Gr-A'^

SESCIAL3 M « » S

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIU DIENRAŠTIS
4545 WEST «Srd STREET

LITHUAM1AM WORLD->A^D!
V o l LXXTV

Kaina 25 c.

CHICAGO, ILLINOIS 60G28

TELEFONAS (312) 585-9500

r3/VII_Y

KETVIRTADIENIS — THURSDAY, BIRŽtiLIS — J U N E 12, 1980

N r . 137

LKB KRONIKA NR, 40

TRUMPAI
IŠ VISUR

KOMUNISTŲ PARTIJOS
CENTRO KOMITETUI

SADATAS 1SPEJ0
NELIESTI NILO UPES

— Prezidentas
Carteris pa
reiškė miestų meru suvažiavime,
kad padidintos išlaidos gynybai
Etiopija planuojanti užblokuoti vandenį
nesumažins vyriausybės progra
Nuorašas:
mastu, kad galima faktų prira
m ų vargšams, seneliams, invali
Kairas. — Praėjusią savaitę boję karininku klausė: „Ką Etiošyti
ištisus
tomus.
Pateikiame
dams.
Egipto prezidentas Amvar Sadat.pijos Mengistu vyriausybė darys,
Lietuvos TSR Aukščiausios
Jums tik keletą faktų apie vai
Tarybos Prezidiumui
— JAV karo policija Hanau, buvo nuvykęs į Ismailijos miestą' jei Egiptas drėkins savo 35,000
kų terorizavimą trijų rajonų
Vak. Vokietijoje, išardė narkotiku prie Suezo kanalo, kur pasakė kai-1 akru Sinajaus dykumos?" "Man
I k i šiol nesame gavę jokio J ū . mokyklose š. m. pavasarį:
pirkliu lizdą. Suimti 55 V-tojo ar bą 2-sios armijos divizijos kari-1 nereikia nei Mengistu režimo, nei
sų atsakymo i savo kolektyvinį į
Mažeikių IJI-je vidurinėje mo
mijos korpuso kareiviai, atimta! "inkams. Buvo minima penkerių j Sovietų Sąjungos leidimo drėkin
pareiškimą. Mus stebina tai, i kykloje anketose mokiniai bu
metų sukaktis nuo Suezo kana ti savo laukus", kalbėjo Sadatas.
2 mil. dol. vertės narkotikų.
kad aukščiausios Lietuvos TSR j vo verčiami raštu
išvardinti
lo
atidarymo. Kalbėdamas apie Jei Etiopija imsis žygių sustab
— Prezidentas Carteris pareiš
įstaigos nesilaiko
įstatymų: į visų savo klasės bei mokyklas
vandens
kelią — Suezo kanalą, dyti mūsų vandenį mes atsiliepsikė reporteriams, kad jis pritaria
Konstitucijos 47 str. įpareigoja j tikinčiųjų
mokinių
pavardes.
.,, j prezidentas Sadatas užsiminė ir; me ginklo jėga, pagrasino Sadasumanymui nubausti buv
atsakyti į pasiūlymus ir pareis-1 Sausio mėn. L o s vid. mokyklos
tybės prokurorą Ramsey Clark, ' apie kilusį^ grėsmę labai svar- tas.
kimus.
LX d. klasėje mokyt. Bučienė net
Nilo upei. Dar pernai jis i Ginčai dėl vandens teisių daug
k u r o darbai Irane pakenkė JAV biai
Trumpą r a i t ą atsiuntė tik Re- i privertė dalyvauti komjaunimo
:žs:erio politikai ekonominių I P a f d ė ' ° P r a d ė t i . , d i d e l į vandens: kur pasaulyje sukelia ginčų ir
liginių reikalų tarybas įgalioti- susirinkime nekomjaunuolę Ma
sankcijų įgyvendinimui.
nukreipimo pro,ekta, - atvesti . konfliktų. JAV diplomatas Ph/lip
uis. Bet tai tik atsirašinėjimas . rytę Cesniauskaitę ir svarstė jos
is Nilo upes vandeni \ neseniai j Habib šiuo metu tarpininkauja
lankymąsi
— savo rašte įgaliotinis nė n e - ! "nusikaltimą"
— Japonijos širdžių ligų spe- a t g a u t ą Sinajaus dykumą, kur! tarp Jordano ir Izraelio, kurie
užsimena apie mūsų pasiūly-. bažnyčioje. Tos pačios VKI. mo
ciahstas pasa<e, jog premjeras j N i l o v a n d u o drėkintų nederlin-1 nesutaria dėl Jarmuko upės kumus, prašymus, kuriuos išdėstė-» kyklos mokyt. Grigaliūnienė,
Ohira dar dvi savaites turės būti j g u s l a u k u s i r p a v e r s t ų Sinajų „žy- i ri prasideda Jordane ir teka į Izme penkiuose savo pareiškimo j bausdama už bažnyčios lankymą
Igonmeje. Jis negales dalyvauti d i n č i u ^ ^
j r a e ] į j o r f i a n a s S U manė statyti
išvadų punktuose. Įgaliotinis Į IV c. klasės mok. Ritą Ruzgytę,
birželio 22 d. parlamento rinkip r e z i d e n t a s S a d a t a s s a v o k a l . | užtvanką savo laukų drėkinimui.
muose
palietė tik vieną iš jų — būtent į palikdavo ją po pamokų ir rei
boję apkaltino Sovietų Sąjungą ir Izraelis priešinasi, nes tuo atvei
tai, kad kol k a s nenumatoma at kalavo atsivesti tėvus; taip p a t
— Bolivijos kariuomenės va- j j o s pat arėjus Etiopijoje, kurios vy- '; ju jam teks daug mažiau vanšaukti Religinių susivienijimų j elgėsi i r mokyt. Markienė su Vakarų Berlyne įvyko Vokietijos katalikų suvažiavimas, kuriame buvo vieš dai pareikalavo, kad prezidento į r i a u s y b e planuojanti užblokuoti : . dens.
nuostatų. Tiesa, įgaliotinio įs-? mok. Santa Bučyte.
nia iš Indijos — Motina Teresė, laimėjusi Nobelio Taikos prt/nij? už savo rinkimai būtų atidėti vieneriems' N i l o v a n denį. Jei jie vykdys * •
taigos darbuotojai įvairiomis į Telšių IV-je vid. mokykloje darbą Kalkutos miesto vargšų tarpe. Nuotraukoje garsi vokiečių filmų ak
metr.ms.
'tokius planus, teks griebtis ginkPabego Vietnamo
progomis, o ir p a t s įgaliotinis i balandžio 17 d. mokyt. Valen- torė Maria Schel! įteikia Motinai Teresei 280,000 dol. čekį.
— Ronald Reagan
pare'škėįlo, pagrasino Sadatas. Grasinti
š. m. liepos 20 d., iškvietęs j čius jėga, net
sukruvindamas
valdžios ministeris
spaudai, kad jis tuoj pasitrauktų į tautos vandenims yra grasinimas
Vilnių vyskupus i r valdytojus, j IV b kl. mokinių Sauliaus Ston
iš prezidento pareigų, jei gydyto-j pačiai tautai, kalbėjo Sadatas,
Paryžius. — Buvęs Vietnamo
kalbėjo esą mūsų pareiškime kaus ir Dariaus Mažeikos ran
jai pastebėtų senėjimo ženklus.
Egiptui neliks kitos išeities, kaip komunistų režimo narys, teisin
vien tik abstraktūs teiginiai be kas, atėmė jų po marškiniais
— Japonijos automobilių bend' tik gintis,
gumo ministeris Troung N h u
jokių faktų. Minėtiems tarybi nešiojamus kryželius. O mokyt.
rovė Nissan Motor Co. susitarė! Neseniai įvykusioje
Afrikos Tang nutarė nebegrįžti į tėvynę.
niams pareigūnams ypatingai Karnišovą, laikinai dėstanti isto
su Ispanija atidaryti B a reelonoje * Vienybės organizacijos konferen- Jis pareiškė Prancūzijoje, kad Ha
nepatinka mūsų pareiškime mi-; riją, LX kl. tyčiojosi iš mok.
„ D a t s u n " automobilių fabriką.
j ciioje Etiopija skundėsi, kad Egip- nojaus vyriausybė sukoncentruo
niraas siaubingas tikinčiųjų, ak- į Ritos Durr.biiauskaHės, liepdaFloridos
komisija,
tyrinėju-''tas
piktnaudoja Nilo upę, nu- ta į kelias nesąžiningų, nesugetyviai pamaldose dalyvaujančių, Į ma pasakoti tai apie praeities,
kreipdamas
dalį jos į Sinajų, išfbančių biurokratų ranicas. Ši neusi
nelaimę,
kurioje
prekinis
laivą
Mieste daugiau prekių, jos brangesnes
vaikų terorizavimas bei niekini- Į tai apie dabarties kunigus, t a i
kur
vandens
gausiąs ir Izraelis. kusi grupė veda kvailą ir nusi
nugriovė Sunshine Skyvvay tiltą
mas.
apie Bažnyčios padėtį. Net 45
Lausanne. — Tarptautinio brangesnės. Skirtumas tarp p*- ir žuvo 35 žmonės, nustatė, kad
Pernai, pradėjus kalbėti apie kalstamą klasių kovą, nesugeba
Nenorėdami ištęsti savo pa- i minučių neužteko — viešos pa olimpinio komiteto vykdomosios I prastų kainų ir „olimpinių" kai- dėl nelaimingo atsitikimo kaltas Sinajaus drėkinimą, buvo kalba tvarkyti ekonominių reikalų, ve
reiškimo, mes konkrečių faktų ; ^ ^ b u v o Pratęstos dar ir per tarybos narys, grafas Jean de j nu eis sovietų olimpiniam korai- laivo pilotas. Jis aiškinosi, kad ma ir apie Nilo vandens panau da šalį į bedugnę. Sąjunga su
Beaumont pareiškė Šveicarijoje, į tetui.
nenurodėme: vaikų terorizavi- i pertrauką,
stiprus vėjas nubloškė laivą į til dojimą Izraelio žemės ūkiui, ta Sovietų Sąjunga Vietnamui pra
jog Sovietų Sąjunga apmoka kePartijos vadovybė jau baig : a to atramą.
m a s vyksta Lietuvoje tokiu |
(Bus diu-Kiau^
čiau kai kurie mokslininkai nuro gaištinga, nes izoliuoja kraštą
lionės išlaidas 40 valstybių spor- Į „išvalyti" Maskvą, kad užsienio
dė, kad šitoks projektas labai nuo didelės galybės —Kinijos,
i tininkams iš 96 kraštų, užsira svečiai nematytų girtuoklių, val
daug kainuotų ir nežinia, ar jissu kuria neišvengiamai teks tu
Kas Afganistane
šiusių dalyvauti Maskvos olim katų. Jaunimas išsiunčiamas iš
iš viso yra įgyvendinamas. Pats rėti bendrą sieną, būti kaimyne.
piniuose žaidimuose, kurie atida miesto, kad „neužsikrėstų" Va
prezidentas
Sadatas yra vadinęs
naudoja dujas?
Kainų kilimas romi liepos 19 d. Ši parama su karų pasaulio įtakomis, vaikai
numatomą naują kanalą „Tai
Kabulas.
—
Afganistano
radi
kelia kaltin'mą, jog Maskva pa siunčiami į vasaros stovyklas. Mikos kanalu", tačiau kovo mėne
svarbi problema
perka atskirų kraštų komitetus, j licija sugaudė apie 50 disidentu, jas paskelbė, kad 68 asmenys pa sį jau buvo pabrėžiama, kad Ni
Neu? Y orkas. — Viešosios opi
ligoninėn,
apnuodyti
siekdama padidinti dalyvaujan-]kad jie nesusitikinėtų su užsienio guldyti
lo
vanduo
bus
skiriamas
tik
Egip
nijos
tyrimai klausinėjo amerikie
čių skaičių.
reporteriais. Net senų, apdaužytu "banditų" naudojamom nuodin to Sinajaus drėkinimui ir Izraelio
Tarptautinio komiteto pinai automobilių savininkai gavo į-"pė- gom dujom. Kaip žinoma, afga Negevo dykumos jis nepasieks. čius, kurios problemos šiais me
tais yra valstybei svarbiausios.
Ajatola pripažįsta — Iranas chaoso
ninkas lordas Killanin pareiškė. j'mą „nerodyti savo laužo" Mask nų laisvės kovotojų sluoksniai ne Egipto laikraštis „Al Ahrarn"
Pagal atsakymus, nustatytas tų
kartą
skundėsi,
kad
sovietų
kaTeheranas. — Irano radijas tifos vadai, jų tarpe minėtas aja jog žaidynėse nebus leidžiama vos gatvėse, nes užsienio sve riuomenė naudoja dujas. Sukilė- ] P a b r ė ž ė ' * • * k a ? a . l u " " į * svarbiųjų rūpesčių sąrašas. Pir
par-1 dalyvauti individualiems sporti- čiams stengiamasi padaryti ge lių vadai tvirtina, kad Kabulo I * f P ™ * ' " , ^ t u r i n t Izraelio mauja infliacija, po jos eina ener
paskelbė ajatolos Khomeinio pa :-/a Beheshti, Ū£&»Tįoe
mnKams
- k u r l u nepatvirtino na- riausią įspūdį.
reiškimą, kuriame jis pirmą kar lamentas turi parinkti premjerą, i
gijos šaltinių išvystymas ir ener
milicija ne kartą naudojo dujas j s P a u d o s k a l b ų a P ie " z y d m t l X f
CI0 nal
Sovietu
spauda
kasdien
skelbia
eva
Chicago
„Sun
Times"
praneša
\
'™i
komitetai.
tą pripažįsta nuomonių skirtu
/
gijos taupymas. Ketvirtoje vietoje
minioms
išsklaidyti,
riaušėms
mal-1
£
Grafas d e
Beaumont, prancu- „Žlugo antiolimpinė JAV strate sinti. Iš to daroma išvada kad
mus pačioje islamo respublikos iš Turkijos apie Irake organizuoPrezidento Sadžto įspėjimas įrašyta šalies gynyba, toliau —
zas
ats,sake
A l i o t i , kiek Scvie- gija", „Olimpiadai — vieningas karo veiksmams stiprėjant Kabu Etiopijai neliesti Nilo upės, ko vyriausybės galios ir lėšų augi
vadovybėje. Jam rūpi grėsmė iš jamą Irano pabėgėliu armiją. Jo- >
tu
Amerikos ar Sovietų Sąjungos, je jau vra apie 8,000 vvrų. Šiai I Sąjungai kainuos suvežti abe- pritarimas", „"VVashingtone — su lo apylinkėse, mieste irgi prasi mentatorių manymu, tėra propa mas, karo vengimas, pramonės
kalbėjo ajatola, tačiau dar dau dezertyrų kariuomenei vadovau-1 i ^ n c i ų valstybių sportininkus. s:»rzimmas ir jnirsis .
dėjo neramumai. Spėjama, kad gandinis gestas. Iš Etiopijos aukš gamyba.
Jis
atsisakė
suminėti
kraštus,
!:uSovietų
Sąjungos
moterų
krepja
anksčiau
pabėgę
Irano
kari
giau rūpi vyriausybėje pasireiš
Tarp trijų mažiausiai balsų ga
ligoninėn paguldyti riaušių da tumų ateina tik Mėlynasis Nilas.
kęs nevieningumas. Valdžios vy ninkai, kurių dalis yra pasiryžę rie sutiko priimti Maskvos lėšas, š'nic rinktinė lankosi Cekoslova- lyviai.
Didesnė vandens dalis prasideda vusių rūpesčių: nedarbas, „Rusi
rai turi suderinti savo pažiūras, sugrąžinti buvusį šachą, o kiti Kai kurios valstybės siunčia vos«kijoje. Šios rinktinės kapitonė —
Afganų sukilėlių žiniomis, ne Ugandoje, ties Viktorijos ežeru, jos sustabdymas" ir pajamų mo
turi daryti kompromisus, nes ki pasisako už Irano respubliką, ku du ar tris sportininkus, kad tik Į A. Rupšienė. Komandoje dar yra seniai 48 sovietų kariai bandė eina per Sudaną, kur susitinka kesčių reformos.
taip ,,mes negalėsime vadovauti riai vadovautų paskutinis prem būtų daugiau vėliavų atidarymo I „Maskvos dinam'etė T . Daunie- pabėgti iš savo dalinio ir prisi prie Kartoumo miesto su Mėly
parade, pasakė de Beaumont.
nė ir komandos sienlaikraščio vy
Sovietu Sąjungoje
valstybei,
negalėsime išlikti", jeras Bachtiaras, kuris šiuo metu
nuoju Nilu. Viktorijos ežeras vra
David
VVillis,
„Christian riausioji dailininkė V. Beselienė. jungti prie sukilėlių, tačiau laisgyvena
Paryžiuje.
įspėjo Khomeinis, pirmą kartą
vės "kovotojai įtarė, jog tai komu- Ugandos, Kenijos ir Tanzanijos
mažiau žydų
Turkijai rūpi įvykiai kaimyni Science Mon'tor" korespondentas Į Sovietų moterų krepšinio i f l l l i nistų apgaulingas sąmokslas ir vi nuosavybė. Baltasis Nilas yra
pripažindamas, kad šalis „yra
Neto Ycrkas. — Amerikos žy
niame Irane, kur prie Turkijos Maskvoje, pasikalbėjęs su masK- j nė Montrealio žaidynėse laimėjo sus sovietų karius, išskyrus tris, daug didesnis už Mėlynąjį.
chaose".
dų
žinių agentūra rašo apie So
viečiais
apie
olimpinius
žaidimus,
aukso medalį. Kapitonė Rupš'ePrezidentas Sadatas savo kal- vietų Sąjungos gyventojų surašy
Kaip žinoma, Irane labai stip sienos nerimauja kurdai, įvyksta rašo, jog nuomonės Maskvoj įvai nė tvirtina, kad „merginos ir šie išžudė.
ri musulmonų dvasiškių grupė, kariniai susikirtimai su Iraku. rios. Vieni tvirtina, kad boikotas met pasistengs neapvilti krepši
mo duomenis. Jei 1959 m. Sovie
susijungusi į islamo respublikos Turkija mielai norėtų išvengti padės sovietų sportininkams lai nio mėgėjų lūkesčių".
tų Sąjungoje buvo 2.3 milijonai
partiją, kuriai vadovauja revoliu konflikto tarp arabų ir persų, nes mėti daugiau medalių, kitiems
žydų, tai pernai jų liko 1.8 mil.
Ne vienas ok. Lietuvos sporti
jai reikalinga nafta iš Irano ir
cijos komiteto sekretorius ajato
Dėl šio skaičiaus mažėjimo kal
keliamas ninkas dalyvaus olimpinėse žai
arabų kraštų, todėl turkams bū nusibodo spaudoje
la Beheshti. Revoliucijai vadova
ta
emigracija. Rusijos respubli
triukšmas ir beribis olimpinių dynėse. Neseniai šuoliuose į tolį
tina išlaikyti neutralumą.
vę pasauliečiai, kurių tarpe žy
koje
gyvena apie 700,000 žydų
žaidimų propagavimas. Visas TJ»S pirmą vietą laimėjo V. BardausSakoma, kad Egiptas, kuris su
miausias prezidentas Bani Sadir 634,000 — Ukrainoje.
triukšmas skirtas užsieniui, kal kienė su 6 m 68 cm (pasaulyje
šachui globą,
ras, laikomi nuosaikesniais poli teikė buvusiam
Sovietų Sąjungoje yra 262.4
bėjo vidutinio amžiaus vyras. penktas geriausias
rezultatas).
tikais. Ajatola Khomeinis pareiš yra aktyviai įsijungęs į iraniečių Kas iš tų žaidimų paprastam žmo Vilnietis R. Valiulis ir „maskvie
mil. gyventojų, iš jų rusai suda
kariuomenės
organiza
kė nesusidėjęs nė su viena grupe, egzilų
ro 52.4 nuoš. Rusų nuošimtis
gui? Nei mes gausime daugiau tis" M. Lingė puikiai pasirodė
tačiau pažymėjo, jog nereikėtų vimą.
vis mažėja,
1955 m. jų buvo
maisto, ne matysime daugiau pre 400 m bėg me, pasiekdami nau
kitaip manančių revoliucijos vei
54.6,
o
1970
m
.
—
53.4.
kių Viskas tik dėl valdžios gar ją Sovietų Sąjungos rekordą —
kėjų tuoj apšaukti islamo prie
Ameriką lankys
bės, pareiškė jis. Nors buvo ži- 45.4 sek.
šais.
n ; ų, kad valdžia priveža j par
KALENDORIUS
daugiau užsieniečių duotuves daugiau prekių, paaiš — Iranas susitarė su Brazilija,
Pastaruoju metu didžiausius
nuomonių skirtumus sukelia ne
Birželio 12 d : Onufras, KunoWashingtonas.
— Turizmo kėjo, kad tos prekės bus žvmiai kuri kasdien gaus 60,000 starinių
tik amerikiečių įkaitų klausimas, agentūra paskelbė, jog šiais me
ra,
Vadulis, Rūta.
Irano naftos.
bet ir Irano premjero parinkimo tais pirmą kartą per daug metu milijonų svečių, neskaitant kana
Birželio 13 d.: Antanas, Akvili— Savo vaikų knygomis apie
būdas. Prezidentas Bani Sadras, Amerikoje lankysis daugiau už diečių ir meksikiečių. Dolerio ver- vaikų auginimą oagarsėjęs d r .
na, Suvaidas, Minkantė.
kurį Irano balsuotojai išrinko di sienio svečių, negu amerikiečių H nukritus, daugiau žmonių ga- Benjamin Spock buvo nubiustas
Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:25.
dele balsų dauguma, reikalauja — užsieniuose. Spėjama,
kad i Ii sau leisti aplankyti Ameriką. | 25 dol. bauda už demonstraciją Sovietų kariuomenės dujų karo dafnio kareiviai pra'itr.uosc, kurių nuotrau
ORAS
teisės paskirti premjerą, kurį pa apie 8 milijonai amerikiečiu va- j Pernai čia lankėsi 6.9 milijonai ; nrieš branduolinius ginklus prie
ką paskelbė Sov'o'o agentūra
Afga-ts'.ano \ r .•-••; v-v-v- :a: v:s dainiau
tvirtintų neseniai išrinktas par- ŽJ U O S atostogų į užsienį, o iš už-j turistų, o amerikiečių, važiavusių .Pentagono rūmų, kur jis trukdė šk^-džias:. kad rusų kariuomene raudoja nu'vJ ng.is d . įs pr '-t afca"us
Saulėta, temperatūra dieną 80
lamentas. Radikalieji islamo par-1 s ienio kraštų laukiama apie 8.2 į kitas šalis, buvo 8.25 mil.
Į judėjimą. Spockui jau 77 metai.
sukilėlius
laipsnių, naktj 60 1.

