g3 m . atstatyti varto- tams.
riai teigia, kad buvęs Chicagos
Washingtonas. —
vicepremjero
pareigų. Teng j a u
Daugelis amerikiečių pripažįs- meras, demokratų vadas Ri lų ministeris Moshe Dayan, bet senatorius Richard Stone pa-1 tojų pasitikėjimą savo produk- Kongreso narius, kurie bijo ne
ta, kad pirminiai rinkimai, ku- Į c h a r d D a l e y "karste apsivertė", ir gynybos ministeris VVeizman. reiškė. kad vyriausybė depor- tais, kitaip pramonė turės pa tekti rinkimuose balsų, j e i bal 76 metų ir jam reikia sumažin
riuose parenkami kandidatai, sužmojęs, kaip nevieninga tapo Dayanas pasitraukė praėjusį spa tuos kubiečius nusikaltėlius, ku-, siduoti užsienio bendrovėms. suos už šiuos mokesčius. P r e z i - ti d a r b o naštą. Be vicepremje
yra paini, per ilgai trunkanti. jo partija. Chicagos miesto me lio mėnesį, nepritardamas vyriau riuos Castro vyriausybė išsiuntė ; Amerikos automobilių pramonė | dentas pagrasino vetuoti Kon- r o pareigų jis dar turįs kitų:
komunistų partijos vicepirminin
autonomijos
daug kainuojanti sistema, pras re Jane Byrne visai konvenci sybės palestiniečių
į Ameriką. Trečiadienį viename į t u r į įrodyti, kad ji gamina ge greso nutarimą
k a s , karinės komisijos pirminin
tas,
painus būdas "atsijoti*' joje nedalyvaus. I š 165 Illinois politikai. Dėl to pasitraukė ir laive iš Kubos atplaukė 220 ku-1 n ė s kokybės mažus automores
k a s ir Kinijos Liaudies konfe
Kinija keičia
kandidatus. Pirminiai rinkimai demokratų konvencijoje 151 pa Weizmanas. Jis kabineto posėdyje biečių. kurių tarpe 75 nuoš. bu- i bilius. jei nori atlaikyti užsie- Į
rencijos direktorius. Jis vėliau
steigiamos
daug kainuoja ir kandidatai turi sižadėję balsuoti už prez. Car- pareiškė, kad žydų
vo į laivą susodinti Kubos ka nio konkurenciją, sakoma r a 
Tibeto
politiką
išeis ir iš tų pareigų, likdamas
sodybos Vakariniame krante nie
būti turtingi "bedarbiai", kurie terį. o 14 — už sen. Kennedį.
liniai, visi atvežti iš Julio Anto- porte.
Pekinas. — Kinija pakeitė p a r tik partijos ir vyriausybės pakuo neprisideda prie Izraelio sau
turi r a s t i laiko važinėti po visą
nio Mella kalėjimo Quibican
—
Izraelio
kareiviai
prievarta
tijos pareigūną, kuris tvarkė oku- j t a r ė j a s , pasakė Teng.
gumo, o Izraelio vilkinimas ir so
šalį p e r 37 pirminius balsavi
Pietų Korėjos vyriausybė dybų steigimas visam pasauliui mieste. 21 mylia už Havanos. atidarė daug arabų miestų par puoto Tibeto reikalus. Kinijoje
mus, kuriuose, paprastai, laimi
Vyrus kalinius galima greit at duotuvių, kurios paskelbė streiką,
lankosi užsienyje gyvenančio T i 
įkyrėjo, nustatė
ištvermingi vyrai, nesuvaržyti paleido iš kalėjimo daugiau 2 0 0 ' i j a u n u s jbodo.
KALENDORIUS
pažinti, nes jie nuskustomis įtariama, kad sprogimai, kuriuose beto vyriausio religinio vado D a 
suimtų
Kvvangju
miesto
n
a
u
s
i
pasaulį
prieš
Izraelį,
surado
pa
jokiomis kitomis pareigomis.
galvomis.
sužeisti dviejų miestų arabai bur lai Lamos penkių asmenų delega
Birželio 6 d.: Norbertas, Kanlestiniečiams daugiau draugų.
Pirminiuose rinkimuose pavarg ninku.
Kubos
komunistų
laikraštis
I
mistrai, buvo organizuoti žydų cija. Tibeto sostinę neseniai a p  dida, Tauras, Mitą.
sta ne t i k kandidatai, b e t ir jų _ US Steel Corp. paskelbė,
Nors Dayanui ir Weizmanui
lankė Kinijos komunistų partijos
Birželio 7 d.: Robertas, Pauli
štabo nariai, varginami ir bal kad apie 7,000 darbininkų tuoj premjero Begino politika atrodo I' 'Granma" rašo. kad K u b a pri- j teroristų
Švedijoje
susidūrė
du
trau
sekretorius
H
u
ir
vicepremjeras
na,
Romantas, Milda.
per
griežta,
kai
kurios
Izraelio!
ims
iš
Amerikos
deportuojamus
suotojai.
pradės dirbti nepilną laiką —
kiniai,
žuvo
12
žmonių,
sužeista
Wan
Li.
Po
jų
vizito
Pekino
spau
Saulė teka 5:17, leidžiasi 8:21.
Pasibaigus pirminiams balsa po keturias dienas į savaitę. grupės reikalauja dar griežtesnės, teroristus, paruoštus CJ-A. ir vi
da pradėjo kritikuoti padėtį T i 
vimams, prezidentas Carteris Kiek anksčiau bendrovė atleido vadina Beginą "lepšiu". Be misus, kurie vykdė nusikaltimus 52.
ORAS
— Domininkonų respublikoje bete ir įvyko tos provincijos vado
delegatų turi 1.962, nominavi 17,000 darbininkų.
Amerikos nė*',' Yosef Dayano ir rabino Ka- prieš Kubą. tačiau kodėl siųsti
Debesuota su pragiedruliais,
autobusų pakeitimas. Planuojamos plačios
mui reikia 1,666. Senatorius plieno pramonėje atleistų darbi hane radikaliame Gu.sh Emunim Kubai vištų vagis, prostitutes, į demonstruojančius
gali
lyti su perkūnija, tempera
Tibeto
administracijos
reformos,
Kennedy turi delegatų 1.211, di ninkų skaičius greit
pasieks (Tikinčiųjų bloke) dalyvauja ir spekuliantus, jei j i e m s geriau vairuotojus, kurie streikuoja, po
tūra
dieną 85 L, nakti 70 1.
delę j ų dalį laimėjęs antradie- 72.000.
licija atidarė ugnį IT du nušovė. paskelbė Liaudies laikraštis.
įtakingas rabinas Moshe Levin- patinka "jankių rojus".

TRUMPAI
IŠ VISUR

SUNKU IŠSPRĘSTI
PALESTINOS MISLĘ

VAKAR SUSITIKO
CARTERIS IR KENNEDY

»

I

DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. birželio mėn. 6 d.
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MŪSŲ ISKILIE1I VEIDAI

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.

VINČOS KOVAS ERLANGENE
PRISIMINUS

DRAUGO prenumerata mokama B anksto
metams y2 metų 3 mėn.
Chicago ir Cook County $40.00 $22.00 $15.00
Kanadoje
U.S.A 40.00
22.00
15.00
Užsienyje
40.00
2200
15.00
Kitur
38.00
20.00
13.00
Savaitinis
25.00
15.00

