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Prancūzu kairieji
aptarė rinkimus

Kaujames šešėlyje

Teheranas. — Ajatola KhoParyžius. — Prancūzijos ko
meini prezidentą Bani Sadr pra munistų ir socialistų vadai turėjo
deda palengva stumti iš valdžios. ilgas derybas dėl ateinančių par
Pirmiausia jį atleido iš Irano ka- lamento rinkimų. Susitarta rinkiriuomenės viršininko pareigų, tą j muose bendradarbiauti ir visomis
gatvės žargonas, kurio didžiąją
NUTAUTĖJIMAS P E R
garbę
sau priskirdamas. Nepatik- Į jėgomis paremti tuos kandidatus,
dalį žodyno sudaro svetimybės.
„MIŠRIAS" SEIMAS
rintomis žiniomis Sadr atsistaty- į kurie laimės pirmąjį rinkimų
Caro priespauda, trukusi 120
Ties Termopilais nedidelis grai
dino ar gali atsistatydinti kiek- j rundą, nežiūrint kuriai partijai
ku būrys pastojo kelią milžiniš metų, nesugebėjo sudaryti apra
vienu metu ir iš prezidento pa- j tie kandidatai priklausytų.
kai persu kariuomenei. Norėda šyto "dvitaučių" pavardžių tarp
į reigu.
Derybose iškilo komunistų mimas įbauginti graikus savo ka sluoksnio- Tos priespaudos meto
Bani Sadr, 47 metų, 1980 m. nistrų vyriausybėje
klausimas.
riuomenės gausumu vienas per dai buvo ne tokie įmantrūs, kaip
| sausio mėnesį
prezidentiniuose 1 Socialistų partijos vadai pareiškė,
sų pasiuntinys tarė: "MŪSŲ strėlės dabartiniai. Anksčiau nutautėji
rinkimuose gavo 75 procentus vi- j kad komunistus būtų galima
ir ietys užtemdys jums saulę". — mas sklido daugiausia per aristo
sų balsų, tauta parodė jam pasiti- • įtraukti į kabinetą, jei jie priside"Nieko nepadarysi — kausimės kratiją, t. y. per tautos mažumą
kėjimą, bet to negalima pasakyti j rintų prie socialistų programos.
šešėlyje" — atsakė jam graikas Gi tarybiniais laikais, kada "tau
apie fanatiškus, ginkluotus revo-1 Komunistai turėtų pasmerkti sotos vysto savo kultūrą", jau vien
karyslrucionierius. Jo santūrumas jiems j vietų karinį įsikišimą AfganistaŠiandien daug kam, ypač teisės, per 35 metus susidarė naujoji su
ne, turėtų pasmerkti Maskvos
nepnimtinas.
laisvės ir religijos gynėjams tenka rusintų lietuvių nacija. T a i p yra
spaudimą Lenkijai, turėtų remti
todėl, kad šiais laikais nutautini
kautis šešėlyje.
Camp
David sutartį tarp Egipto
Su teroristais
mas vykdomas per pačią liaudį,
įvairiuose tarptautiniuose pra
ir Izraelio, paremti naujų bran
per tautos kamieną.Mūsų vaikai,
nešimuose, simpoziumuose, SNO
nebus derybų
duolinių raketų įvedimą Europon.
išaugę lietuviškame kaime, išėję
konferencijose visu balsu tvirti
Komunistų partija šiuos reikala
lietuviškas mokyklas, patarnavę Marienburgo pilis, kryžiuočių vyr. būstinė, iš kurios buvo vykdomi žygiai j Lietuvą. "I Lituani" operoj, kurią stato
nama: žmogus nutautėją, jei šei
vimus
atsisakė priimti.
Chicagos Lietuvių Opera, veiksmas vyksta
kaip tik toj pily.
Washingtonas. — Valstybės
2 — 3 metus rusiškoje kariuome
