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SENATAS IŠTIRS
BILLY CARTERIO BYLA

TARYBINĖJE MOKYKLOJE
(Tęsinys)
Kapsukas. 1979 m. gruodžio
14 d. Kapsuke buvo laidojamas
IV vid. mokyklos VlIIe klasės
mokinio Kazio Krivicko tėvas. I
laidotuves atėjo klasės draugai.
Kaziukas paprašė juos dalyvau
ti ir pamaldose, tačiau mo
kiniams eiti į bažnyčią buvo
griežtai uždrausta. Klasės auklė
toja Burigina pasiliko prie šven
toriaus varty. Drąsus mokiniai,
nepaisydami draudimo, su gėlė
mis ir vainikais įžengė į bažny
čią. Pamaldose dalyvavo apie tris
dešimt Kaziuko klasės draugų. Į
bažnyčią įeiti nedrįso tik keli mo
kiniai.

vid. m-los biologijos mokytoja
Bajoriūnienė tardė VI a kl. mo
kinius — Vilių Staškūną, Vid
mantą Lotužį, Virginijų Šiaučiū
ną ir Saulių Rudaitį, norėdama
sužinoti, ko jie buvę .pas zakris
tijoną, apie ką jie kalbėjosi, ar
jis nevaišinęs jų saldainiais?
Spalio 18 d. rusų kalbos pa
mokos metu ji liepė atsistoti ti
kintiems mokiniams. Atsistojo
Staškūnas ir Lotužis. Mok. Staškūnas paklausė mokytoją, kodėl
ji draudžianti mokiniams eiti
bažnyčią, jei apie tai nieko ne
pasakyta mokinio taisyklėse? O
Lotužis be jokių išsisukinėjimų
išdėstė: „Todėl (lankau bažnyčią,
kad pats noriu-" Šitoks drąsus
Kybartai (Vilkaviškio raj.). mokinio prisipažinimas labai už1979 m. spalio 2 d. Kybartų vid. pykdė mokytoją.
mokyklos Hlb kl. mokinei MaSidabravo vid. mokyklos moki
ciulaitytei rūbinėje iškrito rožan
niai
privalo rašyti rašiniais ir at
čius. Kažkas jį nunešė auklėtojai
pasakojimus,
žeminančius kuni
Reginai Miliauskienei. Ši, sužino
jusi kieno esąs rožančius, sviedė gus ir tikinčiuosius. Mokytojos
jį ant Mačiulaitytės suolo, saky Giedraitienės iniciatyva praveda
dama: ,,Daugiau neatsinešk ši mi prievartiniai piešinių (konkur
sai atestinėms temomis. 1979 m.
tos šlykštynės".
Panašus sovietiniu mokytoju spalio 1 1 d . VIa klasės auklėto
fanatizmas nėra atsitiktinis. Tai jas Petras Bajoriūnas įsakė visiem
komunistinio auklėjimo ir Švie mokiniams nupiešti priešinius
timo ministerijos nuolatinio pe ateistine tematika. Kai mokinė
pasisakė nedagogų prievartavimo rezultatas. Žydrūnė Kalnytė
žinantii, ką piešti, auklėtojas at
Skirsnemunė (Jurbarko raj.). rėžė: „Nupiešk davatką su ro
Skirsnemunės vid. m-los moky žančiumi, einančią kėliais apie
toj a Irena Domeikienė terorizuo kryžių". Spalio 24 d. mokyt. Ba
ja tikinčius vaikus, tyčiojasi iš joriūnas perspėjo, jog irytdienai
jų, sugalvoja įvairiausias žemi konkursui klasėje *nri būti 5 ate
nančias bausmes (išvaro iš kla istiniai piešiniai, o mok. Vidman
sės, knyga ar linijuote muša ti tas Lotužis privalo nupiešti kokią
kinčius mokinius per galvą ir nors davatką. Mokinys atsisakė.
pan.). Šitaip nuo jos nukentėjo įtūžęs mokytojas pradėjo šauk
pirmosios klasės mokinės Guda ti: "Ašarėlę .brauksi, trimestre iš
vičiūtė ir Butkutė
piešimo daugiau trejeto neturė-
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Brolio ryšiai su Libija kenkia prezidentui

Washingtonas. — Komentato bų režimu, didžiausių
Izraelio
riai pripažįsta, kad šiais rinkimų priešu, atkreipė Amerikos žydų
metais prezidento Carterio kam dėmesį. Buvo aišku, kad per Bi
paniją apsunkina daug nenuma lly Carterį Libija bando įsigyti įta
tytų, nelaimingų įvykių. Bedar kos Amerikos vyriausybėje. Kong
bių skaičiaus augimas, infliacija, rese pasigirdo reikalavimai visus
recesija; įvairios gamtos nelai šiuos klausimus ištirti. Buvo pa
mės:
uraganai,
ugnikalniai, lyginimų su VVatergate.
karščiai, sausros, potvyniai; ne Senato teisingumo komitetas
pavykęs bandymas
išvaduoti nusprendė reikalą ištirti. Komite
amerikiečius įkaitus, laikomus tui vadovauja sen. Edward KeIrane ir, pagaliau, jo brolio Bi- nnedy. Jis šiuo klausimu, kaip
lly Carterio išdaigos.
kandidatas, artimai susidomėjęs,
Jau liepos 14 d., teisingumo atsisakė pirmininkauti, kol komi
departamento spaudžiamas, Bi- tetas svarstys šį reikalą. Sudary
lly Carter užsiregistravo, kaip Li ta keturių senatorių komisija, ku
bijos „agentas" Amerikoje. Jis ri šiomis dienomis nuspręs, kaip
Iš Pavergtų tautų demonstracijos liepos 13 d. Detroite, į kurią atsilankė aukšti respublikoiių partijos veikėjai,
spauda ir suvažiavę svečiai. Nuotraukoje — žodį taria respublikonų partijos kandidato į prezidentus duktė pripažino gavęs iš Libijos vyriau šį uždavinį narplioti: ar sudary
Maureen Reagan
Nuotrauka Jono Urbono sybės 220,000 dol. pinigais, be ti specialu komitetą, ar kviesti
to, įvairių dovanų: keturias auk specialu prokurorą, ar visai už
sines apyrankes, įvertintas po miršti Billy Carterio klausimą.
100 dol., balną, vertinamą 2,000 Baltieji Rūmai paskelbė, įog jie
dol., indų servizą už 100 dol., artimai bendradarbiaus su komi
arabišką kardą, drabužių ir 150 tetu, kuriame yra du demokra
Lina Kačiušyte laimėjo aukso medalį
dol. vertės lėlę. Billy Carteris tai, du respublikonai: sen. Birch
pripažino, kad Libija jam pažadė Bayh, sen. Max Baucus, sen.
—
Libanas
dvi
dienas
neturės
Maskva. — Didelį sovietu pa-itoti, tačiau prašymas buvo atjo
paskolinti pusę mil. dol. Ji Strom Thurmond ir sen. Robert
laikraščių. Jų leidimas sustabdy
reigūnų nepasitenkinimą sukėlė mestas
mokėjo
jo kelionės išlaidas, jį Dole
Britanijos spaudos Olimpiados ap Italijos gynybos viceministeris tas protestuojant dėl laikraščiu
žvalgos. Britai rašė, kad saugu atidengė, kad vyriausybė neleido sąjungos ilgamečio pirmininko ir vaišindavo. Už tai Carteris pri Stebėtojai pripažįsta, kad šis
imdavo Libijos delegacijas, jas ve Billy įsivėlimas į politiką pakenks
mas prie turistų viešbučių, olim į Maskvą važiuoti kariuomenėje jo šoferio nužudymo.
džiodavo
po įvairius miestus, su prezidentui Carteriui New Yor— Londone mirė garsus filmų
piniame spaudos centre labai su tarnaujantiems
italams sporti
pažindindavo
libiečius su įtakin ke, Floridoj, Kaflifomijoj, kur gy
aktorius Peter Sellers, 54 metų. Jis
stiprintas, tačiau Lenino stadijone ninkams.
gais amerikiečias. Billy sakyda vena daug žydų balsuotojų.
kur vyksta daug žaidynių, sau
Iš Maskvos 3 - • - ~ • k a d | buvo g^vęs stiprų širdies smūgį.
vo,
kad pasaulyje yra daug dau Spaudos komentatoriai sako, kad
Sovietų
Sąjunga
pakėlė
į
gumas esąs silpnas. Jei kas bū prancūzų sportininkų grupė dar
giau
arabų, negu žydų, todėl su vyriausybė padarė klaidą, kvies
tų norėjęs nušauti sovietų prezi rengiasi išreikšti jsvo protestą erdves erdvėlaivį su vietnamie
lakūnu,
nors
šiai
kelionei
B
i
arabais
reikia palaikyti draugys- dama tokį „politiką", kaip Billy
dentą Leonidą Brežnevą, būtų dėl sovietu karinės invazijos Af čiu
tarpininkauti Libijoje dėl įkaitų.
lengvai tai galėjęs padaryti per ganistane ir dėl pagrindinių anksčiau buvo numatytas rūmu- tę.
nas.
Skridimui
vadovauja
rusas
Baltieji Rūmai kelis kart atsi Neminint jau menko „diploma
Olimpiados atidarymą. Šitoks žmogaus teisių pažeidimų. Pran
tvirtinimas labai skaudus partie cūzų bėgikas Jose Morajo pa kosmonautas Viktor Gorbatko, ribojo nuo Billy Carterio pastan tinio" Billio pasiruošimo, joks
čiams, kurie organizavo šias žai reiškė spaudai, kad „mes nesa jau buvęs erdvės kelionėje prieš gų, tačiau buvo pripažinta, kad prezidentas neturėtų traukti savo
Zbigniew Brzezinski prašė Billy giminaičių į užsienio politikos
dynes.
me robotai, bet žmonės, kuriem 11 metų.
—
Tailandijos
derybos
su
La
suvesti jį su Libijos -pareigūnais, sprendimus, pareiškė kandidatas
Moterų plaukyme dominuoja rūpi žmogaus teisių apsaugo
Sidabravas (Radviliškio raj.). Sloso delegacija nedavė rezultatų kurių jis prašė padėti išgelbėti į prezidentus John Anderson. Bi
Rytų Vokietijos merginos, tačiau jimas. Atvažiuoti į Maskvą ir ty
1979 m. spalio 5 d. Sidabravo
(Bus daugiau)
ir Tarlandija atsisakė perleisti amerikiečius įkaitus Irane. Po pa lly suorganizavo susitikimą su Li
jų laimėjimus, po šešių aukso lėti, pridūrė bėgikas, yra 4ygu
per sieną Laosui siunčiamas pre simatymo Libijos diktatorius Ka- bijos diplomatais lapkričio 27 d.,
medalių sustabdė lietuvaitė, 17 pritarti sovietiniam režimui. Mo
kes. Laosas atsisakė atsiprašyti dafi pasiuntė laišką ajatolai Kho- vos kelios savaitės po įkaitų pa
metų Lina Kačiušytė, 200 metrų rajo pareiškimas sukėlė susirūpi
dėl
susišaudymo prie Mekongo meiniui. TJPI agentūra skelbė, grobimo.
plaukime, kur ji sumušė olimpi nimą prancūzų olimpiniame ko
upės.
kad pats prezidentas Carteris su
nį rekordą plaukimo krūtine sti mitete, tačiau Prancūzijos sporto
—
Turkijoje
nežinomi
pikta
sitiko su Libijos diplomatu Waliuje. Net IT geriausia šių metŲ ministeris Soisson pareiškė: „Aš
dariai
nušovė
kairiojo
sparno
Sostines spauda
shingtone Ali Hauderi devynios
to stiliaus plaukikė amerikietė nematau, kodėl reikėtų uždraus
unijų
vadą
Kernai
Turkler.
Dėl
dienos po Hauderi pasimatymo
Tracy Coulkins būtu nuo Linos ti laisviems piliečiams ginti žmo
apie lietuvių protestą
<j
o
mirties
streiką
paskelbė
trijų
su Brzezinskšu.
gaus teises".
tolokai atsilikusi.
miestų darbininkai. Uždaryta
Dar blogiau, spauda skelbė,
Washingtonas. — „The WaOkupantas bando sunaikinti LKB kroniką
Vyrų figūrinių šuolių į vande
daug įstaigų,
gatvėse sustojo kad Billy Carteris, atstovauda- shington Post" liepos 19 d. pla
nį aukso medalį laimėjo rusas
Bernas. — Šveicaru informaci- j literatūros platinimą,
Policija surado
transportas.
damas nedidelei JAV naftos įmo čiai apraše 18 lietuvių protestą
Aleksander
Portnov.
Jis
vieną
jų biuletenis „Glaube in der Tarp trijų kunigų pas kuriuos
— Vakarų Virginijoje žmogaus nei, darė spaudimą Libijai, kad prie sovietų ambasados. Jauni
iraniečio žudikus
Zweiten Wek", — Tikėjimas i buvo įvykdytos kratos, šveicarų šuolį visiškai sugadino, krisda
teisių organizacijos kelia triukš ji parduotų naftos tai nežinomai lietuviai, jų tarpe ir iš New Yormas ant pilvo, tačiau teisėjai lei
mą dėl kaltinimų jaunam iranie įmonei. Ši pažadėjusi Billy Car- ko atvykęs Simas Kudirka, pir
Antrajama pasaulyje, — birželio informacijų biuletenis mhii Ti
Teheranas.
—
Teherano
par
do įam šuolį pakartoti. Dėl to
čiui studentui. Viena parduotu teriui po 5 centus už kiekvieną miausia užblokavo 16-tą gatvę,
17-os dienos laidoje atspausdino kinčiųjų Teisėm Ginti katalikų
leklimo protestavo Meksika, Ita duotuvių distrikte sprogo trys
vė jį apkaltino vagyste. Pasirodo, iš Libijos pirktą naftos statinę.
straipsnį „Bandymai užgniaužti komiteto narį
kunigą Sigitą
pastatydami skersai jos savo au
lija ir, ypač, Ryty Vokietija, ku i bombos, žuvo 6 asmenys ir apie
kad jis vaisių skyriuje suvalgė
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro Tamkevičių. Jo butą daugiau ne
J100
buvo
sužeisti.
Teherano
ra
tomobilius.
Policijai
truko 20
rios geriausias šuolininkas irgi
Šios žinios apie Billy Carterio
vieną vynuogę, bandydamas, ar
nikos leidimą". Straipsnyje yra gu 7 valandas kratę dešimt mi
dijas
paskelbė,
kad
dar
21
są
min
automobilius
pašalinti.
prašė leidimo vieną šuolį pakaružkulisinę verkią tuoj buvo pa
informuojama apie naujus areš licininkų, kurie iš kunigo atėmę
mokslo dalyvis buvo sušaudytas' jos saldžios. Dabar jam gresia iš
Laikraščio reporterė Judith Va
trėmimas iš Amerikos, nors jam naudotos politinių priešų. Drau lente pabrėžia Simo Kudirkos ir
tus ir kratas Lietuvoje ryšium su 336-is daiktus, šveicarų biulete
ar pakartas.
gystė
su
vienu
radikaliausių
ara
Kronikos leidimu." Biuletenis ra nis, baigdamas, primena savo Afgamstane nušauta
Iš Irano paleistas amerikietis liko tik vieneri metai studijų.
Lino Kojelio įdirbančio sen. Rišo, jog kratos buvo įvykdytos skaitytojam, kad Lietuvos Katali
diplomatas, susirgęs MS (multip- — Šiaurinėje Airijoje vienas
chard Schweiker įstaigoje, daly
švietimo ministere
trijų kurtigų ir penkiolikos kitų kų Bažnyčios Kronika nuo 1972le sclerosis), atidengė, kad T e respublikos armijos narrys arti
vavimą. Keli tos lietuvių grupės
Izraelis nemano
asmenų tarpe. Dvi moterys buvo -ų metų pastoviai
informuoja Islamabadas. — Pakistano radi herane įkaitų pagrobėjai buvo mirties, nes jis prieš 66 dienas
nariai pripažino turį okupuotoje
suimtos, būtent, Genė Navickai Lietuvoje vykdomus žmogaus tei jas paskelbė, kad Afganistane bu kartą suruošę vaidinimą. Išsive paskelbė bado streiką ir go laiko
perskelti Jeruzalės Lietuvoje giminių. Kudirka su
tė, balandžio 17 dieną Kybartuo sių bei religinės Laisvės pažeidi vo nušauta vienintelė vyriausy dę keliolika įkaitų į kiemą, jie si, protestuodamas prieš sunkią,
Jeruzalė. — Izraelio vyriausy šukęs: „Kodėl, įūs, reporteriai,
bėje esanti moteris, švietimo mi suvaidino ,.sušaudymą", tačiau 12 metų kalėjimo bausmę.
se, ir Ona Vitkauskaitė, balan mus.
bė pasiūlė savo parlamentui įs neatidarote Amerikos akių."
džio 18 dieną. Navickaitė buvu
Šveicaru biuletenis
praneša, nistere Anahita Ratabzad. Tą pa iš tuščių šautuvų. Niekas neži
Ajatola pasigenda tatymo projektą, kuris paskelbtų Korespondentė nurodo, kad
si apkaltinta Kronikos 42-ojo kad Šiauliuose gyvenanti lietu čią dieną Kabule nušautas ir vi no, kaip toks „vaidinimas" pavei
visą Jeruzallės miestą Izraelio sos Asta Banionis pareiškė gavusi iš
numerio perrašinėjimu, o Vit vių Helsinkio grupės nairė Ona daus reikalų vfceministeris.
kė įkaitus.
geru
ministeriu
tine. Parlamentas pirmąjį šio įs savo darbovietės laisvą dieną,
kauskaitė tariamu Kronikos pla Lukauskaitė-Poškienė šių metų
Spaudos žiniomis, Afganistane
FBI detektyvai suėmė du juo
Teheranas. —Ajatola Khomei- tatymo svarstymą patvirtino 65- nes ji tikėjosi, kad b u s po
tinimu. Šveicarų biuletenis pažy kovo 4 d. milicijos buvo pakvies sovietų puolimai Kabulo apylin dukus, vieną jų — pašto tar
mi, kad Lietuvos KataGikų Bažny ta tardymui. Kadangi ji nesutiko kėse nesusilpnėjo, kaip buvo pra nautoją, už iraniečio Ali Tabata- nis pasakė kalbą valstybės aukš -12 balsų. Pirmą kartą po savo su licijos suimta. Protesto dalyviai
parlamentan
atvyko rašo Valente, pasidavė policijai
čios Kronikos 42-as numeris kaip būti vežama į Vilnių, KGB tar našauta, Olimpiados proga. Prie bai nušovimą. Dar vienas įtaria čiausiojo teismo nariams. Jis pa sirgimo
tik neseniai pasiekė Vakarus ir dytojas nuvyko į jos namus, kur šingai, rusų karo helikopteriai ir mas žudikas, tebeieškomas. Visi sakė, kad ateities vyriausybėje premjeras Beginąs, kuris pareiš taikingai. Vienas policininkas pa
dabar biuletenio redakcija ruo 7 valandas klausinėjo apie A. borrrbonešiai daužo apylinkės trys įtariamieji yra JAV juodųjų turėtų būti tik tikri revoliucio kė spaudai, kad Jeruzalė yra am klausęs jaunos merginos: „Ar t u
šia jo vokišką vertimą. Vasario Terlecko, Sasnausko ir Statkevi- kaimus. Mūšius prie Mūsai kai musulmonų organizacijos nariai. nieriai, tikri musulmonai. Ajato žina žydu sostinė, vienas, neda irgi viena iš protesto dalyvių?"
mėnesio pabaigoje, toliau rašo čiaus veikią. Š-m. balandžio 17 mo net ir Maskvos radijas pava Dar neaišku, ar jie šį atentatą la ragino parlamentą kitokių mi lomas miestas visoms ateinan Ji atsakiusi: „Žinoma, nepamirš
kite rr manęs".
šveicarų biuletenis, buvo suimtas d. rašo biuletenis, buvo padary dino „didele vyriausybės jė vykdė savo iniciatyva, ar buvo nisteriu nepatvirtint. Šiuo metu čioms generacijoms.
Jungtinių tautų generalinė
Povilas Buzas, pas kurį buvę ras ta krata Tikinčiųjų Teisėm ginti gų pergale".
pasamdyti Irano revoliucinės val nėra nė vieno ministerio, kuris
būtų
100
nuoš.
islamo
revoliu
asamblėja
svarsto Palestinos klau
ta 41-ojo Kronikos numerio Šim katalikų komiteto narių — kun.
džios.
KALENDORIUS
cijos
rėmėjas.
Kaip
galėsime
įves
simą.
Atėjus
kalbėti Izraelio am
tas egzempliorių ir rotatorius. Sigito Tamkevičiaus bute Kybar vaikam; Stasės BaltruŠytės, gyVel pakilo kainos ti Irane tikrą islamo respubliką, basadoriui, daug delegacijų iš Liepos 25 d.: Jokūbas Ap., Va
Taip pat vasario mėnesį buvo tuose ir kunigo Alfonso Svarins vanančios Šilalėje, dėl to, kad mi
suimtas Anastazas Janulis. Jam ko bute Viduklėje. Krata abiejo licija jai trukdė rinkti parašus, Washingtonas. — Darbo de jei tų ponu protai buvo treniruo salės išėjo, jo kalbos iš arabų lentina, Mangirdas, Aušra.
Liepos 26 d.: Joakimas, Ona,
iškelti kaltinimai nėra žinomi. se vietose tęsėsi daugiau negu 7 prašant grąžinti tikintiems Klai partamentas paskelbė, kad birže ti Europoje, klausė ajatola Kho- klausėsi tik Egipto diplomatai.
meinis.
Izraelio
ambasadorius
Yehuda
Gluosnis, Greitutė.
Visiem keturiem suimtiem as vaflandas.
pėdos bažnyčią ir Tikinčiųjų Tei lio mėn. vartotoju prekių kainos
Blum pajuokė išeinančius, saky
menim — Genei
Navickaitei, Šveicarų biuletenis taip pat iš sėm ginti katalikų komiteto raš pakilo 2.1 nuoš. Prie to daugiau
SaUlė teka 5:37, leidžiasi 8rl7.
Onai Vrlkauskaitei, Povilui Bu tisai spausdina tris skundus: An tą nr. 7, kuriame protestuojama sia prisidėjo namų ir butų kai vo 116.30 dol. Lentelė vesti pra damas, kad tai naftos dievu pa
ORAS
žui kr Anastazui Januliui dabar gelės Ramanauskaitės dėl to, kad dėl nubaudimo už vadovavimą nos. Vartotoju prekių lentelėje dėta 1967 metais. Kas tais me garbinimas. Ir jis pabrėžė, kad
jungtinė
Jeruzalė
buvo,
yra
ir
Saulėta, tvanku, temperatūra
esanti ruošiama teismo byla už ji buvo nubausta Baltarusijoje už procesijai į kapines Viduklės kle tai, kas pernai tuo pačiu metu tais kainuodavo 100 dol., šiemet
I
bus
Izradio
ir
visu
Žydų
sostinė.
dieną
90 1., naktį 75 L
religinius įsitikinimus ir religinės religinių tiesų mokymą lietuvių bono Alfonso Svarinsko.
kainavo
247.60
d
o
l
kainavo 100 daL, šiemet kakia-