MASKVA "SUPERKA"
ŽAIDYNIŲ DALYVIUS

Irake organizuojama
persų kariuomenė
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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.

Redaguoja Kmilijft Pakalniškienė. Rankraščius siusti adresą
E. Pakalniškienė, 3948 S. Artesian Ave,, Cbicago, ŪL 60632

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

CHORO BANKETAS CHICAGOJE
Vyriausia seimininkė — P. Bilitavičienė. Pyragus buvo iškepu
sios ir padovanojusios pačios cho
ristės, tuomi sumažindamos ren
gimo išlaidas. Gražu, kai visi dir
b a iš vieno.
Galingas W a l l y Tenclingerio
orkestras viliojo šokiams. Skam
bėjo tango, valsas,
lietuviškas
suktinis. Šokiai dar labiau išju
dino svečius, kalbos virte virė, ir
taurės skambėjo už šaunų chorą
ir jo banketą.
Buvo ir laimėjimų stalas. Bu
vo ant jo ir Stasės Grigaliūnie
nės nutapytas paveikslas. Kiek
vienais metais ji nuolatinė vyčių
choro mecenatė, padovanojo chorui paveikslą.
Ne tik choras tą vakarą davė
mums puikų koncertą, bet ir pa
tys svečiai "koncertavo". Jiems
taip pat vadovavo Faustas Stro
Buvo puiki programa, geras
lią, akordeonu pritardamas. Su
koncertas. Balsai gražiai skambė
giedota "Ilgiausių metų" veik
jo, visi k a i p vienas traukė savo
liam vadovui vyčių tautinių šo
partijas. Dainos buvo parinktos
kių grupės, Pranui Zapoliui, jo
linksmos, ir choristų veidus puo
gimtadienio proga.
šė graži šypsena. Apie 30 choristų
Šešios valandos prabėgo nepa
balsų skambėjo gyvai ir stipria:.
stebimai greitai. Gaila, kad reikia
Reikia džiaugtis, kad į vyčių cho
žmogui ir poilsio. Tačiau ir da
rą ateina naujų balsų. T a s pa
bar, kai prisimename choro ban
rodo, kad jis d a r ilgai galės gra
ketą, darosi linksma, kad vyčių
žiomis dainomis džiuginti lietu
choras Chicagoje yra toks gražus,
vius Amerikoje.
toks pilnas energijos ir stiprybės.
Po koncerto choristės pradėjo
E. Pakalniškienė
nešti į stalus karštą
vakarienę.

BaLandžio 19 d. Vyčių salėje,
Chicagoįe, buvo vyčiu choro b a n 
ketas. Nors ta vakarą buivo lietu
viu operos Marijos aukštesniosios
mokyklos salėje, tačiau ir banke
te dar dalyvavo apie 200 žmonių.
Vyčiu salė dabar yra graži, švietė
visos didžiosios
lempos, svečių
nuotaika ilimksma, kaip tų lem
pų šviesos.
Vakarą pradėjo choro pirmininikė Estelle Ro-gers. Ji pristatė
reng rno komiteto pirmininką Jo
ną Aukščiūną, -padėkojo komite
tui už darbą, padėkojo radijo va
landėlėms
ir
laikraščiams už
banketo išgarsinimą, o labiausiai
dėkojo svečiams už atsilankymą,
kad jie p a r ė m ė vyčių chorą. Ir
pakvietė choro vadovą Faustą
Strolią pradėti vakaro . meninę
programą.

Nuotr. J. Gaižučio

Tautinių šokių grupė "Audinys" atlieka programą.

• Administracija dirba kas- • • Redakcija straipsnius taiso sadien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j Vo nuožiūra. Nesunaudotų straipsdieniais nuo 8:30 iki 12:00. ! nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
anksto susitarus. Redakcija už
! skelbimų turinį neatsako. Skef8:30 — 4:00, šeštadieniais j b i m ų k a i n o s prisiunčiamos gavus
8:30 — 12:00.
j pra 5 ym ą.