moje vartojamos dvi kalbos. T Ų
Komentatoriai
nurodo, kad
pasekretorius Richard Kennedy pa
nėje, susiranda ruses, veda jas ir.
konferencijų dalyviai iš TSRS to
Prancūzijai
nesudarytų
daug sun
kartojo prezidento Reagano tvir I
pasilikę "plačioje tėvynėje", augi
kiai minčiai pritaria, tačiau vos
tą nusistatymą ateity nesileisti į Į kumų įsileisti du ar tris komunis! na savo vaikus, nei žodžio nemotik imama kalbėti apie TSRS, jie
jokias derybas su teroristais ne- t u s i vyriausybę nesvarbiose mi• kindami savo ir savo tėvų kalbos.
staigiai pasisuka šimtu aštuo
mokėti jokių vaduotpinigių iš i misterijose, tačiau partijos įsileidiTai jau yra tautos tragedija, ypač
niasdešimt laipsniu, — pas mus,
kaUėjimų neišleisti reikalaujamų j *** l a b a i P e n k t ų Prancūzijos
i tokios tautos, kaip lietuvių tauta.
Iki
1973
tik
JAV
dar
būtų
nekomunistine
girdi, nutautėjimo problema ne
asmenų, nedaryti kitokių kon- Į užsienio ryšiams. Amerikoje, VaKiti arba kitos gi, net ir gyvenda
egzistuoja, visos tarybinės tautos
cesijų.
Prie to dar pridėjo, kad dėl k a r u Vokietijoje ir ypač Italijoje
Washingfonas^
— Jau nėra j spaudoj.
• tų ekonominė suirutė ir psicholomi Lietuvoje, praranda pagarbos
vysto savo savitą kultūrą ir ku
įsileidimas turėtų neii savo tautai jausmą ir patys nu paslaptis, kad 1953, kai Kinijos ir
Pagal Mao pilaną iki 1960 mezginiai būtų parengta tam, kas ne- pasauly vykstančių teroristinių , komunistų
iamu
8
ria tarybinę naciją.
veiksmų
daugiausia
atsakinga
Sol
?
P
*
*
V- Tai atidarytų dutautina savo vaikus. Todėl oku- Sovietų Sąjungos santykiai buvo tų pirmiausia reikėtų sukomunis- j išvengiamai turi ateiti. Europos
ris
Tačiau dabartinio Lietuvos gy
vietų
Sąjunga
ir
jos
satelitas
Kuį
komunistų
partijai ir Italijos
, pantai taip ir skatina kurti miš labai geri, Mao Tse-tungas buvo'tinti Pietų Korėją ir Taiwaną, j kapituliacija būtų tik laiko kiau
venimo faktai liudija ką kitą. Mo
vyriausvbėje.
pasiūlęs Kremliui planą, Kaip paskui Indokiniją. Iki 1965 abie-'simas. Nuo Europos labai priklau- ba.
' rias šeimas.
kyklose gausu mokinių, kurie, ga
greičiau pravesti pasaulinę revo jų šalių — kinų ir sovietų — jė-lvo Kanada ir Lot Amerika. T o 
Paryžius. — Sekmadienį bus
lima salcyti, nežino savo tautybės,
Pasitaiko, kad tokioje "mišrioliuciją ir visam pasauly įvesti ko- gomis įveikti Japoniją. Nesvarbu i se ša'Iyse būtų negirdėta krizė, ir — Afganistano prezidento rū
prancūzų
parlamento rinkimai.
o jei žino, tai iš pavardės ar var i je" šeimoje rusiškai auklėtas vaimunizmą. Per dvidešimt metų, I kaip, —jeigu nebūtų įmanoma j apie pasipriešinimą komunizmui muose įvyko ginkluotas maištas I Naujoji socialistų vyriausybė, jei
do tikrai suabejoji jo skelbiama | kas vėliau pats apsisprendžia būvadinas iki 1973, visas pasaulis, taikingai, reikėtų imtis ir ginklo.! nebūtų nei kalbos. Tas viskas tu- tarp rūmų apsaugos gvardijos ka laimės, pažadėjo daug gerybių:
tautybe. Tokius jaunus žmones, i ti lietuviu. Teko kalbėtis su vieiš:kyrus Ameriką, jau būtų ko-j Po Japonijos eilė būtų Indijai iri retų būti įvykdyta iki 1973. T a gimusius vadinamose mišriose ( na studente, kurios tėvas lietuvis,
reivių. Vienas pulkininkas buvo 54,000 naujų valdinių darbų ir
mumstinis.
^
j
kas
netoli
jos.
Tom
šalim
ginklo
da
liktų
tik
viena
Amerika
dar
katurtingiesiems uždėti dar 25 proc.
šeimose sunku priskirti ar prie i o motina rusė- Anksčiau ši mernušautas. Po to prezidentas KarTas
planas
nebuvo
nežinomasį
nereikėtų,
jos
pasiduotų
spaudij
pitalistinė.
O
kaip
ją
lengviau
naujų mokesčių. Tačiau gazolino
lietuvių, ar prie rusų.
i gaitė tėvu buvo "apspręsta" ruse,
Amerikai. Atstovų rūmų Užsienio į mui. Ekonominiu spaudimu ir ki; įveikti, Mao žadėjo pasiūlyti vė-'mal buvo iškviestas į Maskvą pa- kaina pakils 4 proc., kainuos 2.64
Mums, mokytojams, tas ypač ir todėl mokėsi rusų mokykloje.
santykių komitetas 1954 nevieša-1 tokiom kombinacijom pasiduotu j H a u
i a i š k i n t i i et ą i n c i d e n t 4 .
dol. galionas.
akivaizdu. Tarp gimusiųjų po . Tokių vaikų iš "mišrių" šeimų
1
me
posėdy
tuos
Mao
pasiūlymus
i
Vidurinieji
Rytai,
įskaitant
Tupi
1960-tųjų metų labai gausu to- toje mokykloje buvo gana daug
svarstė ne sykį. Tada kongresma- j kiją. Panaudojus tuos pačius me-i
•cių "dvitaučių" pavardžių, kaip '; (maždaug tiek, kiek "grynų" ru
nas
Walter H. Judd (R. Minn.) l todus Afrikos valstybėms, jas pa-'
pavyzdžiui, Zinaida Markevičiū f su). Mano pažįstamą studentę la
pasiūlymą sulygino su Hitlerio į versti komunistiniu kiemu būtu
tė, Algis Poliakovas, Tamara Mar , bai paveikė mokytojų rusiškas na;
"Mein
Kampf", rašytą 1920 de-, visai nesunku.
į
kevičius. Birutė Ivanovaitė, Jani cionalizmas, kurį jie diegdavo sa
šimtmety.
Komiteto
svarstymai
ir
j
Kai
Azija
ir
Afrika
atsidurtų
I
na Ivanovą ir t. t. ir pan. O kur vo mokiniams — "rusams". Modiskusijos
dabar
nėra
slapti,
ir
i
priešingam
lagery
negu
dabar,!
Washingtonas. — Prezidentas i Izraelio ambasadorius Ephra- i Clovis Maksoud, Arabų lygos
dar kitos "užslėptos" pavardės, iš i kytoįai primygtinai mokė vaikus
a pie
' juos nemažai buvo rašyta ; Vakarų Europa sužlugtų pati. Kil! R a l d Reagan sulaikė keturių I im Ecron apgailestavo, kad lėktų- į stebėtojas prie JT. tvirtina, kad
1
on
kurių neatpažinsi, kad, pvz-, mo kad jie kalbėtų tik rusiškai, nes
I F — 16 kovos lėktuvų siuntą Iz-|vų sulaikymas yra "nepateisina- arabai reikalaus Saugumo Tarytina yra nelietuvė. Savaime aiš j čia Tarybų Sąjunga, o ne Lietu| raeliui. Kongresui pavedama ap-, mas". Puolimą vadina apsigyni-1 boję paskelbti visuotinį boikotą
ku, kad tokiose šeimose lietuvių ; va- "Jūs turite vaikščioti išdi«1
Palestinieau
kalbos vartojimas yra labai abe ': džiai, iškėlę galvas šiame krašte,