Šveicarų spauda
apie o/c. Lietuva

OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS

TRUMPAI
IŠ VISUR

»w.

DRAUGAS, penktadienis, 1960 m. liepos mėn. 25 d.
THE L1THUANIAN WORLD-Wn>E DAILY
Second cless postage paid at Chicago, 111. Pubiished daily except
Sundays, Legal Holidays, days after Christmas and Easter
by the Lithuanian Catholic Press Society.
Publication Number (USPS — 16100O)
V y * a a » OĮytNnstaaa, 4144 So. M*pterwood.
Telefoeau M M M M l - l l t ą , darbe M8-7551

Subscription Rates $40.00 — Chicago, Cook County,, Illinois
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MŪSŲ IŠKILIEJI VEIDAI

Pašto iSlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
DRAUGO p r e m n e n u mokama 18 anksto^
metams y2 metų 3 mėn.
Chicago ir Cook County $40.00 $22.00 $15.00
Kanadoje
U.S.A 40.00
22.00
15.00
Užsienyje
40.00
22.00
15.00
Kitur
38.00
20.00
13.00
Savaitinis
25.00
15.00

Sporto veterano deimantine sukaktis

Išeivijos kelio pėdsakai randasi 1945 m. Watenstadte, kur jo Lietuviai sportmmtari su savo trispalve priešakyje įžy giuoja į stadijoną Laisvosios Laisvės olimpiados atletikos Į
suorganizuoti lietuviai šachma varžybų metu
tininkai 5:3 nugali ukrainiečius,
o po to rumunus, lenkus, lat
• Administracija dirba kas-1 • Redakcija straipsnius taiso saSoms pasaulio pirmenybėm. Jis
vius ir baltgudžius. Sie sėkmin LAISVĖS OLIMPIADOS LENGVOSIOS
«en nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j V o nuožiūra. Nesunaudotų straipspats yra iš Uragvajaus, kur 35
gi žingsniai užbaigti UNRRA
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
j nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
ATLETIKOS VARŽYBŲ PASEKMĖS 'kartus atstovavo rinktine, o vė
! anksto susitarus Redakcija už
Dabartinis So. Bostono LPD turnyru su I-ja v.
liau dar 17 kartų gynė ir Ispa
• Redakcija dirba kasdien j s k e l b i m ų t u r į n į neatsako. SkelŠachmatų klubo įsteigėjas ir ilga
Atkeliavęs į užjūrį 1949 m.
8:30 — 4:00, šeštadieniais j b i m ų j^nos prisiunčiamos gavus
(E) po pavardės — reiškia es <ten ( U ) , 3) M. Lewyokyj ( U ) . nijos spalvas. Taip pat dalyva
metis pirmininkas, taip pat SAL- pradžioje,
8:30 - 12:00.
j pra§ymą.
energingai
užgula
Ietis: 1) M. Lewyckyj (U). vo dvejose pasaulio pirmenybėse.
tą, ( U ) - latvį, (U) - ukFASS šachmatų vadovas, šįmet šachmatininkų organizavimą ir
raineitį. Lietuviams pažymėta 35.19 m (115'—5.5", 2) Rūta
Kinijoje viešėjo V. Vokietijos
švenčia 75 m. gyvenimo sukaktį. pats labai aktyviai rikiuojasi koklubas: (A) — Toronto Auš Maželytė (2), 3) Kristina Biliū jaunių rinktinė, kuri po 4 perga
1922 m. pradžioje įsijungia į respondenciniuose žaidimuose su
ra, (2) — Clevelando Žaibas, naitė (2).
tokius kino artistus kaip Curt
lių Pekine prie 78,000 žiūrovų su KITUR
Lietuvos sįjortinio sąjūdžio kūri šiomis (pergalėmis: I-ji v. su Gakitiems — pilnas klubo vardas.
4 x 100 estafetė: 1) Lietu žaidė su Kinijos meisteriu 1-1.
Jurgens, Maximilian Schell k jo
mosi darbus, kartu aktyviai reiš
Viena žinių agentūra pravedė
vės (R. Maželytė (2, D. Ole
seserę Maria Schell, simf. orkest
Vyrų klasė
kiasi ir sportinių kovu rungtynė
V. Vokietijoje garsusis varti apklausinėjimą, kokie vokiečiai
kaitė (A), R. Orentaitė (DK),
rų dirigentą Herbert von Karase, Boksas, imtynės, dviračių sp.,
100 m.: 1) A. Baziuk (U) V. Olekaitė (A) 53.05 sek, 2) ninkas Sepp Maier, kaip jau ra yra geriausiai žinomi už Vak. Vo jan ir rašytojus Cungher Gras
šaudymas, dalinai futbolas, lydi
šėme, prieš metus buvo smar kietijos ribų, užsienyje. Cia leng
11.05 sek., 2) J. Keninš ( U ) , Latvės, 3 Ukrainietės.
(Nukelta į 4 psl.)
jauno ir energingo jaunuolio au
Moterų tinklinis: 1. Lietuva, kiai sužeistas. Neseniai Muenche- vai ir užtikrintai užėmė pirmą
3) T. Kijauskas (2).
gimo dienas. Salia to dalyvauja
no.
ne tprie 80,000 žiūrovų jis atsisvei vietą „Cosmos" futbolo žvaigž
200 m: 1 A. Baziuk (U) 2. Latvija, 3. Ukraina.
organizacinėj sp. Šakų srity, įsi
iiiiniiuiiiiiniiiiiiiiiiiiiiinimiuiuii
Vycų tinklinis: 1. Latvija, 1. kino oficialiai su futbolu. Pasku dė Franz Beckenbauer, aplenkęs
22.65 sek, 2) A. Mikelsons (La"),
jungdamas ir į spaudos darbą.
tinį kartą jis laimi F. C. Zayern
Ukraina, 3. Estija.
S0PHIE
BARČUS
3) Tadas Kijauskas (2).
RADIO
ŠEIMOS
VALANDOS
vartus
prieš
V.
Vokietijos
rink
Vyxų
krepšinis:
1.
Lietuva,
2.
Būdinga, kad 1923 m. Saulių
400 m: 1) M. SheĮparowycz Latvija, 3. Ukraina.
Advokatų
Draugija
Lietuvių
kaiua:
nuo
pirmadienio iki
tinę,
kuri
laimėjo
3-1.
Tačiau
vi
s-gos lengv. alt varžybose tuo
(U) 53.68 sek., 2) Tadas Kijaus
penktadienio
perduodama
nuo 4:00
VALDEMARAS
BYLAITIS
si
žiūrovai
tik
šaukė:
„Servus,
Futbolas: 1. Ukraina, 2. Ar
metinis Markevičius šuolyje į
vai. p.p. iki 5:30 vai. p.p. per tą pa
kas (2), 3) A. Birže (La), 5 mėnija, 3. Latvija
Sepp!"
m
aukšti gauna I-jį diplomą už
čią stotį, šeštadieniais ir sekma
Algis Zylė (2.
VINCAS
BE1ZGYS
III-ją v. ir nuo Čia sporto in
dieniais nuo 8:30 iki y:30 vai. ryto.
800 m: 1) A. Birže (La)
EUROPOJE
Teisių daktarai
Talei. 494-2413
struktoriaus Jurgio Sulgino ragi
2:00.94 min., 2) J. Ezergailis FUTBOLAS
24&S W. Ofth Street, Chicago, m
namas įsijungia į LDS (Dvirati
1490 A M.
O štai kokia Europos rinktina
(La),3)PetrasNeura(2).
TRUMPAI
7150 & MAPLEWOOD AVE.
Visi
teL
718-8000
ninkų s-ga) steigėjų būrį, kiek
išrinko balsavę europiečiai futbo
CHICAGO, DLL. 60629
1500 m: 1) M. Zeltkalns (La)
Valandos pagal susitarimą
Italijoje 594 žurnalistai išrin lo reporteriai: Hellstrom (Švedi
vėliau ir į valdybą. Pamėgęs bok
miiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiittiit
4:04.33 min., 2 J. Celms (La), ko geriausią Europos pirmenybių ja, — Kaltz (Vak. Vokietija),
so ringą, 1926 m. laimi bokso
3) Davė Yeager (A).
žaidėją iš V. Vokietijos K. Rum- Krol (Olandija), Tresor (Pran
mefet titulą Kauno p-bėse, nu
3000 m: 1) M. Zeltkalns (La) menigge ir jam įteikė paauksuo cūzija), Breitner (Vak Vokieti
galėdamas vidut. ir pussunkaus
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
8:31.52 min., 2) R. Paulinš (La), tą sviedinį. Toliau iš eilės dau ja), Boniek (Lenkija), Brady
svorio atstovus (M. Bučinską ir
DR.
K.
G.
BALUKAS
giausiai balsų gavo: 2. J. Cenle- (Airija), Platini (Prancūzija),
H. Satinską), pats būdamas pus- Sporto varžybų metu pasižymė 3) H. Celms (La).
DR. P. KISIELIUS
Akušerija ir moterų ligos
mans, Belgija, 3. B. Schuster, V. Keegan (Anglija), Rossi (Itadija)
vkiutinio sv. klasėj. Toikio pobū jusios sportininkės: J. Suglish, D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ginekologinė Chirurgija
I
tolį:
1
P.
Stasiuk
(U)
7.03
džio rungtynės buvo I-mos ir Kalvaitytė ir K. Piceliūnaitė (Ame m (23* - 0 . 2 5 " ) , 2) K. Felep- Vokietija, 4. K. Keegeen, Angli ir Rummenigge (Vak Vokietija).
1443 So. 50th Ave.. Cicero
6449 So. Pulaski Road (Crawford
rikos jaučių pirmenybių grupėje)
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus
ja,
5.
H.
Mueller,
V.
Vok,
6.
R.
paskutinės.
Medical
Building),
Tet.
LU
5-6446
Matome
daug
garsių
vardų
ir
ne
chuk (U), 3) G. Luczkiw (U).
Nnotr. Z. Degučio
treč. Sešt. 12 N 4 vai. popiet
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Krol, Olandija ir Lt.
tik gerai bet ir elegantiškai žai
Svarbesnieji bokso srity laimė
Į aukštį: 1) D. Zareski.
Priima
ligonius
paga.l
susitarimą
K, Rummenigge taip pat bu džiančių futbolo žvaigždžių.
Tel. REliance 5-1811
r
jimai: 1927-1932 m. laimi 5 kart k ir Mitchell po 5-1 1949—1950 1.95 m (6S—4.75", 2) V. Ozols
vo
išrinktas
geriausiu
V.
Vokie
DR. WALTER J. KIRSTUK
Lietuvos p-bes, 1928 m. Amster Mass. Postai p-bėse, 1952-54 m. (La), 3) A. Ruzycky (U), 4)
Te), ofiso HE 4-5849. rez 388-2233
tijos
žaidėju.
Lietuvis gydytojas
damo Olimpinių ž. dalyviu 1929 laimi Grand National ir Eas- Aleksas Grigonis (A.
DR.
PETER
T.
BRAZIS
3925
West 59th Street
—21 m. nugali Latvijos ir Rygos tem Division, su aukso medaliui.
Amerikoje F. Reckenbauer pa
Trišuolis: 1) P. Stasiuk (U)
LIETUVIŲ TENISO
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Var::"pirm.. antr. ketv. ir penkt nuo 12-4
meisterius: Berentsą, Lilisoną ir Nuo 1949 m. Darbininke ir nuo 13.94 m (45'—0", 2) K. Felep- galiau padarė galutiną sprendi
2434 West 71st Street
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt.
PIRMENYBES
Ribmsą, o 1930 m. Karaliaučiaus 1950 m. Drauge, veda šachmatų czuk(U),3)D.Zareski(U).
mą ir po šio sezono atsisveiki
Vai.;pirm,antr., ketv.irpenkt. 1:00 - 5:00 uždaryta.
Scheidą.
skyrius. Dalindamasis savo patir
Rutulys: 1) L. Chambui (U) na su New Yorko Cosmos. Jis
Šiemetinės Kanados ir JAV vai. popiet, treč. ir Sėst. tik susitarus
DR. IRENA KURAS ""
gris
į
V.
Vokietiją
IT
tikriau
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
Dviračių take skina pergalę timi ir tėviška globa, Bostone 17.48 m (57*—4", 2) Erikas Pet
lietuvių teniso pirmenybės vi
GYDYTOJA IR CHIRURGE
siai
žais
Hamburge.
Jis
žino,
kad
1925-26 m. Lietuvos ir Kauno išaugino gražų prieauglį, o mū rus (T. Vytis, 3) I. Starr (La).
soms klasėsms įvyks rugpiūčio
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS DR. EDMUND E. CIARA
Diskas: 1) B. Chambui (U) su 34 metais amžiaus bus neleng 23-24 dienomis Marquette Par
gp-bių sprintų titulus. Taip pat sų spaudą praturtina šachmatų
SPECIALISTĖ
0PTOMETRISTAS
MEDICAL
BUILDING
nugali Liepojos ir Talino dvi srities (Lietuvos ir tarpt plotmės) 62.78 m (206'—0"), 2) Arvydas va vėl pasiekti seną formą daug ko aikštė, Chicagoje. Smulkes
2709 West 51st Street
3200 W. 8 lst Street
-pZ.
ratininkus. 1926 m. laimi II v. nuolatinio judėjimo įvykiais. Gi Barkauskas (L. Tauras), 3) L. greitesniame Vokietijos futbole.
Tel. — GR 6-2400
nė informacija bus išsiuntinėta
Ispanijoje
nauju
rinktinės
tre
srity, Chambui (U).
Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.pkrašto p-bėse, o 1925 pelno dvi li patirtis organizacinėj
klubams ir paskelbta Siame Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir Vai:
neriu
tapo
J.
Santamara,
kuris
Ofiso tel RE 7-1168: rezid. 239-2919 ,
7-9:
antrad.
ir
penkt
10-4:
šeštad.
10-3
vai
ir
nuolatinė
darbštumo
ran
gubą titulą: Lietuvos ir Kauno
skyriuje.
Ietis: 1) I. Starr (La) 56.17
5. p-bių nugalėtojas su 110 tšk. ka, yra gražiu ir garbingu indė m (184'—3.5") 2) R. Stadnyk turės paruošti Ispaniją artėjanOfs. HE 4-1818: Rez. PR 6-9801
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839
Nuo 1936 m. LFLŠ Kipro dvirati liu lietuvių tautos sportiniam ke (U), 3) R. Vėssmann (E), 5)
DR. J. MEŠKAUSKAS
DR. E. DECKYS
ninkų ir sunkiaatletų vadovas, o ly. Saunų jubiliatą sveikiname, Romas Burdulis (A).
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
1938 m. Tautinėj Olimpiadoj pa linkime sėkmės ir Aukščiausiojo
Specialybė vidaus ligos
Specialybė
—
Nervu
ir
4 x 100 m Estafetė: 1 Lat
Emocinės ligos
grindinis teisėjas sunk. atletikos globos tolimesniuose užmojuose. viai 45.67 sek., 2) Ukrainiečiai,
2454 West 71st Street
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING
Br. Keturakis 3) Lietuviai (G. Barzdukas, A.
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
sp, Š&kofie,
6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad. antrad.. ketvirtad irpenktad
Zylė, P. Neura — visi Žaibas).
Valandos pagal susitarimą
3 iki 7 v p. p Tik susitarus.
4 x 400 m estafetė: 1) Ukrai
TeL 2*4-4432, 373-5222, 3S«-MT5
niečiai 3:34.75 min., 2) Lietu
DR. A. B. GLEVECKAS
Dr. ROMAS PETKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
viai (G. Barzdukas, P. Neura, T.
įvyks
liepos
24
25
26
d.
•
AKIŲ LIGOS — CHIRURG A —
Tel.
BE
3-5893
Kijauskas, A, Zylė — visi Žaii.%
Ofisai:
Specialybe
Akių
ligos
bas), 3) Latviai.
_
I S s i k i r p k i t e
111 NO WABASH AVE.