cigarečių
"nukentėju
1947 m. kovo 27, 28 ir 30 die tiškų
siam"
u
ž
garbingą
kovą.
Tei
nomis Erlangene įvyko keturių
sėjas
skelbė:
"Sieger
Cham
dienų imtynininkų rungtynės.
Ringo galerijoj teko stebėti šiuos pion der baltischen Staaten — Clevelando "Žaibo" ir Detroito "Kovo" krepšininkai prieš draugiškas rungtynes Clevdande,
Nuotr. VL Bacevičiaus
• Administracija dirba kas- į • Redakcija straipsnius taiso sastipruolius, kurie kasdieną buvo Lituaer J o e Viuča"...
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j v o nuožiūra. Nesunaudotų straipsgrupuojami vis pagal naują eilę.
Vinčos antroji kova
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
j nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
rų pakaitų, — rezignuojančiai ham Forest, antrus metus iš
1) Belą Nagy — Vengrijos im
FUTBOLUS
! anksto susitarus Redakcija už
po rungtynių išsireiškė koman eilės įveikdami Hamburg S. V.
Kovo 2 9 d., kaip vokiečių,
tynių meisteris, 2) Lajos Nagy
•
Redakcija
dirba
kasdien
j s k d b i m ų t u r i n į neatsako. SkelPUIKI P E R G A L E P R I E S
1—0. N u o 1966 m. šios taurės
dos galva Ged. Bielskus.
— Budapešto .meisteris, 3) taip lygiai ir lietuvių visuomenės
8:30 — 4:00, šeštadieniais j b i m ų ^ „ 0 3 prisiunčiamos gavus
GREEN - WHITE
Visa komanda sužaidė be prie istorijoje ispanai ją laimi šešis
8:30 — 12:00,
j prašymą.
Bruno Mossig — Europos mei susidomėjimas rungtynėmis pa
Pavasario
futbolo
pirmenybių
kartus,
anglai
penkis,
italai
ir
siekė
kulminacinį
tašką.
I
š
vi
kaištų.
Kaip
j
i
būtų
atrodžiusi
steris (Breslau), 4) M a x Woolandai po keturis ir vokiečiai
loschke — čekų meisteris, Pra sų apylinkių vyko lietuviai įvai r a t a s Lituanicos vyrų koman sausoje, lygioje aikštėje?
dai
artėja
prie
pabaigos.
Kitoms
tris.
— Malonumas ž i ū r ė t i Tai
h a (laisvo imtynių stiliaus spe- riomis priemonėmis: vieni trau
pavasario r a t o pirmenybių r u n  niu įvarčių santykiu, nes svetur
cas),
5) Alfred Vogei (Schle- kiniais, kiti "sukombinavę" kur tos pačios divizijos komandoms "delikatesas", — užtikrino ka
komandų pa- gtynes prieš labai gerą vokiečių pelnytas įvartis skaitosi dvigu
Major
divizijos
sien), 6) Paul Kowalski (Po- sunkvežimį ir p a n . Susidomė t a s ratas d a r n e t neįpusėjęs. daise buvęs vadovas, o dabar dėtis:
komandą Chicago Kickers. Run bai. Borussia šią U E F A tau
sen), 7 ) Fritz Albrecht — Šiau jimas buvo didelis. Be kitų (Žiūrėk lentelę apačioje). Tai stiprus rėmėjas Vyt. Miceika. Raud. sekc. Žaidė Įvarč. Taškų gtynės įvyks Angel Guardian rę j a u buvo laimėjusi anksčiau
rės Vokietijos meisteris (Ham- imtynininkų sugrupavimo nu- atsitiko dėl to, k a d rungtynės, Į Žiūrovų apie 5-600. Ret jei Lituanicą
aikštėje 6200 North Damen du k a r t u s .
11:6
9
7
b u r g ) , 18) Helmut
Kreisch, statyton eilėn, t ą dieną graikų- numatytos privačiose aikštėse, \ kiekvienam žiūrovui išdalintum Visla
Ave.,
3 vai. p o pietų.
Rezer
7
10:6
5
(Straubing), 9) F r i t z Unger romėnų stiliuje lemiamas rung-1 dėl lietaus turėjo būti atidėtos, j rinkėjo aukų dėžutę i r iš jos t e  Schwaben
vas
žais
ten
p
a
t
pirmą
v
ai
— Draugiškos Tarptautinės
5
12:6
3
(Breslau) ir 10) Juozas Vinča tynęs turėjo rungtis mūsiškis \ k a d aikščių perdaug neištrypus, t e k t ų po kvoteriuką, daug k a s Lions
Jauniai žais prieš Real F . C. rungtynės: Austrija — Argen
4:7
3
4
rungty- •' turėtų pagalvoti, k a d už kvoterį
— Baltijos valstybių čempionas Vinča ir Europos meisteris B. jnesugadintų. Kelerios
Marąuette P a r k o aikštėje 10 tina 1—5, Danija — Ispanija
4
:
9
3
Lightning
6
Mossig. Rungtynių laiką teisė nės atidėtos ir dėl komandų į šiais laikais pramogų nebėra.
— lietuvis.
vai. rytą.
3:7
2
Eagles
4
(Nukelta į 5 pu&L)
Pirmoje kovoje kovo 27 d. j j a s skelbė: '15is zur Entschei- dalyvavimo t a u r ė s varžybų fi-Į! K a s nors kitas t u r i sumokėti.
Jaunikliai žais šeštadienį, 2
naluose.
Lituanicos k o m a n d a Kvoterių aukotojam reikėtų sa •8L sekc Žaidė Įvarč. Taškų
Vinča buvo sugrupuotas rungtis dnung".
Advokatų Draugija
vai. 15 min. p o pietų Marąuette
ligi
šiol
sužaidė daugiausia vęs paklausti: — Kieno sąskai- Ch. Kickers 4
8:4
7
su Europos imtynių meisteriu j Ir vis dėlto! Vos pradėjus
P a r k o aikštėje.
VALDEMARAS BYLAITIS
10:8
6
Pampas
6
Bruno Mossig. Po aprėžto kovų trečiąjį raundą — Europos mei rungtynių — septynerias. J a i ton aš turėjau "good time"?
—
Eintracht
Prankfurt
laimi
5:2
4
Kitoms Lituanicos koman Croatian
2
laiko a b u imtynininkai išėjo ly- j steris prilipo a n t menčių ir... liko tik vienerios, prieš stipriau
VINCAS BRIZGYS
Europos U E F A taurę, įveikda
sią
vokiečių
komandą
Kickers.
6:6
4
W.
Bull
4
doms
šį
savaitgalį
buvo
lyg
už
giomis ir nugalėtojo nebuvo.
daugiau nebemėgino rungtis.
Teisių daktarai
mi Borussia AfGladbach antro
2:5
1
2
Rytojaus dieną, t. y. kovo 28, !Vokiškajai publikai, žinoma, tas j Praėjusį sekmadienį, žaidžiant drausta laimėti. J o s ir pralai Maroons
se finalinėse 1—0.
Pirmąsias 2458 W. 6»th Street, Chicago, m
1
5:14
Green White 5
i. J .
Vinča j a u rungėsi s u ilguoju \ sunku buvo pakelti, todėl jie purvu permirkusioje Marąuette mėjo,
Visi teL 778-8000
Frankfurtas buvo pralaimėjęs
hamburgiečiu,
Š.
Vokietijos griebėsi prieš lietuvius nors. pa P a r k o aikštėje prieš vokiečių
Valandos pagal susitarimą
2—Z, bet laimi šią t a u r ę geres
Green-White, Lituanicos koman
SAVAITGALIO RUNGTYNES
IŠ EUROPOS TAURIŲ
meisteriu, P. Albrechtu. Kova lyginamai, smulkių ekscesų.
d
a
pasirodė
visapusiškai
geres
VARŽYBŲ
buvo žiauri ir kieta, tačiau 3-me
Šį sekmadienį, birželio mėn.
nė
ir
r
u
n
g
t
y
n
e
s
laimėjo
užtik
runde, po 15 minučių kovos, vis
8
d., Lituanicos vyrų komanda
— Madride Europos meiste
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
Laisvas stilius —
rintai 3:0. Pirmojo įvarčio, ku
dėlto Albrechtas buvo paguldy
DR. K. G. BALUKAS
;
žais
paskutines
—
aštuntąsias
rių
t
a
u
r
ę
laimi
anglų
NothingVincą paguldė
ris laikomas svarbiausiu mora
DR. P. KISIELIUS
Akušerija ir moterų ligos
tas a n t menčių.
lės
pakėlimo
veiksniu,
ilgai
lauk
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Ginekologinė
Chirurgija
Nugalėtojo smūgis buvo labai j Kovo 30 d. Vinča turėjo rung
1443
So.
50th
Ave., Cicero
6449
So.
Pulaski
Road
(Crawford
efektingas ir stiprus. Vinča, iš tynes s u laisvo stiliaus Europos t i neteko: gynikas J. Ringus iš £ĮiiniuiiiiiiiiiiiiiiiuiiHiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiuiiuiiiiiiuiiiiiimiiiiiiiiiiiiiuiiuiii£
Kasdien
1-3
vai.
ir
6-8
vai. vak. išskyrus
Medical
Building).
Tel.
LU
5-6446
kėlęs t ą didįjį milžiną į aukštį, meisteriu Max Woloschke. Run kišo ilgoką, žemą pasuotę centro
treč. šešt 12 i-kl 4 va!, popiet
Jei
neatsiliepia,
skambinti
374-8004
taip bloškė a n t matraco, kad pa gtynių laikas taip pat buvo "iki puolėjui, t a s nelaukdamas pra
Priima ligonius pagal susitarimą
Tėl. REliance 5-1811
tęsė Aidenui, kuris, vikriai su
starasis visa nugara prisiplojo lemiamos fazės".
simetęs, antroje
minutėje j a u
DR. WALTER J . KIRSTUK
ir nebemėgino keltis.
Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233
Per
t
r
i
s
roundus
Vinča
inicia
žymėjo
1:0
Lituanicos
naudai.
Lietuvis gydytojas
Laimėjimas pelnytai atiteko
Į
PRANEŠIMAS
DR. PETER T. BRAZIS
tyvą
stipriai
laikė
savo
rankose
3925
VVest 59th Street
Visą
puslaikį
galėjai
matyti
lietuviui čempionui Juozui Vin
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4
ir
priešas
tiek
buvo
privargin
gražių
p
a
s
t
a
n
g
ų
iš
abiejų
pusių
cai.
2434 West 71st Street
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt
Rungtynių metu publika, žino tas, jog, atrodė, kaip ančiukas. rezultatą pakeisti, bet t o s pas
Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 uždaryta.
baigdavosi
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus
ma, buvo susiskirsčiusi į du Bet, ketvirtajam rounde, gal tangos dažniausiai
s
daugiau
per
atsitiktinumą,
Vin
juokingais
"
t
r
i
u
k
a
i
s
"
artimiau
DR. IRENA KURAS
frontu. Po Albrecto pralaimė
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
GYDYTOJA IR CHIRURGE
ča
vis
dėlto
turėjo
pasitiesti.
siose
balose
a
r
purvynuose.
jimo — vokiečiai nusiminė, o
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
DR. EDMUND E. CIARA
Pažymėtina, k a d rungdamasis Purvas i r balos t r u k d ė abiems I
antrasis frontas triumfavo. Į
SEKMADIENI, BIRŽELIO 15 D.
Į
SPECIALISTĖ
0PT0METRISTAS
Vinča
laisvojo komandoms išvystyti techniškai
MEDICAL BUILDING
Šią antrąją grupę įėjo: lietuviai, Augsburge,
2709 West 51st Street
lenkai ir amerikiečiai. Jie kaukė rungtynių stiliaus specialistą gražų žaidimą, b e t labiausiai I
3200 V¥. 81st Street
Įvyks šia tvarka:
§
Tel. - GR 6-2400
iš džiaugsmo ir svaidė į ringą VVoloschkę buvo nugalėjęs. Tai trukdė mūsiškiams, kurie mėg
5
10 vai. vėliavų pakėlimas Marąuette Parko parapijos aikš- § Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p
Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919
dovanas nugalėtojui.
Ringas gi, šiuo metu teko jam atsire sta pasuotis, k a d i r didžiausia =
tėję. Dalyvauja Dariaus-Girėno postas ir kkos lietuvių orga- E 7-9: antrad. ir penkt 10-4: šeštad. 10-3 vai.
me
"strioke"
prie
savo
vartų.
vanšuoti.
buvo nusėtas amerikoniškų ci
S
nizacijos.
= Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801
Juozas Vinča, gimęs 1905. XI. Puiku, k a i gynikai pradeda or
garečių pokeliais, šokoladu ir
10:30 vai. Pamaldos švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioj,
s
DR. J. MEŠKAUSKAS
DR. E. DECKYS
27. Šiauliuose — Pabaltijo bok ganizuoti a t a k ą pradedant nuo =
pan.
E
Šv. Mišias atnašauja Vysk. Vincentas Brizgys, pamokslą sako s
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJA
IR
CHIRURGĖ
pat
savo
baudos
aikštės,
bet
Vinča šypsodamasis lenkėsi, so čempionas, vėliau — imty
=
kan. Vaclovas Zakarauskas. Gieda parapijos choras, diriguo- E
Specialybė vidaus ligos
Specialybė
—
Nervų
ir
atvyko rizika irgi nemaža prarasti ka j ~
publikai ir rinkoi dovanas. Vė- j nininkas. Į Ameriką
jamas Antano Lino. Vargonais groja Kazimieras Skaisgirys.
s
Emocinės ligos
2454 VVest 71st Street
muolį. L a b a i
būtų naudinga
liau — rankos paspaudimas 1959 m.
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING
(71-mos
ir Campbell Ave. kampas)
10 vai. pamaldos Liet. Ev. Liut. Tėviškės parapijos baž- E
komandai pasuotes dažniau pri =
6449 So. Pulaski Road
Pranys Alšėnas
priešui ir d a r pokelis amerikie- į
Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtad irpenktad.
=
nyčioj.
Pamaldas
laiko
kun.
Eugenijus
Gerulis.
E
siminti prie priešininko vartų,
Valandos pagal susitarimą
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
kas Lituanicą t i k r a i iškeltų į E
Tuojau po pamaldų akademija Svč. M. Marijos Gimimo E
Telef. - 282-4422
=
parapijos salėje. Kalbėtojai gen. kons. Juzė Daužvardienė,
5
DR. A. B. GLEVECKAS
pirmaujančių eiles.
E
vysk. Vincentas Brizgys, dr. Kazys Šidlauskas ir kun. Eugeni- E
Dr. ROMAS PETKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Antro puslaikio pradžioje H. =
jus Gerulis.
E
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Tel. - BE 3-5893
Jenigo, jr., tiksliai perkeltą ka
Ofisai:
Specialybė
Akių
ligos
Meninę dalį išpildo "Lietuvos Aidų" ved. Kaze Brazdžio- E
muolį p e r G r e e n White gynikų E
111 NO WABASH AVE.
3907 VVest 103rd Street
nytė ir Ramunė Tričytė.
E
4200 NO. CENTRAL AVE.
Į užtvarą Steve J e n i g a s meistriš E
Valandos pagal susitarimą
Valandos
pagai susitarimą.
kai su galva nutaikė į v a r t u s ir E
Lietuvių visuomenė ir organizacijos (su vėliavomis) kvie- S
Ofiso tel. - 582-0221
čiamos vėliavų pakėlime, pamaldose ir akademijoje gausiai
5
2:0. Puslaikiui įpusėjus, iš gau Ęj
DR. FRANK PLECKAS
dalyvauti.
S DR. JANINA JAKSEVlClUS
tos pasuotes, H e n r i s Jenigas ne E
(Kalba lietuviškai)
JOKS A
CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBA
|
sulaikomai "įšutino" 3-čią įvartį |
OPTOMETRISTAS
VAIKŲ LIGOS
ir pergalę galutinai užanspauda- Fiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiifiiiiiiiiiiiniiiii?
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
6441 S. Pulaski Rd.
vo. O kiek gi m a t ė m e solo ban
"Contact lenses"
Valandos
pagal susitarimą
2618 W 71st St. - Tel. 737-5149
dymų šiose rungtynėse ir ankš ^IIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIilIimilllllllHIIIK
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč.
Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278
čiau prasiveržti driblinguojant
|
Visi
14
ir
18
karatų
aukso
ir
kt.
papuošalai
|
ir apstatinėjant, bandymai ne
DR. A. JENKINS
DR. LEONAS SEIBUTIS
E (žiedai, grandinėlės, apyrankės, sagės, kryželiai, auskarai ir kt.) iki lie* 3
davė rezultatų.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
S
3844 VVest 63rd Street
Lituanicos komanda žaidė pil E pos 31 d. Terroje išparduodami už pusę jų kainos.
PR0STAT0 CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą
nos sudėties. Tik nė vieno at S
Gintaro papuošalams (žiedams aukse ir sidabre, apyrankėms, me- s
2656 W 63rd Street
sarginio.
Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak
E dalionams, karoliams, sagėms ir kt.) šiuo metu taikoma 20% nuolaida. E
6132 S. Kedzie Ave Chicago
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545
— Neįgyvendinama svajonė
WA 5-2670 arba 489-4441
mūsų komandoje t u r ė t i porą ge- |
TERRA - 3235-37 W. 63rd St.. Chicago, IL 60629 Į

+5?

Į

CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBOS

I

Baisiųjų birželio trėmimu minėjimas

f

DR. K. A. JUČAS

lllllllllllilIlIlUlllllimillllllllilIlIlIlHHHI

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radlo programa
Naujoj Anglijoj iŠ Stoties WLYN,
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo
dama valiausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos
Ir Magdutis pasaka, šią programa
veda Steponas ir Valentina Minkai.
Biznio reikalais kreiptis j Baltic Florlsti — g*lių bei dovanų krautuvę,
502 E. Broadway, So. Boston. Mass.
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat
gaunamas dienraštis "Draujtas" ir ralite dideli pasirinkimą HetuviSkų kny-

-hicasos "Nens" laimi prieš Detroito "Kovą" Detroito žaidynėse
Nuotr. 1. Grigaičio

m
llllllllllllllllUIHIilIlUlUlUilIUiiHUiHIilII

1

TEL. — (312) 434-4660

I

TMiiiiiiiiiiiiiiHiiiniiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiinm!*

ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

Įstaigos ir buto tel. 6521381

LIETUVIŠKA VAISTINĖ
2557 W.69th Street TeL 776-4363

J.&J.PHARMACY
\M^vfUfr*wltoPortuo«kM|»I*l, gydomo* fa** I r U
Vfežluojvnoa Mdta, r«m«rdai ir kt. pirkti ar nuomott

Pristatymas nemokamai
ANGELĄ ir VYTENIS DiRKIAJ savininkai

DR. FERD. VYT. KAUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

DR. J . J . SIMONAITIS
Tel. - GR 6-0617
6 9 5 8 S. Talman Ave.

Ofiso tel HE 4-2123. namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS

DIP1X3MATE. AMERICAN BOARD
OF FAMILY PRACTICE
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Nepasilikime abejingi