roito lietuvių jis mylimas. Kai grupė "Audinys". Nors ir ankškurie kalbėtojai savo sveikinimus širdžios. Iš visų jautei, kaip po
perpynė humoru (A. Misiūnas, puliarus čia jubiliatas, kaip Detkun. J. Staškus).
toj scenoj, visus keturis šokius
Ilgiausiai ir prasmingiausiai pašoko sklandžiai, su šypsena.
MICHIGANO RESPUBLIKONŲ ŽMOGUS, KURIAM SKIRTOS
prašneko kun. V. Kriščiūnevi Pranešėjos pareigas labai gražia
užregistruoti?).
KONVENCIJA
TRIJŲ ANGELŲ PAREIGOS
čius. Gaila, kad jis pakviestas lietuviška tarsena atliko Birutė
Po kun. K. Simaičio invokacijos, po invokacijos, o ne pačiam aka Bublienė. Akordeonu grojo Vidas
Birželio 6 — 7 dienomis Pon(Keletas kun. D. Lengvino
iš eilės kalbėjo šie asmenys: kun. demijos gale.
(Nukelta į 5 pusi.)
tiace įvyko Michigano respubli
pagerbimo įspūdžių)
V. Kriščiūnevičius, Jonas Gaižu
konų konvencija, kurioje buvo
Po kalbėtojų prabilo trumpai
Šio dienraščio gegužės 17 d. lai tis (PLND vardu), studentė Kris
renkami delegatai į 'respubliko
pats
jubiliatas. Jis tik padėkojo vi
doj, pateikdamas 40 metų kuni tė Jankutė ir Jonas Asminas (abu
Advokatų Draugija
nų partijos konvenciją, kuri vyks
siems,
kurie kuo nors prisidėjo
gystės sukaktį švenčiančio kun. skautų vardu), Albertas Misiū
VALDEMARAS BYLATTIS
Detroite liepos 14 — 18 dienomis.
Domininko Lengvino kuklią bio nas (Šv. Antano para p. tarybos), prie šių iškilmių surengimo. Pa
IR
Nors George Bush jau yra atsisa
grafiją, pastebėjau, kad Detroite Leonas Matvėkas (savo šeimos ir galiau J. Gaižutis įteikė jam visų
VINCAS BRIZGYS
kęs savo kandidatūros į preziden
ruošiamasi jubiliatą
pagerbti.' kun. Juozo Kluoniaus vardu), svečių dovaną, ir visiems galin
tus, bet jis dar nėra atleidęs savo
Teisių d a k t a r a i
sugiedo
Toks viešas pagerbimas įvyko bir-Juozas Kinčius (Šv. Antano para p. gai "Ilgiausių metų"
delegatų, todėl dar tarp jo ir Ro2468 W. «»th Street, Chicaco. ™želio 1. Lietuvių namuose. Jį jaukų rinkėjų k-to), Stasys -Šimo- jus, akademinė dalis užsibaigė.
na'.d Reagan rėmėjų vyko kon
Visi tol. 778-8000
Meninę
programą
pradėjo
jau
rengė Detroito Lietuvių l a m v liūnas (tautininkų ir karių raValandos pagal susitarimą
kurencija dėl delegatų, ypač kas
draugijos, Dariaus — Girėno klu movėnų), Algis Zaparackas (Lie gražiai susišokusi tautinių Šokių
atstovaus Michigano respubliko
bo ir berods Stasio Butkaus šau tuviškų melodijų), Vincas Ta
nus. Respublikonų partijos cent
lių kuopos valdybos. Nepaisant mošiūnas (St. Butkaus šaulių
riniame komitete. Išrinkti Peter
Tel. ofiso ir buto: OLymptc 2 - 4 1 5 9
kad šių iškilmių išvakarėse dau kp.), Stasys Garliauskas (ALB ra-,
DR. K. G. BALUKAS
Secchia ir Ronny Riecker, modegelis puotavo dvejose vestuvėse, dijo klubo), J. Atkočaitis (vėl
DR. P. KISIELIUS
Akušerija ir moterų ligos
ruoto sparno' atstovai.
o tą patį birželio 1 rytą vėl dide D L N D darbuotojų), E. MilkausGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ginekologinė Chirurgija
1443 So. 50th Ave., Cicero
Iš lietuvių konvencijoje daly lis būrys išvyko į Dainavą, į atei kas (Dariaus-Girėno kl.). Raštu
S449 So. Pulaski Road (Cravrford
Kasdien
1-3 vai ir 6-8 vai. vak. išskyrus
Medical Building). Tel. LU 5-6446
vavo: dr. Algis Barauskas, Saulius tininkų šeimos šventę, kun. D. sveikino LTS-gos Detroito skyr.
treč. Sešt. 12 "fki 4 vai popiet
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Anužis, Juozas Račiukaitis, Jonas Lengvino pagerbti susirinko apie pirm. Jonas Švoba ir Detroito Lie
Priima hgonius paga! susitarimą
Tel. REliance 5 - 1 8 1 1
tuvių
kultūros
klubo
pirm.
An
150
žmonrų
iš
visų
Detroito
pa
Urbonas ir Algis Zaparackas, Sau
tanas
Musteikis.
Vėliau,
vaišių
kraščių,
keletas
iš
Windsoro,
vie
lius Anužis išrinktas delegatu, o
DR. VVALTER J. KIRSTUK
Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233
dr. A. Barauskas altemate delega nas iš Londono, viena giminai metu, dar sveikino kun. J. StašLietuvis gydytojas
kus ir Balfo 76 sk. atstovas Cėsys
DR. PETER T. BRAZIS
tu į Respublikonų konvenciją. tė iš Chicagos.
3925 West 59th Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Šadeika. Visos sveikinimo kalbe
Vai: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4
Dviejų lietuvių išrinkimas sukė
Pagerbimo akademiją atidarė lės buvo trumpos ir daugelio nuo2434 West 71st Street
vai. popiet ir 6-8 vai. vak Treč. ir šešt.
lė nepasitenkinimą kai kurių tau D L N D veikėjas Jonas Gaižutis.
Vai.; pirm., antr.. ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 uždaryta..
- į .
tinių grupių atstovų tarpe, bet Prie garbės stalo pakvietė jubilivai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus
iiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiifiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiHit!
i tai nebuvo kreipiama dėmesio. jatą kun. D. Lengviną, kunigus
DR. IRENA KURAS
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
GYDYTOJA
IR CHIRURGE
Džiugu, kad lietuviai ir jų dar Viktorą Kriščiūnevičių ir Kazi
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
bai yra pastebimi ir tinkamai įver i mierą Simaitį, Lietuvių namams
DR. EDMUND E. CIARA
SPECIALISTĖ
0PTOMETRISTAS
tinami partijos vadovybės.
MEDICAL BUILDING
•
daugelį metų paaukojusį Joną
2709 West 51st Street
J. U. Atkočaitį su žmona Anele ir vė
3200 W. 81st Street
Tel. - GR 6-2400
Radijo Valanda Jau S9 metus tar
liau atvykusį Londono lietuvių nauja New Jersey. N«w York Ir Con- Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir Va!.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v- p.p
MIRĖ DAMUŠIŲ DUKRA
neetieut lietuviams !
7-9: antrad. ir penkt 10-4:šeštad. 10-3 vai. Ofiso tel. RE 7-1168: rezid. 239-2919
Birželio 7 d. Clevelande mirė parapijos kleboną kun. Joną Staš- Kas Šeštadienį nuo • Iki S vai. po
Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6 - 9 8 0 1
buvusi detroitietė Indrė Damu- kų. Programos vadovu pakvies piet iš WEVD Stoties New Yorks Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839
ki!., AM ir nuo 7 Iki g vai
Stasė Grigaliūnienė (viduryje), dovanojusi savo pieštą paveikslą Chicagos Šytė-Cepulienė, dr. Adolfo ir Jad tas Dariaus-Girėno klubo vedė 1330
DR. J. MEŠKAUSKAS
vak. 97.9 meg. FM.
DR. E. DECKYS
vyčių chorui. Paveikslą laiko choro pirmininkė Estelle Rogers ir vakaro vygos Damušių duktė. Gili už jas Edvardas MiDcus-Milkauskas
GYDYTOJAS IR CHI8URGAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
rengimo pirmininkas Jonas Aukščiūnas; dešinėje stovi Kazys Rožanskas.
(čia turiu pastebėti, kad "berods" Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS
Specialybė vidaus ligos
toecialybė — Nervų ir
uojauta visiems artimiesiems.
ir "bene" atsiranda, kai publika,
2S4 Sunlit Drive
Emocinės ligos
2454 West 71st Street
AUKŠTOS PAREIGOS
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING
ar
bent
jau
spaudos
atstovai,
ne
(71-mos
ir Campbell Ave. kampas)
Watchung, N. J. 07066
Parke. Jį organizuoja Chicagos
G E G U Ž I N Ė CHICAGOJE
6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad .antrad .ketvirtad irpenktad.
aprūpinti
rašyta
programa;
argi
Algis Zaparackas yra Michi
Lietuvių Taryba.
Valandos pagal susitarimą
3 iki 7 v p. p. Tik susitarus.
TEL. — 7SMCM (201)
Liepos 4 d. Illinois - Indianos
gano valstijos respublikonų par gali žmogus viską girdėti, viską !
IS DAYTONO KUOPOS
Telef. - 2 8 2 - 4 4 2 2
apygardos vyčiai rengia gegužinę
tijos centrinio komiteto — ketvir ten pat užsirašyti, visus titulus tiiillitiiliuillllllllllllfIIIIIIIIUMIlllllllltll*
DR. A. B. GLEVECKAS
VEIKLOS
Chicagoje. Yra jau sudarytas ren
tas vicepirmininkas — etniniams SJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!£
Dr. ROMAS PETKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
gimo komitetas, kuris rūpinsis,
Balandžio mėnesio susirinkime reikalams.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Tel. - BE 3-5893
Ofisai:
kad atvykusieji svečiai galėtų girdėjome, kaip Aldona Ryan kal
Specialybė AkiŲ ligos
NAUJA TARYBA
111
NO.
VfABASH AVE.
3907
West
103rd
Street
linksmintis kaip reikiant. Prasi bėjo per septintąjį žinių kanalą
4200 NO. CENTRAL AVE.
I
Dievo
Apvaizdos
lietuvių
Valandos
pagal
susitarimą
dės gegužinė 12 valandą, ir tuo apie Sovietų Sąjungos dvigubos
Valandos pagal susitarimą.
jau bus galima valgyti pietus — pilietybės
įstatymą.
Ričardas parapijos tarybą, gegužės 18 d. įvy
Ofiso tel. — 582-0221
PRANEŠIMAS
dešras, kugelį, kopūstus ir kitką. Noreikas buvo užrekordavęs ir at kusiame parapijos susirinkime! {
DR. FRANK PLECKAS
DR. JANINA JAKSEVlClUS
išrinkti
bei
kaden
Vyčių kuopos turės žaidimų kios nešė pasiklausyti. Tame pačiame naujai
(Kalba lietuviškai)
JOKS A
kus, mažiesiems svečiams bus įdo i susirinkime Pranciška Mikalaus- cijoms baigiantis perrinkti: Al
OPTOMETRISTAS
VAIKŲ LIGOS
m u pažaisti. Apie 3 vai. W a l l y • kienė padovanojo kuopai savo vy- fonsas Juška, Alfonsas Kasputis,
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
6441 S. Pulaski Rd.
"Contact lenses"
Tenclingtr orkestras pradės groti ro Jurgio išdrožinėtą medinį kry- Vytas Petrutis, Juozas Matekūnas
2
6
1
8
W
71st
St. - Tel. 7 3 7 - 5 1 4 9
Valandos
pagal
susitarimą
šokiams. Bus ir šokių konkursas. I žių. Jo antroje pusėje yra išdrož- ir Aldona Milmantienė. Pirmoji
Vai. pagal susitarimą Uždaryta treč
Vyčių sodelis yra gražiai sutvar- ; tas vytis ir "Č 96, Dayton, Ohio". kandidatė — Danutė DoveinieOfs. PO 7-6000. Rez GA 3-7278
kytas, galės žmonės šokti ir jame. I Tas kryžius bus naudojamas per nė. Antriems metams yra likę: Į
SEKMADIENĮ, BIRŽELIO 15 D.
DR. A. JENKINS
DR. LEONAS SEIBUTIS
Salė turi naujas ąžuolines grin-"; maldos dienas ir kuopos šventes. Alfonsas Velavičius, Ona Valat
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
dis. Jei sode bus karšta, salėje: Savo globėjų K. ir S. Petkų va- kienė, Česlovas Staniulis, Vacius I
3844 West 63rd Street
PR0STAT0 CHIRURGIJA
Įvyks šia tvarka*.
veiks vėsinimas. Pirmininkas Al-. dovaujami 96-tos kuopos jaunieji Lelis ir Jonas Urbonas. Parapijos
Valandos paga! susitarimą
2656 W 63rd Street
10 vai. vėliavų pakėlimas Marąuette Parko parapijos aikSgirdas Brazis prašo vyčius padėti balandžio 25 d. Lietuvių klube klebonas kan. Viktoras Kriščiūne E
{Vai
antr
1-4 popiet ir ketv 5-7 vak
6132 S Kedzie Ave Chicago
tėję. Dalyvauja Dariaus-Girėno postas ir kitos lietuvių orgaOfiso tel. 776-2880, fezid. 4 4 8 - 5 5 4 5
gegužinėje dirbti. Juk šiais me- i pardavinėjo keptas žuvis. Ta pro vičius yra nerinktas tarybos na =
WA 5-2670 arba 489 4441
I
nizacijos.
tais į Chicagą atvažiuoja iš kitų | ga buvo ir dovanų paskirtymas. rys. Viso 11-ka asmenų.
DR. K. A. JUČAS
10:30 vai. Pamaldos Svč. M. Marijos Gimimo bažnyčioj.
DR. J. J. SIMONAITIS
J. U. =
Kiekvienais metais švenčiama
miestų lietuviai dalyvauti šokių
ODOS LIGOS
=
šv. Mišias atnašauja Vysk. Vincentas Brizgys, pamokslą sako
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
šventėje, jie atvyks ir į gegužinę. organizacijos kūrėjų diena buvo
E
kan. Vaclovas Zakarauskas. Gieda parapijos choras, diriguoTel.— GR 6-0617
Valandos pagal susitarimą
Tad vyčiai turi pasitempti. Lau balandžio 26. Jos rengimo komi renka lietuviškų Kalėdų eglutės E
jamas Antano Lino. Vargonais groja Kazimieras Skaisgirys.
6958 S. Talman Ave.
kiami ir kviečiami yra visi lietu tetui vadovavo Eleonora Mantz. papuošalų dirbti. Susirinkę buvo
jstaigos ir buto tel. 652-1381
E
10
vaL
pamaldos
Liet.
Ev.
Liut.
Tėviškės
parapijos
bažvakarienė.
Juozas pas Mariją Lukienę, ir pas Sally
viai dalyvauti gegužinėje, Ame Buvo puiki
Ofiso tel HE 4-2123. namų GI 8-6195
=
nyčioj. Pamaldas laiko kun. Eugenijus Gerulis.
DR. FERD. VYT. KAUNAS
rikos laisvės dieną praleisti su vy Mantz parodė ekrane vaizdus iš Miller.
Gydytojas ir Chirurgas
DR. V. TUMAS0NIS
Tuojau po pamaldų akademija Svč. M. Marijos Gimimo
Maldos diena už Lietuvą 9v. E
kuopos veiklos praeityje. Stefani
čiais.
E. P.
DIPLOMATE.
AMERICAN BOARD
E
parapijos
salėje.
Kalbėtojai
gen.
kons.
Juzė
Daužvardienė,
S
CHIRURGAS
ja Raštikienė buvo pasveikinta Kryžiaus parapijoje buvo gegužės
OF FAMII.Y PRACTICE
=
vysk. Vincentas Brizgys, dr. Kazys Šidlauskas ir kun. Eugeni- •£
BIRŽELIO ĮVYKTU MINĖJIMAS
2454 West 71st Street
gimtadienio proga. Jau 31 me 6 d. 96-ta kuopa mišias už Lie E
1407 So. 49th Court. Cicero. III.
Vai : pirm , antrad , ketv ir penktad 2-5 ir
jus Gerulis.
s
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč. ir šešt 6-7 — iš anksto susitarus
Illinoiss-Indianos apyg. vy tai, kaip gyvena ji Amerikoje.
tuvą turėjo gegužės 19 d.
Meninę dalį išpildo "Lietuvos Aidų ' ved. Kazė Brazdžio- ~
čių kuopos organizuotai su vėlia
Anelė Petkuvienė sveiksta po E
Kuopa aktyviai ruošiasi Vidu
Ofs tel 586-3166: namu 381-3772
=
nytė
ir Ramunė Tričytė.
S
DR. IRENA KYRAS
vomis dalyvauja Baisiųjų Birže- rio - vakarų kėgliavimo turnyrui, operacijos. Jurgis Mikalauskas
DR. PETRAS 2U0BA
DANTŲ GYDYTOJA
Lietuvių visuomenė ir organizacijos (su vėliavomis) kvie- a
lio dienu minėjime Chicagoje Kuopos sporto vadovas yra E. jaunasis baigė vidurine mokyk E
2659
W
59
St
Chicago
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
|
čiarnos
vėliavų
pakėlime,
pamaldose
ir
akademijoje
gausiai
=
>
lą. Buvo vienas iŠ pirmųjų moki
birželio 15 dieną. Minėjimas pra-'Služas.
476-2112
E
dalyvauti.
I
6745
West
63rd Street
Juozas ir Eugenija Gečai
sidės
iškilmingomis
mišiomis! Vyksta pasiruošimai ir Dayto- nių.
Vai pagal susitarimą Pirm . antr.. treč
Va!:
pirm
.
antr
ketv ir penkt.
Ę
CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBA
=
10:30 vai. Svč. Mergelės Marijos no pasaulinei mugei, ir Kalėdų šventė 25 metų šeimos sukaktį.
ketv 10ikr6val Seštad l O i k i l v a l
2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą
Fran Petkus ?aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiuiuuiiiiui!iiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiuiiiitiiiiiiiiiiuiii^
G i m i m o bašnyčioje, Marąuette i turgui. Kuopos nariai jau susi-

Lietuvos atsiminimai

i

|

į

CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBOS

f

Baisiųjų birželio trėmimų minėjimas

Didesnė laisvė ar

VERGIJOS KAINA
Antikomunistai kaltinami,
kad jie mato šnipus po kiek
viena lova, tačiau įvairus spe
cialistai, patys buvę šnipai
vokiečių, amerikiečių, anglų ar
kitų kraštų įstaigose, tvirtina,
kad tikrai šnipų yra ir jie yra
ten, kur jiems naudingiausia.
Ir jei tokie dirbę kenksmingą
darbą laisvojo pasaulio kraš
tų laisvei pabėga, tai jiems
dovanojamos bausmės, jie iš
lieka Švarūs i r net ap
dovanoti, o kai parašo knygas,
tai už jas gauna gerus hono
rarus Bet ir tie, kurie pabėga,
sumoka gana aukštą pabėgi
mo kainą, nes jie turi gyventi
slaptai, nebegali susitikti su
savo artimaisiais, jie nutrau
kia ryšį su tėvynę ir tas ry
šis jau gana sunkiai bus
sumezgamas tol, kol tie
pavergtieji
kraštai,
kurių
išsižadėjo bėglys, neišsilais
vins. Tačiau ir pačiame pa
vergtame krašte gyvenant
nelengva ir daugelis supran
ta, kad savo kraštą reikia
ginti. Gynimo kaina yra
didelė, bet ir vergijos kaina
taip pat yra didelė. Ir tai
supratę daugelis kovoja, kad
išvengtų
tos
vergijos.
Paskutinis pavyzdys yra
Afganistanas.

Kova už pavergtų ir dar
nepavergtų kraštų laisvę vyks
ta abejose laisvojo ir pavergto
pasaulio pusėse. Kaip yra
slapti agentai, kurie geidžia
Amerikos sunaikinimo, taip
laisvajame krašte yra asme
nų, kurie matydami, kad
pavergiami laisvi kraštai tuo
pavergimu džiaugiasi, ne retas
pakartodamas Maskvos tei
gimus, kad Afganistano liau
dis kovoja už išsilaisvinimą.
Amerikos komunistų vadas
Goss Hali, kuris surado,
pakankamai parašų, kad būtų
įtrauktas į prezidentų kan
didatų sąrašą, pasirinkdamas
Angelą Davis viceprezidente,
aštriai puolė prez. Carterį, kad
Afganistano reikalo iškėlimas
yra piktas noras suniekinti
Sov. Sąjungą, kad Amerika
vėl nori grįžti į šaltojo karo
metus. Esą bereikalingas rėks
mas ir noras gąsdinti Ameri
kos žmones, kad jiems graso
Maskva. Komunistinis taria
mai prezidentinis kandidatas
piktai šaukia, kad tik Hitleris
ir Goebelsas taip šmeižė Sov.
Rusiją. Esą Amerika jau
atsidūrusi tokioj situacijoj,
kad ji nieko nebepajėgia, todėl
ji praranda ne tik jėgą, bet ir
protą. Hali prez. Carterį išva
dina demagogu ir melagiu.
Esą grįžtama į sen. McCarthy
laikus ir grasoma taikai ir
detentei.