Nepriklatisomos Lietuvos spor
tinio veikimo eiga, išeivijos, ilga
metis laikotarpis ligi dabartiniu
dieni), artimai rišasi su Kazio
Merkio (Markevičiaus) darbščia
ir sveikos linkmės darbuote.

10 - iki 50- NUOLAIDA
SIDEV/ALK SALE-ISPARDAVIMAS

Moterų klasė
100 m: 1) Violeta Olekaitė (A)
13.14 sek, 2 U. Perfeckij (U),
3) Diana Olekaitė (A), 4 Ra
sa Orentaitė (D. Kovas).
200 m: 1 Violeta Olekaitė
(A) 26.25 sek., 2 D. Olekaitė
(A) 3 R. Orentaitė (DK).
400 m.: 1 V. Olekaitė (A).
1:0Z40 min., 2) D. Olekaitė (A),
3) R. Orentaitė (DK).
800 m: 1) Danutė ValaitytėYeager (A) 2:26.31 min., 2) P.
Danylyshen (U), 3) A. Kriisa
(E).
1500 m: 1) D. Valaitytė-Yea
ger (A> 5:03.59 min., 2) I. Ezerkalns (La), 3) C. Zakowsky (U).
I tolį: 1 A. Kankis (La) 4.89
m (16'—0.5", 2) M Bertholds
(La), 3) S. Baders ( U ) , 4) Vi
da Kijauskaitė.
I aukštį: 1 A. Kankis (La),
1.56 m (5*—1.5"), 2) Diana
Olekaitė (A), 3) A. Summa (E),
4) R. Orentaitė.
Rutulys:
1 Rūta Maželytė
(2) 11.47 m (37«—7.5"), 2) J.
Pakams (L*), 3) V. Olekaitė
(A), 4 Kristina Biliūnaitė (2).
Diskas: 1) J. Pakalns ( U )
Jis
buvo
iirtakklubo K. Brakaiafcto demcBatrjoįa akrų kirtkną
31.10
m (102*-&5"), 2) L SalZ.
A i S t a r " grqpe

SU ŠIUO KUPONU
30% nuolaida perkant virS $300.00
20% nuolaida perkant virs $100.00
10% nuolaida perkant iki $10000
10% nuolaida už "coliectables" - rinkinius.
j Dar speciali grupe įvairių daiktų išparduodama net u i pusę karnos, j

1

Kuponas galioja iki 1980 m. rugpiūčio 4 d.
Uadro
Pewter
Dresden
Porceiano telea
Kristalas
14 K. Aukso — Sidabro — Gintaro Papuošalai
>;•-»-.»• rra~c«!
IRŽMUOJAME PAVEIKSLUS

DR. JANINA JAKSEVlClUS
JOKS A
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
6132 S. Kedzie Ave Chicago
WA 5-2670 aroa 4*9-4441

AVALON G A L E R I J O S

DR. K. A. J U CAS

"The Ulumate in CoUecting and Gift Gtving^

Tt4. 247-6969

ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

Įstaigos ir buto tel. 652-1381

LIETU V1§KA VAISTINĖ
2567 W.691h Street Tel778^4363

1&1PHARMACY
Vsitiofcmc* V***, remartsJ Ir kt, plrtctl u nuonott

DR. FERD. VTT. KAUNAS
Gydytojas ir Chirurgas
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD
O P FAMILY PRACTICE

1407 So. 49th Court Cicero. III.
Kasdien 10-12 ir 4-7 iSskyrustreč ir 5e5t

IrU

Pristatymas nemokamai
ANGELĄ Ir VYTENIS DIRKIAI savininkai

4200 NO. CENTRAL AVE
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. - 582-0221

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

Hummet
Anri

4243 S. Archer Ave., Chicago

3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

DR. IRENA KYRAS

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPT0METRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir - » *
"Contact lenses

2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149
Vai. pagal susitarimą Uždaryta treč?-

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W 63rd Street
Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5 7 vak. " ' "
Ofiso tel 776-2880. rezid. 448-5545
Ofiso tai. HE 4-2123. namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS

'

CHIRURGAS
2 4 5 4 West 71st Street
Vai.: pirm., antrad.. ketv ir penktad 2-5 ir
6-7 — iš anksto susitarus.

Ofs tel 586-3166: namų 381-3772

DR. PETRAS 2U0BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745¥est63rdStreat
Vai: pirm , antr. ketv ir penkt.
2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarime

DANTŲ GYDYTOJA

Apsimoka skelbtis dien DRAUGE, nes

2659 W 9» St, Chicago
476-2112

jis plačiausiai skaitomas lietuvių dien

Vai pagal susitarime. Pirm., antr, treč
ketv 10 iki 6 vai. SeStad. 10 iki 1 vai.

raštis, gi skelbimu kainos yra visiė'rns
prieinamos

Mgirskim ir skelbkin»

CHEMINIO GINKLO
GRĖSMĖ

TAUTŲ SKUNDĄ
Pavergtų tautų savaitės pro
ga suruoštose demonstracijose
Chicagoje šiemet pirmą kartą
pasirodė ir atstovai naujos
agresijos aukos — Afganis
tano. Jie dalino savo spaus
dintą atsišaukimą, kuriame
primena, kad prezidentas Carleris, gubernatorius Thompsonas ir Chicagos mere J. Byrne
paskelbė Afganistano šalpos
s a v a i t ę l i e p o s 21-27 d.
Atsišaukime primenama, kad
nuo Maskvos koloniano įsi
brovimo jau yra pabėgusių dau
giau kaip milijonas žmonių.
"šie pabėgėliai, rašoma afga
nistaniečių atsišaukime, bėgo
nuo žiauraus karo, kuriame So
vietų Sąjunga naudojo nuo
dingus chemikalus ir napalmą, yra išžudžiusi ištisus
kaimus. Pabėgėlių skaičius di
dėja, daugelis bėga per nepe
reinamai aukštus tarpeklius
Hindu Kuše. Dabar jie sudaro
iidžiausią pabėgėlių koloniją
pasaulyje. Afganistano pabė
gėliai turėjo palikti viską.
Jiems desperatiškai reikia
maisto, vaistų, palapinių ir dra
bužių. Tai daugiausia moterys
ir vaikai, daugelis jų sužeisti
per bombardavimus. Kai ku
rios tų pabėgėlių stovyklos ne
turi reikiamo vandens, o va
sarą karštis siekia net 110
laipsnių, žiemą būna žiaurus
šalčiai"
Afganistaniečiai yra įsteigę
savo šalpos organizaciją:
Afganistan Relief Committee,
Inc. JAV vyriausybė suteikė at
leidimą nuo mokesčių tam
komitetui paaukotas sumas ar
vertybes. Chicagoje jų komi
teto adresas: Suite 810, 220 So.
State St., Chicago, 111., 60604.
Griaudu girdėti,, kokias kančias
Maskva neša niekuo nekal
tiems žmonėms, vien todėlo,
kad bolševikai panoro tą šalį
paverst^savo kolonija.
-

--

persekiojimą, naikina gyven
tojus Maskvos suplanuotu ba
du, vykdomas sunkus religinis '
persekiojimas, rusifikacija, net
ir ' ukrainiečiu tautos geno
cidas. Vykdomi masiniai ukrai
niečių intelektualų areštai,
areštuojami Helsinkio susi
tarimų vykdymo stebėtojų gru
pės nariai, daugelį jų baudžia
sunkaus kalėjimo bausmėmis.
Ukrainiečiai savo sąlankoje
beveik tiek pat vietos skiria ir
Lietuvos kančioms okupacijo
je atžymėti. Pateikę ilgą sąra
šą Maskvos pavergtų tautų, ukrainiečiai skelbia, apie
paskutinę auką — Afganis
taną, kad apie tūkstantis
afganistaniečių iš įvairių to
krašto vietų 1980 m. gegužės
mėnesį susirinkę į Islambado
miestą Pakistane sudarė Di
džiąją Tarybą, kuri yra lyg ba
zė Afganistano vyriausybei užsienyje.
Atsišaukimą
ukrainiečiai baigia primini
mu: "Pavergtų tautų kančioms
neturi būti abejingi laisvę mylį
Amerikos žmonės, kurie visa
da atoj o ginti persekiojamųjų ir
prispaustųjų. Ilga pavergtų
nerusiškų tautų nelaisvė yra at
žymėta tokiomis "holocaust",
kaip jų aupriežastintas badas
1932-1933 m. kada krito 7-10
mil. aukų, jų suplanuotas ir
įvykdytas arti 10,000 lenkų
karininkų išžudymas Katyno
miškuose 1940 m., masiniai
trėmimai iš Estijos, Latvijos,
Lietuvos, o po II pasaulinio ka
ro ir iš Ukrainos bei Gudijos,
aaikinimas Ukrainos stačiati
kių ir katalikų Bažnyčių ir
nežabota nerusiškųjų tautų
rusifikacija. Ukrainiečiai pri
mena, kad pavergtos tautos yra
tikros JAV ir Amerikos žmo
nių sąjungininkės ir šaukiasi
pagalbos jas išlaisvinti.

i -

Maskvos kolonializmo aukų
daug. Tos pačios demonstraci
jos metu gudų komitetas sklei
dė atsišaukimus, kuriuose pa
žymi, kad Gudija 1918 m. kovo
25 d. buvo pasiskelbusi nepri
klausoma demokratine vals
tybe. Nelaimei, bolševikai ne
priklausomybę užgniaužė ir
1919 m. Gudija Rygos susitari
mu buvo pasidalinta tarp Ru
sijos ir Lenkijos, n pasaulinio
karo metu Gudija neteko apie
25% savo gyventojų. Kitame
atsišaukime Gudų koordi
nacinis komitetas Chicagoje
(P.O.Box 30079, Chicago, IL
6030) kreipiasi į visus geros va
lios žmones, kad prisidėtų
prie išlaisvinimo gudų poli
tinio kalinio Michal Kukabaka. Tai 44 m. darbininkas.
J a u šešerius metus (1969-1976)
i š l a i k y t a s beprotnamy už
atsisakymą dalyvauti bolševi
kų balsavimuose už supažin
dinimą kitų darbininkų su Vi
suotine žmogaus teisių
deklaraciją, už rašymą atvirų
laiškų. 1979 m. papildomai
nubaustas trejiems metams ka
lėjimo už rašymą straipsnių:
"Žmogaus teisės negali būti
atskirtos nuo detentės",
'Pavogta tėvynė" ir kitus. Jis
atsisakė Sovietų
Sąjungos
pilietybės ir dabar nori emig
ruoti į bet kurį laisvą kraštą.