OKUPANTU KALINIAMS

GRUMTYNĖS UŽ AFRIKOS LOBIUS
JUODOJO KONTINENTO ŽALIAVOS IR A U K S A S
VILIOJA SOVIETUS

Paryžiuje yra centras Tarp
Didėjant pasaulyje komuniz
tautinės žmogaus teisių fede mo grėsmei, mes turime jausti
racijos, kuri turi savo pada atsakomybę vienytis organi
Apie Afrikos mineralų, me
BR.AUŠROTAS
dovo Traore priešų.
__
linius devyniolikoje kraštų. zuojant atsparą. Reikia jungti
Alžyrija iš kitos pusės, prisi
Šios organizacijos pareigūnai visas savųjų jėgas, nes čia kar talų ir brangakmenių žymias
atsargas yra žinoma viso kovos už šią buvusią Ispanijos dengdama klajoklių tuaregų
apklausinėj o Afganistano pa tu ir kova dėl Lietuvos laisvės,
pasaulio šios srities žinovų teritoriją yra labai plačiai iš apmokymu, įruošė karinę sto
bėgėlius apie įvykius jų Mask bet reikia telkti ir kitų paverg
sluoksniuose. Taip pat ir Sov.
vyklą Mali teritorijoje prie pat
vos okupuotame krašte. Tos tų tautų atstovus, išeinant tik S-gos specialistai, besidomį iš garsintos. Neseniai Alžyrija
Mauritanijos — Mali — Alžyristipriai
pasidarbavo,
gau
organizacijos atstovas Mi- iš savybės parengimų. Čia Afrikos iškasamomis gėry
dama daugelio Afrikos valsty jos sienų sankryžos. Tikima,
chael Barry, islamiškųjų studi mums gali būti pavyzdžiu žy bėmis, išsamius pranešimus
bių pripažinimą savo kontro- kad iš šios stovyklos yra taip
jų tyrinėtojas McGill univer dai, kurie paskutiniu metu pa yra paruošę savo viršinin
liuojamiems
P o l i s a r i o pat aprūpinami ir Polisario
sitete Montrealyje, paskelbė siekė daugiausia laimėjimų, kams Kremliuje. Pastarieji per partizanams įteisinti. Juos sukilėliai. Yra žinoma.kad Mali
spaudoje tų apklausinėjimų begelbėdami
savuosius
iš paskutinius kelis dešimtme mėginama įvesti į tarptautinę vyriausybė taip pat talki
duomenis. Kaip praneša "The Maskvos priespaudos.
čius išmoko panaudoti bet ko bendruomenę „Saharos Arabų ninkauja Alžyrijai, parink
Review of News", Afganista
N e s e n i a i ž y d a i suruošė kią savo kontrolėje turimą demokratinės
respublikos" dama Polisario jėgoms naujus
Kubos kareiviai Angoloje
no pabėgėliai atnešė žinias, demonstraciją Chicagos cent žaliavą komunizmo išplėtimui vardu. Tikima, kad Tripolyje papildymus.
kad nuo pat okupacijos yra re. Jie sukvietė vadovaujan ir kitų tautų pavergimui: ar jos įvyksiančioje konferencijoje ji
Tačiau Libijos pogrindinė
vykdomi areštai be teismo ir čius asmenis iš Chicagoje gy būtų baltaodės, juodos ar gel išleis pirmuosius diploma
veikla yra tokia stipri, kad
naudojami žiaurūs kankinimo venančių kitų tautinių grupių. tonosios rasės. Visas jas palie tinius želmenis. Kai OAU
Prancūzijos žvalgybos įstai
būdai: duodami elektriniai Buvo nešami plakatai su šū čia žiauri bolševizmo letena su (Organization of African UniLondono Strateginio institu čiovas nepakentė. Tapęs karo
gos tiki, kad Traore režimą
šokai, mušama,
tardomąjį kiais:
Emigracijos
laisvė, bizūnu, kai pastarosios pa ty) š.m. liepos mėn. susirinks greit pakeis Sovietų ar Libijos to 1978 metų žiniomis, JAV ka laivyno viršininku, Gorškov
pakabinus ant lubose įtvir Leiskite sujungti išskirtas šei veda „išsivadavimą iš kapi Sierra Leone sostinėje, tai remiamas sukilimas.
ro laivynas turi 172 karo lai užsidegė idėja staiga padidinti
tintų kablių kartais išlaikoma mas, Gerbkite žmogaus teisių talizmo" komunistų agen Maroko gali būti balsais nuga
vus. Palyginus su 1962 m., Sov. Sąjungos jūros laivyno ga
net po 15 valandų. Siekiant, susitarimus, J ų kova — mūsų tams.
Rytiniai k a i m y n a i
amerikiečių karo laivynas lingumą. Apie tai jis parašė
lėtas ir SADR gali tapti nauju
knygą a n t r a š t e
"Sovietų
kad vyrai padarytų okupantų kova, Kodėl a š negaliu susi
Apie šiuos gana sudėtingus OAU nariu.
Nigerijoje esantį Kaunchere skaitmeniškai sumažėjo. Per tą
Sąjungos vyravimas jūrose".
norimus prisipažinimus, kar jungti su savo šeima? Kalbėto ūkiškai politiškus reikalus tilpo
patį
laikotarpį
Sovietų
Sąjun
žimą spaudžia Alžyrija ir Libi
tais kankinamos jų žmonos, jų jų buvo nemažai, bet visi sten įdomus straipsnis š.m. birželio
Spaudimas į pietus
ja su pastarosiomis dalintis gos karo laivynas paaugo nuo Tačiau tam jo sumanymui pasi
vyrams tai stebint. įregistruo gėsi neperžengti 5 minučių „Armed Forces Journal" nu
208 iki 259 karo laivų. 93 JAV priešino Chruščiovas, kuris pri
Šis galimas Polisario lai turimus uranijaus išteklius.
ti atsitikimai, kai kaliniai bu laiko. Pagrindinis kalbėtojas meryje. Šio straipsnio minti
karo laivai statyti prieš 30 me silaikė nuomonės, kad pirma
mėjimas kovų laukuose ar kon Spaudimui pastiprinti Libija
reikia sustiprinti sausumos ka
vo išvesti už kalėjimo ir įmeta A l e x a n d e r Slepak, buvęs mis ir pasinaudojame.
ferencijų salėse žymiai palies taip pat globoja Nigerijos poli tų, o rusų 219 laivai yra naujos
riuomenės pajėgas.
mi į srutų duobes, kur jie, komunistų kalinys, kurio tė
konstrukcijos
ir
apginkluoti
tų Mauritanijos pastovumą. tinius pabėgėlius.
S a h a r o s juosta
Chruščiovo nesėkmė 1962 m.
verčiant stebėti kitiems kali vai tebėra komunistinėje nelai
raketiniais
ginklais.
Taip
pat
ir
Mat, apie 100,000 Saharos
Chade vis dar tebevyksta
Kubos
krizės metu, kai r u s a i
niams, prigirdomi. Rytais atei svėje, savo kalboje pabrėžė:
greičio
atžvilgiu
rusų
laivai
Straipsnyje rašoma, kad J a u gyventojų, Mauritanijos ara karštasis karas. Libija laiko
na žmonos išgraibyti savo vy "Mano tėvai negimė būti kan dabar pradeda aiškėti Sovietų bų, galėtų mėginti ieškoti glau užėmusi Aouzou, šiaurinės daro 36 mazgus, amerikiečių — buvo priversti atsiimti savo
raketas Kuboje, privertė jį sa
rų lavonų.
kinami kalėjimuose. Mes pra remiamų kraštutinių arabų desnių ryšių su SADR (res Chado teritorijos ruožą, tur 31.
Povandeninių laivų Sov. vo nuomonę pakeisti. Chruš
Tarptautinės žmogaus tei šėm ne privilegijų, o tik teisės valstybių, kaip Alžyrija ir Libi publika). Žinia, tokiu atveju tingą uranijaus rūdą. Yra žinosių federacijos atstovas Barry emigruoti ir už tai žmonės bu ja, Saharos dykumos juostoje Mauritanijos juodieji jaustųsi oma, kad Libija yra prikišusi Sąjunga turi 406, iš jų 85 yra čiovas sutiko tada s u admirolo
skelbia, kad daugelis areštuo vo uždaromi į kalėjimus, kur įsitvirtinimo planai. Šią juostą dar labiau skriaudžiami bei savo pirštus visose Chado et raketnešiai, o JAV jų turi 116, Gorškovo pianais sustiprinti
tųjų buvę gyvi užkasti į žemę trūko maisto, nebuvo elektros, būtų galima surikiuoti, pra persekiojami, negu tai yra šiuo ninėse grupėse, vedančiose iš kurių raketnešių yra 70. Tik karo laivyną Estijos, Juo
netoli kalėjimo. Gretimų kai trūko v a n d e n s ir niekas ne dedant iš Etiopijos (Abisi metu.
tarpusavį karą prieš Habre lėktuvnešių laivų JAV turi 13, o dosios ir Viduržemio jūrose bei
rusai tokių turi tik 3. Bet rusai Ramiojo ir Šiaurės Lediniuomų valstiečiai liudija, kad tai buvo prileidžiamas lankyti. nijos), Sudano, Somalijos,
Tačiau Sovietų tvirtinimasis giminę.
Neužmirškime jų, kalbėkime toliau į vakarus ligi ispaniš Mali pralenkia bet kokius jų
vykdoma beveik kas naktį.
Sudane po dviejų nepavy stato dabar Leningrade nau tojo vandenynuose.
Atsiradus ginkluotam kon
Holocaust". kojo Maroko, Afrikos vaka diplomatinius poreikius. Šiuo kusių Sov. S-gos remiamų suki jus atominius milžinus, kurių
Kurie žino, kas dėjosi Pravie a p i e naująjį
niškėse, Červenėje, Rainių Demonstracijų vadovas apie jį ruose". Iš to būtų galima spėti, metu ten „darbuojasi" 200 ka limų 1971 ir 76 m. prezidentas tikslas bus sustiprinti apsaugą fliktui, rusų laivynas turi pa
miškelyje, aišku, kad okupan priminė, kad jis buvo kurį kad dabartinio Sovietų dė rinių patarėjų. Neseniai Sov. S- Numayri kaltina Libiją be Atlanto ir Indijos vandenyne. stoti kelią aprūpinti Vakarų
tai komunistai gali tokius da laiką tokiame karcery laiko mesio centre yra Marokui pri ga įrengė 3,200 mtr. ilgumo tarpišku kišimusi į krašto vi
Sov. Sąjungos karo laivynui Europą iš Amerikos, Afrikos ir
lykus išdarinėti ir Afganis mas, k a d negalėjo atsisėsti, klausanti Sahara, Mauritania, lėktuvų pakilimo — nusilei daus reikalus. Žinia, Libija vadovauja admirolas Gorš- Azijos. Tam reikalinga galin
tane, kur jie tikisi, kad kraštas atsigulti, net negalėjo atsi Mali, Nigeria, Chadas, Suda dimo aikštę, prijungdama prie palaiko glaudžius ryšius su kovas, 70 metų amžiaus. Į jo ga povandeninių laivų flotililabiau uždaras ir dar mažiau remti į sieną.
nas, Etiopija ir Somalija, kas neseniai įruoštojo MOPTT teri krašto opozicijos vadovybe.
vietą yra keli kandidatai: tai ja. Atrodo, kad rusai tokią jau
liūdno garso apie tuos įvykius
Pažymėtina, kad į demons kaip tik ir sudaro Saharos dy torijoje. Be minėtų kariškų
Etiopija šiuo metu yra Sovie Vyriausiojo jūros štabo Mask turi.
Admirolo Gorškovo žinioje
praskambės pasaulyje.
traciją buvo įtrauktas ir jau kumos juostą (Past. Skaitant instruktorių Mali dar yra apie tų kontrolėje. Tačiau Soma- voje viršininkas admirolas
Tas pats "Review of the nimas. Net iš Skokie žydų mo šį
gabaliuką
pravartu 200 bolševikų mokytojų bei lijai, nors ir išvariusiai Sovie Jegorovas, admirolas Mas- yra ir jūros oro laivynas iš apie
News" žurnalas paskelbė, kad kyklos atvažiavę jaunuoliai dirstelėti ir į Afrikos žemėlapį apie 90 aukso kasyklų inžinie tus 1977 m., maža ko trūksta, lovas, kuris dabar vadovauja pusę milijono karių, tarp jų apie
Briuselyje yra sudarytas cent dainavo patriotiškas dainas — aut.).
rių. Ryšium su šia teikiama kad bolševikai ten būtų vėl su rusų eskadrai Ramiajame van 60,000 lakūnų. Be to Gorškovo
ras, kur grupė žmonių, panau hebraiškai.
Iš strateginio taško žiūrint, Mali pagalba Sovietai papra tikti su gėlėmis. Libija savo denyne, ir admirolas Hov- žinioje yra ir "prekybos", "žve
Įsidėmėtina, kaip Amerikos Sovietai mėgintų spausti iš šė, kad jiems būtų suteikta ten keliu palaiko ryšius su Džibuti rinas, Juodosios jūros eskad jybos" ir "mokslinių tyri
dodami naujausią kompiute
nėjimų" laivai, kitaip tariant—
paramą sparnų Egiptą ir Saudi Ara karo aviacijos bazė. Mousse uosto Prancūzijos kontrolės ros viršininkas.
rių techniką,
registruoja žydai organizuoja
Sovietų lagerių veiklą, ir iš ten kalinamiems savo tautos bro biją, jeigu jiems pavyktų įgy Traore režimas šį Sovietų priešais.
Admirolas Gorškovas gimęs špionažo laivai.
Kai admirolą Gorškovą pa
gauna žinių, kad apie penki liams už geležinės uždangos. vendinti jų grandiozines užma prašymą atmetęs.
1910 metais, Ukrainoje. p
..
Zal
keis
ir kitas Sovietų Sąjungos
milijonai žmonių yra kali Šios demonstracijos metu bu čias. Sovietai ir toliau laiko
įavos
Sostinėje Bamako yra tik
jį pasaulinį karą jis buvo Juo karo laivyno vadas, tas jokio
nami Maskvos lageriuose žiau vo dalinami lapeliai su sim Egiptą strategiškai svarbiau šios žinių agentūros: Nau
Šiuo metu JAV 100% pri
riausiose sąlygose. Šią regis boliniu vaizdu kalėjimo užrak siu jų Afrikos užvaldymo josios Kinijos žinių agentūra, klauso nuo įvežamo kobalto rū dosios jūros eskadros viršinin skirtumo nesudarys. Gorškovo
traciją buvo pradėjęs dr. Yuri tų grotomis ir čia buvo planuose, kaip rašo šio straips Tass, Radio Maskva ir No- dos iš Afrikos Zairo. Be šio me kas, bet 1956 m. paskirtas Sov. sukurtas karo laivyno pajė
Orlov, pats buvęs uždarytas skatinama pasirašyti įsiparei nio autorius.
vosti, (normaliai KGB tarny talo negalima p a g a m i n t i Sąjungos karo laivyno vadu gumas liks, kai prie vairo stos
vieton Stalino favorito admi kitas, kuris vykdys Kremliaus
Permės lagery Uralo srityje. gojamą rašyti laiškus apkal
Be to, su kairiųjų kraštuti bai skirtieji etatai).
variklių nei F-14 lėktuvams
rolo Kuznecovo, kurio Chruš nustatytus agresijos planus.
Žinios ypač renkamos iš tų tintoms šeimoms už geležinės nių, prosovietinių arabų vy
naikintojams, nei tankams
A.T.
žmonių, kurie patys yra buvę uždangos, rašyti kalinamiems riausybių įtaka Sovietai veiktų
Talkininkai
XM-1. Taip pat ir chromas atve
laikomi įvairiuose Sovietų la dėl įsitikinimų ir sąžinės, į vieną trečdalį šiaurinės Afri
Netenka
aiškinti,
kad žamas iš Afrikos, iš buvusios gana išteklių ir politinio ryžto
geriuose. Ne paslaptis, kad t a l k i n t i k i t o s e d e m o n s  kos teritorijos. Ši įtaka žymiai
Rhodezijos.
išlaikyti ilgoką priešpuolį?
Sovietai
nenori
nusideginti
šitokią savo teroro sistemą tracijose. Buvo perteiktos iš už atsilieptų į Vakarų Europos ir į
Vedų tautelės žmonės Ceilono
Nežiūrint
to
fakto,
kad
JAV
Šio straipsnio autorius, kurį
savo pirštus, betraukdami nors
Maskva nori išplėsti, užim geležinės uždangos atėjusios kitų 2/3 pietų Afrikos vals
saloje
įdomias vedybų cere
ir skanius kaštanus iš karšto labai stipriai priklauso nuo įve redaktoriai pristato „kaip Vid. monijas.turiJaunuolis
iš jaunosios
dama visą pasaulį, apie ką gir žinios, kad juo mes čia dau tybių saugumą. Žvilgterėkime į
laužo žarijų. Tai už juos atlieka žamų metalų iš Afrikos, Rytų reikalų žinovą", sampro gauna juostą. Ji tą juostą cere
giau
triukšmo
darome
dėl
kali
dime perspėjimus net ir iš ko
Sovietų, Libijos ir Alžyro pasta jų samdyti ir apmokami alžy Amerika nėra pasirengusi susi tauja, kad „tik nuosaikieji ara
munistinės Kinijos vadovų, namų, dėl persekiojamų, juo rųjų metų „veiklą" Saharos riečiai ir libiečiai. Libijos dikta grumti su Sovietais Saharos bų kraštai galėtų imtis vykdyti monijų metu ir užriša jam. O jei
skiriasi, tai vyras
atiduoda
kurie geriau bolševikus pažįs jiems daugiau vilties susilauk juostoje.
torius pik. Kadhafi įsakė su dykumose. Tokiam svarbiam šį sunkų uždavinį". Ir atrodo, žmonai tą juostą ir išeina iš
ti kokių palengvinimų.
ta negu kas kitas.
teikti politinį prieglobstį ir žingsniui gal ir galėtų ryžtis kad Sudanas su Egiptu jau pra namų.
Ispaniškoji Sahara
Maskva panaudoja Visas
Laisvojo pasaulio spaudoje paramą daugeliui Mali val Prancūzija, bet ar ji turėtų dėjo veikti šia kryptimi.
"Kronika" ir kita pogrindžio
galimas ir negalimas priemo
nes. Iš amerikiečių žvalgybos spauda duoda nemažai faktų,
šaltinių ateina žinios, kad 1978 kur ir lietuviai okupanto įtrau
suimtas. Papasakojau apie "nitrogliceriną". Jie visi pusryčių, ir prašė, kai aš išeisiu iš kalėjimo, pasakyti
metais stebint žmones, su ku kiami talkinti tautinėje ar reli
juokėsi. Vania jautėsi jų vadu. Jis pasakė kitiems, jo žmonai, kad jis bus sušaudytas. Po kelių dienų jis
riais
Ayatollah
Khomeini, ginėje priespaudoje. Reikėtų
kad manęs nekliudytų. Jie visi buvo draugiški. Vėliau buvo išvestas ir nebegrįžo. Vakare grupėmis kalinius
gyvendamas Prancūzijoje, pa išvystyti gyvesnį laiškų rašy
jie papasakodavo nuotykių, anekdotų, kurie dažnai vesdavo į prausyklą, bet per dieną patalpoje buvo
laikė ryšius, prancūzų žval mą mokytojams ir kitiems,
būdavo riebūs. Per pietus pirmiausia man davė košės, "paraškė" gamtos reikalams atlikti. Tardymų metu
gyba pastebėjo, kad trys jo parodant, kad jų bendra
o paskui ją dalijosi tarpusavyje. Vakare man davė kaliniai daug kentėjo, nes bolševikinis s a u g u m a s juos
artimiausieji patarėjai buvo darbiavimas su okupantu va
kankino. Senesnieji kaliniai patardavo kaip išvengti
geriausią kampą miegoti.
KGB agentai. Apie tai pa karuose yra žinomas, kad jie
Kitą rytą su stipria sargyba buvau nuvežtas į kankinimų.
skelbė minėtasis "Revievv of nusikalsta prieš tautą, vykdy
Permės kalėjimą. Cia trumpai nukirpo mano plaukus,
Sužinojo m a n o t a p a t y b ę
dami
prievartos
veiksmus
News" nr. 21.
nufotografavo ir įleido į nedidelę patalpą, kur jau
J
u
o
z
a
s
V
a
i
c
e
l
i
ū
r
v
a
s
Prieš porą savaičių JAV prieš moksleivių ir kitų patrio
Po poros dienų ir mane pašaukė tardymui. Prie
buvo penki kaliniai. Vakare toje patalpoje jau buvo
spaudai davė pasikalbėjimus tines ir religines apraiškas. Te
per 100 kalinių. Jų buvo įvairių profcaijų: mokytojų, stalo sėdėjo gerai apsirengęs vyras. Jis paklausė, kas
Miami gyvenanti Castro se gu jie žino, kad okupantui
advokatų, karių, įstaigų tarnautojų ir kitokių. Mar- aš esu. Kai pasakiau - Lypinski, jis išskėtė r a n k a s ir
suo. Ji pažymėjo, kad Castro talkinančių, prieš savo tautą
6
tynas dirbo garaže. Jis buvo Trockio gerbėjas. Dabar šūktelėjo: "Ne, ne. Jūs esate ne rusas ir n e lenkas. Jūs
ypatingai troško valdžios ir veikiančių vardai pasiliks gėesate kunigas Ciszek, vokiečių šnipas".
dėl to jis atsidūrė kalėjime.
kad jis įsijungė į komunistus, dos sąrašuose. Žinoma, ir jie
Aš nustebau. Kad aš esu kunigas, jie galėjo
Prasidėjus vokiečių - rusų karui, ir mus pradėjo
Naktį buvo sunku miegoti, nes buvome sugrūsti
gavęs Maskvos užtikrinimą jį nelaisvi, bet kur tik galima, ne mokyti karinių veiksmų 4 kartus į savaitę. Kariniai kaip silkės statinėje. Dėlto vyko ginčai, keiksmai. sužinoti iš vieno lenko Čusavoj ligoninėje, bet iš kur
išlaikyti viršūnėje, o dabar turi rodyti savos iniciatyvos.
pratimai kartais užtrukdavo iki vidurnakčio. Viską Apie pietus į mūsų patalpą buvo įleistas jaunas jie sužinojo tikrą mano pavardę? Jis paėmė iš spintos
Pabėgę iš tėvynės, mes atlikdavome savais drabužiais, be ginklų.
Maskvos ginklai ima sudaryti
vyras, kuris savo vadino totorių. Jis turėjo du du mano butelius vyno ir padėjo ant stalo. " A r jūs
pavojų Amerikos pašonėje. O galime džiaugtis visomis lais
Vieną naktį mus visus 5 suėmė NKVD kaip vokie- kepaliukus duonos. Keli kaliniai iš jo duoną atėmė ir galite paneigti, kad tai ne jūsų?" Aš nusijuokiau ir
gegužės 15 d. Kuba Maskvoje vojo pasaulio gėrybėmis, bet tą čių šnipus. Buvo suimtų ir daugiau. Kratos metu ėmė dalintis. Jis šaukė, gindamas savo nuosavybę. pasakiau, kad tai yra mano. "O kodėl jūs neigiate,
pasirašė sutartį, kad Sovietų turime atpirkti savo ryžtu, sa patalpoje rado du butelius balto vyno. Saugumiečiai Tada kiti kaliniai užmetė jam ant galvos antklodę ir kad nesate vokiečių Šnipas?" Aš jam pasakiau, kad
Sąjunga įrengs atominių tyri vo darbu, savo auka, prisidė pamanė, kad tai nitroglicerinas, naudojamas bom- visi pradėjo jį mušti, kol jis nutilo. Niekas jo neužtarė. čia yra ne nitroglicerinas, o Mišioms naudojamas
mų centrą Kuboje. Tai yra dami, kad didėtų atspara prieš boms gaminti. Mus nuvežė į Cusavoj kalėjimą.
Kalėjime maistu reikia dalintis. Pirmą dieną vynas. Patariau jam to vyno išgerti. Jis pastūmė
užuomina, kad Kuba gali ir Maskvos kolonistines užma
K l*r
visai negavome maisto. Kalinių buvo tiek daug butelius į šalį ir pradėjo klausinėti, kokie m a n o ryšiai
čias pavergti pasaulį, j pr
atominiais ginklais grasinti.
prigrūsta, kad nebesuskubo išreikalauti ir pagaminti su vokiečiais, kokias informacijas pasiunčiau
Buvau patalpintas komjaunimo namuose, nes tiek maisto. Vėliau į dieną gaudavome iš ryto 600 vokiečiams. "Jei nesi šnipas, kodėl važiavai kita
miesto kalėjimas buvo perpildytas. Nedideliame gramų duonos, du gabaliukus cukraus ir virinto pavarde?" Jis kartojo tuos pačius klausimus po keletą
kambaryje buvome 30 asmenų, kurių daugumas buvo vandens, pietums pusę litro sriubos, o vakare tris kartų, bet aš atsakiau, kad aš nesu vokiečių šnipas.
Dabar visiems čionai
naktis
10-17 metų amžiaus jaunuoliai. Aš su jais pasisveiki- šaukštus košės. Kartais ir to negaudavom. Sargyba Pagaliau grąžino mane į kamerą.
Ir sunkiai merdėja Šalis —
Tardė mane dar keletą kartų ir vis kartojo tuos
nau. Vyriausiam padaviau tabako - machorkos, kurią paduodavo davinį visos patalpos kaliniams, o
Sunku atskirt ar kraštas gyvas —
jis mielai priėmė. Jie mane vadino "Pop", t.y. grupės išsidalinti buvo sunku. Toje patalpoje išbuvau du pačius klausimus. Kartais įpykęs saugumietis man
Gyvenimas ar
kapinynas.
taip kumščiu kirsdavo į veidą, kad a š nugriūdavau
vadu, nes buvau vyriausias. Paklausiau jų vyriausią mėnesius.
— Vanią, už ką jis čia pateko. Jis atsakė, kad jį suėmė
Kartą Martynas atsisėdo prie manęs, padavė nuo kėdės.
(Iš Sibiro lietuvių poezijos, 1964 m.)
(Bus daugiau)
kaip vokiečių šnipą. Pasakiau, kad ir aš už tą pat esu man truputį duonos, kurios jis dar turėjo nuo