Labai slaptas" laivas ; svarstyti, kaip reaguoti dėl Izra mu nuo galimo puolimo. Sako,! prieš Izraelį. Lėktuvų sulaikymas,
1
jotinas, o jeigu lietuvių kalba jo čia — mūsų kraštas", — sakydaį e'iio žygio, subombardavimo Ira- kad Irakas visą laiką save laiko jo manymu, yra tik laikinas da"karo
mokykloj
!
vo
mokytojai.
Tos
nacionalisti
se panaudojama, tai su didžiau
Bostonas. —Amerikos karo lai-! ko atominės jėgainės. Užpuoli- karo stovyje su Izraeliu. Irakas lykas. Praeis kiek dienų ir Amerisiais iškraipymais ir klaidomis, • nės pamokos labai paveikė būsi
vynas vieną transportinį laivą pa mas nesuderinamas su 1952 me- nėra nei Amerikos draugu, kai Iz ka atleis Izraelio nuodėmes.
"The New York Times" vakar
prigrūsta rusicizmų. Todėl ne | mą studentę, ir ji, baigiant moWashingtonas. —Amerikos ir vertė "slaptu sekimo laivu". Apie. tu Amerikos ir Izraelio susitarimu,! rae*!is tokiu buvo ir bus
nuostabu, kad didesniuose mies i kyklą, tapo susipratusia lietuve. kitų diplomatų sluoksniuose žino- tą "slaptą" laivą duota daug ži-Į kad Amerikos ginklai ,gali būti į Kitaip sako Irako atstovas Sa dienos numery įdėjo Wi!liam Satuose susidaręs netgi tam tikras | Dabar ji studijuoja lietuvių kalbą. ma, kad Mehmet Agca, kuris ge-įnių: jis yra 17,000 tonų, turės vi-j naudojami tik gynybai. Lėktuvų lah al-Mukhtar, spaudos sekre- • fire kolumną, kurioje džiaugiaR. Žemuogė
gūžės 13 peršovė popieži ų Joną! sas sekimo priemones, galės "ma- j sulaikymas yra pats griežčiausias! torius prie J T : sulaikymas kari-j masi Izraelio atliktu žygiu, jį lyPaulių II-jį, "karo moksląl" išėjo ; tyti sovietų balistinių raketų pa-į nutarimas bet kada padarytas Į nės pagalbos Izraeliui — maža gina su Entebbe, kai speciali Iz;
komanda Ugandoje išva- Vanuatu, nauja valstybė, S rijoj, palestiniečių teroristų ba- ; kilimus ir nuleidimus ir visą ki-1 prieš Izraelį. Prezidentas apsįs-! bausmė, to neužtenka. Jo šalis rei- raelio
| prendė po to, kai ilgai tarėsi su j kalaus "dižiausios bausmės" JT davo teroristų pagrobto lėktuvo
pirmiau vadinosi Naujais Hibri zėje. Agca kiekviena proga giria-Į tą.
si, kad jis simpatizuoja palestinie- j keleivius.
Saugumo Taryboje.
8
Siaurės
Airijos
p a v o j i n g i ( ^airiais patarėjais ir ekspertais.
dais, Pietų Pacifike, padavė pa
Viena. — Sausio ir vasario mė reiškimą Jungtinėms Tautoms, čiams ir pritaria jų taktikai. Jis partizanai pabėgo iš kalėjimo, i
nesiais į Austriją iš komunistų norėdama į jas įstoti. Tai bus 155 1979 m . pabėgo iš Turkijos kaPabėgimas laikomas didele sen-_
Streikuoia
Japonai kurstomi
Lenkijos "vanagai"
valdomų Rytų Europos kraštų pa JT narys.
bėgo tūkstantis du šimtai žmo
prieš Ameriką
prieš Kanią
britu valdininkai
nių. Daugiausia pabėgėlių pasie
kia Austriją iš Čekoslovakijos,
Tokijo. — Kairieji karingieji
Variuva. —Lenkijos komunis
Londonas. — Britanijos valdi
Vengrijos ir Lenkijos. Vėliau,