Latvijos pasiuntinybės iš
leistame liepos mėn. biuleteny
je " L a t v i a n
Information
Bulletin" skaudžiai primena
ma, kad per keturis sovietinės
priespaudos dešimtmečius
tūkstančiai latvių išvežta į Si
biro lagerius. Biuletenis duoda
į vakarus ištrukusio Juri Linos
liudijimą, kaip Latvijoje, Esti
joje, Lietuvoje nuolat lau
žomos žmogaus teisės, kaip ru
sai jaučiasi lyg valdovų tauta,
gaudami okupuotuose kraš
tuose geresnius butus, geriau
apmokamus darbus, k a i p
Latvijoje pačių bolševikų sura
šinėjimo duomenimis nuo 1959
m. iki 1979 m. rusų imigrantų
skaičius padidėjo iš 37 iki 54
procentų, o Lietuvoje iš 20 iki
22%. Suminima daugybė kitų
skriaudų.

Iš lietuvių demonstracijų prie Sovietų Sąjungos ambasados Washingtone. Amer. pol nja suima
prieš mūsų tautos prispaudėjus bei kankintojus demonstruojantį lietuvį, jį iškrato ir policijos
vežimu veža į savo būstinę. Iš viso buvo areštuota 18 lietuvių

LIETUVIU JAUNIMAS LIEPOS 18 D.
VVASHINGTONE
D ė m e s i n g a mūsiškių demon stracija
Užsikimšęs judėjimas pa
čiam miesto centre, prie Sovie
tų ambasados prisirakinę jau
nuoliai su kun. K. Pugevičium
ir Simu Kudirka policijos
bėgiojimas,
informacijos
dalinimas praeiviams, radijo
stočių komentarai, laikraščiai,
— tvanki, karšta liepos 18
Washingtone,
pompuojanti
prakaitą lauk per visą kūną. O
Maskvoje — limpiados atida
rymo išvakarės, o Afganistane
— bombų mėtymas iš sovie
tinių lėktuvų ant skurdžių kai
melių.
Gėda Airijos lordui Killanin,
JAV iškoneveikusiam, Va
karų sportininkams, dėl egoisnnių užmačių savo dalyvavi
m u pritariantiems
Sovietų
krauju brendančiai ekspansi
jai. Gėda afrikiečiams, kurių
keliones į Maskvą apmokėjo
pati Sov. Sąjunga. (O kaip Va
sario 16 mokiniai, kurių eks
kursijos išlaidas dar taip nese
niai
padengė
Tėviškės
draugija, kaip jų tėvai, sutikę
leisti? Kas tiek pinigus verti
n a , savo pačio vertę spaudžia
prie nulio.)
Ankstų liepos 18 rytą, apie
9:40, aštuoni automobiliai pa
judėjo nuo Mayflower vieš
bučio. Dviem siauromis gatve
lėmis jau pasidalinę Į dvi
grupes, pasiekė "16th St". Prie
Sovietų ambasados įplaukė į
"16th St". ir skersai gatvės už
tvenkė judėjimą į abi puses, —

VYTAUTAS VOLERTAS
vieni prie vienų šviesų, kiti prie
kitų. Du jaunuoliai, šokę iš
automobilių, užlipo ant šviesų
stulpų ir per šešių linijų gatvę
aukštai ištiesė plakatą — Free
Lithuania Now. Kiti leidosi tie
siai prie Sovietų ambasados
sienos, pasiruošę grandines ir
užraktus. Per pusantros mi
nutės ištiestas plakatas, ir 18
asmenų, policijai stebintis, jau
sėdėjo prie ambasados sienos,
ant kurios tiesėsi Lietuvos vė
liava.
Kadangi ten draudžiama
demonstruoti, ir niekam nie
kados neduoda leidimo, visus
suėmė. Dabar tepasakoja "The
Washington
Post"
:i980.VII.19) ištraukos:
"Greitai vykdoma, nustebi
nusia taktika protestuotoj ai pa
statė aštuonis automobilius
galas prie galo dviejose lini
jose skersai 16th St. prieš
ambasadą 9:55, užblokuodami
judėjimą, kol policija gatvę ati
darė maždaug po 20 minučių.
Visi 18 protestuotojų buvo
apkaltinti nusižengę federaiiniam įstatymui, draudžian
čiam demonstruoti arčiau 500
pėdų prie bet kurios užsienio
atstovybės. Grupė, kuri sakė
esanti Amerikos Lietuvių Jau
nimo sąjunga, protestavo prieš
olimpiados atidarymą Mask
voje, Afganistano invaziją ir

J ų sąrašas ilgas be galo.
repaskatina tai atsiminti, kad
užgrobtos tautos turi būti prisi
menamos ne vien Pavergtų tau
tų savaitėje, bet kiekvieną die
ną ir visur, kaip darbovietėse,
kitataučių susirinkimuose, jų
ALOYZAS BARONAS
spaudoje išryškinant Maskvos
kolonialinę priespaudą, ugdant
viešąją nuomonę prieš pa
(Ištrauka iš to paties vardo humoristinio romano)
vergėją. Ir savose šeimų jau
nojoje kartoje Maskvos kolo
8
nializmo suvokimas turi būti
uoliau ugdomas. Gali būti ski
Taigi, Skripkus ir nebenuėjo į darbą, o geriančių
riamos net dovanos už perskai po pietų atsirado daugiau, kurie turėjo pinigų ar
tymą, santrauką knygų, skel kuriems Tarnas rašė ir, anot Kaziuko, kuris užmigo
biančių
apie
o k u p a n t ų ant baro, buvo balius su triūbom.
skriaudas
ir
raginančių
tęsti
Tai tik vienas pavyzdys, kaip
— Va, čia kaip hotelyje, — gyrėsi Tarnas,
laisvės
kovą.
Maskva kalina ir kankina
žiūrėdamas į sužeistą Kaziuko ranką.
nekaltus darbo žmones, plės
— Ranka ne sužeista, bet pūslės sumuštos alaus
Latvių laikrašty "Čikagas butelį bekilnojant, — tikino žurnalistas Butkus,
dama savo kolonializmą GūdiZinas" prof. dr. Visvaldis Kli- užsukęs eidamas į antrą pamainą Hot Point fabrike.
joje.
ve skelbia, kad mes išeivijoje
*
Iš darbo pradėjo ateidinėti kiti, atsirado nauji
neturime pasiduoti Sovietų gėrėjai ir nauji mokėtojai. Baigęs garbingą dieną
Pavergtų tautų savaitės pro Sąjungos propagandai, kad ji vargti Skripkus nuėjo į savo šaunų migį, nes pagal
ga ukrainiečiai paskleidė savo yra galingiausia pasaulyje. J o s Kaziuką ir viršilą Igną, Skripkus, smuikorius, anot
sudarytą sąlanką "Captive Na- silpnybė yra prievarta pa JU, gyveno aristokratiškai, nes anie miegojo rūsyje,
tions in the 1980s". Čia jie ke vergtų tautų yungimas. Negal netoli anglių krosnies, lyg paliudydami rašytojo
lia šauksmą, kad 50 milijonų vokime, kad mūsų laisvės sie Valentino teigimą, "Viešpatie, duok rūsį, o dypukas
nenugalimos savaime atsiras".
ukrainiečių yra pavergti. Jau kimuose yra
1918 m. sausio 22 d. Ukraina kliūtys, nepasiduokime apati
Tačiau Feliksas tikrasis evangelijos žmogus, jis
buvo pasiskelbusi nepriklau jai, kad mes nieko negalime buvo kaip slėnio lelija ir tikras Dievo paukštis, jis
soma, tačiau 1920 m. bolševi padaryti, nuolat stiprinkime nuėjo miegoti į savo automobilį.
kai ją pavergė ir dabar Ukrai savo išeivijos tautinę sąmonę ir
Kai kitą rytą Skripkus rengėsi vykti pas savo
J.Fr.
noje vykdo neišpasakytą gyvastingumą.
geriausiąjį užtarėją airį, kad įgautų entuziazmo,
išlyginančio praleistą dieną, dar užsuko pas Tarną.

ANTRAS
PASAULIS

•_ietuvos okupaciją po II pasau
linio karo."
"Tarp protestuojančių buvo
sen. Schweiker tarnautojas,
katalikų kunigas, inžinierius,
keletas mokytojų, "graduate"
studentų ir Simas Kudirka,
buvęs Sovietų prekybos lai
vyno narys, kurie bandymas
pabėgti į JAV 1972 (?! - V.V.)
sukėlė tarptautinį incidentą."
"Protestuotojai policijai
pasidavė taikiai, net juokau
dami. 'Ar jūs esate viena iš
protestuotojų?' paklausė vie
las policininkas jauną grupės
moterį- 'You bet I am, don't
forget me', atsakė moteris."
Dėl penktadienio, liepos 18,
didžiuojuosi mūsų jaunimu, nelikusiu vien gerai išsimiego
jusių, skaistaveidžių mergelių
tr šiltų tarnybėlių vyrukų nuo
bodžiu rinkiniu. Kaklaraištį su
pinti, atsistoti visų matomoje
vietoje, eilėraštį paskaityti (jau
nedeklamuojame, nes ima pa
stangų mintinai išmokti), tada
laikrašty apie save rasti, kad
geru lietuviu išaugai, yra
nesunku. Bet nemiegoti, kai
tvanki naktis prakaitu pila,
saulėje dieną kepti, 100 laips
nių matuojant, iš darboviečių
išsisukti, atostogas aukojant,
uždarbio nustojant ar su vir
šininku susipykstant, ir iš
anksto tvirtai žinoti, kad už tai
būsi areštuotas,gal visam am
žiui policijos sąrašuose įtrauk
tas, yra gerokai daugiau už

Pirmojo pasaulinio karo me
tais atsirado cheminis ginklas
kuris plačiai buvo vartojamas.
Pavyzdžiui, 1915 m. balandžio
22 d. 4 valandą vokiečiai puolė
sąjungininkus, priešus nuodin
gomis dujomis, panaudodami
chlorą. Toks nelauktas, su
tokiais ginklais, puolimas,
padarė labai daug žalos: 20.000
karių buvo išvesti iš rikiuotės,
iš kurių daugiau kaip 5000 bu
vo mirtinai apnuodinti. Virš 29
kilometrų fronto linija liko atvi
ra. Atrodė, kad ir patys vokie
čiai nebesitikėjo tokio pasiseki
mo ir savo pergalei nebuvo
pasiruošę išnaudoti. Todėl
sąjungininkai vėl atstatė savo
senąjį frontą. Šitas pavyzdys,
aiškiai rodo, kad netikėtas nuo
dingųjų dujų panaudojimas ga
li padaryti labai didelių nuo
stolių ir aukų.
Ir dar vienas būdingas
pavyzdys. Ano meto rusų
kariuomenės vienas Sibiro šau
lių pulkas Karpatuose dėl neti
kėtos priešo dujų atakos per 20
minučių nebeteko 90% savo
sudėties, iš 4000 žmonių žuvo
apie 3600.
Taigi Pirmojo pasaulinio ka
ro metu cheminis ginklas pasi
darė baisiu. Todėl mokslinin
kai kreipė galvas ir dėjo visas
pastangas kaip tą baisųjį gink
lą neutralizuoti, t.y. padaryti
ležalingu ir kaip nuo jo apsi
saugoti. Pagaliau po didelių pa
stangų ir ilgoko laiko buvo
išrastos apsisaugojo prie
monės ir tobulai pagamintos
dujokaukės.
Ligi didžiojo karo nuodin
pramogavimą.
Ketvirtadienį tik po vakarie
nių demonstrantai leidosi
kelionėn, kiti tolimon, — iš
Hartfordo į Washingtoną yra 78 vai. kelio. Tai kiek liko iš
ketvirtadienio į penktadienį
miegui, kai atvykus dar reikėjo
planus aptarti? Nulis valandų.
Puikūs jaunuoliai, ryžtingi
kun. K. Pugevičiu8 ir Simas
Kudirka.
Demonstrantų
patirtimi
Washingtono policija buvusi
maloni ir labai stebėjosi, iš kur
atsirado vien išsiauklėję gerus
darbus turį žmones. Areštuoti
buvo: kun. K. Pugevičius,
Simas Kudirka, Gintė Damušytė, visi trys iš N.Y.; Jūratė ir
Rimantas Stirbiai, Virgus
Volertas, Vytautas Volertas
(Jr.), Juozas Krakauskas, C.
Hardy, Vidmantas Rukšys —
visi iš Philadelphijos apylin
kių; Birutė Zdanytė ir Leonas
Bernotas iš Hartfordo; Danutė
Vaičiulaitytė, Asta Banionytė,
Ofelija Baršketytė, Linas Ko

Čia jau buvo policininkas, kuris angliškai kalbėjosi
su Tarnu. O šis Skripkui ištarė:
— Rytą rado automobily mirusį Feliksą.
— Nu, ir kaip, — stebėjosi Skripkus, — negalėjo
sušalti, dar nelabai šalta, prie Ilmenio ne taip
būdavo, o išlaikydavom.
— Suprasi, širdis ar kas nors, ištirs ir palaidos
miestas, — nusprendė Tarnas, suversdamas didoką
vodkos stiklinėlę policininkui ir numesdamas ant
stalo keletą cigarų dovanų.
— Žmogus dar vakar gėrė alų, fundijo, o
šiandien nėra, pagarbiai svarstė Skripkus su Tarnu.
Po to atėjo Kaziukas, mojuodamas purvinu
sužeistos rankos raiščiu, atėjo iš džiovininkų
ligoninės svarbiem reikalam keliom dienom išleistas
aukštas buvęs kažkoks buhalteris Vaitkus, anot
Butkaus, nepriklausomos Lietuvos feljetonistam
medžiaga, ir vėl vyko svarbūs pokalbiai ir
svarstymai.
— Cia ne karas, žmogus ne kasdien miršta, o
mes, taip sakant, bėgame tuoj į darbus dolerių
užsidirbti. Reikia turėti artimo meilės, — kalbėjo visi
draugiškai, suprasdami nelaimę
Ir visi dėjo po centą, rašė Tarnas į romaną ir
miręs Feliksas taip buvo pagerbtas, kad net ir tas,
kuris su tuo Fordu važinėjo, galėtų pavydėti.
Žinoma, po pusės dienos daugelis užmiršo, kokia šio
didelio apgailestavimo pradžia buvo, o šaunus
gėrėjas Džiordžaa sakėsi, kad jis Šiandien Feliksą
gatvėj sutikęs.
Žinoma, gal jau buvo kiek ir dienos pasimaišę
kartu su stikleliais, bet šiaip ar taip Feliksas buvo
deramai prisimintas. Vakare laikraštis parašė, kad
rastas miręs nuo "exposure", bet kadangi to žodžio
net ir aktorius nesuprato, visi nutarė, kad Feliksas
buvo spaudos gelbėjimo ir platinimo auka. Jeigu

gosios medžiagos platesni a j ai
visuomenei mažai buvo teži
nomos. Bet karo metu, visoms
kariaujančioms
valstybėms
pradėjus vartoti nuodingąsias
medžiagas kaip ginklą kovoti,
buvo verčiama jomis domėtis ir
platesniajai visuomenei. Juo
labiau toks domėjimasis
prasidėjo prieš Antrąjį pa
saulinį karą, nes visi manė, kad
būsimuose karuose nuodin
gosios medžiagos gali būti pla
čiai vartojamos ir prieš civilius
gyventojus. Todėl visų buvo
stengiamasi pasiruošti pa
vojui ir, be to, organizuojama
civilių gyventojų priešcheminė
apsauga.
Prasidėjus Antra
jam pasauiiniui karui visi bai
minosi cheminio ginklo.
Kadangi buvo uždrausta jį var
toti, tai niekur kare nebuvo
panaudotas.
,m
IŠLEIDO KALINI
Sovietų valdžia paleido iš psi
chiatrinės ligoninės rusų lais
vosios profesinės sąjungos narį
Vladimirą Borissovą, kuris buvo
malinamas nuo kovo 28-tos die
nos. Apie tai pats Borissovas pra
nešė šveicarų socialistų soli
darumo su Rytų Europos kraštų
kitaminčiais
komitetui.
Bori
ssovas yra 36-erių metų amžiaus
elektrikas nuo 1978 metų daly
vaujantis laisvoje rusų profesinė
je sąjungoje. Trys kiti šios
neoficialios rusų profesinės sąjun
gos nariai buvo taip pat suimti
nuteisti kalėjimo bausmėmis.
Šveicarų komitetas pranešė, jog
Borissovas
buvo išlaisvintas
Vakarų profesinių sąjungų spau
dimo dėka.