SOVIETU KARO LAIVYNAS

SLAPTAS KUNIGAS
RUSIJOJE

DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. birželio mėn. 6 d.

C L A S S I F I E D G U I DE
B E A L

E S T A T
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TOOL AND DE MAKEJtS
•ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
AND MACHTNISTS
Parduodamas 6 kamb. (3 mieg.) namas.
2 vonios, "Florida room". Naujas Min. 3 years general machine shop
7 kamb. narna* 2 vonios. Gazu šil centr. vėsinimas ir apšild. Nauji kili eacperience reąuired, Overtime availdymas. Marąuette Parke. Del ligos mai. 1800 kv. p. gyvenimui patalpa. able. £xcellent wages and benefits.
parduoda pigiausia kaina. $29,500.
CAMD£X AUTOMATION", INC
Skambint po G vai. vak.
TEL. — 849-3100
TeL (813) 886-1397
Puikiausio mūro. 22-jų metų bungalow. 2 miegami. Pušų sausas beismentas. Graži vonia ir ekstra tuale Išsikeliame J VVisconsiną — Parduo
tas. Centr. oru Šildymas ir vėsinimas. dame 3-jų miegamų namą 69-os ir PuP A B D A V IMU I
Karpetai. 2 auto garažas. Tuoj ga laski apylinkėj. Centr. oro vėsinimas.
lite užimti. Marąuette Parke — {rengtas rūsys. Mūr. garažas. Kreiptis
$52.500.
į savininką (angliškai) po 3 vai. po
piet teL
Platus sklypas. Geroje vietoje in
35 years acommdation. Antiąues
— 767-0774
vestuoti ateičiai, ir kaina nudergta.
too. S a t , Jone Ttfa, 9 a-m. to S pan3806 WEST SSrd PLACE
Ofise veikia automatinis telefonas.
(63rd & Hamlin)
IŠNUOMOJAMA — FOR BENT
Maloniai prsšac kalbėti lietu
viškai ar angliškai ir paduoti savo
įimtom. — Union Pter, Mich., 1 blo
telefoną bei pavardę, kada jums kas nuo Michigan ežero, 5 kamb. (3
patogu namus apžiūrėti.
D Ė M E S I O
mieg.) butas, birželio ir liepos mėn.
Savaitėms arba pagal susitarimą.
Skambint Chicagos teL 312 - 737-2847. iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiimniiiiiiiiiiiiiuiiin

PASKUBĖKIT

»r^^V5*M
1976 —1979 Neringos stovyk
KAS VYKSTA i PIETŲ
lose.
AMERIKA SU CLEYELANDO
Ona Kliorytė — Nerijos pra
STUDENČIŲ VOKALINIU
nešėja, baigusi biologiją ir medi
V I E N E T U "NERIJA"
cinas seserų mokslus, dirba ligo
Rita Cyvaitė-Kliorienė — Ne
ninėj priežiūros skyriuj (Cleve
rijos vadovė, baigė Clevelando
land Clinic). Ateitininkė, moks
Valstybinį universitetą, įsigyda
leivių ateitininkų
globėja, ben
ma bakalauro laipsnį muzikos
dradarbiauja lietuvių radijo pro
pedagogikoj. Dėstė muziką dve
gramoj, Neringos ir Dainavos
jus metus valstybinėj mokykloj,
stovyklų vadovė, Šv. Jurgio para
7—9 skyriuose, vedė tris chorus.
pijos tarybos narė.
Dabar dirba muzikos leidykloj,
Zita Kripavičiūtė, baigė Notre
kurioj tikrina ir taiso naujai suDame Academy įsigydama ba
kalauro laipsnį pedagogikoj. Mo
kytojauja Our Lady of Perpetual
Help mokykloj (4 skyrių), atei
tininkė, Ohio LB apygardos vai
dyboj, Neringos ir Dainavos sto
vykių vadovė, buvusi Grandinė
lės šokėja.

Iš respublikonų suvažiavimo Clevelande. Matyti A. Milūnas, L. GromulaitieNuotr. i. Urbono
ne, amb. George Bush ir kt

Technologijos institute, dirba Cle
velando veteranu ligoninėj me
dicinos moksliškų
tyrinėjimų
(research) srityje, priklauso Lie
tuvių skautų sąjungai, mėgsta
skambinti pianinu, dainuoti,
šokti, domisi grožine literatūra,
buvusi Čiurlionio ansamblio kan
lininkė ir Grandinėlės šokėja.
RESPUBLIKONŲ PARTIJOS
TAUTINIŲ GRUPIŲ
KONVENCIJA
Pagal seną nusistovėjusią tra
diciją, dauguma etninių gru
pių iki šiol buvo linkę į demo
kratus ir rinkimų metu jų bal
sai priskiriami, kaip neorganizuo
tų vienetų demokratų kolonai,
bei mažai buvo kreipiama dėme
sio į jų specifinius reikalus. O
tautinių grupių tarpe ir bendrai
pas amerikiečius dar ir dabar vy
rauja nuomonė, kad respublikonų
partija, tai tik turtingųjų.