Maskvoje minint Lenino
šimto dešimt metų gimimo
sukaktį, vienas iš Sov. Rusijos
komunistų partijos sekretorių
Ponomariovas atvirai savo
kalboje pasidžiaugė, k a d
komunistai daugelyje kraštų
ateina į valdžią. Savo ilgame
žodyje jis be kitko pastebėjo:
"Vietnamo liaudies pergalė,
liaudies valdžios stiprėjimas
Laose, po to režimo likvi
d a v i m a s Kambodijoj,
iš
imperializmo išsivadavo Etio
pija, Angola, Mozambikas.
Nuverstas diktatoriškas reži
mas Nikaragvoje, smūgį impe
rializmui smogė revoliucija
Afganistane, šacho monar
chijos likvidavimas Irane,
patriotų pergalė Zibambveje". Komunistinės priespau
dos atstovas aiškiai džiau
giasi, kad kituose kraštuose
buvo įvesta diktatūra ir teigia,
kad imperializmui smūgį smo
gė Afganistanas. Ir visi žino,
kaip tas smūgis buvo smog
tas, Afganistano liaudis jau
dabar moka kaina už laisvę,
nes žino, kad vergijos kaina
yra daug brangesnė.
Amerikiečiai ar iš viso
Vakarų pasaulis raukosi, kai
reikia kiek pasiaukoti, kad ap
saugotų laisvę. Jiem atrodo,
kad laisvės kaina yra per
aukšta, užmiršdami, kad pate
kus į vergiją reikia mokėti
daug aukštesnę kainą.
Ponomariovas sako: "Pa
saulio tautos turi teisę pa
klausti ponų JAV ir Anglijos
vadovų — kam jūs klaidinate,
kuo remdamiesi kurstote anti
tarybinę kampaniją ir siekkiate didinti tarptautinį įtem
pimą, stiprinti karo pavojų.
Tautų interesai reikalauja nu
traukti tokią politiką, patvir
tinti kursą į įtempimo maži
nimą". Iš vienos pusės
džiaugiasi, kad laimi komu
nistai, o iš kitos pusės kaltina
vakariečius, kad šie tai ak
centuoja.

1941 METŲ SIAUBINGĄ BIRŽELI
PRISIMINUS
Po vienų Marijampolės gim
nazijoje egzaminų, vakare,
eidamas namo, pamačiau mies
to gatvėse ištisas enkavedistų
sunkvežimių voras. Bet man nė
į galvą neatėjo mintis, kad tie
mongoliški budeliai žudys
mūsų tauriausius ir geriausius
tautos vaikus.
Naktį kaimynystėj buvo gir
dėti nepaprasti enkavedistų
šauksmai, plūdimai ir žmonių
raudojimai. Anksti rytą, prasi
vėręs duris, pamačiau kaip
keturi ginkluoti enkavedistai
įstūmė į sunkvežimį buvusį
Vilkaviškio komendantą pul
kininką Matulionį, jo žmoną ir
senutę, vos paeinančia uošvę.
Pulkininkas Matulionis tuo
metu gyveno Marijampolėje ir
dirbo suaugusiųjų gimnazi
joje.
Jis, įstumtas į sunkvežimį,
pasidairė, nusiėmė kepurę, per
sižegnojo ir ašarodamas tarė:
„Sudiev, mieli lietuviai ir Bran
gioji Lietuva"...
Skaudu buvo žiūrėti į su
kniubusią sunkvežimy senutę
jo uošvę, kuri ašarodama bu
čiavo rožinio kryželį.
Tą dieną į gimnaziją neatėjo
mokyt. Antanas Daniliaus
kas, ilgametis tos gimnazijos
mokytojas ir buvęs švietimo
ministerijos aukšto mokslo de
partamento direktorius.Nesu
laukėm ir rusų kalbos dėsty
tojo Antano Skrinskos, buvu
sio Marijampolės apygardos
teismo pirmininko. Be to,
neatėjo į gimnaziją 24 moki
niai. Jie taip pat buvo patekę į
budelių rankas.
Birželio 14—15 d. naktį enka
vedistai Marijampolės mieste
ir apylinkėje užpuolė per 500
lietuvių šeimų, besiilsinčių
savo namuose. Kiekvienas iš
miego prikeltas tos šeimos
narys buvo varomas į vieną
buto kambarį ir čia pusnuogis
laikomas
prieš ginkluotus
enkavedistus. Kiti enkavedis-

J O N A S MIŠKINIS
tai griozde po namus ir reika
lavo ginklų. Iškrėtę butus ir iš
vertę viską aukštyn, išgąsdintą
šeimą apklausinėje surašė
formalumus ir pranešė šeimos
galvai, kad Tarybų respub
likos vyriausybės nutarimu jie,
šeimos nariai, turį išvykti į
kitas Tarybų Sąjungos vietas.
Po to leisdavo apsirengti,
pasiimti šiek tiek mantos ir tuojau sėsti į enkavedistų sunkve
žimį. Kurs tam bent žodžiu
pasipriešindavo, enkavedistai
apstumdydavo ir beveik vien
marškinį preivarta įstumdavo
sunkvežimin. Sugrūstieji į
sunkvežimius buvo vežami į
geležinkelio stotį, grūdami į
prekinius nešvarius vagonus,
kur jie troško be oro ir vandens.
Vežimo metu kaip tik į Mari
jampolę buvo atvažiavęs pas
savo šeimą buvęs Marijampo
lės gimnazijos inspektorius
Dailydė. Enkavedistai, suži
noję, kad jis namie, jį irgi areš
tavo ir su visa šeima išvežė.
Mokytojai, atvykę į egzami
nus, buvo labai susijaudinę.
Vieni neteko kolegų mokytojų
ir savo auklėtinių, kiti savo
artimųjų — brolių, seserų, gimi
nių bei gerų bičiulių.
Egzaminų nutraukti nega
lėjome. Kai kurie mokytojai,
viens po kito, iš gimnazijos din
go. Į pabaigą egzaminų likome
tik mudu su direktorium J.
Litinsku. Mudviejų likimas
taip pat kabojo ant siūlo. Bėgti
negalėjome, nes būtume paro
dę savo silpnumą ir bailumą.
Vieną tremiamųjų traukinį
su užkaltais vagonais išsiuntė
Kauno link. Vakare pastatė ant
atsarginių bėgių antrą trau
kinį su keliomis dešimtimis
vagonų. Buvo aiškus įro
dymas, jog vežimas dar nesi
baigė. Sekančią naktį vežė iš
kaimų ūkininkus ir mieste
lėnus.

Rytojaus dieną, atėjęs į gim
naziją, užėjau pas mokytojų
seminarijos direktorių Natke
vičių pasitarti egzaminų reika
lu. Jo raštinėj neradau. Vienas
mokytojas, žydų tautybės,
pareiškė, man, kad jis, eida
mas į seminariją, matęs, jog jų
direktorių du ginkluoti enka
vedistai vežė į geležinkelio
stotį. Nenorėjau juo tikėti.
Seminarijos direktorius buvo
kairiųjų pažiūrų, socialistas.
Visą laiką su juo skaitydavosi
kompartija ir laikė jį pati
kimiausiu Marijampolėj peda
gogu. Skambinu telefonų į jo
butą. Atsiliepė kažkokio girto
žmogaus balsas. Prašiau jį
pakviesti prie telefono direk
torių Natkevičių.
— Direktorius nuskendo —
jis jau į seminariją daugiau
neateis, — ironiškai nepažįsta
masis pasakė man ir ėmė kva
totis.
Sugrįžęs gimnazijon, pra
dėjau tikrinti mokinių rašo
muosius darbus. Staiga atsi
darė durys, ir įėjo į mokytojų
kambarį, juoda eilute apsi
rengęs mokytojas Bazilevičiu8. Aš užkalbinau jį, bet jis
nieko man neatsakė. Žiūriu į jį
ir jo veide pastebėjau didelį
susijaudinimą. Jis, kiek paty
lėjęs, sako man:
— Norėčiau algą gauti.
Juk dar nelaikąs, sakau
jam. Kurgi išvažiuoji? —
klausiu jį. Ir tuo momentu, kai
aš jį klausiau, įėjo du ginkluoti
enkavedistai ir sako jam:
skarej, skarej... Tik tada
supratau jo tragišką padėtį.
Kol mes su gimnazijos sekre
torium suradome
mokyt.
Bazilevičiaus dokumentus ir
jam išmokėjom algą, praslinko
apie 15 minučių. Po to enkave
distai jį išsivedė.
Mūsų nuotaikos dar labiau
krito. Mokinių nebesinorėjo
egzaminuoti. Be to, nedaug jų į
egzaminus ir susirinko. Dauge-

Išėjom mes pro mirtį, pro skambesį
retežių
Ir tiesiam vėl tau, Nemune,
rankas.
O Lietuva! Aš Tavo vardą
gražų
žadu įpint į motinų
maldas.
Kaip brangūs tavo tie
kalneliai
Rausvi nuo kraujo ir laisvę kritusių
vaikų
Prieš juos suklupsiu
iš toli ant
kelių
Ir eisiu klupščias aplankyt
jų.
(Iš Sibiro lietuvių poezijos)

lis išbėgiojo į miškus ir rugius
pasislėpti nuo enkavedistų. Po
kokios valandos į mokytojų
k a m b a r į įbėgo m o k y t o j a s
Bazilevičius su žmona ir, priė
jęs prie manęs, iš džiaugsmo
ašarodamas, sako: likome, liko
me! Paaiškėjo, kad jis dvi
naktis slapstėsi. Enkavedistai
jo ieškojo namuose ir laukuose.
Kai jis anksti rytą iš miško
parėjo į namus pasižiūrėti,
slapukai (sekliai) jį pastebėjo ir
sučiupo. Bet kol jis apsirengė,
susidėjo mantą ir dar įsiprašė į
gimnaziją eiti algos atsiimti,
tai praslinko apie dvi valan
dos. Kai jį iš gimnazijos
enkavedistai nuvežė į geležin
kelio stotį, jau ir antras trauki
nys su tremiamaisiais buvo išijęs. Enkavedistai, neturėdami
ką su juo ir šeima daryti, pasa
kė jam: „Vy poka teper svobodny" (jūs kol kas dabar laisvi).
Tai jie iš geležinkelio stoties
džiaugdamiesi sugrįžo namo.
Šiek tiek nusiraminę, moki
niams susirinkus į egzaminus,
vėl pradėjome mokinius egza
minuoti. Per dvi dienas žemes
nių klasių mokinius išegzam i n a v o m e ir p a l e i d o m e
atostogų. Liko tik abitureintai.
Egzaminų pertraukos metu
vienas abiturientas pašnibž
dėjo man į ausį, jog greit prasi
dėsiąs Vokietijos karas su
Sovietų Sąjunga. Jis m a n
tvirtino, kad žinios y r a tei
singos.
Vieną dieną visų miesto
mokyklų mokytojai ir jų vado
vybės gavo šaukimus į kompar
tijos būstinę. Mokytojų susi
rinko nedaug. Kompartijos
sekretorius pasakė mums karš

Vergijos kaina yra gana
aukšta, kartais atrodo, kad
kova yra beviltiška, bet tik
rumoje priespauda yra bevil
tiška, nes niekada priespau
dos neišsilaikė,
nepaisant
kokiais gražiais vardais būtų
vadinamos. Laisvame pa
saulyje yra asmenų, kurie
žavisi vergija, bet daug dau
giau yra asmenų, kurie
gyvena pavergtuose kraš
tuose ir kurie tą vergiją kei
kia, laukdami išsilaisvinimo
valandos.
Birželio 14 d. yra Amerikos
vėliavos diena, įsteigta 1916
Priverčiamųjų darbų stovykla Sibire
metais. Į tos Amerikos vė
Žodžiu, Amerikos duoną val liavą nukreiptos viso pasaulio
gąs ir čia labai gerai gyvenąs pavergtųjų, ir laisvųjų akys,
1945 m. balandžio mėnesį buvau perkeltas į
net bandąs tapti JAV prezi nes gali daug kas nemėgti
pirmo aukšto kamerą, kurioje buvau vienas. Vėl
dentu, žmogus, niekina šį kapitalizmo, bet dar daugiau
pradėjau savo dienos maldas, mąstymus. Vienam
kraštą ir linki jam, kad čia su pasaulyje žmonės baidos
būti
kameroje geriau ir blogiau — nėra su kuo
plevėsuotų raudonos vergijos kruvinos spalvos vėliavos, ne
pasikalbėti,
todėl dažniau kalbėjau su Dievu.
vėliavos. Amerika įsileidžia šančios vergiją.
Pasibaigė
karas. Maniau,
kad
pasikeis
tūkstančius pabėgėlių, bet tie,
Kartais ir mums lietuviams
gyvenimo sąlygos ir kaliniams, bet niekas ne
kurie nori vergijos, to nemato. atrodo, kad laisvės kaina yra
pasikeitė.
Vieną dieną spalio mėnesį mane nuvedė į
Įsileidžiant pabėgėlius, tenka per didelė, yra manan;čių, kad
kitą
kamerą.
Čia buvo du kaliniai: Nestrovas ir dar
Amerikai didesnė našta, bet privalomas
kariuomenės
vienas.
Mes
su Nestrovu vėl nudžiugome, kad
Juozas Vaičeliūnas
tokia jau yra laisvo krašto kai tarnybos grąžinimas, kad įvai
turėjome
progos
susitikti. J i s supažindino su savo
na. Ir tenka kovoti ne tik su rūs suvaržymai yra nereika
kameros draugu — Chapmanu, prancūzų rašytoju,
ekonominiais sunkumais, ne lingi arba bent sudaro nepa
kandidatu
j Prancūzijos akademiją. Jis kalėjime jau
tik su slaptais, bet ir su vie togumų, tačiau tie, kurie jau
išbuvo
metus
laiko. Ir jis buvo kaltinamas šnipinė
šais priešais, norinčiais vergi yra pavergti, žino kas yra ver
11
jimu.
Jis
Kinijoje
paruošė filmą pagal savo novelę.
jos. Ir kai toks Hali teigia, kad gija ir už tą nelaimę jie moka
Filmas
kainavo
apie
puse milijono dolerių. Jis į
Sov. Sąjuhga negraso Ameri kasdien didelę kainą, tiek
P a k u t i n ė " d i e n o s Liubiankoje
Prancūziją
grįžo
per
Rusiją, kad išvengtų ilgos
kai, pačios Sov. Rusijos spau materialine, tiek dvasine pras
Grįžus
į
Liubianką,
vėl
teko
pereiti
visus
kelionės vandeniu. Rusijoje jis buvo suimtas, jo
da patvirtina, kad graso.
me.
A1.B.
kalėjimo formalumus. Mane nuvedė į patalpą, kur filmas konfiskuotas. Jis jau puikiai kalbėjo rusiškai.
buvo 7 kaliniai. Įėjęs į kamerą, pasisveikinau. Jie Šioje kameroje buvo geriau: gaudavome papildomą
MASKVOS
KREMLIUS
mane maloniai priėmė. Pirmas, kuris man prisistatė, po 150 gr. duonos, du gabaliukus cukraus į savaitę ir
buvo Nikita, rusas, statybos darbininkas iš porą kartų po sūdytą žuvelę. Šiek tiek buvo šildoma ir
Sachalino. Antras buvo taip pat rusas, ateistas, kamera.
Tai ten tie ,Jlytai", iš kur slenka naktin —
partijos narys. Jis studijavo teologiją partijos
Taip prabėgo žiema. 1946 m. gegužės mėnesį
Noktus okupacijos,
melo;
reikalams.
Kiti buvo kareiviai iš fronto. J ų bylos pašaukė Chapmaną tardytojas. J i s grįžo kaip ne
Tai ten gimė jie — pavergėjai
tautų,
buvo baigtos, ir jie tikėjosi greitai grįžti į savo savas Mes supratome, kad jis buvo klausinėjamas
Tai ten tas košmaras be galo.
pareigas.
apie mus — kunigus. Tą patį vakarą pašaukė ir
Kartą ateistas norėjo su manim pasikalbėti apie Nestrovą. Ir jis grįžo be nuotaikos. Paklausiau, kas
Tai tu tas šaltinis, kur trykšta
klasta,
Dievą. Mūsų pasikalbėjimas išsivystė į pilną atsitiko. Jis žvilgterėjo į Chapmaną ir nieko neat
seminarą. Jis apie Dievą žinojo iš ateistinių knygų, o sakė.
Ir kruvinas ašarų rojus.
aš ~ iš savo teologinių studijų. Jis žinojo, kad esu
Po kelių dienų pašaukė mane. Tardė visai
Ten melo širdis. Ten viltis prarasta —
katalikas,
bet
nežinojo,
kad
esu
kunigas.
Jis
ir
visi
nematytas
tardytojas. Jis pasakė, kad tai paskutinė
Klaiki dabartis be rytojaus.
klausytojai pastebėjo, kad aš apie Dievą kalbu proga ir paklausė, ar aš nepakeičiau savo nuomonės.
plačiau ir detaliau, negu jis. Ar mes vienas kitą Atsakiau neigiamai. Jis pašaukė sargybinius ir liepė
(Ii Sibiro lietuvių poezijos, 1967 m.) įtikinome, nežinia.
mane išvesti. Jis manęs negrąžino į mūsų kamerą,