jelis, Margiris Aistis ir Vytenis
Gureckas — visi iš Washingtono. Po formalumų buvo iš
leisti tik vakarop, praėjus apie
8 vai. nuo suėmimo. Rugpiūčio
18 bus teisiami.
Kitus darbus atliko: Alė
Mačiūnienė, Laima Bag
donavičienė, Aušra Bagdo
navičiūtė. Gintaras Dragūnas
(visi iš Philadelphijos) ir Vik
toras Nakas (iš VVashingtono),
tvarkę spaudos informaciją ir
dalinę žiūrovams bei praei
v i a m s paruoštus tekstus.
Areštuotuosius savo globon iki
teismo pasiėmė Algimantas
Gureckas, Daina Penkiūnaitė
ir Jonas Bobelis. Visus tei
sinius reikalus tvarko adv.
Ernest Raškauskas.
Iš kitur demonstracijoje da
lyvauti jaunimas nebuvo ra-,
gintas, — bijota plačiai pasklisiančio gando, nueisiančio iki
Washingtono policijos. Be to,
nenorėta areštu apsunkinti
tų, kurie nėra pilnai pasiryžę.

Feliksas "Sun Times" pundą būtų palikęs gatvėj,
jeigu jis nebūtų peršalęs platindamas, o paskui
realizuodamas tuos pinigus, jis būtų išlikęs ir gal dar
šią naktį miegotų savo Fordo statybos miega
majame. Bet blogiausia, kad spaudos kankinys
Feliksas į nelaimę įtraukė ir profesionalą kareivį.
Kai šis trečiadienį nuvyko į darbą, prie
laikrodžio neberado savo kortelės. Truputį nusmelkė
Skripkui, nes neatrodė, kad airis būtų paėmęs jo
kortelę atžymėjimui ir todėl kiek pamindžiukavo prie
laikrodžio, manydamas, kad gal kur kitur kortelė
nukišta, bet pro stiklo langą iŠ raštinės pastebėjęs
žymininkas. kurį taimkiperiu vadino, ramiai
pasveikinęs Skripkų, padavė jam mėlyną voką:
— Cia čekis, nėra jums daugiau darbo.
Skripkus truputį mirktelėjo, lyg kadaise ar
tilerijos sviediniui sprogus, bet tuoj atsigavo,
suprasdamas padėtį, konstatuodamas faktą, kad jis
gyvas dar net su čekiu rankoj.
— Suprantu, ačiū, — pasakė ir išėjo pro tas
pačias duris, pro kurias kiti darbininkai ėjo pradėti
darbo dienos. Paėjęs kiek nuo įmonės, atplėšė voką.
Čekis buvo paskutinis, penkiasdešimt dolerių, tai iš
esmės milžiniški pinigai.Ir su pagarba tą reikšmin
gą popietį nunešė pasikeisti pas lenkę. Jai nieko
nepasakė, tik sau užsifundino dvigubą, kad geriau
sektųsi svarstyti susidariusią padėtį- Pradžioje
norėjo palaukti ligi pietų, gal ateis airis, šiaip ar taip
jis buvo nugeriančiųjų globėjas, galima jam
paminklą statyti, bet kai suvalgė hamburgerį,
entuziazmas dingo. Karys pasvarstė, kiek pinigų
reikia sumokėti Tarnui už lovą, kiek buvo įrašyta į
romaną ir atsisveikino lenkę. Taip skant, sudiev,
bobute, sudiev, seni airi. susitiksim nebent kitame
pasauly.
(Bus daugiau)

šyje su popiežiaus laatcymusi
Brazilijoje.
a) Kataiikų Bažnyčios vyres
nybė Brazilijoje yra suskilusi į
dvi pagrindines (grupes, būtent
H E L P VVANTED — VYRAI
KKAL
E S TA T K
KKAL
K 8 1 A I E
konservatyvūs ir "progresistai".
I
h) "Progresistų" srovė yra doMACHTNIST
JOURNEYMAN
Lathe and MU1 Opeiutor atole to do
mmuojarrti ir yra atvirame kon
own aetupa. Mušt aave own tools.
flikte su konservatyviai nusitei Sonday, July 27, 1 t o 4 PJ*.
aaiary aod beneftfa. CaU Pat
CONDO — NO MONEY DOWN Good
Krumwiede.
J
kusia valstybės vyriausybe.
2 miegami, vonia. Visi dideli kamb.
4512 W. 6SBD STBEET
R E D I N G T O N,
INC
c) Konflikto pasėkoje daug ku
12-me aukšte. Prie ežero — pui 3000 St. Charles RdL, BeQwood, IU.
nigų yra suimtų ir Laikomų New Two-flat with 3 bedrooms kus vaizdas. Gera proga jaunai 287-4200
•
544-7100
kalėjimuose, o taip pat yra ir nu each. i y 2 batha. Basement zon- porai.
ed for store, vrith % bath.
žudytų.
— o —
IANLOMOJAMA — F O B
BESI
šias eilutes rašantis gyvena
Taip pat parduodamas "Stadio
0*BBTEX FAMILY REALTY
Brazilijoje daugiau kaip 30 me
apartmeat". Visi dideli kambariai. I5NUOM. 5 kambarių butas 2-me
leL — 434-7100
aukšte. Suaugusiems. Marąuette
tų ir gerai pažįsta krašto ekono
Savininkas Vacys
Parke. Naujai dažytas, nauji kili
minę, politinę ir socialinę padėtį.
Skambint 769-6250 arba 436-9667 mai, šaldytuvas, virimui pečius. Punktai a) ir b) yra teisingi: BERWTN — Savininkas parduoda
Skambint po 5 v. vak. 471-2239.
liuksusinį 4 metų senumo mūr.
suskilimas iš tikrųjų egzistuoja *bi-level" namą. 3 mieg. 1 54 vo
Worth, I1L Condominium parduoda
Ona Jaiašiūnienė, žinoma klevetendietė, gražiai ir prasmingai atšventė savo 70-jį gimtaidienl savo šeimos narių, Konfliktas tarp vyskupų "pragre nios. 2 Yz maš. garažas. Kreiptis ma — 2 miegami, 1V4 vonios, "utiPARDAVIMUI
lity" kamb. Skalbimo ir džiovinimo
artimųjų, bičiulių tarpe. Minėjimo metu sukaktuvininkei (sėdi kairėje) giedama Ilgiausių metų. Greta stovi: duk sistų" (skaityk: marksistų) ir angliškai telef. 447-6295.
maš. "Eat-in" virtuvė. Kaina $49,900.
tė Liuda Franoelienė, Veronika Braziutevičienė, Liet. jėzuitų provincioias kuo. L. Zaremba ir vaikaitis Romas krašto vyriausybės yra aiškiai
Skambint po 6 v. v. 423-7854.
Parduodama apjrbauja 90 inčų soia,
Nuotr. V. Bacevičiaus juntamas ir pastebimas. Iki čia
Apylinkėj 72-os ir Whlpple.
valgomasis stalas, apvalus staliukas,
tvarkoje. Trūko tiktai paaiški Labai švarus 2-jų miegamų mūri
Marąuette Parko apyL savininkas komoda ir lova su matrasais. Skanv .
landėles programų vedėja, kaip nimo, kas tai yra tie "progresis ais namas. Daug priedų. $48.500. parduoda 4 miegamų mūr. namą. Mo bint 581-1821
lygiai tokių nuolatinių progra tai".
Skambiai — 925-9250
derniška virtuvė. Centr. oro vėsini
mų vedėjų yra dar kiti trys (VI.
Laisvajame pasauly gyvenanmas. Garažas. Skambint 479-3389
D 8 ME S IO
Gilys, H. BajaUs ir VI. Bakūnas) ti-aji žino, kad labiausiai atžaga- Savininkas parduoda 5 kambarių
mūrinį bongakuvr.
•kurie visi irgi yra klubo valdybos reiviškos sistemos pasekėjai save
ST. TURIBUS PAR1SH
Pilnas
rūsys.
Mūro
garsias.
Marnariai. Betgi, be visų tų nuola vadina pažangiaisias arba pro4 bedrooms, lVi baths. Finisbed
MAMŲ APSITYARKYME
tinių programų vedėjų, laikas gresistais. Reikia manyti, kad ąuette Parke arti mokvklos ir
bsmt.
Hot
water
heat.
Air
cond.
2
I
Ruošiatės
ką perstatyti, pakeisti,
nuo laiko, rečiau ar dažnaiu, mū žmonės Lietuvoje taip pat suvo bažnyčios. Tuojau galima užimti.
atnaujinti.
Garai*,
Viduje ar ii Įsuko
car garage. Immed. poss. Low 30's.
Skambint — 434-6236
sų valandėlei talkina dar ir Sta kia ir moka tuos žodžius išversti
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Janu
Call 767-5190
su patyrimu, ui pri*inamą kainą pasė Rlimaitė-Paiutienienė su savo į žmonių kalba.
MARQUETTE
P
AKRE.
dės, tksmbjnant po 6-tos v. vakaro
atskira programa — ją paruošda
Dabar dėl punkto c). Infor
parduodamas
iy
aukšto
mūr.
na
SAVININKAS
skubiai
parduoda
2
TEL. — 476-3850
ma ir pravesdama. Stasė Klimai macija yra neteisinga. Nėra ku
ŠAULIŲ RUOŠIAMAS KULTŪRINIS SAVAITGALIS tė-Pautienienė
J įvarų mūrinį 2-jų butų namą. Apakaip tik ir paruo nigų laikomų kalėjimuose! Nėra mas arti 71-os. Arti parko
| čioje 5 kamb. (2 mieg.); viršuje
Skambint — 436-1096
Rugpiūčio 9 — 10 dienomis tai nuotraukų vaizdžiai liudys šė bei pravedė mūsų valandėlės kunigų suimtų
ir nužudytų 1
' 6 kamb. (3 mieg.) ir kambarys iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiniiiiinimiiiiiiit
1
Clevelande
įvyksta
Lietuvos kovojančią ir okupantui nepasi programą, laimėjusią H-rą vietą
Tokiems pasakoriams priva
Kambarių "ranch' stiliaus rūsy. 2 maš. garažas. Naujas sto
Šaulių s-gos kultūrinis savaitga duodančią Lietuvą. Minėtus eks Vilniaus universiteto 400 metų lu būtų žinoti, kad Brazilijos ka
gas. 65-os ir Artesian apylinkėje.
namas.
Skambint n*uo 1 iki 7 vai. vaaaro Spalvotos ir paprastos. Radijai, ponatus į Clevelandą atgabena sukakties minėjimo proga JAV lėjimuose nėra nė vieno politi
lis sekančia tvarka.
3 miegamieji, 2 vonios. Kilimai vi
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
telef. — 434-8791.
Rugpiūčio 9 d nuo 7 iki 9 vai. "Draugo" redaktorius Bronius LB Kultūros tarybos paskelbta nio kalinio!
suose kambariuose. Įrengtas rūsys. 2
Pardavimas ir Taisymas.
maš.
mūr.
garažas,
šoninis
įvažiavi
ryto dalyvių registracija, lietu Kviklys.
me konkurse, kurio premijų me
Algirdas Idika mas. Pietvakarių miesto daly.
M I G L I N A S TV
vių namu šoninėje salėje.
Clevelando lietuvių visuome cenatas buvo Lietuvių Fondas.
MIS CE LL AN E O C S
Skambint 582-8274
2346 W. 69 S t , tel. 776-1486
10 vai. ryto kultūrinio savait nekviečiama dalyvauti Šaulių
Redakcijai iš anksto dėkoja
galio atidarymas ir paskaitos Lie s—gos kultūriniame savaitgalyje, me, — davus vietos Jūsų laik
uiiiliilullllinHIlHIllIlIlIlIlIUUIlIlIlIlIHII
CONDO'S
SIUNTINIAI 1 LIETU VA
tuviu namu. viršutinėje salėje.
paaiškini
išklausyti paskaitų ir ypač ap raštyje šiam mūsų
5% AND 10% DOWN
<
1 — 2 vai. po pietų užkandžiai žiūrėti įdomią parodą.
mui.
Ir kitus kraštus
(Atkerta i i 2 psl.)
9
YĄ%
TNTEREST
žemutinėje salėje. Po užkandžių
NEDZINSKAS, 4059 Archer Ava
V I Rafcūnas
Clevelando šauliai
tolimesnės paskaitos žemutinėje
2 bdnns, 1 bath deluxe. Under
ir
Heinrich
Boll.
Taigi,
ir
čia
KILIMUS I B BALDUS
Cbicago, m. 60632, tel. 927-5989
Kalifornijos Lietuvių Radijo
ground parking. Swm. Pool-Club
salėje. Tarpkuopinės šaudymo
„karalius
futbolas"
dominuoja.
Plauname ir vaškuojame
klubo valdybos vardu.
rungtynės (laikas Šaudytojams
visa rtiią grindis.
Nigerija laimėjo Afrikos tautų bouse. Investors invited.
IIItlIlllIlIlIlIllIHIlIlIlIlIHIltUllllilllIlIlIlI
susitarus).
BELUS TERRES
futbolo 1980 metų taurę. Fina
BUBNYS — TeL S E 7-5168
7:30 vai. vakaro dalyvių ir
linėse rungtynėse Nigeria užtik
Call RON 851-7373
NETEISINGOS
KULTŪROS TARYBOS
svečiu susipažinimo vakaras —
rintai 3:0 rezultatu nugalėjo AlLicensed, Bonded, Insored
INFORMACIJOS
PREMIJOS
balius, Lietuvių namų viršuti
Nauji darbai ir pataisymai. Vir iiiiiiiiiiiniiiiiiiHimiiiiiHiiiiiiiiiiuiuuui
žiro rinktinę. Reikia manyti, kad
tuvės ir vonios kabinetai Kerami
nėje salėje, su maistu, prpgrama
J.
B U R K U S
"Amerikos Balso" (Voice of ten. futbolas populiarus, nes fi
Ryšium su JAV LB Kultūros
kos ir kt. plytelės. Glass blocks.
ir muzika. Bilietus į vakarienę —
nalines
rungtynes
Lagos
miesto
Amerika)
laidoje
lietuvių
kalba
Susitarti telefonu
tarybos pernai paskelbto konkur
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra.
balių, pavieniui ar sudarant sta
stebėjo virš 100,000
so lietuviškom radijo valandė liepos 2 d. 12 — 12:30 vai. teko stadione
Į automatą galit kalbėt lietuviškai
!
lus galima užsisakyti pas ponią Ju
O. Gešventas
"Be šios knygos neturėti)
palikit pavarde ir telefoną.
lėm premijų paskyrimu ir apie išgirsti tokius komentarus sąry- žiūrovų.
lę Venciuviene, tel. 942 — 5989,
būti nė vienos šeimos, iš kurios
tai paskelbimu spaudoje, nuro
SERAPINAS — 636-2960
Oną Ciuprinskienę 481 — 6178,
kas nors mirtimi yra išvykęs
2644 W, 69fli Street
dant premijų laimėjimus, prašo
uummiUHUiiunimniHiiiiiuiiiiimunu
Br. Nainį 481 — 8472 ar Td.
2422
WEST
MARQUETTE
RD.
amžinybėn."
ma neatsisakyt įdėt, galimai arti
Tel. 737-7200 ar 737-8534
CHKAGO, DLLTNOIS 60629
Pranckų 885-4006. Primename,
miausioje Jūsų laikraščio laidoje,
Iš autoriaus pratarmės
Lietuviai
esame
visi
—
PHONE:
312
925-6897
kad abi salės vėsinamos.
mūsų Kalifornijos Lietuvių Ra
U
A
A
.
lietuvių Fonde ar esi?
Lietuviškas restoranas su namu ir ŠERĖNAS perklausto baldus ir
Rugpiūčio 10 d. 9.45 vai. ryto dijo klubo vaidybos paaiškini
"Sfidavos" leidinys 1979 m.
Įrengimais Marąuette Parko rajone. kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
prie DMNP parapijos bažnyčios mą.
Spaudė Morkūno spaustuvė ChiLabai geras biznis. Lengvos pirkimo dimai ir pilna apdrauda.
Lietuviškoje spaudoje paskelib
paminklinio kryžiaus vėliavų
cagoje. 256 pusi. Kaina su per
sąlygos.
tame pranešime apie premijų
pakėlimas ir aukuro uždegimas.
TeL — WA 5-8063
:
siuntimu $6.75. Dlinois gyvento
2 butai — medinis. 68 ir Maple10 vai. šv. Mišios už mirusius paskyrimą k jas laimėjusias radi
wood. Labai tinka giminingoms šei
jai prideda 30 e t valstijos mo
1980
Birželio
meti.
įnašai.
ir gyvus s-gos narius. Po Mišių, jo valandėles, kiek tai liečia mū
moms.
iiiiuiimiiiuiiiiiiuiuiiiiiimmiimunnii kesčio.
vainiko nuleidimas į ežerą prie sų, Los Angeles, valandėlę, pasą
Mūrinis bungak>w Brighton Parke. !; įvairiu prekių pasirinkimas ne
Santrumpa: atm.-po.-atminimo įnašas. Suma, parašyta po pavardes,
Užsakymus siųsti:
15 metų. Dėl ligos reikia skubiai par- brangiai iš mūsų sandSUo,
Neff Rd. 12:30 Lietuviu namuose kyta: "II-ji 300 dol. premija —
reiškia įnažų ii visa
COSMOS
PAKCELS
EXFKESS
iuoti.
Geras
pirkinys.
užkandžiai ir atsisveikinimas su Kalifornijos Radijo Klubui Los
DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t
2501 W. 69 St., Cbicago, m. 60628
Angeles mieste — vedėja Danu 2 po
svečiais šauliais.
Chicago, IL 60629
$10.00 Jonys, Algirdas $210.00, Skališius, Paulius L. $250.00.
ŠIMAITIS REALTY
Kultūrinio savaitgalio metu Ue tė Kaškeiienė". Nieku čia nepra 1
$25.00 Chicagos Aukšt. Lituan. Mokykla, Masilionis J. $1,147.00.
SIUNTINIAI
į
LIETUVA
IIIIIIIIItlMIlIlUMIMIIIIIIIIIJHIIIIItniltlIli
Insurance — Income Tas
$35.00 Avižienis, Karolis, Dr. (miręs) ir Marija $235.00.
tuvių namų viršutinėje salėje silenkta su tiesa, tik gal kiek per 1
Telef.
—
925-27S7
Notary Publk
$50.00 Chapulis, J. $50.00.
bus išstatyta labai įdomi doku mažai tiesos pasakyta ir kaip tik 1
Vytautas Valantinas
$100,00
Ciuoleris,
Albinas
Senkus,
Savanoris,
atm.
pi.,
Colombia
10
mentinė paroda, kurios tema — apie tą mūsų valandėlės progra
2951
W.
63rd
Stieet
iiiiiitiUiiHuiniiiiiiiiiuiuuiiiiiiiiiiuiiui
$100.00, Dainys, Vladas $200.00, Karuža, Kazys ir Jadvyga
Amerikos Lietuvių
Kovojanti Lietuva. Cia atskiruose mą, kuri tame konkurse laimėjo
$20000 Leijeris, Erikas, Kuo., atm. įn. $100.00, Leugoud, Ed- Tel. 436-7878 ar 839-5568
stenduose bus patiekta daug įdo II-rą vietą. Nedarome dėl to nie
ward $4,399.26, Pakeltis, Antanas ir Marcelė $400.00, Prūsas,
Ekonomine Veikla
— 30% — S0% plgiaa mokSaJt
mių nuotraukų bei dokumentų kam jokių priekaištų, bet skel
Zenonas $400.00, Šeštakauskas, Petras, Mjr., atm. įn. $100.00,
u i apdrauda n u o usnies Ir automo
Vincas Iinleviėms
iš lietuvių rezistencijos kovų po biame šį paaiškinimą, lyg ir pa
Vaitkus, Jonas $100.00, Virkutis, Augustinas ir Danutė $100.00. c^fc^>c-«V5>e>e>»^>«>5>«>«>«>«>«>* bilio pas mus.
$150.00 Lapšys, Raimundas ir Raminta $150.00, Lapšys, Ignas ir
kario metais. Platus pogrindžio pildymą tam — kas jau buvo pa
FRANK
ZAP0LIS
Išleido Pedagoginis Lituaniaskelbta.
Ir
tai
yra
štai
kas:
Danu
Genovaitė, Austria $550.00.
spaudos skyrius, pradedant 1944
Telef. — OA 44654
tikos Institutas 1980. 224 pusi.
$250.00 Tamulaitis, Stasys $250.00.
metais, baigiant
šiais laikais. tė Kaškeiienė jau antri metai iš 1
Spaudė Morkūno spaustuvė.
S208y,
West
95th
Street
$820.93 Jankauskas Stasys, Mokytojas, atm. įn. Venezuela $820.93.
Ant stalų bus išdėstyti ir pasku- eilės yra Kalifornijos Lietuviu 1
Knygos kaina su persiunti
$1,154.40 Stropus, Stasys, Australia $2,928.16.
tnio meto okup. Lietuvoje lei Radijo klubo pirmininkė, taigi va 1
mu $8.85.
džiamos pogrndžio spaudos ori dovauja klubui, kuris išlaiko Los
We'll h e i p you m a k e * i e right m o v ė .
20
Apsunoks skelbtis dien. DRAUGE,
Užsakymus siusti DRAUGO
ginalai: LKB Kronika, "Aušra", Angeles lietuviškąją radijo va
I§ viso 20 narių
nes jis plačiausiai skaitomas lie adresu.
"Aušrelė", "Tiesos kelias", "Per landėlės programą.
Tuo pačiu
JEI GALVOJATE tuvių dienraštis, gi skelbimu ks>
Rąžydami testamentus, neužmh-sTcime Lietuvių Fondo, jraDlinois gyventojai prideda 48 et.
spektyvos" ir daugybė kitų. Sim- laiku ]i yra ir nuolatinė tos vanua yra visiems pneinamoa.
PIRKTI AR PARDUOTI
syktoe i testamentą numatytą sumą: "IJtbuanian Founda
valstijos mokesčio.
tion, s aoo-rtr-proflt. tai esempt, Illinois Corporation, 2422
*
Kreipkitės i
W. Msrqnette Road, CbJesgs, TDJnota 8K2r
DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. liepos mesi. 25 d.
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Lietuvių Fondas 1962 — 1980. VTT. 18 turėjo:
BUDRAITIS REALTY CO.
$1,934,993.83
1 Pagrindinio kapitalo bruto
6600 S. Puteski Road
$951.435.29
2 Pajamų
3 Per Pelno Skirstymo Komisiją,
Tel. - 767-0600
remiantis protokolais, lietuviškiems
In«"ependently owned and operated
reikalams (švietimui, kultūrai,
premijoms, stipendijoms ir moksliniams
s>^<V3<s<s<V3<»»s<axs»«-«<»*«<aKs
$893,780.77
veikalams) paskirstęs
VM statykime Lietuvių Fondą, kad jis pasiektų 2 miiijoous ir kasmet
pietų skuti lietuvybei daugiau kaip 19}flkatsaEfctdetarts.