MOVING SALE

atstovaujamos valstijos turi po
tris atstovus IT tautinės grupės po
keturis atstovus.
Kas liečia lietuvius, lietuviai
respublikonai organizuotai veikia
tik keletoje valstijų: Illinois, Michigane, Ohio, Pennsylvanijoje,
Califomijoje, VVashington, D . C.
Kitur jie veikia pavieniui, per vie
2644 W. 69th Street
tinius respublikonų partijos or
ganus. Šiuo metu lietuvių res
publikonų centras yra Chicagoie Tel. 737-7200 ar 737-8534
ir Lietuvių respublikonų federa- —
"
cijai vadovauja Anatolijus MiluLiatvvUkaa restoranas su namu ir
nas.
{įrengimais Marąuette Parko rajone.
Clevelando konvencija buvo L ^ ? e r M b i z n U - Lea«VM
Pirkimo
dešimtoji. Ji nuo kitų skyrėsi tuo, 2 tatai — saldinta. 68 ir Maplekad į ja atsilankė pirmaujantys wood. Labai tinka giminingoms šei
respublikonų partijos kandidatai į moms.
prezidentus gubernatirius Ronald
Mūrini* bungakrar Brighton Parke.
Reagan ir ambasadorius George 15 metų. Dėl ligos reikia skubiai par
Bush. Be bendrų posėdžių bei duoti. Geras pirkinys.
vakarienių ir kalbų, kiekviena
ŠIMAITIS REMTY
tautinė grupė turėjo ir savo atski
Insurance — Income Taa
rus posėdžius, kurių metu buvo ap
Notary Public
(Nukelta J 5 pusi.)

Valdis Real Estate

Kristina Kuprevičiūtė — Neri
jos akompaniatorė, mokėsi Cle
velando Valstybiniam universite
te, akompanuoti pradėjo būda
ma pradžios mokykloj, grojo mo
kyklos orkestre smuiku ir kiaune
^Į /•J*JWB
tu, lankė Cleveland Music School
Settlement, buvusi Grandinėlės
šokėja, gastroliavo Australijoj su
Po antro pasaulinio karo į šį
Grandinėle, dabar dalyvauja jvai
kraštą
atvykus naujai invgrantų
Oevelando studenčių vokalinio vie riuose kamerinės muzikos ansamb
bangai,
daugumai iš jų platės
neto "Nerijos" vadovė Rita Cyvaitė- liuose.
DĖMESIO!
niu
išsilavinimu,
bei susipažinus
Nijolė Lenkauskaitė —Nerijos
Kliorienė. Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pastangomis, "Nerija" vyksta sekretorė, įsigijo bakalauro laips su šio krašto politine struktūra
I Clevelandą
atvyksta Los
jie
pamatė,
kad
susiorganizavus
koncertuoti į Pietų Ameriką.
Angeles
Lietuvių
Jaunimo
samnį psichologijoj John
Carroll
veikalu
kurtus kūrinius prieš jų spausdi univer., baigė Vysk. Valančiaus daug kas galima padaryti, bei iš-; ^ ^ ^ m u 2 įkaliniu
gauti
tvirtesnius
pasisakymus,
kas
u
y
j
^
^
^
^
^
birželio
lituanistinę
mokyklą,
baigė
pėda
1
9
8
0
nimą. Yra chorų muzikos sky
riaus vadovė. Privačiai mokyti goginius lituanistikos kursus, stu liečia etninių grupių specifinius mėn. 28 d. 7 vaL vakaro šv.
sąjungos n a
• Jurgio parapijos salėje. Rengia
jaunuolius skambinti
pianinu. dentų ateitininkų
rė,
Grandinėlės
šokėja
šešerius
Etninių
grupių
organizuotą
|
Neringos tunto vyr. skaučių
Baigė lituanistinę mokyklą (12
meras,
Clevelando
jaunimui
a
t
,
potencialą
pirmieji
pastebėjo
Miskyrių) ir pedagoginius lituanis
draugovė. Bilietai $7.00; pensi
tikos kursus. 1973 m. vasarą gas stovauja apylinkės LB valdyboj | chigano respublikonai, sudary ninkams ir studentams $5.00;
respublikonų bufetas po koncerto. Visi kvie
troliavo Europoj būdama Ame ir JAV LJS taryboj, atstovavo dami Michigano
Clevelando
lietuvių
jaunimui
tautinių
grupių
komitetą,
bei su čiami dalyvauti ir praleisti va
rikos lietuvių rinktinės tinklinio
III
ir
IV
Pasaulio
lietuvių
kon
organizuodami
paskiru
tautybių
komandos narė. Be tinklinio dar
karą su Los Angeles jaunimu.
komitetus. Tai įgyvendinti bu
pasireiškė lengvojoj atletikoj.
vo pakviestas — estas Ilmar HeiAtžymėjimai: baigė Clevelan
naru. Su tautinių grupių organi
do Valst. universitetą Suma
zuota pagalba, taip vadinamoje
cum laude atžymėjimu. 1975 m.
demokratų dominuojamoje vals
buvo išrinkta Clevelando Valsty
tijoje, gubernatorium išrenkamas
binio
Universiteto tų
metų
IŠNUOMOJAMOS
George Romney, vėliau perremka
"Wamen Athlete of the Year".
Banketams, Vestuvėms ir Kitiems
mas,
o
jam
išėjus
į
Nixono
kabi
1976 m. gavo Nellie E, Hinds sti
Pobūviams
netą jau kelintai kadencijai per
pendiją iš Cleveland Music School
renkamas respublikonas William
Settlement.
G. Milliken.
7348 W. Irvmg P a r k Boad
Rita Balytė, ateitininkė, Korp!
Michigano taut. grupių veikią
1
Mokas l vakarus nuo Harlem Ave.
Giedros narė, buvusi Grandinė
Ią pastebėjo centrinis respubliko- TeL 453-2106 arba AL 2-9408
lės šokėja, studijavo ispanų ir
I nų partijos komitetas, Ilmar Heiprancūzų kalbas, įsigijo ispanų
! naru iškviečiamas i Washingtoną Rita ir P e t r a s Dūdai, Savininkai
literatūros magistrės laipsnį. Dės
. ir prie centrinio komiteto, Michi- Kviečia užsisakyti salę dabar, kol dar
to abi kalbas Viila Angelą gim
gan valstijos respublikonų tauti yra laisvų vietų.
Geras patarnavimas — puiki vieta.
nazijoj.
Kr. Kuprevičifit*
nių grupių pavyzdžiu suorgani Skanūs valgiai. Prieinamos kainos.
Roma Balytė, ateitininkė, Korp' gresuose Pietų Amerikoj ir Euro zuojami tautinių grupių skyriai Vieta automobiliams pastatytį.
Giedros narė, buvusi Grandinė poj.
daugelyje valstijų. \ tautinių
lės šokėja, studijavo politinius
grupių
komitetą
šiuo metu
Sigutė Lenkauskaitė — Case
mokslus, dirba Clevelando miesto Western Reserve universiteto stu yra įsijungę per 35 tautiniai viene
Biznieriams apsimoka skelbtis
Savivaldybės įstaigoje.
dentė, baigė Glen Oak gimna tai. Jie šaukia kasmetinius suMirga Bankaitytė, 1980 m. ziją, buvo metraščio redaktorė, važiavimus — konvencijas, kur! dienraštyje " D r a u g e .
birželio mėn. baigs gimnaziją, baigė Šv. Kazimiero Lituanistinę
baigė šv. Kazimiero lituanistinę mdkykUą, lanko Clevelando pe
mokyklą, veikli moksleivė ateiti dagoginius lituanistikos kursus,
\ '
ninkė. Aštuonerius metus Čiur šešerius metus šoko Grandinėlėj,
lionio ansaimb'Iio kanklininkė bei su kuria 1978 — 79 žiemą gastro
solistė, lanko Clevelando pedago liavo Australijoj, ateitininkė, Dai
99% u t f o r
ginius lituanistikos kursus, daly navos mergaičių ir ateitininkų
vavo IV PL Jaunimo kongrese stovyklų vadovė, dalyvavo IV
»tii
Europoj, lošė tinklinį gimnazi PLJK Europoje.
OM bttt mą t»
AT OUR 10W 1ATB
jos komandoj bei 2aibo sporto
Viktorija Lenkauskaitė, įsigijo
\nll1M SIPAVMIKUT
klubo komandoj, vadovavo Dai
TO f-lf V O U B I N C O M I
bakalauro laipsrų biologijos srity,
navos mergaičių stovyklose.
dabar tęsia meno studijas (indus
Danutė Belzinskienė —bu trial design), ateitininkė, Daina
vusi Danutė Miškinytė, gegužės vos ir Neringos stovyklų vadovė,
mėn. ištekėjo už Remigijaus Bel- buvusi Grandinėlės šokėja (6
Pakl on Sa»inRS
zinsko. Baigė Ursuline univer metus), dalyvė II PJL Kongrese
!nter»»f Compound«l
sitetą, dabar dirba Euclid gene- S. Amerikoj, atstovė III PLJ Kon
Daily and PaK) Qu»rrTfy
ral ligoninėj širdies priežiūros grese Pietų Amerikoj, vadovavo
skyriuje, buvusi Grandinėlės Šo IV PLJ Kongrese Europoj.
kėja, yra draugininke jaunesnių
Ligija Rociūnaitė, ateitininkė,
jų skaučių Neringos tunte.
buvusi Čiurlionio ansamblio kan
Rūta Giedraitytė, baigė Cleve ldininkė (8 metus), dėstė kank
lando Valstybinį universitetą, įsi liavimą Šv. Kazimiero lituanisti
2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL. 60608
gijo pradinės mokyklos mokyto nėj mokykloj, baigė Kento vals
jos laipsnį, moko septintą sky tybinį universitetą, įsigydama
Peter Kazanauskas. Pres.
Tel : 847-7747
rių katalikiškoj mokykloj, skau medicinos seserų bakalaurą, da
» u s S i l»B.Tu«.Pri.9-4 Thur.9-8 S s t . V I
tė — vyr. skautės laipsniu Ne bar tęsia studijas Clevelando vals
SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905
Tin-gos tunte, šoko Grandinėlėj tybiniame universitete ir dirba
9 metus 1970 — 1979, baigė Cleveland Clinic ligoninėj.
Vyskupo Valančiaus lituanistinę
Laimutė Švarcaitė —chemikė,
mokyklą (12 skyrių), vadovavo bakalauro laipsnį įsigijo C a s e ,
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MR. ANTHONY'S

1905 «>- OUR DIAMOND

PASSBOOK
SAVINGS

ESEE

Mutual Federal
Savingsandloang

JUBILEE YEAR

W 1980

2951 W. 63xd Street
Tftl. 436-7878 ar 839-5568
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NAMŲ APSITYARKYME

Marąuette Parke, prie 72-os
Ar ruošiatės ką pastatyti, pakeisti,
ir Francisco išnuomojamas Švie atnaujinti. Garažą. Viduje ar is lauko
sus kambarys su atskiru įėjimu namo. Rūpinatės? Visuomet eia Jums
su patyrimu, už prieinamą kainą pa
i r vonia. TeL P B 8-1740.

dės. Skambinkite po 6-os vai. vakaro.

TELEF. — 476-3990
ISNUOM. 5 kambarių butas Marąuette
Parke prie vienuolyno. Rami, patogi 4IIIIIII1IIIIIIU1IIIUIIIU1IIII1IMUIH1!
vieta. Skambint — 434-8852.

V. SASNAUSKAS

MI8CKLLANEOŪI

S I W G0NCRETE W0RK
Ali type of ooserete work and
brk* w o i t
Free eatimatea. 24 hr. tel. servics
7S8-2011 or 994-7664

atlieka {vairias

CEMENTO DARBUS
šaligatvius, laiptus Ir kt.
Skambint GR 6-8402
iiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiinniniiimii

TELEVIZIJOS

DAŽYMAS

VIDAUS IR LAUKO
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
Prieinamomis kairiomis.
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
TeL 9634467 arba 847-1729
Pardavimas ir Taisymas.
uiiiiiiniuiiMiiiiiiiuiiiiiiiiiiiuiiiiiitiiiiii

MIGLINAS
U.S.A^
VVe'l! help y o u make the right movė

JEI

GALVOJATE

PIRKTI AB PARDUOTI

TV

2346 W. 69th St., teL 7761486
<iiiiim.Hiiiiiii.iiimiiiiitiiuitiuiuuiit.nl
iitiiiiiiiiiiiuiiuuiitiiiiiiiiiiuiniiuuiiun

PLU M B ING

CBMBSS
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SIUNTINIAI ! LIETUVA
ir kitus kraštus
NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave,
Cbicago, UI. 606S2, teL 927-5980
* e * « g "''i aa<»weaBC»asaBawc—mmtam

Ucensed, Booded, Insured
Kreipkite* i
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
S0PHIEBARČUS
ir vomos kabineUi. Keramikos ir kt
BUDRAITIS REALTY C0. plytelės.
(Hass biocks. Smkot vamsBADIO sEDIOS VALANDOS
dslai išvalomi slsktra. \ automstą gm6600 S. Putoki Road
Visos pregraaios Ii WDPA
Hts kaibiti lieturiikai, palikit* pavar Lietuvių kalba: mx> pirmadienio iki
Tel. _ 767-0600
de Ir tslefoaąpenktadienio perduodama nuo 4 vai.
SERAPINAS — 636-2960
Independently owned and operated
)inHnmnmniiimiiiniiiinnmiuiuiiuin p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią
stoti. Šeštadieniais ir sekmadieniais
nuo 1:30 iki 9:30 vai. ryto.
mmiiiimiiiiKtmumniimmiiniiiniint
Tėtei. 434-2413
1490 AM
BUTŲ NUOMAVIMAS
ŠERĖNAS perkraiarto baldus ir
7159 S. MAPIJEWOOD AVE.
N a m u pirkimas — Pardavimas kitus daiktus. Ir i i toli miesto lei
CHICAGO, UJU 69629
dimai ir pilna apdrauda.
Draudimai — Valdymas
TeL _ W A 5-8063

M OVING

INCOiME TAX

HiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiittiHtiintiuHHiiitnmt

N o t a r i a t a s — Vertimai

iiiiHiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiitiintiimn
t; Iralria prekių pastriakimas aeIrrangiaj U mfi.«ų sandelio.