tt} partijos centro komiteto posė japonai padegė valdinį pastatą,
ninkai, viso 530,000, nepatenkintarptautinių organizacijų rūpes
dy "vanagai" apkaltino partijos protestuodami, kad į Japonijos
j ti atlyginimu, vis dažniau ir daž
čiu, pabėgėliai įkurdinami lais
vadą Stanislavą Kanią ir kitus ne vandenis sugrįžo Amerikos lėk
niau streikuoja. Labai dažnas at
vojo pasaulio kraštuose.
sugebėjimu susitvarkyti su dabar tuvnešis M ; dway. Japonus kaž
vejis, kad prie kurios valdinės
Vakaių spauda klausia sovietų Į
tinę krize. Posėdis buvęs labai kas nori įtikinti, kad tas lėktuv
įstaigos būna užrašas: "neveikia".
ir jų satelitų kodėl žmonės bėga j
triukšmingas. Kania prašė ko nešis slepia atominius ginklus,
Nuo to nukenčia ir pensininkai,
tik iš rytų į vakarus, o ne atvirkš- ;
miteto plenumo, viso 140 narių, nors tai neigia ir japonų, ir Ame
kai kompiuterių operatoriai, kurie
čiai? Vakarai nestato nepereina- j
balsavimo. Jeigu nesurinks 50
rikos valdžios sluoksniai. Nenori
paruošia čekius, jau kuris laikas
mos sienos, jei kas nori gali bėg
proc. balsų, žadėjo atsistatydinti.
nedirba.
jie
girdėti nei ministerio pirmi
ti. Sovietai iki šiol neranda atsa
Atakai prieš Kanią vadovauja
ninko
Zenko Auzuki aiškinimų,
kymo.
Tadeusz Grabski. Kai kalbėjo tie,
Prieš spaudos cenzūrą \ kurie gynė Kanią, nepatenkintie jog Amerika laikosi susitarimo ir
— Amerikos gydytojų susivieni
ji pradėjo trypti kojomis. Buvo atominių ginklų negabena.
jimas, nors ir skelbia, kad kasmet
Washingtonas
Dan Quayle, siūlymas ir partijos kongresą, nu
dėl rūkymo miršta 320,000 žmo
i Indianos senatorius, respubliko i matytą pradėti liepos 14, atidėti,
KALENDORIUS
nių, 1,4 mil. dolerių yra investa
nas.
Senatui
įteikė
rezoliuciją,
Galutinio
sprendimo
dėl
Kanios
vęs tabako pramonėj ir iš ten
Birželio 12: Onufras, Kanurs*
kuria būtų pasipriešinta tarptau ir viso politbiuro likimo dar ne
gauna pelno. Siūlymas iš to biz
Ramas,
Dova.
tinei UNESCO organizacijai pra padaryta.
nio atitraukti gydytojų kapitalą,
Birželio 13: Antanas iš Padu
vesti siūlymą reguliuoti spaudą,
susilaukė didelio pasipriešinimo
os,
Akvilina, Suvaidas, Mikantė.
Drebėjo žeme Irane
praktiškai ją cenzūruoti. Jeigu
pačių gydytojų tarpe.
;
Saulė
teka 5:15, leidžiasi 8:25.
UNESCO taip ir nutartų, tai įsa
—Indijoj žinoma, kad Afga
Teheranas. — Vakar Irane
komosios galios visvien neturės,
ORAS
nistano partizanai sulaikė auto
buvodideli-s žemės drebėjimas. Pa
bus tik svaresnis pasiteisinimas
busą, kuriuo važiavo afganistadebesuotumss,
gal Richterio skalę matuojamas ' Besikeičiantis
tų šalių režimams, kur tokia cen 6.9. Apie aukas ir medžiaginius j galimas lietus su perkūnija, 511—
nictės ir rusės turistės. Keturias
sulaiko prav3».:unjan(j autobusą ir tikrina jo kaleivms he\ ha^aža
keleives nušovė.
nuostolius dar nebuvo pranešta. . čiau, apie 80 laipsnių.
zūra yra.