SLAPTAS KUNIGAS
RUSIJOJE

tą grasinančią kalbą. Baig
d a m a s kalbėti, jis priminė, kad
visi nepatikimi ir nelojalūs
tarybinei valdžiai: „valkatos,
fašistai, gandų pramanytojai,
šmeižikai jau išvežti į kitas tabines respublikas. Nemanyk,
kad t a i jau baigta. Daug dar
liko fašistų, smetonininkų, bur
žujų, pasislėpusių po kitų šydu.
Tarybinė liaudis juos gerai
žino ir pažįsta, netrukus jų liki
m a s b u s toks, kaip ir anų išvež
tųjų. Pasilikusieji skleidžia
gandus, jog būsiąs Sovietų
Sąjungos su Vokietija karas.
Tai tik fašistų prasimanymai,
provokacijos. Sovietų Sąjunga
su Vokietija yra sudariusi su
tartį ir jos viena su kita neka
riaus. Kas dar ir toliau drįs
kalbėti apie karą, turės skau
džiai atsakyti".
Iš susirinkimo atėjome j gim
naziją posėdžiauti. Išlaikiu
siems egzaminus nutarėme
d u o t i a t e s t a t u s . Atestatų
neskubėjome rašyti, nes jau
tėm, kad oras pakvipęs paraku
ir tikėjomės, kad netrukus bus
permaina.
I n a m u s iš posėdžio grįžau 12
valandą naktį. Per radiją išgir
dau Hitlerio kalbą, kurioje
buvo cituojami ultimatumo
Sovietų Sąjungai punktai. Ma
niau, kad tai tik notinis pareiš
kimas. Buvau labai išvargęs,
kritau į lovą ir greit užmigau.
Rytą užgirdau didelį lėktuvų
ūžimą ir kažkur stiprius spro
gimus. Išbėgę į kiemą, pama
tėm, kad miesto gatvės užsi
kimšusios sovietų kariais, o
virš miesto skraido kelias
dešimt vokiečių lėktuvų. Žmo
nės bėgiojo ir šaukė: „Karas,
karas!" Po kelių minučių vokie
čių lėktuvų eskadrilė pradėjo
M a r i j a m p o l ę bombarduoti.
Miestas ėmė liepsnoti. Gyven
tojai bėgo į laukus. Aš su šei
ma, taip pat palikę viską išbė
gome iš miesto. Po keletos
valandų jau vokiečių kariuo
menės žinioje. Nuo bombar
davimo ir šaudymo Marijam
polė labai nukentėjo. Sudegė du
trečdaliai gyvenamų namų
mieste. Bet abiejų gimnazijų
rūmai liko nepaliesti.
Tuo ir baigėsi pirmoji bolše
vikų okupacija. Abiturientai, o
taip pat ir komunistų įsakymu
pašalinti mokiniai gavo gra
žius su Vytimi ir lietuviškais
ornamentais atestatus.

bet uždarė į karcerį- Netrukus atėjo sargybinis ir
atnešė iš k a m e r o s m a n o daiktus. Pasakiau, kad aš
dar be pietų ir neturiu batų. Batai buvo atiduoti
taisyti. Jis greitai m a n atnešė dubenėlį sriubos ir vėl
nuėjo. Grįžęs pranešė, kad mano batų nėra nei pas
batsiuvį, nei kameroje. Greitai atėjo sargyba,
paklausė keletą kaliniams įprastinių klausimų ir
įsakė eiti su jais. Aš išėjau iš Liubiankos paskutinį
kartą.
K e l i o n ė į Sibirą
Mane išvedė į kiemą ir įsodino į kaliniam vežioti
autovežimį. J a m e buvo dar keli kaliniai. Netrukus
įleido tris moteris kalines su mažais kūdikiais, kurie
gimė kalėjime. Ir jie pradeda kalinio gyvenimą.
Nuvežė į geležinkelio stotį ir susodino į kalinių
vagoną, kuris buvo kiek panašus į keleivinius, bet su
grotomis a n t langų ir durų. Mane įleido į skyrių,
kuriame buvo 20 kalinių. Jie dar buvo jauni ir atrodė
kriminalistai. T a i greitai pasitvirtino. Jie paėmė iš
mano lagaminėlio megztinį, porą marškinių ir
padavė sargybiniui, kad tas už tuos daiktus atneštų
maisto. Sargybinis atnešė duonos, žuvies, prastos
dešros ir t a b a k o . Kriminalistų vadas išsitraukė peilį,
padalino maistą, sau pasiimdamas liūto dalį. Davė ir
man dalį. Ir a š valgiau, nes buvau labai alkanas.
Mano dalį jis padavė per kitą, sakydamas: "Duok ir
tam fašistui".
Kitą rytą traukinys sustojo Vologdos stotyje.
Netrukus atėjo kareivių būrys. Jų vadas įsakė mums
išlipti iŠ vagonų. Perspėjo, kad nekalbėtume ir
laikytumės tvarkos. Mėginantieji pabėgti bus
šaudomi.
.(Bus daugiau).

t
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. birželio mėn. 12 d.
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E S T A T E

baritono balsu solo giedojo Vidas
ISsikeliame ] Wisconsmą — Parduo Wanted
dame 3-jų miegamų namą 69-os ir PuNeverauskas.
Live-in
Neverauskas. "Audinio" įsteigė
laski apylinkėj. Centr. oro vėsinimas.
Vestuvių puota įvyko erdvioje,
COOK & HOUSEKEEPER
ja ir vadovė — Rusnė Baltrušai
7 kiurab. namas. 2 vonios. Gazu šil {rengtas rūsys. Mūr. garažas. Kreiptis
jaukioje Fairlane Manor salėje.
tytė.
dymas. Marąuette Parke. Dėl ligos į savininką (angliškai) po 3 vai. po for near northwest suburbau
Pusantro šimto svečių plojimais
parduoda pigiausia kaina. $29,500.
Daugelį linksmai nuteikė Ka
piet tel. — 767-0074
Catholic rectory.
Attractive
sutikti, už garbės stalo susėdo jau
rolio Balio monologas apie tunPuikiausio maro. 22-jų metų bungarooms and benefits.
nieji ir trijų porų palyda: \yr.
kančiųju, ypač moterų, vargus.
low. 2 miegami. Pušų sausas beis- CLEAN 5*4 room brick. 3 bedrms.
English speaking only apply.
mentas. Graži vonia ir ekstra tuale Full bsmt. 2 car gar. Large comer
Tai nepamenu kurio autoriaus pamergė Dalia Petravičiūtė ir vyr.
CaU 456-9001
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas. lot. $71.500,00. 3622 W. 54m St.
feljetonas, K. Balio perkurtas, jo pabrolys, jaunojo brolis WoodKarpetai. 2 auto garažas. Tuoj ga TeL 767-1151.
row
McAndrew,
jaunosios
pusse
paties "moksliškais" patarimais
lite užimti. Marąuette Parke —
perpintas. Sakau daugelį, bet ne serės Rita ir Alma NaikauskaiDOCTOR'S OFFICE
$52,500.
visus linksmai nuteikė, nes dau tės, jaunojo draugai Joe Zone ir
Platus sklypas. Geroje vietoje in
Marąuette Parko ir Apylinkių
giau negu apvalioms ponioms Gregory Gerganoff.
vestuoti
ateičiai, ir kaina nuderėta.
Trumpai
prabilęs,
Andrius
BlūNAMŲ PIRKIMO-PARDAVIMO
Kun. D. Lengvino sukaktuvių metu. Iš kairės: kun. V. Krišciūnevicius, jubi
vargu ar buvo noro juoktis.
West 63rd Street
džius pasveikino svečius ir paste liatas kun. D. Lengvinas, ir kun. Kazimieras Simaitis.
GREITAS IR SĄŽININGAS
Ofise veikia automatinis telefonas.
Po meninės dalies patiekti geri bėjo, kad jų esama iš CaliforniNuotr. J. Gaižučio
N o nurslng. Mušt have eaccellent letAptarnavimas
pietūs.
Maloniai pradam kalbėti lietu
ter writiiųr.
t y p i n s . tūing, billm*.
jos, Ūtos (Utha), New Yorko, Ka
telephone answering
and
rr.eeur.gr
viškai ar angliškai ir paduoti savo
Didžia dalimi iškilmės praėjo nados ir plačių Detroito apylin
K
r
e
i
p
t
i
s
į
w i t h t h e public abllities.
Sekanti vakaronė planuojama Sukauską tel. 561 — 1769. Papras telefoną bei pavardę, kada juma
sklandžiai. Tik vieną kartą rengė kių. Žmonos ir savo vardu linkė birželio 20 d.; bus programėlė ir tai pavergtų tautų festivalis bū
DANGUOLĘ VALENTTNAITĘ
A f t e r n o o n s and evenings. 4 days
patogu namus apžiūrėti.
a week. Salary c o m m e n s u r a t e wlth
jai buvo pametę galvas. Tai me jo dukrelei su žentu gražaus, dar vaišės.
Century
21
—
Beacon
Realty
na pats įdomiausias. Tikėkime,
eocperience. W r l t e to:
ninės programos atlikėjams —
3215 W. 63RD STREET
naus bendro gyvenimo. Kun. V.
Kaip buvo minėta aplinkraš kad taip bus ir šiais metais. Pa
D R A U G A S — Adv. 4830, 4 5 4 5 W.
audiniečiams bedėkodami. Išrflcia
Tel. 436-7100 arba 434-0935
Kriščiūnevičius sukalbėjo maldą. tyje, Detroito LSS ruošia "Canoe vergtų tautų festivalio pirmi
63rd St., Chicago, m . 60629.
vo juos scenoje. Kurgi, jaunais
Vyr. pabroliui už jaunųjų laimę trip" liepos 25 — 27 dienomis. Iš ninkas yra dr. A. Barauskas,
2644 W. 69th Street
veidais viskas nušvito! Emė fo
pakėlus tostą, visi lietuviai spon vyka bus Pine R :ver netoli Cadi DLOC pirmininkas.
tografuotis. Dar atsirado mece
Tel. 737-7200 ar 737-8534
taniškai išgiedojo ilgiausių, lai llac, Michigan. Canoe ir nakvynė
natas (Antanas Mikalkėnas), ku
B. B.
mingų, vaisingų metų. Kiek vė kainuos 12 dol., o jei kas norėtų
Companioo
M I I C I L L A N I O U I
ris "Audiniui" paklojo šimtinę.
Lietuviškas restoranas su namu ir
liau, vakarienei įpusėjus, sveiki tiktai atvažiuot pernakvot, tai 4
MATURE — live in, for 1 LADY
Aparatų žybčiojimai, padėkų ir
• įrengimais Marquette Parko rajone. Hniiiiiiiitmiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiii
no dr. Kazys Karvelis ir Austė Pe- dol. Reikia užsiregistruoti ir su
Some Nursing experience.
pagyrimų žodžiai. Jubiliatas pa
PASLAPTIES
IŠLAIKYMAS
Į Labai geras biznis. Lengvos pirkimo
mokėti iki birželio 16 d. pas Dalią
čiūraitė.
Pirmasis,
kalbėjęs
mirštas, net į sceną su jaunimu
sąlygos.
TeL — 767-1218
Rudytę tel. 562 — 5961.
2 butai — medinis. 68 ir Maplenusifotografuoti nepakviestas. Ge draugų vardu, priminė, kad ve
Zinai, kaimynėle,
pasakysiu
Kristina Veselkaitė
rai, kad tai tetruko vos kelias mi dybiniam gyvenime su švelniais
tau didelę paslaptį, kurią vakar wood. Labai tinka giminingoms iši
WAITRESSES — OOFFEE SHOP
rožių
žiedais
pasitaiko
ir
dyglių.
moms.
nutes, kad atsigodo, kad sceną už
tik vienai Kabienei pasakiau (ji
COCKTAIL WAITRESS
Marinis bungakro Brighton Parkt. Apdraustas perkrausrymas
PAVERGTU TAUTŲ
vėrė ir dėmesys kun. Domininkui Linkėjo, kad Vidos ir Tomo ke
pažadėjo tylėti), tai tik su sąly 15 metų. Dėl ligos reikia skubiai parCASHIER
įvairių atstumų
lyje dyglių kuo mažiau tesirody- FESTIVALIO BELAUKIANT
Lengvinui grįžo.
ga, kad tu jos niekam nepasaky Juoti. Geras pirkinys.
NEW COFFEE SHOP
tų. Antroji mfnutėlei sugrįžo į
TeL 376-1882 arba 376-5896
Alfonsas Nakas
Sunkiai
iškovotas
pavergtų tum.
kartu su Vida praleistas skautaopening June 13th
SIMAITIS REALTY
ĮtiitHiiimiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi
tautų festivalis įvyks pavergtų
— Gerai, prižadu, — <xko kaivimo dienas,
palikusias šil
j —
,—_
Insurance
—
Income
Taz
tautų savaitėje, liepos 18, 19 ir mynka.
....
$20. a Day Base — PLŪS GOOD
čiausius įspūdžius.
Notary Public
TIPS For Waitresses. Come in or
20 dienomis. Šiame festivalyje da
Išklausius pasakojimą apie pa
Rimo Kaspučio "Romantikos"
2951
W.
63rd
Street
lyvaus lietuviai su dviem maisto, slaptį, tarė:
CAJLL KATBUBEN — 427-4300
orkestrui grojant, iki vidurnak
vienu alaus ir vienu kultūros na
K
H
J
M
U
S
IR
B
A
L
D
U
S
— Vakar vakare Kabienė apie Tel. 430-7878 ar 839-5568
čio svečiai šoko ant slidaus par
BLACKST0NE H0TEL
meliu H a r t Plaza, prie "Rene tai viską papasakojo man.
Plauname ir vaškuojame
keto.
visą rasių grindis.
sanso centro". Reikalinga visų
636
SO. MICHIGAX A VE.
m.
Gimusi ir augusi Detroite, jau
pagalba, kad tinkamai pasirodyBUBNYS — TeL R E 7-5168
noji Vida baigė katalikišką Ro•'ume šimtam tūkstančių lan
HELP WANTED — VYRAI
sary aukštesniąją mokyklą. Sa
PACKAGE E X P R E S S A G E N C Y
kytojų. Pernai visą festivalio sezo
MARIJA
NOREIKIENfi
vo studijas Wayne valstybiniam
iMimnmmimiiiiiiiiimiiifiiitiiiminm
ną aplankė 2 milijonai žmonių.
FIRST CJLASS
universitete apvainikavo kalbos
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Festivaliui rengti komitetas lau
M,
A.
Š
I
M
K
U
S
MERCEDES BENZ MECHANIC
patologijos diplomu. Šiuo metu ji
labai p a g e i d a u j a m o s geros rūšies
kia Detroito lietuvių talkos. Kreip prekės.
INOOME TAX SERVICE
Weil
heip
you
make
fhe
righf
movė
M
a
i
s
t
a
s
Iš
Europos
sandflitj.
Also Anto Rody Man
dirba Detroito universitete (UniXOTARY PUBLIC
kitės į B. Brizgi, tel. 282 — 5755, 2608 W. 69 St., Chicago. I L 6 0 6 2 *
Experience necesaary
versity of Detroit). Baigusi litu
T E L . — W A 5-2787
4259 So. Maplervood, tel. 254-7450
A. Šukį, tėl. 382 — 5730 arba A.
JEI
GALVOJATE
Mušt speak Englis-h
anistinę mokyklą, kurioje besi
Taip pat daromi V E R T I M A I .
PIRKTI AR PARDUOTI
O M I N I Ų iškvietimai, p i l d o m i
mokydama pasižymėjo kaip gabi
P I L I E T Y B E S P R A Š Y M A I ir
vaidintoja. Nuo vaikystės dalyva
WOODNORTH — 227-1340
k i t o k i e blankai.
Kreipkitės į
ililIlIlIlIlIllIlIlHIIIlUlllllllllUllUUUlMHn
A k t . Karolis Balys atlieka programą vo lietuvių skautų veikloje, Gabi
kur D L e n g v i - o K ^ - : 5 > st.es rr-r.e- jos skaučių M o t e Sąžiningai lan
BUDRAITIS REALTY CO.
VYRAI IR MOTERYS
kydavo skautų stovyklas, nei vie
Nuotr. J. Gaižučio
Mature Part Time
6600 S. Pu teki Road
SIUNTINIAI I LIETUVA
mirus, vyrą PETRJį INDREIK& dukras BIRUTĘ
nos nepraleisdama. Lietuviškai
Evenings & Weekend Employees
ir kitus kraštus
TREMIMI PRISIMINIMAS
Tel. _ 767-0600
be akcento kalba, puikiai rašo ir
TERVYDLENĮ ir ALDONA KALL0K bei jų šeimas
Apply At Service Desk
NEDZINSKAS, 4059 Archer Av«.
InSependsntry ovmed and opera ted
Didžiųjų trėmimų prisimini skaito.
Ask for Mr. Wenzl
ir kitus artimuosius giliai užjaučia
Chicago, m 60632, teL 927-5980
Jaunasis Tomas,
bakalauro
KEE DEPARTMENT STORE
mas Detroite įvyks birželio 15 die
3939 N. Cicero Avenue
ną 12:30 v. p.p. Dievo Apvaiz laipsnį iš filologijos įgijęs Michi
JAV LB San Francisco Apylinke
wiwnmnnninnt«nm»mnmimmniim
gano
universitete,
Ann
Arbore.
dos parapijos salėje. Bendros pa
BUTŲ NUOMAVIMAS
maldos 10:30 v., meninę prog teisių studijas baigė Detroitą
HELP
WANTED
(Law
ramą atliks estai, latviai ir lietu un-to teisių fakultete
Namų pirkimas — Pardavimas ŠERĖNAS perkraueto baldu* ir
viai. Kristina ir Regina Butkūnai- School). prieš pat vestuves išlai
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
Draudimai — Valdymas
Full Time — Typmg Reqnred
tės iš lietuvių meninės progra kė sunkiuosius Michigano teisi
dimai ir pilna apdrauda.
ninkams
egzaminus
(Michigan
mos dalį. Minėjimą atidarys ir
Mutual Federai Savings
mirus, jo sūnų JQN$, jo ŠEIMĄ ir artimuosius
jam vadovaus baltų komiteto pir Bar), suteikiančius teisę šioje
Tel. 847-7747
TeL _ WA 5-8063
Notariatas — Vertimai
mininkė dr. Stefa Brizgytė - Miš valstijoje verstis advokato prakti
giliai
užjaučia
ka. Tai buvo Vidai jo vestuvinė
kinienė.
dovana.
iiiiiiiiiiiitiiiiiiuiiiiiiiiiimniiiiimiiinm IŠNUOMOJAMA — FOR BENT
P, Pranckevičius
8. B.
!; įvairi)) prekių p a s i r i n k i m a s n e 
Povestuvinei kelionei jaunieji
T, Klimas
brangiai ii m ū š y s a n d e l i o .
J.
B A C E V I Č I U S
ISNUOM. kambarys moteriai pensi
išvyko į Europą, visų pirma į Pa
OOSMOS PARCELS EXPRESS
VIDUTĘ I NAUJĄ
A. Miliauskas
ninkei. Apylinkėje 55-os ir Hamlin
6529
S.
Kedzie
Av.
—
778-2233
ryžių.
2501 W. 69 S t , Chicago. IU. 60629 Ave. Skambint RE 5-2241.
GYVENIMĄ PALYDINT
V, Petrulis
tMtMmiimtiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiuinmuM
Alfonsas Nakas
SIUNTINIAI Į LIETUVA
Daili, grakšti,
inteligentiška
Telef. — 925-2737
FOR RENT 4 room apL in Brighton
JAUNIMO SĄJUNGOS VEIKLA
lietuvaitė Vida Bliūdžiūtė, Stasės
Vytautas Valantinaa Park. Adults ordy No pets. $160.00
D £ M E S I O
iiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuniiuiiui
ir Andriaus Bliūdžiu vienturtė
Gegužės 31 d. ivyko Detroito
mon. CaB 10 a.m. to 4:30 pjn.
dukrelė, į didžiąją kelionę, kuri Jaunimo Sąjungos suruoštas skaid
TEL. - 523-5891
vadinasi vedybinis gyvenimas, iš riu vakaras. Tą rytą turėjome
S
4
W
C0NCRETE
W0RK
mirus,
didžio
skausmo
prislėgtiems
jos
tėvui
STEPONUI
Zenonas Ignonis
ėjo 1980 metų gegužės 31. Tos masinu plovimą, kuris gerai pa
Ali typs of oonerete wotfc and
ir seseriai NIJOLEI ŠMLT^ICŠTIENEI su šeima nuošir
dienos pavakary, Dievo Apvaiz sisekė, o vakare susėdom pasiklau
PARDAVIMUI
brick work.
džią užuojautą reiškia
dos šventovėje ji buvo sutuokta syti įspūdžių iš praeitos vasaros
Free eatimates. 24 hr. tel. serviet Lietuvių Tautinėse kapinėse par
su pasirinktu jaunikaičiu Tomu PLS Kongreso ir Europos kelionės.
Aldona ir Titas Briškaičkn
768-2C11 or 994-7664
duodamas sklypas dviem kapam.
(Thomas) McAndrew. Sutuoktu
Dienoraštiniai užrašai
Pirma, Vida Nakaitė trumpai
Felicija ir Juozas Urbeliai
Skambint po 6 vai. vakaro
vių apeigas, lietuviškai ir angliš apibūdino Kongreso veiklą ir nu
Praurimė ir Bronius Murinai
G U D I J A
kai, atliko kun. Viktoras Kriščiū- tarimus. Toliau sekė skaidrės, ku
iiimitniiimmitmimiiiiiiiiiimiimiiniit
Telef. — 842-4805
nevičius. šv. Rašto ištrauką pa rias aiškino Saulius Anuž:s, Rita
1941-1944
skaitė vyr. pamergė, Vidos pus Matvekaitė, Dalia Rudytė ir Arvy
Spaudai parengė Klemensas Jūra Spalvotos ir paprastos. Radijai,
D Ė M E S I O
seserė Dalia Petravičiūtė. §į kartą das Alkus. Vakarą užbaigėm įvai £fllil9!lillll)Hlliillllllllil!IIIIIIIIIIIIIHII!lllllllll!lllll!IIIHinillllllllllllllllllllllltlllllU
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
Tai Lietuvos karo kapeliono die
ne tik vargonais grojo, bet ir visai riais pasakojimais kelionių nuo
Pardavimas ir Taisymas.
noraštis Antrojo pasaulinio karo
įspūdingai,
beatsiskleidžiančiu tykių.
' 0 % — 70% — 1 0 % pigimu m o k M t
metu.