BELL REALTY

O0SM06 PARCELS EXPRESS
2501 W. 69 S t , CadcafO, DL 60629

J.
B A C E V I Č I U S
6529 S. Kedzie A v . — 778-2233

SIUNTINIAI 1 LIETUVA

JMlilrmirimiHHHIIUU
llllllllllllllllllllllllillillllllllillllllllllllllll

Tele*. — 925-2787
,
Vytautas Valantinas
llllllllIIIiilIlIlIlIlIilIilIlIlUlIUIIIIUlUi.^

VALO M E
S.A1We'll help you make trie right movė

ATDARI APŽIOR£JIMUI
Sefcmad.. biri. 8 d. nuo 1 ild 5 vaL

KILIMUS I R BALDUS
Plauname ir vaškuojame
visų rOJių grindis.
BUBNYS — TeL B E 7-5168
niuiiiiiiiiiHMiiiiiiitiiiittiiiiiftiiiiiiiimif

A. V I L I M A S
M OVING

ŠEIMOS MALDOS
UETUViy KALBA
P e r kaa. B. Auka, OFM, ga
lite gauti lapei) m
rftn»Uxm\m,
vakarinėm ir įvairiems rejka~
iama maidorrda sis grasiai **>
spaosdiataa lapelis (6 Įmali
pia), kuris atstoja maidsksyfe paprastom msklom, t a n a s
mas be mokesčio. Pasupkite
paito ieakleli ra pavarde ir ad
resą dienraščio ,J>rango" adminiatrarijai: 4545 W. 6Srd S I .
Chicsgo. DL 60629.

MiiiniittiiutiiiiiiiitiiimiiniiniiiiiNiHa*
6437 a Kedvale
2-jų miegamų medinis $30,000.00.
•
Apdraustai perkrftuitymas inntnnrnitmiiittiiniiHtnniitmiinmNi
4105 S. Albany
Įvairių atitumų
3-jų butų mūras. $58,500.00.
TeL 376-1382 a r b a 376-599S
•
7014 S. Campbell
*f1NI!HII!!Mllllllimillill1UIIIIIIMIIUII!IM
Labai geram stovy. Šoninis įvažia
vimas. 4 miegamų mūro namas. Ne
10% — SO<* — SO«» piclaa asokSsn
brangus.
o š apdraodą ano ucnsea ir aatone•
bNto paa mat.
0630 S Mozart
Dienraščio "Draugo**
FRANK ZAPOLIS nkstradjoje galima pasirinkt* r
6 kambarių (3 mieg.) naujai atre
montuotas mūrinis namas. PraSo
Telef. — OA 4-8654
•airių liaudies meno dartra,: me
$45,000.00.
S208Vi Weat 95ttt Street

Liaudies menas ir kitkas
"Drauge"

BŪDRJUTIS BEALTT
6600 S. Pulaski Rd.
767-0600

iiiMiiiiiiiiitiiUiiiiHHHmiHinmminiim

džio, keramikos, drobes,
pat graliai papuoštų lėlių.

taip

Apsilankykite } "Draugo" administradją i , paaUifirefelts. Oal
INOOME TAJC 8ERV1CE
rasite kai ką padovanoti savo
XOTARY PT.*BIJC
Independently owned & operated
4259 • » Hs<)lewt^>d, tel. 254-7450 giminėms ar draugameitiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiitiiuHiitiiiintiii
Taip pat daromi VERTIMAI.
T>rango" adresas: 4546 Waa4
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
P e r s k a i t ę "Draiif*" duokiU
•
s
r
d S t . Chk*go. n t tBOsl.
PILIETY R RS PRAŠYMAI ir
kitokie blankai.
% kiliams pasaakaitytt.
MlMMHttUIHJUU
•MimfmntNtmiiitNiimiiHiiuiaa^mMBi

M. A. i I M K U S

S P O R T O APŽVALGA
York Times" tvirtina, kad 34
metų Franz Beckenbauer prail
2—2, SSSR — Prancūzija 1—O,
gins už gerą sumą sutartį su
Suomija — Švedija 0—2, Nor
"Cosmos".
vegija — Bulgarija 1—0.
O. Gešveotas
IDEALI FUTBOLININKO
IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS
ŽMONA
Ir Badmingtonas jau žaidžia
Anglijoje kompiuterio pagal mas Lietuvoje. Taurės varžybo
ba buvo surinktos idealios fut- se dalyvavo po 5 geriausias ko
bolisto žmonos savybės: 1. Ji mandas. Moterų klasėje laimi
turi parodyti supratimą, kai jos Vilniaus Elektronas, o vyrų kla
vyrui nesiseka ir savo neatsar sėje Kauno Granitas.
giais žodžiais "nebarstyti drus
kos ant žaizdos". 2. Ji turi leis Tinklinio taurės varžybose
ti jį be murmėjimo į treniravi Vilniaus Kuro Aparatūra pasie
mosi stovyklas net ir tada, kai kė pusfinalius, įveikusi Mask
ji randa nežinomą telefono nu vos Dinamo 3—1, Zaporožę
merį jo švarko kišenėje. 3. Ji 3—1, Aschabadą 3—0 ir Dnepturi nuolatos skaityti sporto re ropetrovską 3—1.
Rankinio meisteriu Lietuvoje
portažus ir būti gerai informuo
tapo
Kauno Granitas, antroje
ta apie futbolą. 4. Ji gali lai
vietoje
palikes Šiaulių Taurą.
kyti Pelė geriausiu, bet savo
Meninės gimnastikos tarptau
vyrą turi tuoj po jo statyti, ir
tinėse
varžybose Paryžiuje da
5. Ji negali taisyklių geriau ži
lyvavo
net 20 tautų. Sov. Są
noti, negu jos vyras, nes vyrai
jungos
rinktinė
laimėjo antrą
to nemėgsta.
vietą. Kaunietė Dalia Kutkaitė
Vytautas A. Krikščiūnas Į atstovavo tą rinktinę ir pasi
(Atkelta iš 2 psl.)

TRUMPM
— Nepavyko Anglijos rinkti
nei, kuri savo garsiajame Wembley stadione (Londone) vos 1:1
lygiąsias ištempė prieš šiaurės
Airiją, Aišku, kad šiais me
tais Anglija Britanijos futbolo
meisteriu nebetaps. Panašiai
atrodo ir su Škotija. Dabarti
niu metu favoritai yra šiaurės
Airija ir Valija.
•

— Jau 20-tą kartą per savo
klubo istoriją ispanų Real Madrid tapo savo krašto meiste
riu, nugalėdama 3:1 Athletic
Bilbao. Nėra abejonės, kad
Real Madrid priklauso prie gar
siausių pasaulio futbolo klubu.

DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. birželio mėn. 6 d.
noriu miego. Šokius paruošė mok tems.
Tėvu komiteto pirm. Birutė
K. Pečkaitienė. Šokiams grojo JoVaičeliūnas.
Pabaigoje,'kiek•
"
* • * P ^ o j o mokytojoms ir
5
Hot Springs, Aik,
vienas mokinys nuo scenos nu- mdkiniams už programą *r pa
IUi
kvietė visus salėje esančius pietų,
nešė
gėlę
savo
motinai
ir
vėliau
kuriuos paruošė: Uršulė TavarieBIRŽELIO MINĖJIMAS
mirus
jie prisegė gėles visoms salėje nė, Birutė Ruzgienė, Milda JageVietos Altos skyrius ruošia bir esančioms motinoms ir močiulienė ir Onutė Raudonienė. *
liūdesy likusią žmoną MARIJA. SUNŲ ir DU!
želio tragišky dienų
minėjimą
birželio 14 d. 2 vai. p. p. YMCA
su šeimomis giliai užjaučiame.
salėje, 500 Quapaw Hot Springs,
Ark. Programos meninę dalį at
Jadvyga ir Antanas janusoniai
liks D. L. Lapinsku šeima iš ChiSEREIKAITE
cagos.
Gyveno Oak Lawn, Illinois. Daugelį metų gyv. Chicagoje, Marquette Parito apylinkėj.
Maloniai kviečiame visus Hot
Mirė birželio 4 <L, 1980 m., 10:50 vai. vak., sulaukus 87 m.
Springs ir apylinkėje gyvenančius
Gimė
Lietuvoje, Naumiesčio parapijoje, Strolionių kaime.
Mielam draugui
lietuvius minėjime dalyvauti.
Amerikoje išgyveno 78 m.
Vaidyba

Mūšy kolonijose

A. t A. Vet.gyd. KAROLIUI A¥!2IEh!t

A. f A. JOANA LEBERES

Gary, Indiana
MOTINOS DIENA
i

Gary lituanistinė mokykla iš
kilmingai pagerbė motinas mo
tinos dienos proga. Visi mokiniai
pasipuošę tautiniais rūbais daly
vavo lietuviškose pamaldose Šv.
Kazimiero bažnyčioje. Pamaldas
aukojo jr pamokslą pasakė kun.
Ign. Urbonas. Muz. 'Barbara Bal
trušaitienė pagiedojo Ave Maria",
puošė sidabro medaliu.
o Stasys Raudonis su Gedminu
Krepšinio moterų klasės mei Brazaičiu duetu — "Tėve mūsų".
steriu Lietuvoje tapo Vilniaus Mokiniai aukų metu atnešė ir
"Mokslo" komanda ir jau 7-tą puokštę rožių motinų garbei.
Po pamaldų salėje buvo tęsia
kartą. Paskutinėse rungtynėse
ji nugalėjo Kauno Bangą 80— mas Motinos dienos minėjimas.
61. Komandos pagrindą sudaro Mokyklos vedėja seselė Janina Ga
lubickaitė lietuviu ir anglu kal
Kibirkšties žaidėjos.
bomis
tarė žodį apie motiną. Ji
Pabaltijo taurę laimėjo Lietu
vos jaunimas. Varžybos vyko pravedė ir visą minėjimą. Pradžio
Estijoje. Vaikų klasėje lietu- je visi mokiniai atlžko eilėraščių
vos berniukų rinktinė laimi pir pynę apie motiną. Po to jie pa
mą vietą, o mergaitės antrą. dainavo penkias dainas: Mano
Jaunučių klasėje berniukai ir motinėle, Pas močiutę augau, Mo
mergaitės pirmoje vietoje. Silp tule, Mane motute barė, ir Ačiū,
niausiai pasirodė jaunių koman ačiū, motinėle. Vyresniųjų gru
dos. Abi komandos liko trečio pė pašoko Jonkelį ir žiogelius, o
jaunesnieji—Oi tu, karvelėli, ir
je vietoje.

— Dabartinis Europos futbo
lo meisteris Čekoslovakija Brno
mieste 2:1 pasekme nugalėjo
Rumunijos rinktinę. Čekai dėl
sužeidimų žaidė su keliais atsar
giniais. Per šių metų Europos
pirmenybes čekai Romoje birže
lio 11 dieną susitinka su Vak.
Vokietijos rinktine.

Brangiai

A. t A. ANTANINAI INDREIKIENEI
mirus, jos vyrui PETRUI, dukterims DANUTEI, BIRU
TEI, ALDONAI ir jų šeimoms nuoširdžią užuojautą reiš
kia ir kartu liūdi
Marija, Justas, Edvardas ir
Zenius Punkriai

•

— Prie 10.000 žiūrovų Helsin
kyje Švedijos rinktinė nugalėjo
suomius, o prie vos 5.000 žiūro
vų, Oslo mieste Norvegija nu
galėjo Bulgariją 1:0 rezultatu.
— Nors Hamburgo S. V. tei
gia, kad yra vilties Franz Beckenbauerį gauti, bet "New

A. f A.
ANTANINAI INDREIKIENEI
amžinybėn iškeliavus, jos vyrą PETRĄ, dukras DANUTĘ,
BIRUTĘ ir ALDONA su ŠEIMOMIS nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime.

CLEVELANDO
ŽINIOS

Violeta ir Antanas Kašelioniai

Velionė buvo našlė a. a. Juozo.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Al, marti Vicki, 3 anūkai:
Gibby, Susanne ir Paul, proanūkas James, Lietuvoje 3 seserys: Ona,
Julija ir Bronė su šeimomis, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Priklausė Don Varnas Post 986 Moterų vienetui, šv. Kazimiero
Seserų rėmėjų, šv. Pranciškaus Seserų rėmėjų draugijoms, ir Sv. Ka
zimiero Liet. kapinių sklypų sav. draugijai.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette kopi., 2533 W. 71 Street.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 7 d. Iš koplyCios 10 vai.
ryto bus atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus
nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Sūnus, marti, anūkai ir proanflkai.
Laidot. direkt. Donald A. Petkus. — TeL 476-2345.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1980 m.
birželio 4 d. mirė mūsų mylimas vyras, tėvas, uošvis, senelis ir
brolis

Mielam

A. f A. Dr. JONUI JUOZEVIČIUI
mirus, žmoną dr. ALDONĄ, sūnų JONĄ, dukteris JŪ
RATĘ ir RAMUNĘ su šeimomis, broli kun. JUOZĄ ir
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Alfonsas, Teodora ir
krikšto duktė Danutė įleidai,
Nijolės, Arūno ir Jono šeimos

E U D EI K I S
D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D
TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
4330-34 So. California A v e n u e
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e
Telefonas — YArds 7-1741-2

• . A.

DR. JONAS JUOZEVIOUS
Gimė Lietuvoje, Smilgių kaime, Kupiškio valsC.
Amerikoje išgyveno 31 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Aldona, sūnus Jonas, 2
dukterys: Ramunė Račkauskiene, žentas Jonas ir Jūratė Norvilienė,
žentas Algis, anūkai: Jonas ir Rita Račkauskai, Aras, Venta ir Ko
vas Norvilai, brolis kun. Juozas Juozevichis, Lietuvoje 2 seserys:
Ona Silaikienė ir Emilija Apsiegienė su šeimomis, ir kiti giminės,
draugai ir pažįstami.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 West
71st Street
Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 7 d. Iš koplyčios 9 vai
ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią,
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Žmona, sūnus, dukterys, žentai, anūkai ir brolis.
Laidot direkt. Donald A. Petkus. — TeL 476-2345.

Mažeikai Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH VVESTERN AVE.
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

Mūsų brangi duktė, sesuo ir svaine

A. t A. DANGUOLE JUODAME

PETKUS

trumpai sirgusi, mirė 1980 m. birželio 5-tą dieną,
1 vai. ryto Memenai Hospital, Michigan City, Ind.