Planavo sukomunistinti pasaulį

Izraelis lėktuvų negaus

TRUMPAI

DRAUGAS, penktadienis, 1981 m. birželio mėn. 12 d.

/PORTO
Redaguoja Vyt. Grybauskas
Telef. — namų 847-1729

Lietuvoje buvo užsitarnavęs
kažkokį pasižymėjimo skydą.
Taip pat sportininkų vardu
atsisveikino su juo Leonas
Baltrūnas, kuris kartu su juo
žaidė
Lietuvos
krepšinio
komandoje.
Šermenys buvo Parapijos
name, kur dar nemažai susi
rinko palydovų. Amžiną jam
atilsį.
pv.
„Tėviškės Aidai"

APŽVALGA
4144 So. Maplevvood. Chicago. II.
įstaigos 269-75o7
60x52

AR NEPASIBAIGS VISKAS IR VĖL
TIK DRIBLINGU?

IŠ PLAUKIMO

Vaclovas Laukaitis įteikia Lietuvių Atletų klubo dovaną Algirdui
Bielskui, ŠALFAS s-gos centro valdybos pirm.,už jo pagalbą ruošiant
žaidynes. Stebi — žaidynių vadovas Algirdas Veliuona (kairėje) ir
Romas Kezys — New Yorko Liet. Radio valandėlės vedėjas.
Nuotr. K. Cesonio

krūtine atplaukė per 50.15 — L e n g v . a t l e t i k o s var
min.
ž y b a s organizuoja ClevelanM o t e r ų k l a s ė j e , 200 yd do S. K. „Žaibas" birželio 17 d.
laisvu stilium, Rūta Grigarai- Clevelande.
tė, Detroito „Kovas" — 2:52.6
min., o Ada Vodopolaitė,
A.A. L E O P O L D A S
VVash. „Vėjas" 100 yd krūtine
KEPALAS
atplaukė per 1:31.25 min.
13-14
metų
metgaičių
klasėje,
Laila
Grigaraitė,
Detroito „Kovas" atsiekė visas
keturias primas vietas, 100 yd
laisvu stilium 1:32.2, 100 yd
nugara 1:26.2, 100 yd krūtine
1:49.9 ir 200 y d kompleksinį
per 3:20.6.

BALTIMORĖJE

Jauniausi C9 metų) plaukimo dalyviai Baltimorėje. Iš k.: Daina Griga
raitė, Matas Taraška ir Lina Kijauskaite.

31-šios ŠALFAS s-gos sporto
žaidynių.
įvykusių
šiais
metais gegužės 16 d. Balti
morėje, pirmųjų vietų, lietuvių
plaukikų.
atsiektieji resultatai.
V y r ų k l a s ė j e , 500 yardų,
laisvu stilium laimėjo Jonas
Bankaitis. Clevelando „Žai
bas", laikas 5:34.2 min., o 100
yd. laisvu stilium. Tomas
Kijauskas irgi „Žaibas" per
54.7 min
1 2 - 1 4 m e t ų berniukų k l a
• ė j e Antanas TaraSka laimė

Second class poetage paid at Chicago, 111. Publi&hed daily except
Sundays, Legal Holidays, days after Christmas and Easter by the
Lithuanian Catholic Press Society.
Publication Number (USPS - 161000)
Subscription Rate* $42.00 — Chicago, Cook County, Illinois and
Canada. Elsewhere in the U.S.A. $40.00. Foreign countries $42.00
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus ii jo
mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.