K A L

I 8 T A T 1

TAX

NotarUtas — Vertimai

Cievetocdo "G^a^idifleiės'• šokėjos su betuvįSkais lotoaus jjraiiai pasirodė teieviiijesi programoje
Nose. V. Bscevičlau*
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A. V I L I M A S Liaudies menas ir kitkas
M O V I N G
"Drauge"
Apdraustas perkiaustymas
Įvairių atstumų

*

Dienraščio "Draugo" admi
iiiiiiiiiiuiiitiiniiiiiiiiuiuuiuuuiuiiuiiii nistracijoje galima pasirinkti įBUTŲ NUOMAVIMAS
imiinfifiiitiiiiiiiitinitniunmiiiiiitmni vairių liaudies meno darbų: me
Namu pirkimas — Pardavimas
džio, keramikos, drobės, taip
M. A. i I M E U S
Draudimai — Valdymas
pat gražiai papuoštų lėnų.

iiniiiiitiiiiiiiiiMUjiutiiitiiiiiiriimmiiH

INCOME

REAL E Angelė E. Kamiene

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllll-

BELL REALTORS
l.
B A C E V I Č I U S
6529 S. Kedrie Av. — T78-22SS

TeL 376-1882 arba 376-5996

INCOME T A S SERVICE
JTOTARV PTHBUO

4259 So, Bfaptovrood, tel. 254-?Wd
Taip pat daromi VERTIMAI.
OIMINIV Ukvletimai. pildomi
PILIETTBES PRASTJtal Ir
kitokie blankaL

itiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiniisuuuuuiuuiini

Perskaitę "Draugą", duokite
ji
kitiems pasiakaityti.
mniHmMiniimiHiiniHimmmuniMnni

Apsilankykite ) "Draugo" ad
ministraciją i g pasižiūrėkite. Gal
rasite kai ką padovanoti savo
giminėms ar draugam*
"Drango" adresas: 4545 W«s*
6Srd S t , OUeago, HL 606ZB
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f
kad per ilgos kalbos, tai jo bal-1 galvodamas dar apie vieną klaisas nepasiekė dangaus, bet nu- j dą, — sakau. Minint tautiniu kr
irių švenčių pirmininkus reikėjo
grimzdo giliai žemyn..
Ir kalbu aš savo jaunimui, ir dr. Leono Kriaučeliūno pavar
dviem Vytautam, kiek daug pa dę paminėti ir ne vieną, bet du
siaukojimo, idealizmo, pasišven kartus. Bet ėmė ir praleido... ne
timo parodė tie, kurie rengė šią paminėjo... Paminėjo mirusius,
tautinių šokių šventę, tie, kurie bet užmiršo gyvuosius...
vadovavo šokėjams, tie, kurie šo
Leidinys gražus, meniškas, pui
ko... Man jie visi yra dienos did kiai suredaguotas. Ačiū redak
vyriai, didžiadvasiai, kuriais ver toriui Jonui Bariui, redakcijos ko
tai didžiuojamės.
lektyvui.
Ant kalbėtojų stalelio radome
Venciam leidinio puslapius, sa
Tautinių šokiv šventės leidinį, kom labas iKutkui, Talandžiui,
kuris buvo atvertas ir 32-33 pus Pupiened, Stroliai, rengimo komi
lapyje, po Ronald Reagan nuo teto nariams, vadovams, šokė
traukos parašyta angliškai "ge jams, muzikams, dainininkams
ras vyras".
ir paskutiniame puslapyje esan

s>

— Reikėjo įdėti ir dabartinio
prezidento nuotrauką, — sako
sūnus. Jei ne iš meilės ir baimės,
tai nors atžymint istorinę datą,
prisimenant, kas labai nedžentetl
meniskai pasielgė su lietuvių tau
tinę grupe.
— Būtinai reikėjo, — pritariu.
Džentelmeniškumas
reikalau
ja atiduoti pagarbą tautos dau
gumos išrinktam prezidentui. O
kad Baltieji rūmai diskriminavo
mus, kad įie, kaip buvo praneš
ta, pabijojo, kad Maskva užsirūs
tins, tai buvo dar viena klaida,
kuri tik nuostolių gali atnešti.
— Klysta visi, kurie dirba, —