M A R Q U E T T E FUNERAL H O M E
TĖVAS IR SŪNUS

Gyveno Lakeside, Michigan.
Laidotuves bus privatiškoi.
Nuliūdę: Tėvas Steponas juodakis, sesuo
Nijolė, svainis Julius ir \ų duktė Inga
ir sūnus Linas Šmulkščiai

A.fA.
Agronomei Reginai Užupytei-Muralienei
mirus, skausmo valandas išgyvenančioms jos seserims —
KUNIGUNDAI KEBLJNSKTENEI, STASEI BUBLIE
NEI ir MARIJAI POLTERAITIENEI gilią užuojautą
reiškia
Elena ir Vytautas Čižauskai

jo brolį kun. JUOZĄ ir visą ŠELMA nuoširdžiai užjau
čiama

L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI

(Atkelta ii 4 psl.)
tarti vidiniai reikalai ir išklausyti
pranešimai iš paskirų vietovių.
Kadangi tuo metu dar buvo du
pagrindiniai respublikonų kandi
datai, buvo veikiama vieniems re
miant vieną, kitiems kitą kandi
datą, bet kai tik paaiškės kandi
datas į prezidentus, sutarta visose
vietose dirbti apjungtomis jėgo
mis per lietuvių respublikonu cen
tro valdybą. Konvencijos banke
to metu, kaip geriausiai organi
zuoto vieneto pirmininkas — Ans
tolijus Milūnas buvo atžymėtas
specialiu žymeniu, kurį jam įteikė
ambasadorius George Bush.
Baigiant tenka pastebėti, kad lie
tuviai turi gerą vardą ir yra iš
rinkti į centrinio komiteto postus.
Toliau belieka jiems palinkėti sėk
mės rinkimuose, o visiems lietu
viams jungtis į Amerikos politinę
akciją. Būdami viduje, daugiau at
sieksime
Jonas Urbonas

A. f A. Dr. Jonui Juozevičiui mirus,

A. f A. Dr. JONUI JUOZEVIČIUI
mirus,
jo žmonai DR. ALDONAI, dukroms RAMUNEI
RAČKAUSKIENEI su šeima. JOKATEI NORVILIE
NEI su šeima, sūnui JONUI, broliui KUN. JUO
ZUI ir kitiems giminėms reiškiame gilią užuo
jautą ir drauge liūdime.
Sauliai
Miisonial

Naručių ir LiukoMūnų Šeimos

Mafcsiučia]
Reiniai

ATVYKSTA "VTVA EUROPE"

A. f A. Dr. Joniu Juozevičiui mirus,

Į Clevelandą atvyksta Los An
geles Lietuviu Jaunimo sambūris
su muzikiniu veikalu "Viva
Europa", birželio 28 d. 1980 m.
7 vai. vak. Šv. Jurgio parapijos sa
lėje. Rengia Neringos tunto vyr. sk.
draugovė. Bilietai 7 dol., pensi
ninkams ir studentams 5 dol. bu
fetas po koncerto. Visi kviečiami
dalyvauti ir praleisti vakarą su Los
Angeles jaunimu.
1.

žmonai dr ALDONAI S T U L G I N S K A I T E I - J U O Z E V I C I E NEL dukterims RAMUNEI ir žentui prof. dr. JONUI
RAČKAUSKAMS bei JŪRATEI ir žentui prof. dr. AL
GIUI NORVILAMS, sūnui JONUI «-Mr»n- JONUI. RI
TAI, ARUL VENTAI
KOVUI, broliui kun. JUOZUI
JUOZEVIČIUI reiskiar
nuoširdžią užuojautą, Ir kartu
liūdime.
Janina
Janina
Alieivi

Raf^hnu.fkienė
ir B~oniuj
Race<iič\ai
RUtjyii

2533 VVest 71 St., Chicago
1410 So. 50th Av., Cicero
Tel. 476-2345
AIKŠTĖ A U T O M O B I L I A M S

STATYTI

DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. birželio men. b d.