TRUMPAI IS
FUTBOLO
PASAULIO

( P a b a i g a a t v i r o l a i š k o J . Šoliūnui)
aš kalbu. Tau puikiai žinoma,
ISTORIJA?
Esi
labai
nusivylęs
Ir kurioje vietoje ir kokios rūšies
konstatuoji, kad ir tie raštin sportinės šeimos „griaučiai"
gieji dar v i s „driblinguoja" ir yra užkasti. Ir tie griaučiai, tik
nieko konkretaus sportinės griaučiai... šiandien dar daug
istorijos rašyme nepasiekia. kam atrodo ir gyvi, ir byloja ir
Galėčiau Tavo mintį dar ir rodą kelią. Ar ne dyvai?
praplėsti tvirtindamas, jog jei Labai dažnai atrodo, kad mes
gu padėtis rašančių atžvilgiu dar nieko nei neužmiršome,
nepagerės, istorija dar ilgai nei nieko naujo neišmokome.
rašysis. O žinai ko^l? Visai Dar šiandien mūsų bendrą
paprastas reikalas — kol mes darbą drumsčia praeities prisi
visi nepajėgsime atsakyti bent minimai. Ne teigiamos, bet
Nepajėgiame
keliais žodeliais į laišką, tol negatyvios.
užmiršti
įvykių,
kurie
drumstė
reikės
„driblinguoti".
Iki
darnų
darbą.
Dar
vis
prisi
koktumo. Ar žinai kiek atsi
mename
išvykas
nuo
P.
liepė į pirmą prašymą — kvie
timą
bendradarbiauti?
— Amerikos, Australijos, Vokie
Vienas. Į antrą? — Vienas. Ką tijos, Lietuvos... Dar vis
tu į tai? O reikalas buvo stovime užsirūstinę ant tų,
viešas, atviras ir visiems kurie apie mane neparašė
suprantama jo nauda. Negi liaupsinančiai, kodėl Jurgį tu
verta kalbėti apie neatsiliepu pagyrei, bet Kazį užmiršai?,
sių sąžines? Neturime juk nei kodėl tilpo Jono nuotrauka, o
t e i s ė s t a i daryti. Be to, ne mano ir kadangi jis kaip
neužmiršk,
jog iš dabar karalius dabar jaučiasi, tai
talkininkaujančių tik keletas tegul jis ir dirba... Ir taip ir
yra išėję pensijon. Visi kiti panašiai, ir prieš 15 metų ir
kiekvieną ankstų rytą skuba šiandieną. Ir nei jis jau
me į „apkasus", kaip vienas nepyksta, tik negali „.užmirš
bičiulis iš N . Yorko rašė, parsi ti. Ira taip „idem per idem"...
nešti duonelės... Tai tokia būtų Ir kaip galima tokiems padė
istorijos linksmoji pusė, o ti? Negi, kaip Kybartuose
rimtesnė yra, kad nors ir labai sakydavo, „gali tu jam į kup
sunkiai ir lėtai, bet istorija rą įkąsti"?
Žinai, juk visi esame žmo
rašosi... Šia proga tebūnie leis
nės.
Ir su visais „išraity
ta dar kartą visus talkon
mais".
*Juk, pagaliau, mes
kviesti.
nesiskiriame niekuo nuo kitų
A š n e p y k s t u jau,
organizacijų arba sambūrių.
b e t i r neužmiršiu...
Juk visi susideda iš žmonių.
Matai, galėtume šiandien Gyvų. Tik, manding, sportinė
apie daug ką kalbėti ir daug organizuota šeima nei kiek
ką paliesti — kaip tu palietei. neatsilieka nuo visų kitų ir
Tu buvai kaip 110 m sprintas. savo silpnybėmis... Manau,
V i s a s kliūtis užkliudei, jas kad šį kartą jau užteks. Ištįso
nuvertei ir „šventa". Man toks mano laiškas, nors daug kas
bėgimas ir ši rungtis ne p a k e lieka nepaliesto, nepaminėto ir
liui. Greitosiomis problemų skaudamo. Gal kada nors prie
neišspręsime. Neišspręsime ne progos galėsime „užsikabinti"
tik mudu. Cia reikia visų mūsų. už ko nors konkretesnio. Ne
Neišspręsime jų ne dėl to, kad bendrybėmis gal kada nors
mūsų tarpe nebūtų tinkamų susitiksime.
galvų. Ne. Jų dar turime.
Manau,
gali
susidaryti
Neišspręsime jų dėl to, kad vaizdą bent pavrišutiniškai
mūsų visų, be išimties, tarpe apie tai, kaip man negy
ne paviršiuje, bet gilumoje venant „sostinėje" reikalai
plaukioja tokie „padarėliai" atrodo. Tikiu, kad daug dar
kaip
pavydas,
savigarba, būtų galima atlikti. Bet sąly
nepasitikėjimas, ignorancija, ga lieka ta pati — jeigu visi!
asmeninė
rivalizacija, Priešingai, nešiosimės savyje
griaučius ir...
neužmirštamos
„skriaudos". sudūlėjusius
Nėra reikalo šioje vietoje ir „driblinguosime". O tu rašyk.
ypač šiuo metu dėti taškus ant Ir linkiu nepavargti.
,4". Tu, esu įsitikinęs, žinai ką
Pranas
Mickevičius