Darnios šokėjų gretos Vl-je Tautinių šokių

ŠLUOSTANT DULKES PO
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS

eis ir žingsnių garsai, bet paliks
prosenelio, senelio, tėvo, sūnaus,
anūko įmintos pėdos, pėdos įmin
tos lietuviškame kelyje, —susi
VYTAUTAS KASNK
mąstau.
—Ar tu vakar verkei, seneli?
Po tautiniu šokių šventės tą vo žinomas dailininkas Jurgis
Daugvfla.
Jis
liko
anonimu,
nes
—
Mausią sustojęs anūkas. Tėtis
naktį sapnavau, kad esu amfite
atre ir staiga grindys, lubos nei spaudoje buvo rašyta, nei pa ir mama vergė!...
— Veikiau, kai giedojome Lie
sienos sužiba įvairiomis spalvo čiame leidinyje minima dailinin
mis. Prieinu airčiau ir matau, kad ko pavardė. Niekas nerašė apie tuvos himną, — sakau jam, —
tai perlai, deimantai, įvairūs dekoravimą nei prieš šventę, nei nes žinojau, kad ir tu ji giedi, ir
brangūs akmenys. Žaviuos jais ir po šventės, bet visi grožėjosi, kad pagalvojau tada, kad garsas
sklinda tėviškės link kr neša
bėgu nuo vienos vietos prie kitos. gražiai išdekoruota.
džiaugsmą
kapuose ilsintiems tė
Staiga pasirodo tautiniais drabu
— Kai aš čia šokau ketvirtoje
žiais pasipuošęs jaunimo būrys, šventėje, tai buvo labai geras vams... Tada kažkas staiga suver
renka tuos brangakmenius ir prožektorių apšvietimas, o vakar žė gerklę ir, rodos, pasigirdo prokrepšiais neša po didele karūna pasigedome gražaus šviesų žai anūkų giedami himno garsai...
Lyg toj legendarinėje geležinio
sėdintiems penkiems didiesiems, dimo, — vėl 'klausia sūnus.
vilko pasakoje
kur matau Rudienę, Bobelį, Ka—Leidinyje skaičiau, kad yra
—Tu vėl verki, — klausia ma
mantą, Rutkų, Šidlauską. Nuoša
apšvietimo koordinatoriajs, bet
žasis Vytukas.
lyje stovi Talandis ir skaičiuoja,
kas nors pamiršo elektros myg
— Ak, prisiminiau, kai ve
kiek krepšiu išpilta. Sublykčioja
tuką paspausti, — teisinu. Taip
džiau už rankyčių paėmęs tavo
šviesos ir matau juos fotografuo
ir liko nenušluostytos dulkės
tėvelį lietuvišku keliu. Dabar
jant mano foto aparatu. Juk aš
nuo prožektorių?
džiaugiuos, kad einate judu susi
jam jo nedaviau, pagalvojau ir...
— Tėti, tau patinka tautinius
kabinę rankomis...
atsibudau.
šokius šokti, — klausia anūkas.
Kaukšt, taukšt... ir mūsų žings
,Kitą rytą atsikėlęs pasigendu Man tai labai patinka Mūsų mo
niai
sustojo prie stalo, kur vakar
foto aparato, kurį tikint sapnu, kytoja Rasa Soliūnaitė mus moki
kalbėjo
žymūnai.
greičiausiai palikau Amfiteatre, no ir mes turėjome "Lot's of
—
Vytukai,
ar tau patiko vaka
spamdos ložėje.
fun". Kodėl mane nevežėte į re
rykštė
šventė?
—klausiu, nors
Tad nieko nelaukęs, mes trys peticijas?
<jau daug kartų girdėjau atsaky
Vytautai: tėvas, sūnus ir anūkas
— 140 mylių kelionė atbaidė
mą, kad labai patiko.
važiuojame ieškoti pamesto apa mus, — sako senelis...
Ir galvoju balsiai...
rato, anot žmonos, vakarykščios
Girgždančiu keltuvu nusileidę,
— Matote jūs, bendruomenidienos.
dulkes nusišluostė, einame per
ninkai,
\flikininkai, altininkai, jei
Amfiteatre tylu, ramu. Mus pas salę prie garbės stalo, kur vakar
tam
mažam,
dešimtmečiui pati
tinka sargas, či urbdamas cigarą. didžiūnai kalbėjo.
ko,
tai
jei
koks
niurzgys ir niurz
Pasisveikiname. Gal reikia padė
Kaukšt, taukšt skamba trijų
gėjo,
kad
per
ilgai
viskas užtruko,
ti dulkes nušluostyti, pasisiūlome. žingsniai.
— Jūs lietuviai, — jis klausia.
Kaukšt, vakar čia skambėjo
— Taip, — visi trys atsakome.
tūkstančiai
šokančiųjų žingsniai.
— Jūs labai tvarkingi žmonės,
Kokį
didelį
tautinį džiaugsmą iš
— pūsdamas dūmą jis sako.
Ir švarūs, viską palikote kaip na gyvenome matydami dalelę gy
IŠNUOMOJAMOS
muose. Man vienam nėra čia ko vos Lietuvos. Liejo prakaitą jau Banketams, Vestuvėms ir Kitiems
Pobūviams
dabar dirbti. Matote, kad nėra nimas demonstruodamas lietu
šiukšlių. O, aš uždirbsiu gerai višką pasididžiavimą, liejo ašaPo tokios dienos paprastai pen. i ras žiūrovai jausmingai išgyven
7348 W. Irvmg Park Road
kiems vyrams užtenka darbo, dami atsiektą ateinančių kartu
1
blokas } vakarus nuo Harletn Ave.
savitą
dvasinį
subrendimą.
o dabar aš vienas prašvilpausiu
Tei
453-2106 a r t e AL 2-9408
Girdžiu dabar tik mažojo Vy
skirtą laiką ir pasiimsiu visus pi
nigus. Tai pasakęs paukštelėjo tuko žingsnių kaukštėjimą. Ir lyg Bita ir Petras Dūdai, Savininkai
delnu per piniginės kišenę ir iš matau jį keturiolikmetį šokantį Kviečia užsisakyti salę dabar, kol dar
kitoje 1984 metų šventėje. Jo a- yra laisvų vietų.
didžiai išpūtė cigaro dūmus.
— Ar jūs pametėte ką nors. kys kryps į sadutę šokančias ir, Geras patarnavimas — puiki vieta.
dar viena šventė, ir Vytukas šok Skanūs valgiai. Prieinamos kainos.
— vėl klausia.
Vieta automobiliams pastatytį.
— Taip, foto aparatą — sako damas čigonėlį, mergaites vilios...
— Vienų žingsniai nueis, nu
me. Gal radote?
—Tiek daug žmonių buvo,
labai daug, o doleriu ir neprimė
\ »
tėte, — pasiskundė. Radau tik
centus. Skupoki jūs. O būtų čia
susirinkę kiti ( nusikeikęs pami
nėjo vieną tautybę), tai mano
• M us for
vaikai būtų prisirinkę saviems
tyjSlft «nanclng.
'reikaUams net kelioms savaitėms.
'•••
Anie tai viską palieka, tik galvas
AT OUt 10W tATB
neužmiršta išsinešti. O jūs tvar
O » i T y O i t H i%< O * ^
kingi. Žinau aš tuos lietuvius.
Mačiau kaimynystėje moterys še
pečiais net gatves valo. Aš išei
damas iš namu pažadėjau žmo
h«)wSlwip
nai, kad už rastus pinigus į alynę
pasikviesiu, o dabar nė "tįpsui"
M M — C«npound»d
nesurinkau... cha...cha...cha...
OI+I and »*k) Ouartariy

Tel.. 847-7747
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SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905

JUBILEE YEAR ^ ^ 1 9 8 0

Mūsų ilgamečiui darbuotojui

A. t A. j.b. EDVARDUI NAKUČIUI
mirus, dukrai g. ALDONAI KUNCENEI, žmonai dr.|
ALDONAI NAKUTTENEI bei kitiems šeimos na
riams reiškiame užuojautą ir kartu liūdime.
LS.S.

Nerijos Tuntas

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
D O V Y D A S P . G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D

4330-34 So. California A v e n u e
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 S o u t h Hermitage A v e n u e
Telefonas — YArds 7-1741-2

mirus, didžio skausmo dienose jos vyrą RIMiį, tė
vus J. ir Dr. A. MMUŠIUS, seserį GINTĘ, brolius
SAULIŲ ir VYTENĮ širdingai užjaučiame ir esam
maldoje dėl stiprybes jų skausme.

Mažeikai Evans

Brian ir Ilona (čekauskaite) Foley
su šeima

Laidotuvių Direktoriai

A. t A. j.b. EDVARDUI NAKUČIUI

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

m i r u s ,

9837 SOUTH KEDZIE AVE.

liūdinčiai ŽMONAI, DUKTERIMS, SŪNUI ir kitiems
giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Tel. 422-2000

L&S. Lituanicos Tuntas

Mielam broliui

PETKUS

A. t A. j . ps. EDVARDUI NARUČIUI

MARQUETTE FUNERAL HOME

m i r u s ,
nuoširdi užuojauta žmonai dr. ALDONAI, dukroms
LEONIUJAI ir ALDONAI, žentui ROBERTUI ir sū
nui EDVARDUI.

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

Prez. Antano Smetonos Budžiu Įgula
Lituanicos Tunto lūrų Skautai

Jaimystės mokslo draugei

A. + A.
Viktorijai Sakalierei-Vasiliauskaitei

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

mirus, Jos sesers likusioms dukroms GR02VYDAL Australijoje
gyvenančiai DANUrEI ir Lietuvoje Ūkusiai veikmes sesutei MAR
CELEI VASILIAUSKAITEI, giminėms Ir kitiems artimiesiems reiš
kiu iioje sunkioje skausmo valandoje nuoširdžią užuojautą ir kar
tu liūdžiu.
JJONAS KRIŠČIŪNAS

PASSBOOK
SAVINGS

Peter Kazanauskas. Pres.

Kalikste kaukšti trijų žings
niai tylioje, ramioje salėje, kur
vakar lijo jausmingomis aša
romis bei veiklos prakartu,audras kėlė rankų plojimai, vėju ūžė
šūkavimai, valiavimai, visus jun

Į t A. INDREI DAMUŠYTEI-ČEPULIENEI

1905 įg> 0UR DIAMOND

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAG0 I L L 60608

tiems spaudos atstovams, be var
do ir pavardės asmenims, (psl.
198). Ir taip norėtųsi, kad šis
leidinys, mūsų tautinės gyvasties
liudininkas, rastų sau vietos kiek
vieno lietuvio namuose, kad tos
gražios, negyvos raidės šauksmu
prabiltų: imkite ir skaitykite, var
tykite puslapius ir grožėkitės nuo
traukomis, džiaukitės Jaunąja Lie
tuva.

Brangiai Draugei

MR. ANTHONY'S

Mutual Federal
Savinas and Loanl2

— Liuksemburgas yra vienas
gė meilė, vienybė ir degė saulė
Lietuvos mūsų širdyse...
iš tokių nedaugelio kraštų, kur
Girdžiu, kaip kaukšti žings ištekėjusi moteris neturi jokių
niai dešimtmečio anūko ir taip teisių. Ji negali be vyro sutiki
norėtųsi, kad paslaptingai, labai mo nei parduoti, nei dovanoti
slaptai nuskristų dalelė mūsų iš turto. Be jo sutikimo ji negali
gyventu jausmų į tėviškės laukus, nei eiti dirbti, nei turėti taupo
kad jie išgirstų mūsų dešimtme mosiose kasose einamąją są
skaitą.
čių žingsnių kaukšėjimus.

T R Y S M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS

2 ELEGENT1SK05 SALES

Spaudos ložėje, kur dar vakar
valėme atramos ir kėdžių dulkes,
radau kamputyje paliktą foto aparatą. Nufotografuoju tuščią
salę.
— Iš čia labai gerai matyti, —
sako sūnus. Bet kodėl salė tokia
nyki? Kur dingo tie papuošimai?
—Matai, daug kas manė, kad
tie papuošimai nuolatiniai rr
stebėjosi, kodėl Amfiteatras pasi
rinko lietuvišką ornamentiką, —
sakau. Tikrumoje salę išdekora-

DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. liepos mėn. 25 d.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 SO. L1TLAMCA AVE.

TEATRINIO VARGO KELIAIS

•^

Juozas Kaributas
Memuarai 50 metų teatrinio darbo sukakčiai paminėti,
192 pual. Spaudė Saleziečių spaustuvė Romoje 1977 m. Kie
tais viršeliais. Kaina su persiuntimu $10.30. Užsakymus
siųsti —
DRAUGAS, 4545 W. 65rd St, Cbicafo, m. 80629.

j>

t?

STEPONAS C. LACK f LACK AVVICZ) ir SŪNŪS
2314 VV 23rd PLACE
Tel. VIrginia 7-6672
2424 W. 6<»th STREET
Tel. REpublic 7-1213
11028 Southwest Highvvay, Palos Hills, ILL
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

Edmundai Kuodis ir Jonai Girljotat įdainavo 27 populiariąsias
harmonizuotas liaudies dainas su penkių (vairių instrumentų palyda.
Išleido dr. Jokūbas Stuk&s, Lietuvos atsiminimų radijo programos
vedėjas, gyv Watchung. N. J.
Dviejų plokštelių albumas su persiuntimu kainuoja $14.96. IU. gyv
prideda 70 c. valstijos mokesčio
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 4545 W. SSrd St., CUca*o, O.

Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. L1TLAMCA AVE.

KUR TAS ŠALTINĖLIS

Tel. YArds 7-3401

Tel. YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1446 So 50th Av*.. CTCT.RO. ILL.