IS ARTI
IR TOLI Į

CHICAGOS
ŽINIOS

x lietuvių Pensininko s-gos
narių metinis susirinkimas bus
birželio 12 d., ketvirtadienį, 2
vai. p. p. Šaulių namuose (2417
W. 43 St. Bus renkama nauja
AB BRANGS VAŽMA?
J. A. VALSTYBĖSE
valdyba ir revizijas komisija.
Chicagos regionalinio susisie
Po susirinkimo bus kava su py
— Marija Gimbutienė Baltiš kimo vadyba liepos mėnesį tu
ragaičiais.
kų studijų suvažiavime George- rės apklausinėjimus, mėgindami
town universitete, VVasbington, važmą pakelti 10 et., kas ir Chi
K
Emilija
Sakadolsldenė
x Juzė Daužvardienė, Lietu
kalbės Cicero LB ruošiamame
D. C , šį savaitgalį, birželio 5-8 cagos autobusus bei traukinius
vos generalinė konsule, birželio birželio įvykių minėjime šį sek
d, kalba apie vėliausias neoliti- pabrangintų dešimtuku.
15 d., sekmadienį, 7 vai. vakaro madienį, tuoj po sumos, parapi*
nio amžiaus iškasenas Pabalti
Šv. Vardo katedroje dalyvaus jos salėje.
7000 DARBŲ
jy. Ji yra AABS (Baltiškų stu
Tragiškojo Birželio gedulinga
dijų skatinimo draugijos) da Chicagos miestas panaudos
X Rota (Nainytė) ir Kęstu
me minėjime ir kalbės apie jo
bartinė prezidentė. J i taip pat 9.2 mil. dol. federalinės para
tis Sušinskai susilaukė pirmgireikšmę. Visuomenė kviečiama
mės dukrelės Viktorijos Onos.
vadovaus archologijos
sesijai, mos, kad galėtų duoti darbo
dalyvauti.
Naująja šeimos nare džiaugiasi
kuri yra paskirta Pabaltijo gin 7000 asmenų, jiems pavedant
X Tragiškasis Birželis — vi ne tiktai jos tėvai, bet ir sene Kristijono Donelaičio pradinės lituanistines mokyklos mokytojai 1979-80 m. Iš kairSs: Irena Smieliauskienė, Laima tarui.
valyti parkus, aikštes ir gatves.
sų lietuvių skaudus prisimini liais tapę Bronė ir Bronius Nai Booth, Ona Jagelienė, Irena Bukaveckienė — direkt. pavaduotoja pradinei mokyklai, Rimas Viktorą, Julius Sirka
— Dail. Vlados Žiliaus kū
GERESNIS ORAS
mas. Okupantai šiemet su pasi niai, Irena ir Albertas Sušins — mokyklos direktorius, Ina Končiūtė, Ramunė Račkauskienė, Brone Prapuoleniene, Albertas Valavičius, Vida Ti- rybą Baltiškųjų studijų suva
junelienė, Marija Plačienė, Audra Aleknaitė ir Danutė Puodžiūnienė.
Nuotr. Jono Tamulaičio
tenkinimu švenčia Lietuvos ru kai.
žiavime, Georgetown universi Chicagoje per paskutinį de
x ALRK Moterų sąjungos
sinimo 40 m. sukaktį. Sudary
tete, Washington, D. C , šį šeš šimtmetį pavyko pasiekti 30tas lietuvių organizacijų komite 46 kuopos susirinkimas busj
tadienį, birželio 7 d., aptars ame 40% švaresnio oro. Apie tai
tas Chicagoje prašo visų religi sekmadienį, birželio 8 d., 2:30
rikietis Norton Dorge iš St. Ma- skelbia Blinois įstaigos, pabrėžjų bei politinių pažiūrų lietuvius vai, p. p. pirmininkės Jean Pardamos, kad tai nuopelnas griež
ry's kolegijos.
pripildyti Šv. Vardo katedrą gauskienės namuose, 8411 So.
tesnės priežiūros, vykdomos
pažymėjimus įteikė direktorius gio Andriušio "Raštais". Ates
KR- DONELAIČIO
— Rita Kazlauskaitė, Jono ir įstaigų kovai su oro tarša.
(735 N. State St.), kad Krem Komensky Ave. Po susirinkimo
Julius Širka. VI-jo sk. mokyto tatus įteikė Lietuvos gen. kon
MOKYKLOS IŠLEIDŽIA
liaus bolševikai žinotų, jog mū šeimininkė Adelė Butvilas ruo
ja Bronė Prapuoleniene, direk sule Juzė Daužvardienė, mokyk Stasės Kazlauskų duktė, gyv.
14-TAJA LATOA
SARGAI MIESTO BUTAMS
sų yra daug ir visi esame vie šia skanių užkandžių. Kuopos
toriaus, pavaduotoja pradinei lų direkt. Julius Širka, klasių Clevelande, šiemet baigia Villa
Pasibaigė
dar
vieneri
mokslo
Angelą
viduriniąja
mokyklą.
narės
kviečia
dalyvauti.
ningi už Lietuvos laisvę. Šv.
Mere J. Byrne paskelbė, kad
mokyklai Irena Bukaveckienė ir auklėtojos Danutė Bindokienė
Vardo katedroj 40-čio gedulin
X Lietuvos Šaoių sąjungos metai, ir gegužės 31 d. gausus LB Marąuette Parko apylinkės ir Regina Kučienė, Tėvų komite Studijoms pasirinko Clevelando bus pasamdyta 130 sargų, no
Turėdama gerus
gas minėjimas įvyks birželio 15 centro valdybos
organizuoja būrys mokinių (24 pradinės mo atstovė ir Kr. Donelaičio I-mos to pirm. Alė Steponavičienė ir universitetą.
rint užtikrinti saugumą 45-se pi
kyklos
ir
45
aukštesniosios),
ta
pažymius,
gavo
pirmojo ketvir
d. 7 v. v. J jį nuveš specialūs! mas kultūrinis savaitgalis bus
Liet.
enciklopedijos
leidėjo
atsto
laidos abiturientė — Rima Brie
čio vadinamą Presidential Scho giųjų butų kolonijose Chicagoj.
autobusai iš visų liet. parapijų. rugpiūčio 9-10 dienomis Cleve- rytum vandenyje susidarę rati dytė-Sidrienė.
vė Birutė Kapočiūtė-Pabedinslarship. Tokių stipendijų buvo
NAUJI RŪMAI
lande. Savaitgalį globoja ir orga lai, išsiskleidė ir išsiliejo gyve
Pradinę mokyklą baigė: Pau kienė.
51,
ir
Rita
gavusiųjų
tarpe
tėra
nimo
jūron.
Labai
simboliška
X Oak Forest ir apylinkių lie | nizavimą vykdo "Žalgirio" kuo
Chicagos šiaurėje, 1120 N. La
Kr. Donelaičio
aukštesniąją vienintelė lietuvaitė.
tuviai kviečiami dalyvauti bai pa Clevelande. Kuopai vadovau kad aštuntokai Kr. Donelaičio lius Bagdonas, Daina BakaityŠalie,
bus pastatyti 19 aukštų
siojo birželio įvykių paminėjime i ja B. Nainys. Šaulių daliniai! aukštesniosios mokyklos metras tė, Ričardas Chiapetta, Saulius mokyklą baigė: Gailė Antanai
— Ateities klubo metiniame rūmai su 263 nuomojamais vie
St. Damion bažnyčioje (55201 prašomi ruoštis savaitgalyje da> čiui parinko "Ratilų" vardą. Jų Gaižutis, Jonas Gražys, Paulius tytė, Indrė Antanaitytė, Rai susirinkime Clevelande, įvyku netais. Apie tai paskelbė mere
W. 155 Str.) 2:30 vai. p. p. Ta! lyvauti, taip pat kviečiami da pačių leidinys išspausdintais pa Gruodis, Robertas Gruodis, Vik mondas Bagdonas, Rita Bartus siame gegužės 18 d. Dievo Mo J. Byrne.
proga pas mus atvyksta —kun.! lyvauti ir ne šauliai. Pagrindinė Į sisakymais, mokykloje sukelti toras Izokaitis, Lisa Karaitytė, kaitė, Giedrė Bartašiūtė, Ramo tinos parapijos salėje, į naują
IŠMOKĖS 2.5 MJL. DOL.
J. Prunskis. Mūsų visų lietuvių Į paskaitų mintis — žvilgsnis į lietuvybės ratilai turės juose Albertas Kerelis, Edvardas Kir ną Bielskytė, Laima Černiaus klubo valdybą išrinkti: Vladas
kaitė,
Lisa
Chiapetta,
Gailė
Davaitis,
Darius
Laucius,
Paulius
pareiga kuo gausiau dalyvauti] dabartinę lietuvių tautos padėtį. Į skleistis, plėstis ir veikti be at
Čyvas, Romas Bridžius, Estera
Chicagos apylinkių darbda
ir maldoje prisiminti šiuos skau
vangos, mokyklos suolą palikus. Lipinis, Audrytė Mackevičiūtė, mijonaitytė, Loreta Deveikytė, Alšėnienė, Ona Banionienė ir
viai
turės išmokėti savo tarnau
x Korp! Vytis Chicagos sky
Aleksandras
džius įvykius.
Tai tik pradžia, pirmasis žings Petras Noreikis, Vytas Palionis, Vida Didžbalytė,
tojams daugiau kaip 2.5 mil.
rius ruošia išvyką birželio 7-8
Edis Pranskevičius, Jonas Rač Dirkis, Tomas Dundzila, Alvy Sofija Akelaitienė.
nis lietuviškame gyvenime.
X TfcVŲ DIENOS šv. Mišių dienomis į Cicero Žuvautojų
dol. už tai, kad jie pereitais me
kauskas, Rita Rūbaitė, Jonas de Eitutytė, Jonas Eringis, Sil
Mokslo
metų
baigimo
iškil
vu
minčių
dėstymu,
ragino
to
bei maldų novena prasidės bir-1 medžiotajų klubo sodybą prie
tais neteisėtai mokėjo mažes
Sasnauskas, Darius Šilas, Tina vija Fabijonaitė, Vidas Germa
želio 6 d. ir tęsis iki 15 d., Ma- j Antioch, UI. ir kviečia visus mių programą pravedė Dana šliažaitė, Daiva Tamulaitytė ir nas, Andrius Gerulis, Algis Kaz liau plėsti mokykloje įsigytą pa nius atlyginimus. Tuo dabar pa
rijonų koplyčioje prie "Drau- Akademinio skautų sąjūdžio na Puodžiūnienė. Pilnutėlė salė mo Juozas Ulevičius. Visų baigusių lauskas, Gina Kiliūtė, Audrius grindą, lankyti Pedagoginį Li sinaudos 23,000 žmonių. Taip
go". Ši novena skirta Švč. Jė-| rius,-es joje dalyvauti. Smulkes kinių, tėvų ir svečių sukilo pa jų vardu mokytojams padėko Kirvelaitis, Vytenis Kirvelaitis, tuanistikos institutą.
patvarkė valdžios įstaigos.
zaus širdies garbei, meldžiantį nių informacijų teikia valdybos sitikti iškilmingai, pagal maršo jo Lina šliažaitė.
Absolventus išskirtinai pras
Dalia Kisieliūtė, Rimas Kučėgarsus paskutinį kartą į salę
tėvams kūno ir sielos sveika-1 nariai.
mingais žodžiais dar sveikino
nas,
Rūta
Kulytė,
Žibutė
Lietuv
įžygiuojančius aštuntokus. Su
Toliau ėjo aukštesniosios mo
tos, sėkmės darbuose, kantry
ninkaitė, Linas Matonis, Arūnas garbės svečiai: vysk. Vincentas
giedoti
JAV
ir
Lietuvos
himnai
kyklos
metraščio "Ratilų" pri
bės kančioje, gi mirusiems —
GERA DARBO PROGA
Pabedinskas,
Darius Pavilionis, Brizgys, "Tėviškės" parap. kle
ir mokyklų direktoriaus Juliaus statymas, šį gražų leidinį spau
amžinosios
laimės. Maloniai
bonas
kun.
Ansas
Trakis,
Lietu
GERAM LIETUVIUI
Širkos pravestas a. a. mokyto dai paruošė ir redagavo moky Romas Penčyla, Dalia Polikait.y
kviečiame įsijungti į šias ypa
tė, Vida Pociūtė, Danutė Prans vos gen. konsule Juzė Daužvar
jo
a.
a.
Jono
Bagdono
prisimi
tojos Danutė Bindokienė ir Re
tingas mūsų maldas. Savo tėvų,
dienė, JAV LB Švietimo tary Chicagos Lietuviu Jautinėms kapi
nimas ir pagerbimas minute ty gina Kučienė. Savo kūrybą apie kevičiūtė, Leonas Putrius, Indrė
nėms reikalingas užveizda — manavyrų, uošvių ir senelių vardus
bos pirm. Jonas Kavaliūnas, Pe ger, nes dabartinis (esamas) užveizda,
los. Pristačius garbės svečius, ratilų simboliką skaitė Dalia Rudaitytė, Dalia Sabaliauskaitė,
siųskite: Mariau Fathers, 6336
dagoginio Lit. instituto rekto Stanley Kasias, greitu laiku išeina j
pradinės mokyklos mokiniams Polikaitytė, Jonas Eringis ir Ro Lina Saulytė, Rita Stukaitė, Rū
S. Kilbourn Ave,, Chicago, BL
rius dr. Jonas Račkauskas ir Tė pensiją. Pageidaujame lietuvio gerai
ta
Tamulionytė,
Edvardas
Tusuž gerą mokymąsi įteikti pagy mas Penčyla. Leidinyje gausu
60629.
(pr.)
vų komiteto pirm. Alė Stepona mokančio anglų kalbą ir rašybą, taipgi
rimo lapai, o per ištisus metus poezijos ir rašinių, kuriuos per kenis, Liana Vaičiulytė, Julija
vičienė. Paskutinysis
atsisvei šiek tiek susipažinusio su knygvedysx Lietuvių Moterų Federaci
te. Darbas pastovus ir geras atlygini
nepraleidusiems nė vienos pamo skaičius, galima susidaryti džiu Valaitytė, Erikas Vasiliauskas,
kino direktorius Julius širka. mas. Dėl detalių informacijų teirau
Ieva
Zabarauskaitė,
Nelda
Ži
jos Chicagos klubo narių susi
kos — knygos. Pažymėjimus ir ginantį vaizdą, ką apie save, sa
Džiaugdamasis abiturientų dar kitės pas STANLEY KASLAS, LIrinkimas Įvyks š. m. birželio 8
knygas įteikė skyrių mokytojai: vo lietuviškąjį kraitį, aplinką ir liūtė.
bo piūties rezultatais, linkėjo THUANIAN NATIONAL CEMETERY,
d., sekmadienį, 2 vai. p. p. Jau
Laima Mooth, Marija Plačienė, ateitį galvoja šiandieninis jau
VTU A kl. vardu atsisveikino visiems būti gerais tautiečiais, 3201 So. Kean Ave., Justice, Illinois
nimo centro mažojoje salėje.
Rimas Viktorą, Dana Puodžiū nimas.
Rita Stukaitė ir Nelda Žiliūtė, o žengti žingsnis į žingsnį su Die 80458. Telefonas (312) 458-0638.
Programoje
einamieji reikalai
nienė, Albinas Valavičius, Ona
Metraščio mecenatams, vi VTU B kl. — Alvyde Eitutytė vu, nešioti širdyje didelę, gilią
ir Nijolės Maskaliūnienės pa
Jagelienė ir Ramunė Račkaus
siems aukojusiems a. a. Jono ir Erikas Vasiliauskas. Klasių meilę Lietuvai, jos neapvilti. Dė
skaita "Arabų kraštai, žiūrint Marija Saulaitytė Stankuvienė poezi kienė.
Bagdono atminimui, Vytauto seniūnės Loreta Deveikytė ir kojo mokytojams ir tėvam, pra
vakarietės
akimis". Narės ir jos dienose Chicagoje skaito paskaitą
Baigusiems pradinę mokyklą Didžiojo šaulių rinktinei ir dr. Rita —Stukaitė įteikė gėlių šė mokinių neduoti atostogų lie iiiiimiiiiinimiiiiiiiiiiimimimiiiiiiimii
svečiai prašomi dalyvauti, (pr.) "Donelaičio saulė".
Nuotr. J. Kuprio
Jono Valaičio šeimai mokyklos puokštes ir dovanėles mokyto tuvių kalbai.
X Aldona Buntuiaitė. čikagiš vardu padėką išreiškė mokyt. jams ir direktoriui, c į sceną iš
X Amerikos lietuvių Biblio
X Olegas Gešventas, "Drau
Pabaigoje buvo trumpa meni
Stasys Baipšys
tekos Leidyklos metinis narių go" sporto skyriaus bendradar kė dainininkė, mažlietuvių vei Danutė Bindokienė. Buvo prisi kviestiems tėvų komiteto na
nė programa, kurią paruošė mo
riams
Edvardui
Eringiui,
Anta
kėja,
prie
prenumeratos
mokes
susirinkimas įvyks birželio 7 d., bis, šiomis dienomis gavo iš Lie
minti ir kiti mokyklų rėmėjai ir
Tai Lietuvos karo aviacijos
kytojai Rūta Končienė, Vida
šeštadienį, 7:30 v. v. Jaunimo tuvos Diplomatijos šefo minis- čio pridėjo didesnę auką. Ačiū. geradariai, jų tarpe dr. Leonas nui Jarūnui, Jonui Maleiškai,
kpt.
Stasio Baipšio atsiminimai,
Birutei Pabedinskienei, Aleksui Kazlauskaitė, Audra Aleknaitė
centre, Chicagoje. Dalyvauki terio Stasio Lozoraičio malonų
x Juozas Gaila, EUicot City, ir Irena Kriaučeliūnai, "Pirmų
pergyvenimai
iš 1944 metų Lie
Pociui, Birutei Sasnauskienei, ir Vytautas Gutauskas. Tautinį
me! (pr.)
laišką, kuriuo dėkoja už jam MD. atsiuntė Garbės prenume jų Žingsnių" laikraštėlio VI-jo
tuvoje,
Vokietijoje.
Alei Steponavičienei, pirminin šokį "Nodiu miego" šoko VI sk.
ratos
mokestį.
Labai
ačiū.
konkurso
mecenatai,
apmokėję
nusiųstą
Adolfo
Venclausko
x Valkų gegužinė, į kurią
kei, Rugilei Šlapkauskienei ir mokiniai, 'Žiogelius" ir "SuktuIšleido Laima Baipšytė 1980
x "Gerinkime save, gerės visas pinigines aukštesniosios Danai Šlenienei buvo prisegtos tę" — VIII kl. mokiniai. Akor m. Kaina su persiuntimu $5.85.
kviečiamos visos lietuviškos šei knygą "Kovoje su milžinu". Šią
mos, įvyks sekmadienį, birželio knygą išleido filisterių skautų mūsų aplinka ir žmonės". Šia mokyklos mokinių premijas.
gėlės. Išskirtinai padėkota My deonistai: Ina Končiūtė, Arūnas
Užsakymus siųsti:
Aukštesniosios mokyklos ge
8 d., nuo 12 iki 6 vai. vak. St. VVorcesterio skyrius. St. Lozo tema bus skaitoma 559-ji Alvukolui Deveikiui, kuris talkinin Polikaitis ir V kl. mokinys Vik
Mary's Seminary, Lemonte. Ma raitis laiške rašo: "Padarėt di do radijo paskaita šį šeštadienį, riausiems mokiniams pagyrimo kauja mokykloms 15-ka metų. toras Puodžiūnas. Iškilmės baig DRAUGAS, 45*5 W. 6Srd St.,
Chicago, IL 60629
žiems ir dideliems vaikams bus džiai naudingą darbą, patarna- 9 vai. ryto Sofijos Bartkuvienės lapus įteikė mokytojai: Juozas
tos gražiąja muz. Jono Zdaorganizuota programa, žaislų lo vot lietuvybei". Knyga gauna šeimos radijo valandos metu. Ivanauskas, Jonas Jasaitis ir Atsisveikinimo žodyje klasės niaus mokyklos daina "Su moks
Illinojaus gyv. dar prideda
terija, veiks virtuvė ir baras, ma ir "Drauge".
auklėtoja Regina Kučienė linkė lu į rytojų"
Audronė
Užgirienė.
Juozas
Ka
30 et. valstijos mokesčio.
X Kun. Rapolas Krasauskas,
Board of Health atstovai nemo
počius, Liet. enciklopedijos lei jo Dievo palaimos tolimesniuo
Ritonė
Rudaitienė
x Brighton Parko Lietuviu žinomas istorikas, nuolat gyve
niminiiiiimiiiiiiiiiiimiiimmimiiimit!
kamai skiepys ir tikrins kraujo
dėjas, visus absolventus apdova se gyvenimo ratiluose,, o Danu
nąs
ir
dirbąs
Romoje,
dabar
yra
Namu
Savininkų
dr-ja
ruošia
spaudimą, bus ugniagesių ir po
nojo knygomis — Alfonso Ty- tė Bindokienė džiaugėsi baigian
licijos mašinų paroda. Kelias iš pirmąjį šių metų pikniką - ge į Putnamą atvykęs. "Alkoje" ruolio "Nemarioji žemė" ir Pul- čiųjų lietuviška tarsena ir lais- s?iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiniiimmiiiiiimiiiimiiiiig
Chicagos: Archer iki Rt. 83 gužinę sekmadienį, birž. 15 d., renka medžiagą savo darbams.
South, paskui iki 111 St. (Main Šaulių salėje, 2417 W. 43 St. Jis taip pat užsisakė "Drauge"
St.). Sukit į dešinę ir važiuoti Bus laimės šulinys, užkandžiai lietuviškų knygų ir paskyrė au
I
Kiekvienų metų pavasari DRAUGAS skelbia pa- §
2 mylias. Seminarija kairėje, bei dovanų paskirstymas. Šo ką. Dėkojame.
I piginta kaina knygų išpardavimą. Dauguma knygų |
1400 Main St. Gegužinę ruošia kiams gros E. Knoll orkestras.
x Veronika DangėHenė, WaKriaučeliūnų vardo Vaikų Na Pradžia 12 vai. Visi nuoširdžiai shington, D. C., dažnai paremia
§ galima įsigyti už pusę originalios kainos arba ui jos |
meliai; informacijai skambinki kviečiami, (pr.)
= trečdalį.
|
savo dienraštį. Ir dabar gavome
te Nijolei Gierštikienei tek-f.
X Už a a kpt. Praną Gudy- jos didesnę auką. Esame jai la
599-2919.
(pr.).
I
Knygų pasirinkimas yra didelis. Sekite mūsų pa- |
ną, žuvusį 1929. V. 6 Kaune, bai dėkingi
I pigintų knygų skelbimus arba atvykite asmeniškai į |
x Z. Mackevičius, Chicago,
x Jaunučio Puodžiūno Bale prie Valstybės Teatro nuo lietu
I DRAUGĄ ir lūs rasite malonų patarnavimą.
|
to Studijos tradicinis vakaras vio teroristo rankos, ginant Lie 111., atsiuntė Garbės prenume
įvyks šeštadienį, birželio 7 d., tuvos ministerį pirmininką prof. ratos mokestį. Labai ačiū.
I
KVIEČIAME VISUS PASINAUDOTI ŠIA PROGA. į
X Aukų po 5 dolerius atsiun
7:30 v. v. Jaunimo centre. Pro A. Voldemarą, šv. Mišios bus
Ksaveras
gramoje baletas Espana ir nau laikomos liet. jėzuitų koplyčioje tė: J. R. Smailys.
i
DRAUGO ADMINISTRACIJA i
jas baletas La Danse. Dalyvau birželio S d., sekmadienį, H vai. Aleksiūnas, A. šimukonis, T.
P,S,
ja Birutė BarodJcaitė, Violeta Savanoriai kūrėjai, ramovėnai, j Norkus. Maloniai visiems dėkoKarosaitė, Jaunutis Puodžiūnas birutininkės, šauliai ir patrioti I jame.
Papigintas knygų išpardavimas tęsis iki kito 1
X Povilas Norkus, Denver,
Ir studijos mokiniai. Kviečiami nė visuomenė kviečiama pamal
Clevelando sVs jtų Pilėnų tuntininkas R. Belzinskas susituokė su skaute S
mėnesio — birželio 14 d.
=
visi atsilankyti. Bilietai prie į- dose gausiai dalyvauti. Kviečia Co., prie prenumeratas mokes Danute Miškinyte. Jiems einant per bažnyčią, ska ;*ai įteikė gėles.
g
*°
(pr.) P. Gudyno ginklo draugai, (pr.) čio pridėjo 7 dol. auką. Ačiū.
Nuotr VI RurPvi^iaMs Ti

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

SEDA DEGA

į DĖMESIO! DIDŽIULIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS! ]
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