PASKUBĖKIT

Valdis Real Estate

HOUSEKEEPER
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M OV I N G
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VALOME

A. t A. ANTANINAI INDREIKIENEI

M OVI N G

/i. f A. Dr. JONUI JUOZEVIČIUI

T E LL E R

INCOME TAX

BELL REALTY

A. f A. DANGUOLEI JUODAKYTEI

PRAEITIS KALBA

TELEVIZIJOS

1 DĖMESIO! DIDŽIULIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS! 1
E

=

|
Kiekvienų metų pavasarį DRAUGAS skelbia pa§ piginta kaina knygų išpardavimą. Dauguma knygų
=| gaEma įsigyti vi pusę originalios kainos arba ui jos
I trečdali.
Knygų paiirinkimai yra didelis. Sekite mūsų papigmtų knygų skelbimus arba atvykite asmeniikai į
DRAUGE ir lūs rajiie malonų patarnavimą,
S
KVIEČIAME VISUS PASINAUDOTI ŠIA PROGA
DRAUGO ADMIiiSTrUCliA
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-

Pssf
. MS0DO atidarymas Pirmoje eilėje iš kaires: Slovakų kongreso pirssmUcu John Bieiausky, G Buah, gub. Milliken, kongr. J. Blanchard Ir
DLOC 0ir=L i r
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2346 W. 69 S t , t e l

TV

776-1486

Spaudė: Pranciškonų spaustuvė iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniuiiiuiiuiiiiiif
Brooklyn, N. Y. 1980. Knyga dide
lio formato, 286 pusi. Kaina su iiniiiifiiiiiiiiiituiiiiiiiiiiiiiiuiHiiiiiitnft
persiuntimu $8.95.

j
i
i Illinois gyventojai dar prideda
§ 48 et. valstijos mokesčio.
| t.'fasJcrmns siųsti:
I DRAUGAS, 4545 W. 63rdSt.
Chicago, LL 60629
I

1
Papiginai iciv^i i?p4'd3^m«;j
J J

MIGLINAS

Leidėjas Bronius Ignatavičius.

!«••••••••••••

Perskaitę "Draugą", duokite
jj kitiems pasiskaityti.

P L U M BI NG

u i a p d n o d s n o o offnies ir
bflio pmm m o s .

FRANK

intnmo-

ZAP0LIS

Telef. — OA 4»8654
S208y 2 West 9511i Street

Ucensed, Bonded, Insored
Nauji darbai ir pataisymai. Vir
VIZrnHIŲ KORTELIŲ
tuvės ir vonios kabinetai. Kerami
kos ir kt plytelės. Glass blocks.
HEIKALŪ
Sinkos vamzdžiai ilvalomi elektra.
Į automatą galit kalbėt lietuviškai Vudtiniu kortelių naudojimas yra
fraiu* paprotys. Btsnierisi jsa pla
palikit pavardę ir telefoną.
čiai esudoja. Bet tinka Ir vis^ laom\} atstovams turėti gramas visi.
tinas kortslsa
Krsipkitis J "Draugo" sdmtass*
duokrts tradją visais panašiais rsikalaia
B$sit« patackiati mtmą pstaraavV
na

SERAPINAS — 636-2960
iiuiiiiiiiimiiMiiiiiiiituiiiuuiiuuuuiiiin
Perskaitė

"Draugą"

I kitiem* -usakaJtyU

>#i»>ipmjsj j s j a%j»Lisaija>.

AUTOBUSAI Į GEGUŽINĘ IŠVYKS SEKANČIA TVARKA:
IS Cicero nuo Švento Antano bažnyčios
11:30 vai.
Iš Brighton Parko nuo lietuvių bažnyčios
11:45 vaL
B Marquette Parko nuo lietuvių bažnyčios
12:00 vaL

BALFO CHICAGOS APSKRITIES IR SKYRIŲ VALDYBOS RENGIA

TRADICINĘ GEGUŽINĘ-V.I. JONYNO SODYBOJ, Chesterton, Indiana

Norintieji vykti autobusu registruojasi iki birželio men. 21 d.

1980 M. BIRŽELIO MiN. 22 D. (SEKMADIENĮ)

12-TA VALANDĄ

PRADŽIA
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VEIKS: virtuvė su įvairiais valgiais, kavinė, baras, loterija ir Lt.
ŠOKIAMS gros žinomas STELMOKO ORKESTRAS.
Lietuvių visuomene nuoširdžiai yra prašoma, gausiai dalyvauti gegužinėje ir paremti B A L F o šalpos darbą.

CHICAGOS ŽINIOS

kinčiujų maldas. Neseniai iš jos skyrius, esančius trijuose pašau
okupuotos Lietuvos atvykusi jau-! lio kontinentuose, ragindamos
nosios kartos atstovė Danutė' jungtis į šią maldos dieną ir prisi
GERINA STADIONĄ
Prieš keturiasdešimt metų bir goję buvo sudarytas organizaci Juodvalkytė perskaitys maldą už į minti šią skaudžią lietuvių tauželio 15 d., gražiai besitvarkan jų komitetas, kuris ant savo pe tėvynę. Pabaigoje vysk. Vincen- tos sukaktį,
Soldier Field stadiono Chicačią, taiką mylinčią lietuvių tau čių pasiėmė tokio plataus minė tas Brizgys suteiks palaiminimą.
goje taisymo darbai sėkmingai
tą užpuolė komunistinė Rusija jimo suruošimo darbą. Komitetui
Lietuvos sūnūs ir dukros pake- I vykdomi. Kainuos 4.3 mil. dol.,
Minėj ; mas bus baigtas sugiedant
su raudonąja armija ir NKVD vadovauja LB Vidurio Vakarų
lė
baisią tremų, lėtą mirtį, kovė- į bet bus įrengta d a r 3200 sėdimų
Marija, Marija ir tautos himną.
apygardos pirm. Kazys Lau
daliniais.
! si dešimtmetį su okupantu parti-1 vietų. Stadiono
pertvarkymo
Žiaurios okupacijos laikotarpy- kaitis. Bus čia maldos, gilaus susi Maldų ir skaitymų intarpuose j z a n u g re tose. Jie nepalūžo ir ne- d a r b a i eis trejus metus, ir tada
je lietuvių tauta pakėlė daug ir mąstymo ir naujo ryžto diena, i dienai parinktas giesmes giedos pavargo, likdami kovingi ir neat j a m e galės tilpti 68,000.
sunkių smūgių: masinius išve-1 Minėjimas ruošiamas birželio 15 ^Svč. M. Marijos Gimimo para laidūs okupantai. Mes, gyveną pa
žinius, tautos elito sunaikinimą, į d., 7 vai. vaL Chicagos Šv. Vardo i pijos choras, vadovaujamas A. Li- togų gyvenimą, <k>s sukakties VANDALAI PRIEMIESČIUOS
pokario metais dešimtmetį tru- į katedroje.
no ir solistai Danutė Stankaity- akivaizdoje turime parodyti savo
Chicagos priemiesčiuose mo
kusias didvyriškas partizanų ko-į
Minėjimą pradės katedros kle'tė ir Jonas Vaznelis, vargonais ryžtą ir meilę Lietuvai. Birželio
kyklų
vandalizmas mažėja, bet
vas. T a i milžiniškos gyvybių ir bonas kun. T.Lyne sveikinimo žo- Į palydint A. Kaminskui. Talkins 15 d. pripildykime katedrą ir liu
vis
dėlto
1978-1979 m. nuosto
kraujo aukos, sudėtos ant tėvynės Į džiu. D. Mozeris pristatys (ma \ K Skaisgirys ir choro pirmininkas dykime pasauliui, kad ir mes esa
lių padaryta apie milijonas do
laisvės aukuro. Tačiau tos aukos noma, kad dalyvaus) kardinolą \ Zigmas Moliejus.
me gyva ir kovojanti tautos da
lerių. Tai skelbia Cook apskr.
^ ė t i k a d lis.
neliko beprasmės. Tauta po sun John Cody, o kardinolui nedalyj § i a
tenka
mokyklų superintendentas R.
kiųjų smūgių kiek pritilo, bet vaujant, perteiks jo zodt
j k o m i t e t o p i r m i n i n k a s K . LaukaiJurgis
Janulaitis
J. Martwick.
nekapituliavo.
Po to seks Lietuvos generali tis su pritarimu dvasiškių vadoIr šiandien tauta tėvynėje liko
nės konsulės Juzės Daužvardie I vybės Chicagos arkivyskupijos
ištikima saviems idealams, išli
nės žodis. Kun. Povilas Dilys skai j 400 parapijų klebonams išsiuntiko tautiškai gyva, atspari oku
tys Šv. Rašto ištraukas iš raudų nėjo prašymą su pridėta gera inMylimai
pantų užmačios. Tauta kovoja
knygos, dalyvaujant ir kun. Euge- formacine medžiaga apie okup.
siekdama laisvės Lietuvai.
nijui Geruliui. Cicero parapijos Lietuvos problemas, apie komu
Šiu nuotaikų akivaizdoje ruo , , .
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klebonas kun. TJJonas cStankevičius nizmo vykdomą genocidą ok.TLie-,
siames paminėti tą žiaunos oku I _. .. „ .
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. . . . ^ i - „ skaitys ištraukas isv Naujojo
les- tuvoe, prašant yparapijų klebo-i
paciios
40 metų sukaktĮ. Chica
\
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tamento. Kazimienecių vienuo- nus birželio I o d. prisiminti mal- •
iškeliavus į amžinybę, jos vyrą RLMVYDJį, tėvus
—
, lyno seselė M. Agnesia vienuoli-į dose kenčiančią Lietuvą, supažin-į
JADVYGA ir dr. ADOLFE DAMUŠĮ — Ateitininkų
i jos generalinė sekretorė, skaitys ] dinti parapiečius su Lietuvos da-1
Federacijos Tarybos pirmininką, sesarį GINTE,
, ištraukas iš LKB Kronikos.
j bartine padėtimi ir bolševizmo!
Kun. K. Pugevičius pasakys pa-; siekiais. Taip pat seselės kazimie- Į
brolius dr. VYTENĮ su šeima ir SAULIŲ, dėdę JU0mokslą anglų kalba, o kun. An-, rietės aktyviai jungiasi į šį minė
Z$ BAMUŠĮ su šeima, RAMUTĘ ir dr. ALGĮ ČEPU
tanas
Zakarauskas
atkalbės
ti-'
jimą
ir
kreipiasi
į
savo
vienuoli
East Chicago, Ind.