Tel. OLymptc 2-1003

VEIKU TEXAS RESPUBLIKONE

DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. liepos meti. 2 5 d

x Kun. Ansas Trakte, Lietu*
„Vienišos Žvaigždės" — Texas koordinatore organizuoti tauti
vių evangelikų liuteronų "Tė
valstijoje yra palyginant maža lie nių 'grupių respublikonų veiklą
viškės" parapijos klebonas, bu
tuvių, tačiau lietuvės respubliko Texas valstijoje. Amerikos Lietu
v o ilgesni laiką išvykęs į Vo
nės LSlijos Grurmilaitienės Uvirto vių respublikonų federacijoj yra.
kietiją ir dalyvavo Augsburgo
ryžto ir darbo dėka lietuvių var veiklos komiteto pirmininkė ir
konfesijos 450 m. sukaktuvi
das dažnai pasirodo spaudos pus šių metų gegužės mėnesio tau
niame suvažiavime, Augsburge,
lapiuose. Ai itai moterų skyriuje tinių grupių respublikonų suvar
vėliau posėdžiavo su lietuvių
kalbant apie lietuviškus patieka žiaivime Clovelande atstovavo lie
lus, ar politiniam skyriuje, kur tuviams 'kaip federacijos delega
x Vida Kazlauskaitė jau ket evangelikų kunigais bei vado
iškeliama Liliįos Groraiulaitienės tė.
virtus metus studijuoja muziką vais. Annaberge išvykos me
dambai
vietinėj respublikonų par
t
u
jj
pavadavo
kun.
Povilas
Di
D e Paul universiteto pianino
Artėjant Pavergtu tautų savai
tijos
veštloje.
Algimantas
klasėje, š i ą vasarą ji studijuo l y s ir mokytojas
tei, darė žygius, kad Texas gu
j a muziką Chautauqua, N . Y.,Kiemaitis.
Ji su entuziazmu darbo pirmi bernatorius išleistų proklomaerją,
muzikos mokykloje ir jau lai
niuose linkimuose už ambasado pirmą Texas valstijoje. Birželio
x Dr. Kazys Šidlauskas,
mėjo dvi stipendijas — Benton Amerikos Lietuvių Tarybos cen
rių George Bush tik Amerikos 20 d. Lilija Grumuftaitienė, pasi
Duhme Memorial stipendiją ir
drabužiais,
lietuvių
respublikonu federacijos puošusi tautiniais
tro valdybos pirmininkas, yra
už kamerinę muziką. Vida Kaz
priėmė
iš
Texas
gubernatoriaus
vardu,
kaip
komiteto
vicepirmi
pakviestas dalyvauti konferen
lauskaitė dažnai pianinu paly
ninkė ir kaip Montgamery apsk Williaan P. Clements, Ja\, prok
cijoje, kurioje pranešimus pa
dėdavo solistus ar chorus Chirities vicepirmininkė. Šiai rinki lamaciją, skelbiančią Pavergtų
darys prez. J. Carteris ir vals
cagoje ir visiems yra gerai ži
minei akcijai užsibaigus, susitiko tautų savaitę, š į susitikimą fil
tybės
sekretorius E. Muskie
noma kaip pažangi pianistė iš
keletą
kartų su amfe. Geomge mavo vietinė televizija ir apraši
apie pasiruošimus Madrido kon
jaunųjų tarpo. Sveikiname.
Bush, kuris ne tik jos, bet ir vi nėjo žurnalistai. Lilija Grumudaiferencijai. Konferencija WashX Dr. Bronius ir Monika Po ingtone bus liepos 29 d.
Iš susitikimų Vl-je Tautinių šokių šventėje. Chicagos miesto mere Jane Byrne sveikinasi su PLB pirmininku Vyt. sų lietuvių pastangas jo kompa tienė išreiškė padėką guberna
vilaičiai i š Ontario ir Juozas
Kamantų. Greta jų stovi B. Juodelis, A. Gečys, J. Jazbunenė ir kt.
Nuotr. V. Bacevičiaus nijoj labai vertino. Jis prisiminė toriui ir įteikė jam prisiminimui
X
Prof.
dr.
Jolita
Kavaliū
Writers
in the
laibai šiltą susitikima su Ketuviais jjLkhuasnian
Lukoševičius s u dukra Vilija
West"
knygą.
naitė,
dėstanti
Akrono
universi
Clevelando konvencijoje ir pa
lankosi Chicagoje pas gimines
reiškė, jog tai buvo įspūdingiau
ir pažįstamus. Šia proga jie, tete prancūzų literatūrą, atsiun
Šie keli iškelti faktai tie paro
sias
momentas jo rmkimkiėj
t
ė
laišką
iš
Paryžiaus.
Perei
sesers
ir
svainės
Karoli
dė, fog nesvarbu, 'kiek maža mū
kompanijoj, kurio jis nepamirš.
nos (Lukoševičiūtės) Kubilie tais metais ji Martinkrae saloje
sų bebūtų, bet kurioj vietovėje
moję
savo
viešnagę
Lietuvoje
nės lydimi, aplankė "Draugą", tyrinėjo tos salos gyventojų li
L A. VALSTYBĖSE
ŠVEICARIJOJE
Lilija Grumulaitienė aktyviai galima daug ką padaryti, tik rei
ir šiltais žodžiais apibūdino lie
susipažino su spaudos darbais, teratūrą ir kalbą (prancūzų).
kia tam noro ir pasiryžimo. LiK— "Kario" žurnalo 60 metų — Šveicarijos valstybinis ra- tuvių
svetingumą, Programa dirba vietinėj respublikonų par
apžiūrėjo įvairius jiems reika Šiemet prieš Velykas vėl buvo
ja Grumulaitienė bando jungti ir
tijos
veikloje
ir
buvo
organiza
dijas
transliavo
išsamią
laidą
sukaktis bus paminėta rugsėjo
buvo paįvairinta Janinos Degu
lingus leidinius, pasikalbėjo su išsiųsta j Karibų jūras — Marvietos
lietuvius ir turėjo jau
torė
Montgamery
apskrities
res20 Kultūros židinyje. Bus dr. apie Lietuvą. Vienos valandos tytės poezijos skaitymu. Prof.
redaktoriais ir pamformavo | timąue u- Gvadalupę, o grjzdapaskaita. programoje buvo grojamos lie
d o
B B į ^ t o
pirmą
pikniką
Texas valstijoj.
publikoniŲ moterų sąjungos. Bu
dr.
J.
Eretas
klausytojams
la
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skaitė
paskaitą
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ų
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m
a
apie Kanados lietuvių gyveni
tuviškos melodijos ir kalbėta bai suprantama kalba nušvietė vo išrinkta delegatė į Texas vals
Reikia linkėti tik sėkmės ir iš
, 1V
t
.
. . . i Meninėje programos dalyje daimą.
tijos konvenciją ir dirba eilėje
Lietuvos
reikalais.
Šią
radijo
tvermės
ateities darbuose Lfflrįai
profesorių susirinkime |
J
,T ,
• f <.TLietuvos kūrimosi
aplinkybes rinkiminių kampanijų.
x "Svečio" žurnalo nr. 1 ir 2 kalbų
n i v.
/ - j . . - , . . . Į nuos
New
Yorko
vienetas
Jivalandą
paruošė
ponia
Beatriče
nai
ir
trys
gintarai".
Savo
kūGrumulaitienei
darbuojantis
Columbus, Ohio, apie kultūrų'
šiomis dienomis išleistas Chica susikirtimą šiose salose. Be to, ! rybą skaitys Jonas Rūtenis. Leutenegger, o transliavo Švei po pirmojo pasaulinio karo. Jis
Amerikos
Respublikonų
tauti
taip pat iškėlė faktą, kad lietu
„Vienišos Žvaigždės" valstijoj lie
goję ir pasiekė "Draugą" Tai i J* Pavedė ta tema vakaronę
Bus surengta Kario leidinių pa carijos radijo Berno studija. I š vių kalba yra labai savita ir ori nių grupių tarybos pirmininkės
tuvių labui.
lietuvių evangelikų liuteronų i ^ v e l a n d o ??£™»
'J*®"*
i r ^ " t o ^ g i t a ^ £ lietuvių transliacijoje dalyvavo
Bažnyčios vyriausiosios tarybos ( truodama skaidrėmis^ Si pava^
^ dr. A. Gerutis ir dr. A. Kušlys. ginali. Programoje buvo prisi Aima Chennault buvo paskirta
AM
organas, leidžiamas k a s trys s a r i ' ^ b u v o Paskirt* pustre- rienė. Minėjimą rengia bendras Pabėgėlių reikalus Šveicarijoje minta masiniai lietuvių trėmi
mėnesiai. Redaktorius kun. An- č i o tūkstančio dol. stipendija komitetas, sudarytas iš New aptarė dr. A. Kušlys, o dr. A. mai Sibiran 1941 ir 1944-50 me
tais, taip pat nebuvo nutylėta
sas Trakis, 6620 St. Louis Ave., j studijuoti ir užbaigti darbą PaYorko ramovėnų, Kario redak Gerutis i š tarptautinės teisės pokarinė partizanų kova Lietu
Chicago, H. 60629. Be religinių { H^aus universitete. Ten išbus cijos štabo, birutiečių ir šaulių. taško nušvietė Lietuvos padėlį
rašinių bei žinių, paskelbta ne- j i k i U e P ° s pabaigos. "Draugui" Komitetui pirmininkauja dr. Abu Lietuvos atstovai taikliai voje ir iškelta dabartinės po
grindžio spaudos Lietuvoj reikš
maža medžiagos ir apie rašyto- į siur *čia sveikinimus, o mes pro- Eugenijus Noakas.
pristatė šveicarų visuomenei
fesorei
mė, ginant pagrindines žmo
ją Kristijoną Donelaitį. 136 psl. j
sėkmingo darbo linkė— Dail. R. Zotovienės paroda įvairius Lietuvos buities aspek gaus teises, šios spaudos dėka
101 8
Numeris gausiai iliustruotas.
J "bus spalio 4 ir 5 Kultūros židi tus. Dr. A. Gerutis taip pat in Lietuvos laisvės šauksmas yra
x "Sveikatingumo mugė" —
x Skautai ir skautes iš Ra nyje. Rengia LMK Federacijos formavo B. Leutenegger, kai j i
Vakaruose vis geriau girdimas.
gai pirmasis lietuviškoje Chi- ko stovyklavietės grįžta šį šeš- New Yorko klubas. Dailininkė ruošė programas apie Estiją ir
Programa buvo baigta Lietuvos
cagoje tokios rūšies parengi- tadienį, liepos 26 d., tarp 4:30 gyvena Juno Beach, Fla.
Latviją. Didelis lietuvių bičiulis
mas, ruošiamas spalio 9 dieną, ir 5:30 vai. po pietų. Tėveliai
H. Rychener prisiminė progra- himnu.
Jaunimo centre.
prašomi juos pasitikti.
AR&ENTMOJE
x Agota šuopienė dalyvavo
X Su sveikatos problemomis
— L. centro ilgametis veikė
pavergtų tautų demonstracijose
vasaros metu klausytojai bus jas Antanas Rinkevičius ir jo
Chicagoje. Okupantai bolševi
supažindinti Lietuvio sodybos žmona Domicėlė Kalpokaitė mi
kai yra gyvą sudeginę jos mo
pažmonio metu šį sekmadienį, ni šiais metais savo vedybinio
tiną, uždegę j o s tėviškės naKALĖJIME D £ L MOKESČIŲ
PABRANGS GREITKELIS
nuo 2 vai. po pietų. Bus ir už gyvenimo 50 metų
sukaktį.
muš, įtardami, kad fc seimą ; k a n d i s V i s i l a u k i a m i
Buvęs banko tarnautojas Tb.
Taip pat A. Rinkevičiui šiais
Už važiavimą Chicago Skayturėjusi ryšių s u partizanais.
E, Verkuilen, 30m. , n ubaustas
X A. a. Aldonos Šimaitienės, metais sukanka 75 metus amž. way greitkeliu, kurio ilgis 8 my
dvejiems metams kalėjimo už
x Wllliam Borkeaad, graikų
buvusios Pedagoginio Lituanis Rinkevičiai išaugino sūnų, ku lios, dabar reikės mokėti 90 s t
tai,kad per dvejus metus ne
ir lotynų kalbų profesorius Ottikos instituto lektorės, paliki ris yra sukūręs šeimą ir džiau Buvo mokama 75 et. Adminis
tawos universitete, Kanadoje,
tracija nori, kad nebūtų nuo mokėjo valstybinių mokesčių ir
mas (per 200 įvairaus turinio giasi trimis anūkėliais.
atvykęs į Chicagą ir užėjęs į
nepildė mokesčių blankų.
lietuvių kalba knygų) perduo— K. Zavickaitė J. C. Battrft- stolių.
"Draugą" nusipirko lietuviškų
TEIS 3 POLICININKUS
tas
institutui.
Instituto
vadoj
nai-Mahne
džiaugiasi
susilaukę
PARODA
GATVĖSE
knygų- Jis y r a šveicaras, bet
Cook apskrities prisiekusieji
yra susidomėjęs lietuvių kalba, vybė
į į J dr.
— VLį Šimaičiui nuošir-i pirmgimio sūnaus, kuriam duoteisėjai
nusprendė patraukti
Meno paroda liepos 26 ir 27
įtas vardas Federico German.
nes ji labiausiai išlaikiusi senos
d. vyks State ir Rush gatvėse, teisman tris Chicagos policinin
x J. Bolsteins, Pabaltiečių | A * * o džiaugiasi seneliai Makalbos savybes. Jis pats pra
Chicagos šiaurėje. Čia tokia pa kus, kurie, Chicagos traukiny
ri a
mokęs lietuviškai. Buvo atvy jungtinio komiteto reikalų ve- j J "* Juozas Zavickai bei Bal- roda gali būti paskutinė. Mere rūkančio keleivio negalėdami Texas gubernatorius William P. Ctemens. Jr., Austin mieste įteikia Lilijai
kęs s u sūnumi Filipu. kuris dejas, praneša, kad pabaltie- trūnų šeimos bobutė ir probo- planuoja ateity ją perkelti į Na- sudrausti, jį sumušė, kad jisGrumulaitienei profanaciją. Ji savo keliu gubernatoriui įteikė knygą "Lithuanian Writers m the West".
Genevos universitete, Šveicari čiams užtikrino Laisvosios Eu butė.
mirė.
vy Pier..
ropos
ir
Laisvės
radijų
laidų
joje, dėsto religiją, bet yra me
DEMONSTRAVO PRD36
— Kazimieras Garankštis iš
NEATSD3IA PINIGŲ
tams atvykęs pagilinti studijų lietuvių, latvių ir estų kalbomis
REGISTRACIJA
Altą Gracia Cordobos provinMiunchene nemažinti ir pačių |
JAV-se.
Daugelio čikagiečių čekiai sto
Chicagoje
prie pašto rūmų
Į cijos lankėsi Buenos Airėse pas
transliacijų nekelti į Ameriką.
vi
neatsiimti.
Pinigus
siunčia
pirmadienį
demonstravo
apie
x Aukų po 5 dolerius atsiim Bet visuomenė dar vis tik laiš savo sūnų Aleksandrą ir Preik mokesčių rinkimo įstaiga, grą
GRUODŽIO MEN. 7-t; DIENA — I SAVAITĘ
100 žmonių prieš įsakymą regis
šų šeimoje. Ta pačia proga ap
tė: Anelė Povilaitienė, Bronius i kais turėtų prašyti pabaltiečių
žindama
permokėtas
sumas,
ta
truotis
karinei
tarnybai.
Regis
lankė "Laiko" administraciją ir
Rengia Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir Pasaulio Lietuvių
Mudėnas, Bronius Valeika, Pet- kalbomis radijo laidas išlaikyti,
čiau daugelis yra išsikėlę, ne truotis turi gimusieji 1960 ir
apmokėdamas
prenumeratą
gau
Gydytojų Sąjunga.
ras Kiršinąs, Vytautas Petravi- o tuo pačiu praplėsti bendrojo
palikdami naujo adreso. Tokie 1961 m. ir daugelis registruoja
šiai parėmė laikraštį.
Aplankys: Nasaau, San Juan, S t Thomaa.
čius, Vanda Milavickienė. Vi-1 trijų Pabaltijo tautų komiteto
turi greit susisiekti su mokes si.
šiems rėmėjams nuoširdžiai dė-! užnugarį.
Pasidžiaugksite saulute žiemos metu, atsipalaiduosite nuo
čių rinkimo įstaiga.
PRISD7A2INO
AUSTRALIJOJE
k0jame
pilkos kasdienybėj turėsit neužmirštamas atostogas!
"
x Stasė Tekorienė, čikagišJ. R. Maža, 34 m., buvęs HarDVI DRAMOS
x Beverly Shores lietuvių Į kė, prie prenumeratos mokesSkubėkite registruotis — vietų skaičius ribotas!!!
— Leonas žygas, gabus ir Dvi vienaveiksmes dramas, ris Trust and Savings banko
klubo rengiama gegužinė įvyks čio pridėjo 10 dolerių auką. La- J produktingas dailininkas, gyv. Igutartaa J. Sweet, stato Victc- tarnautojas, prisipažino nuo
Užsiregistravę iki LIEPOS M£N. 1 dienos turės geresnį
rugpiūčio 3 d., sekmadienį, 2 bai ačiū.
| Adelaidėje, sunkiau susirgo. Ku į ry Gardens teatras, 3730 N . 1970 iki 1980 m. i š banko išgro
patogesnių kambarių pasirinkimą.
vai. p. p. Pines Stankūnų gra
x Kazimiera Vaišvilienė, Či-! rį laiką gulėjo ligoninėje, dabar \ Q a r k S t Chicagoje. Autorius bęs 1.3 mil. dol., įvairiai suk
Dėl kainų ir kitų informacijų kreipkitės į :
žiame sode (lijant — restora- kagiškė. aukojo 10 dolerių. La- i gydosi namie, savo žmonos rū Sweet yra gavęs 10,000 dol. sti čiaudamas. Jam gresia 20 m. ka
ne). Kviečiami chieagiečiai ir bai ačiū.
; pestingai slaugomas.
pendiją. Pirmoji drama "After Įėjimo ir apie 20,000 dol. pabau
AMBUCAN TRAVU SERVICE BUREAU
plačios apylinkės lietuviai. Drau
the Fact" išryškina jaunos re dos.
9727 South West»rn Avtmu
gišką patarnavimą lydės graži
NUTEIS*: MOKYTOJA
daktorės
rūpesčius.
Antroji
muzika, džiaugsminga nuotaika,
Mokyt. R. Lindwal, 36 m.,
drama "Porch" vaizduoja ligui
Ghlc&go, IL 80643
TtL ( 3 1 2 ) 238-9787
skoningas maistas.
(pr.)
teismo
rastas
kaltas
nedorais
stą tėvą su nuklydusia dukra,
tikslais grobęs jaunuolius ir vie
dvejų kartų skirtumus.
x Brighton Parko Lietuvių
ną nužudęs. Anksčiau jis dės
Namų Savininkų dr-ja ruošia
<(r
' ^
Sūnus lflcs, tėvai grfl
tė Glenbrook aukšt. mok., o pa
vasarini pikniką - gegužinę lie
Sovietų ambasada Washing- skutiniu metu — Northbrook
pos 27 d , sekmadienį, Saulių sa
R i c har d S c a r r y
tone pareiškė, kad Michael ir priemiesty. Jam gresia mirties
lėje, 2417 W. 43 Street. B u s
bausmė.
Anna
Polovchak,
ukrainiečiai,
laimės šulinys, skanus maistas
Lietuviu ir sagių kalba. Antrasis leidimu. Didelio formato.
43,800 BE ELEKTROS
atvykę j Chicagą, galės grįžti į
Kieti vnrseUai. Lietuvių kalbai pritaikė ir išleido JAV LB Švie
bei dovanų paskirstymas. Šo
Sekmadienio nakties audra
timo Taryba, Cbicago 1979 m. Leidimą parėmė lietuvių Fondas,
Ukrainą, nors jų sūnus Walter.
kiams gros E. Knolio orkestras.
Sis leidinėlis gražiai iliustruota* ir jų pagelba mažiesiems skaine
tik
išvertė
daug
medžių
Chi
12 m., atsisako grįžti ir gavo
Pradžia 12 vai. d. Visi nuošir
tytojama žymiai lengviau išmokti lietuviškai. Kaina su persiun
cagoje, bet ir daug kur nutrau
teisę pasilikti JAV-se.
džiai kviečiami dalyvauti.
timu $7.00. (Ulinois gyventojai dar prideda valstijos
kė elektros laidus. Commončio 30 centų.
Valdyba
PABRANGO
wealth Edison bendrovės elek(pT.)
PRAGYVENIMAS
trotechnikM dirbo ne tik visą
Užsakymus įhisti;
X Vidams ir i i lanko geri da
Chicagoje birželio mėnesį pra pirmadienį, bet ir naktį, nes
DRAUGAS, 4545 W, 63rd St.,
lytojai. Darbas greitas ir ga-Lietuvos Istorijos ir SvėkSniSldų organiiarijų iSvykos, buvusios liepos 20 d., gyvenimas pabrango 2.1%. Taidar reikėjo sutaisyti laidus dėl
rengėjai. 15 kairės: fciž. J. Staniais, F. BliudžiAtė, inž. J. Šūdinis, D. SudinieSkambint telef. — nė, T. BofuSienė. A Rūgytė, E. J«ci0tė, K. Sfiečienė, I. Krapauskieaė ir didžiausias pabrangimas n u o 43,800 žmonių, . negaunančių
Clilcac*, Ilk 80629
(sk.) Į V P«*»"w»įe»e
Nuotr. J. Markvakte 1973 m.
elektros.
\ ,
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CHICAGOS ŽINIOS

KELIONE LAIVU PO KARIBŲ JŪROS SALAS
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ŽODYNAS