MALDOS, SUSIMASTYMO IR RYŽTO DIENA

A. 4- A.

INDREI MARIJAI DAMUŠYTEI-ČEPULIENEI

MŪSŲ

BALFO IŠTAIGOJE — teL 776-7585
CICERO — teL 656-6156
BRIGHTON PARKE — teL 727-0619

Mylimai žmonai

A. t A. Indrei Damušytei-Čepuliene!
mirus, jos vyrą RLMA ir visą dr. ALGIO ir RAMUTĖS
ČEPULIŲ šeimą ir gimines nuoširdžiai užjaučiame ir
k a r t u liūdime.
Marytė ir Kazys
Ambrozaičiai
Audronė ir Ramunė

EUD E I K I S
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIAI

D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 So. California Avenue
T e l e f o n a i LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3 - 9 8 5 2
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas - - Y A r d s 7-1741-2

kolonijose

BAISIOJO BLR2ELIO
MINĖJIMAS
Baisiojo Birželio 40-ties metų
sukakties minėjimas bus birže
lio 15 d., sekmadienį po 10:30
vai. pamaldų Šv. Pranciškaus
parapijos patalpose, E a s t Chica
go, Indiana. Laike šv. Mišių pa
rapijos choras, vadovaujamas
muz. Antano Giedraičio, pagie
dos liūdnos sukakties minėjimui
p r i t a i k y t a s giesmes. P o pamal
dų parapijos salėje LB tarybos
n a r y s V y t a u t a s Janušonis iš
Milwaukee, Wis.. skaitys pas
kaitą. Toliau rašytojas Vladas
Vailionis skaitys ' ištraukas iš
savo knygos "Sunaikintos pas
t a n g o s " . Meninę programos da
lį atliks žinoma solistė Natalija
Aukštuolienė, muzikui Antanui
Giedraičiui palydint.
Minėjimą rengia L B E a s t
Chicagos apylinkės valdyba ir
kviečia visus apylinkės lietuvius
gausiai dalyvauti.
A. V.

LIUS su šeima, gimines ir artimuosius nuoširdžiai
užjaučia ir kartu liūdi

A. f A.
K O T R Y N A I KARVELIENEI
mirus, jos vyrui S T E P O N U I KARVE
L I U I reiškiame nuoširdžią užuojautą.
Beverly Shores Lietuvių Klubas

Clevelando Ateitininkija

Laidotuvių Direktoriai

A. f A.
ANTANINAI ĮTTOREIKIENEI
mirus, jos vyrui PETRUI, dukterims DANUTEI, BIRU
TEI,
ALDONAI ir jų šeimoms nuoširdžią užuojautą
reiškia
ALTos skyriaus
Lake County,

Brangiai

6845 SOUTH VVESTERN AVE.
Tel. 737-8600-01

9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

valdyba
Indiana

A.+ A. ANTANINAI INDRElKIENEi
amžinybėn iškeliavus, vyrui PETRUI LNDREIKAI,
dukroms BIRUTEI, ALD0MU ir DANUTEI ir ju ŠEI
MOMS nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Alberta Astraite
Danute Janutiene
Lewis ir Felicija Prekeryte-Brown
Bai-Raj ir Aldona SeJtgal

TĖVAS IR SŪNUS
2533 VVest 71 St., Chicago
1410 So. 50th Av., Cicero
Tel. 476-2345

Amsterdam, N.Y.
B I R U T Ė S IR STASIO BALIUJ
SIDABRINIS JUBILIEJUS
"Ilgiausių
metų,
ilgiausių"
linksmai skambėjo
gegužės 24
dina Sleepy Dutchman restora
ne, Amsterdam, N. Y. švenčian
tiems Birutei ir Stasiui Raliams
25 metų vedybinį jubiliejų.
Suplaukė gražus būrelis svečių
ir giminių net ir iš tdlimo Clevelando, Ohio, Richmond Hill,
N. Y., Waterbury, Conn. Albany
N. Y , Laudonville, N . Y. ir O o versville, N. Y. Svarbiausia ne
patingėjo atkeliauti iš tolimo Clevelando buvęs vyriausias paDrolys Vytautas Račkauskas — Rack
su žmona. T a i p pat ir visi kiti
pabroliai ir pamergės susirinko
pagerbti sukaktuvininkus.
Linksmą vakaro programą pra
vedė Vytautas Rimkus. Geri bro
lio Leonardo Ralio ir kunigo
Kęstučio Balčio balsai, prita
riant visiems svečiams, padėjo
gražioms lietuviškoms dainoms
skambėti dar gražiau.
Dv! buvusios pamergės Genovieve Gobis ir Regina Kot, gera
draugė Regina Hartvigas ir JŲ
d u k t ė Kristina Ralytė rūpinosi
vaišėmis.
Nors ir daug visi linkėjom, bet
niekad nebus per daug, kad dar
kartą prisidėsim Birutei ir Stasiui
ilgiausių metų, sveikatos ir g e o s
kloties.
Draugai ir draugės

Mažeikai Evans

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

A.f A.

IRENAI LYDEKAITYTEI-BALCIŪNiENEi
Lietuvoj mirus, jos seserį JULYTE KLLMMTIENE
su šeima giliame skausme širdingai užjaučiame i:
kartu liūdime.
Vytautas ir Genovaitė Musoniai ir Dukterys

Brangiai dukrelei

A. f A. DANGUOLEI JUODAKYTEI
mirus, jos tėveliui STEPONUI JUODAKTUI, sesutei NI
JOLEI ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.
Lietuvių

Namų Savininkų

Draugija

Union Pier, Michigan

A. + A. Dr. JONUI JUOZEVltlUI
m i r u s ,
jo žmoną dr. ALDONĄ ir visą šeimą nuoširdžiai užjaučia
me ir kartu liūdime.
Bobeliai ir Miliai

A. f A. Dr. JONUI JUOZEVIČIUI

A . f A,

mirus, grandiečių šeima jo sūnui, buv. grandiejiui, JO

Dr. JONUI JUOZEVIČIUI

NUI ir visai JUOZEVKTŲ SEIMAI liūdesio valandoje
reiškia giliausią užuojautą.
Tautinių

Šokių Ansamblis

ir vadovė Irena

"Grandis"

Smieliauskienė

mirus, mūsų gili užuojauta žmonai dr. ALDONAI, dukte
rims RAMUNEI ir J Ū R A T E I su šeimomis, sūnui JONUI,
broliui kun. JUOZUI ir kitiems artimiesiems.
GieČių šeima

I
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BAISIOJO BIRŽELIO PAMALDOS

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. birželio mėn. 12 d.
X Seminaras "Seminar on j
Lithuanian Culture and Civilization anglų kalba įvyks liepos
27 — rugpiūčio 1 d. Jėzuitų na
muose, Clinton, Ohio. Rengia
P L J organizacija.

X | l i e t . Bendruomenės poli
tinę konferenciją VVashingtone
iš Chicagos buvo nuvykę: dr.
K. Ambrozaitis su žmona, S.
Čyvas, J. Jasaitis, V. Kamantas, J. Kavabūnas, dr. P. Kisie
lius, S. Kuprys, Br. Kviklys, I.
Laučienė, V. Milūnas, P. Petratis, dr. A. Razma, L. Rimkus,
adv. P. Žumbakis ir keletas ki
tų, viso apie 20 asmenų.
—

Tragiška Lietuvos okupacijos
40 metų sukaktis bus paminėta
ypatingomis pamaldomis. Ben
d r o Chicagos lietuvių organiza
cijų komiteto pastangomis eku
meninės gedulo pamaldos įvyks
sekmadienį, birželio 15 d., 7 va
landą vakare Šv. Vardo kated
roje, 735 No. State St..
Leidimas katedra
naudotis
yra nemažas lietuvių laimėji
mas. Šv. Vardo katedra yra
svarbiausioji Chicagos švento
vė. Jos parapiečiai yra įtakingi
žmonės: politikai, konsulai, kul
tūrininkai, žurnalistai ir kiti.
Joje meldžiasi Chicagos miesto
mere J . Byrne, Cook apskrities
komisijonierių
pirm. George
Dunne, teisėjai, turtuoliai ir
daug kitų. Lietuvių ekumeninės
gedulo pamaldos atkreips jų ir
kitų dėmesį į skausmingos su
kakties minėjimą primins jiem,
kad Lietuva tebėra Sovietų Ru
sijos
okupuota, kad jos žmo

X "Ckio" korporacijos akci
ninkų metinis susirinkimas bu
vo birž. 3 d. Navickų namuose.
Lemonte, m. Susirinkimui pir
mininkavo inž. B. Nainys, sek
retoriavo St. Džiugas. Po valdy
bos pranešimų kalbėjo Metropo į
litan Sanit. distrikto tarnauto
jas inž. VI. Sinkus, kurio žinio
je yra Lemonto apylinkės pla
navimas ir priežiūra.
Naujais
korporacijos direktoriais daugu
ma balsų išrinkti: P. Abromai
tis, St. Džiugas, M. Jakaitis, R.
Kronas, V. Misiulis, dr. A. Raz
ma ir V y t Vaitkus.

nės neturi laisvės, yra persekio
jami už tikėjimą, už tėvynės
meilę.
Prieš 40 metų birželio 15-ji
diena atnešė Lietuvai vergiją,
jos žmonėms kančias, nekalto
kraujo praliejimą, trėmimus,
vargą. Tos dienos skaudūs pri
siminimai lai sujungia mus į
bendrą maldą už pavergtą Lie
tuvą, už okupanto žiaurumo au
kas.
Dalyvaukime, užpildykime šv.
Vardo katedrą. Karštos lietuvių
maldos, jausmingos mūsų gies
mės lai aidi katedros skliautuo
se ir už jų, lai jų garsai pasie
kia okupuotos Lietuvos tautie
čius ir sustiprina jų viltis ir ryž
tą į laisvės rytojų. Lai jie pa
junta, kad mes jų neužmiršom.
Birželio 15 d. 7 valandą vaka
re būkime šv. Vardo katedroje.

x Kad nepavėtuotumėm į ka
tedrą, autobusai iš Brighton
Parko nuo N. P. parapijos baž
x Milda
(Bendinskaitė) ir j
nyčios išvažiuos 6 v. v. Užsiregistravusius prašom atvykti 15! Viktoras Šatai susilaukė pirm- Marąuette Parko lituanistinės mokyklos aštuntojo skyriaus mokiniai su mokytoja Rūta Jautokiene.
Juzė Daužvardienė,
Nuotr. V. Noreikos
minučių prieš 6 v. v. Registruo- j gimio sūnaus Tomo Gedimino,
Lietuvos Generalinė Konsule
tis dar galima iki birželio 12 die j Naujuoju šeimos nariu džiaugia
nos telef. 927-7888. Brighton- į si ne tiktai jo tėvai, bet ir selėje buvo ne tik tėveliai, bet ir kelytei-Dagienei vadovaujant, su
parkiečiai, išlaikykime savo apy į neliais tapę Marija ir Tomas
absolventų sesutės, broliukai, giedoti JAV ir Lietuvos himnai.
linkės garbę, gausiai dalyvauki Bendinskai, Elzbieta ir Aleksas
MARQUETTE P A R K O
I Zakarauską, seselę vedėją Ed-. noma nesuklastota Lietuvos isto ' dėdės, tetos, krikšto tėvai ir kai Invokaciją sukalbėjo kun. B. Rut
me katedroj už kenčiančią Lie Šatai.
kauskas.
LITUANISTINĖS MOKYKLOS \ vardą, Švietimo tarybos pirm. J rija. Vedėjas Pr. Razminas savo mynai.
tuvą birželio 15 d.
IŠLEISTUVĖS
į Kavaliūną, L B atstovą Juškaitį, žodyje paminėjo, kad, norint pa
Paskaitininke Emilija
SakaVisi susirinkusieji džiaugėsi,
«
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Istorikų
d-jos
atstovę
A.
Rūgydolskienė,
paliesdama
mūsų
skaubaigti
šią
mokyklą,
reikia
išeiti
X Kun. Povilas Dilys šį sek
kad d a r viena laida pabaigė
Šios
mokyklos
išleistuves
įvy,
.
.
..
.
_
.
,°»
džiuosius
įvykius,
prasidėjusius
nustatytą programą. Apgaiiesta Marąuette Parko lituanistinę
madienį dalyvaus Šv.- Vardo ka
,
„. nn ,
..
, . t e tėvų komiteto pūro. V . Jusvo, kad vienas mokinys gavo tik mokyklą, o absolventai, laikyda prieš 40 metu.neužmiršo ir aktu
tedroje ir Tragiškojo Birželio
ko
gegužes
22
d.
parapijos
sale,
.
.
.
,
,
.
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0
je. Įnešant Amerikos ir L i e t u v o s
• - 2_^__I A
-,.__/_ T i.^.
kaiti i r 8 skyriaus mokytoją R. mokyklos lankymo pažymėjimą mi rankose baigimo pažymėji alijų. Ji priminė, kad daugelis mū
Jautokienę.
gedulingame minėjime skaitys
vėliavas, k a r t u įžygiavo ir a š t u n
sų jaunimą nurašė į nuostolius,
Šv. Rašto ištrauką. Taip pat da
Pačioje pradžioje oficialios (be pažymių).
mus, dovanotas knygas ir tauti
tą skyrių baigusieji mokiniai.
lyvaus ir kun. Eugenijus Geru
Toliau sekė r a k t o perdavimo nes vėliavėles, eidami namo, tik kiti mano, kad tas jaunimas nė
Sugiedoti himnai. Mokyklos ve dalies mokyklos baigimo pažymė
ra toks blogas. Neatsilankymas
lis, kuris pavaduos kun. A. Tradėjas Pr. Razminas prie g a r b ė s j i m u s g a v o šie mokiniai: J ū r a j ceremonijos. Aštuntokas A. Plie riausiai galvojo, kad aštuonerių į parengimus dar nereiškia jau
kį. Gedulingas minėjimas prasi
stalo pakvietė: kleboną k u n . A. A n t a n a i t y t ė , Bronutė Barakaus- nas ir Z. Kuliešytė linkėjo sep metų darbas nebuvo veltui.
nimo nutautėjimo. Jaunimas ma
dės 7 vai. vakaro.
kaitė, A u d r ė Budrytė, L i n a Didž tintokams būti gerais susipratu
Rūta Jautokiene žiau domisi vyresniuosius liečian
x Kun. Leonardas Musteikis, balytė, Viktorija Izokaitytė, Da- šiais lietuviais ir klausyti savo
X Teisininkė Ona Kavaliūniečia istorija, bet labiau šiandieni"GRANDIS" KELIAUJA
Plainview,
Neb., y r a nuolatinis n a Kalvaitytė, J a n e Kapočiūtė, I mokytojos Rūtos Jautokienė3.
nė, ilgesni laiką dirbusi Chicaniais įvykiais. Amerikos jaunimas,
"Draugo" rėmėjas. I r d a b a r ga L i n a s Kubilius, Zita Kuliešytė į Septintokams atstovavo Eglė j Po sėkmingo tradicinio v a S a - į t r i u k š m i n g a i
goje "Real E s t a t e " biznyje ir
kęsdamas
savo
vome jo 10 dol. auką. L a b a i Vėjas Liulevičius, J ū r a Liutkų-1 Liutkutė ir Viktoras Puodžiū-1 ro grandiečiai nedaug turėjo krašto nepriklausomybės sukak
turinti teisę dirbti keliose vals
t ė V i k t o r a s Padvoiskis, L a u r a nas, kurie pažadėjo vykdyti aš- j progos atsikvėpti. Birželio 14 d. tį, nelabai rūpinasi istorija, bet
ačiū.
tijose, buvo nuvykusi į Floridą
P r a n k a i t ė , A n d r i u s Plienas, Jo tuntokų norus.
"Grandies" tautinių šokių an- dėl įkaitų Irane jis entuziastin
ir ten, baigusi specialią mokyk
x A. a. Onos Keblerytės Ku n a s Prapuolenis Audrius Polij
lą, gavo teisę dirbti toje valsti
Aštuntojo skyriaus vardu su į ansamblis yra kviestas koncer- gai su vėliavomis demonstruo
liešienės dešimties metų m i r t i e s kaitis, R ū t a Predkelytė, Petras
joje.
mokytojais ir draugais atsisvei- į tuoti Omahoje. Stropioje vado- ja, r.es tai jau liečia dabartį. Ir
sukaktį minint, šv. Mišios už Remeikis, A n d r i u s Sūnaitis, Vili
kino Vėjas Liulevičius. Po R. | vės Irenos Smieliauskienės prie-} lietuvių jaunimas, paliestas šio
jos sielą bus atnašaujamos sekX Kostas Bružas, Balfo 57
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skyriaus pirmininkas,
birželio poezijos dienose Chicagoje.
čius.
mokiniais buvo įteiktos jai ir ve-1 nių šokių, daugiau kaip 40 gran rūpinamasi šios dienos ir rytdie
22 d. Balfo gegužinėje vadovaus
Nuotr. J. Kuprio T. Jėzuitų koplyčioje. P r a š o m e
j&ečių vyksta viešnagėn pas nos vyksmu.
Marąuette P a r k o LB v a r d u at dėjui atsidėkojimo dovanos.
gimines ir pažįstamus dalyvaulaimėjimams. K. Bružo ir talki
Aštuntokės pagerbė savo at- j Omahos tautinių šokių grupę,
Atsimenanat įvykius, buvusius
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skvrius,
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Kriau-1
da
viena
išvyka
darbšmiršti mūsų rezistentų, mūsų ko
padovanotą knygą — "Lietuvių
džiamam metraščiui "Ratilams"
3
tieji lietuviai.
darbą palengvinti yra paauko
t a u t o s praeitis". P e r visus metus čiūnienė — 2. L Kazlauskienė j t*™ grandiečiams, kurie Chi vojančių už laisvę ir žmogaus tei
x A. a. Juozo Žygo, mirusio jusi net penkis šimtus dol.. už
labai g e r a i mokėsi ir nereikėjo — 3, A. Pavilionienė — 4, A. Rū cagoje ir kitose vietovėse dauge ses žmonių pavergtoj Lietuvoj.
1955 m. birželio 18 d., dvide ką mokyklos vadovybė ir moki
laikyti baigiamųjų
egzaminų gytė — 5, O. Jagėlienė 6, A. Pa liu progų tiek saviesiems, tiek Nuolat turime iškelti jų auką ir
šimt penkerių metų sukaktį mi niai yra nuoširdžiai dėkingi. Ap
Audrei Budrytei, Audriui Sūnai- vilionienė — 7 ir R. Jautokiene amerikiečiams su šypsena ir įsi daugiau kreipti dėmesio į paverg
jautimu parodo lietuviškųjų tau tos Lietuvos gyvenimą, kurį ga
nint už jo sielą šv. Mišios bus rašyme apie mokyklos mokslo
čiui ir Audriui Polikaičiui. Juos Į — 8.
tinių šokių įvairumą ir tautinių lima gerai sekti iš pavergtosios
atnašaujamos
Chicagoje Švč. pabaigtuves ("Draugo" birželio
k n y g o m i s apdovanojo tėvų ko-1 Pasibaigus oficialiai daliai, po
drabužių įdomumą.
R. B. Lietuvos pogrindžio spaudos, iš
M. Marijos Gimimo bažnyčioje 6 d. laidoje) dėl korektūros klai
mi tetas. Vienais penketais egza j trumpos pertraukos prasidėjo
tisai perduodamos „Drauge". Ke
birželio 14 d., 7:30 vai. ryto; ir dos šios rėmėjos pavardė buvo
minus išlaikė L i n a Didžbalytė ir į meninė dalis, aštuntojo skyriaus
CICERO PAMINĖJO
letu pavyzdžių priminė, kaip
Los Angeles Šv. Kazimiero baž praleista. Už klaidą atsiprašo
Vilija Vieraitytė. šioms moki pasirodymas, kuris buvo suskirs TRAGIŠKUOSIUS ĮVYKIUS
padėti pavergtiesiems ir
kaip
nyčioje birželio 17 ir 18 dieno me.
nėms buvo s k i r t a J. Vilkutaičio- tytas į tris scenas. Pirmoje da
LB
apyl.
valdybos
rūpesčiu
I
įskiepyti
mūsų
jaunimui
politinį
mis. Giminės ir artimieji prašo
x Algirdo Kaulėno 13 m. ir
šeimos p o knygą "Tikrasis Ke lyje, eidamos namo iš mokyk
praeju sį sekmadienį prisiminta j sąmoningumą. Praeitis yra šaltimi prisiminti velionį savo mal Adelės Orintienės 20 m. mirties
t u r a k i s ir jo r a š t a i " .
los, aštuntokės dalinasi įspū
tragiškasis
birželis, tai yra, Lietu-' nis dabarties įvykių akcijai, tai
dose, (pr.)
sukaktis minint šį šeštadienį,
Absolventus sveikino klebo džiais apie lietuvių kalbos sun
vos pavergimo 40 m. sukaktis ir turime atsiminti, nes tragiškasis
n a s kun. A. Zakarauskas, primin kumus ir gyvenimo viliones.
x "vTV'OS EUROPOS" kon birželio 14 d., 10 v. ryto šv. Mi
birželio mėnesį pradėti trėmimai birželis vyksta jau 40 metų.
damas, kad jie d a b a r j a u esą j a u Antroje dalyje — pamoka pir
certai. Iš Los Angeles, režiso- šios bus atnašaujamos Šv. Kry
Meninėje programos dalyje Ri
į Sibirą ir tautos persekiojimas,
žiaus ligoninės koplyčioje, 2701
nuoliai, o ne vaikai, ir jų parei mame skyriuje, kurį moko Apo tebevykstąs ligi šiol.
rės Danutės Barauskaitės veda
ta
Dagienė, pritardama gitara,
T W. 68th St. Visi bgiminės, draugos d a b a r yra sunkesnės negu lonija Barborienė (J. Liutkutė)
ma "VTVA EUROPA' atuks d u ,
. , .
*
. . . .. . .
padainavo
Partizanų dainą, savo
Sv. Mišias Šv. Antano parap.
buvusios praeityje. Seselė vedė ir trečioje — geografijos pamo bažnyčioj atnašavo kun. B. Rut pačios sukurtą kūrinį, žodžiai
koncertus Chicagoje, Jaunimo gai bei pažįstami kviečiami da
j a Edvardą linkėjo nenutolti nuo ka aštuntame skyriuje, čia pasi kauskas, savo pamoksle pabrė Putino, dainą iš Suvalkų trikam
Centro didžiojoje salėje. Pirmas lyvauti, (pr.)
x Pranešama, kad Brighton E l e n a 2 u k a u s k a i t § i Audrius Remeikis lietuvybės kamieno. Švietimo t a  rodė visi 8 sk. mokiniai, o savo žęs, kad skaudžiųju įvykių mes pio ir savo pačios kūrinį Aušta
koncertas bus birželio 29 d.,
sekmadienį. Kokteiliai nuo 6:30 Parko Lietuvių Namų Savinin- i r Ramona Smilgaitė, Chicagos AukSt. rybos pirm. J. K a v a l i ū n a s ragino mokytoją R. Jautokiene atvaiz negalime užmiršti, kad mes turi laisvės rytas. Daiva Markelytė
v. v. — 7:30 v. v. Koncerto pra- kų draugijas piknikas, turėjęs Į lit. mokyklos abiturientai, padėję vai lankyti aukštesniąsias lituanis davo A. Budrytė. Svečiai išgir me juos priminti ir mūsų jauni padeklamavo Putino Mortuos Vodžia 7:30 v. v. Antras koncer- įvykti birželio 15 d. Šaulių sa- niką žuvusiems del Lietuvos laisvės tines mokyklas. Marąuette P a r  do ir pamatė, ką mokiniai vei mui. Geras gyvenimas mūsų ne co ir Putino Tėvų šalis.
pagerbti.
ko L B apyl. a t s t o v a s Juškaitis kia, kaip galvoja ir atsakinėja atpalaiduoja nuo prievolės prisi
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Minėjimas
baigtas Marija,
nuo 7:30 v. v. — 8:30 v. v. Kon-1 x Reikalinga virėja arba vi- riai, pedagogai ir visuomenės
apie "Lietuvių t a u t o s praeities" kurias paruošė A. Budrienė ir bar neša priespaudą pavergtoj Marija. Malonu, kad paskaitinin
certo pradžia 8:30 v. v. Pavėla rėjas Healthy Food Restoranui,: veikėjai, skautininkai, a n k s č i a u
ke ir abi menininkės yra jauno
knygos atsiradimą ir paminėjo, j I. Polikaitienė. talkininkaujant Lietuvoj.
vę į koncertą bus įleidžiami tik 3236 S. Halsted St. Skambint gyvenę Cicero, UI., d a b a r St.
sios kartos atstovės, bet dar ma
kad šios knygos jau y r a pasieku ' aštunto skyriaus mamytėms.
Parapijos
salėje
minėjimą
pra
pertraukos metu. "Vivos Euro Gražinai tel. 326-2724. (sk.)
Petersburg Beach, Floridoje,
šios slaptu keliu pavergtąją Lie- , Tėvų k-tas šia proga buvo dos- Į dėjo LB apyl. pirm. Kostas Aras, loniau, kad minėjimas buvo ge
dainai paremia savo dienraštį.
pos" programa remiasi kabare
x Išeinant pensijon, gražioj
tuvą, kurios t e n labai vertina- nus ir prisidėjo
savo
dovana I pakviesdamas programai
vado rai paruoštas ir pravestas. Po mi
tiniu pagrindu. Kviečiame vi Connecticut vietoj parduodamas Ir dabar, atnaujindami prenu
mos ir laukiamos, nes iš jų suži- prie išleistuvių pasisekimo. Sa- ;vauti Daivą Markelytę. Ritai Mar nėjimo visi turėjo progos pa
suomenę pamatyti ir išgirsti šį pelningas motelis ir naujas, meratą, pridėjo 25 dolerių auką.
bendrauti prie LB ponių suruoš
ansamblį. Kaina vienam asme gražiai įrengtas, prie motelio Skelbiame juodu " D r a u g o " gar
tų užkandžių ir kavos.
niui: $5.00. Veiks baras ir bus prijungtas namas. Viso pirkinio bės prenumeratoriais ir malo
L. Augštys
parduodami
šalti užkandžiai. kaina 3^2 k a r t o metinių mote niai dėkojame.
miuiiniiHmiiiimiimmmiiBMmimiiro
x Kristina Nittka, išdirbusi
Staliukus rezervuoti skambi lio pajamų. Duodama paskola.
Advokatas
įstaigoje ilgesnį laiką, b u v o ap
nant tel. 312 — 247-3272, kas Tel. 203 — 828-9200. (sk.)
dovanota įvairiomis dovanomis
GfNTARAS P. 6EKNAS
dien nuo 7:00 v. v. iki 10:00 v.
ir
susilaukė
kitą
staigmeną
—
x NAMAMS PIRKTI PADarbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 r . v.
v. Ruošia Pasaulio Lietuvių
buvo
paaukštinta
tarnyboje
ir
SKOI/)S
duodamos
mažais
mė
Ssitad. nuo 9 v. r. iki 12 vml. d.
Jaunimo sąjungos vaidyba ir
paskirta atsakingoms pareigom.
nesiniais
įmokėjimaia
ir
priei
ir pagal susitarimą.
PLJS-os Ryšių centras, (pr.)
X Dr. Jonas Žemaitis, W a u namai* nuošimčiais.
Tel. 776-5162 arbm 776-Mfl
x Nepriglrdintiems — Ne Mutual Federal Savings. 2212! k e gan. UI., atsiuntė 10 dol. au2649 W. 63 Street
mokamai klausa patikrinama Wert Cermak Road _ Telef. I k*- ha-h&i a č i ū Chicago,
BL 60621
x
penktadieniais nuo 10 v. r. iki VI 7-7747
hfr r l
s o s t a s Varekojis, čikagišiiiiHinmiiiimimiiiimuiimiiimimitiii!
4 vai. popiet, adr.: 3042 W 63
< kis, aukojo 10 dolerių. Maloniai
S t , Chicago, UI. TeL 776-3189.
X Jei SKILANDŽIU tau tik j dėkojame.
Parduodomi ir taisomi visų fir reik. tuoj pas Petrą ir užeik! Į x Apolinaras O p a J t t s . toronAdvokatas JONAS CIBAITIS
mų klausos aparatai. Baterijos — INTER.NATIONAL MEAT tiškis, aukojo 10 dolerių. E s a m e
6247 So. Kedzie Avetrae
už pusę kainos. Zenith firmos MARKET. Medžioklinės dešre- Į dėkingi.
Tel. — 776-8700
ausiniai aparatai. Roberi Stens- lės, kumpiai, aviena, veršiena, i x Aukų po 2 dol. a t s i u n t ė :
Chicago, Dlinois 60629
l&nd & Associates, 950 Lake dešros ir 1.1. Užsakymus siun-' M. Trapikienė B. Bugenis, St.
."/ft-hc vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
S t , Oak Park, BŪ. Atdara tikičiame paštu bet kur Amerikoj. Brkiel. Leonas Kaulinis, Br. H . Unksmai bait, - lokj tradiciniame Gnad ~-' j « "
• kairt<; Lyda Bakaityte, Gintaras Lietuvninkas. M'
Šeštad. 9 vai iki 1 vai. d.
pirmad.,
ketvirtad. ir šeštad. j 2913 West 63rd S t , Chicago, I L Michels, J. Valauskas. Visiems MotuSytė. ur-u Kučas. Aljįis Plioplys. Viktorija Kutaiti, M-.rga Rimavi.'; ,*/•. i j n « Rartuska. Rasa Miliauskai**
ROta Rasutyt* r Aras Lintakas
Naotr P. MOMMM
TeL 848-7126. (sk.)
i 60629. TeL (S12) 48&4S37. (ak.) Į dėkojame.
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