THE LTTHUANIAN WOBLD-WIDE DAILY

jo tris pirmas vietas, 50 yd
laisvu stilium 1:10.43, 100 yd
nugara 1:23.6 ir 100 yd krū
tine 1:38.9.
11-12
mėty
berniukų,
Clevelando „Žaibo" broliai
Taraškai pasidalino po vieną
pirmą vietą, 50 yd laisvu stilium
Petras
per
30.1 min., o 50 yd nugara Vin
cas per 44.37 min.
10 metų ir j a u n e s n i ų b e r 
niukų
klasėje
neatsilikdamas nuo savo vyresnių
brolių, Matas Taraška 50 y d

11-12
metų
mergaičių
k l a s ė j e Vida Vodopolaitė 50
yd krūtine atplaukė per 44.2
min.
10 m e t ų i r j a u n e s n i ų
mergaičių
klasėje
visas
keturias pirmas vietas laimė
jo, Detroito „Kovas", Daina
Grigaraitė, 50 yd nugara
38.87, 50 yd krūtine 44.75, 100
yd kompleksinį 1:33.0 ir 50 yd
peteliške per 38.1 min. (Naujas
rekordas).
A. Grigaras
PRANEŠIMAI
Pakartotinai — trečią kartą
kreipiamės į V ak. Europoje.
Kanadoje ir Šiaurės Ameri
koje gyvenančius sportinin
kus,
sporto
darbuotojus,
veteranus bei mėgėjus ir
prašome skubiai siųsti medžia
gą, kuri apimtų 1944-1980
sportinę veiklą ir organizaci
ją. Ypač pageidautina tiksli
sporto vienetų metrika (įsteigi
mas, valdybų ar komitetų
sudėtys,
sportiniai
laimė
jimai, santykiai su visuo
mene,
visomis
organizaci
jomis, kitataučiais ir 1.1.).
Prašome
kartu
siųsti
ir
nuotraukas (jos bus grąžin
tos) išvardinant jose matomus
asmenis. Medžiagą skubiai
siųsti iki liepos 1 d. sekančiais
adresais: Pranas Mickevičius,
4831 S. 23rd St. Milwaukee.
Wis. 53221, USA, arba — Sigi
tas Krasauskas, 32 Pasadena
Gardens, Toronto, Ont. M6S4R5, Canada.
Minima medžiaga bus pa
naudota ŠALFAS-s-go8 leidi
nio „Išeivijos sporto istorija
1944-1980" išleidimui. Tik nuo
mūsų visų glaudaus ben
dradarbiavimo priklausys jos
išleidimo laikas ir kokybė.
ŠALFASS C. Valdyba

Vasario 12 d. mirė Leopol
das Kepalas, 67 m. amžiaus.
Palaidotas
vasario 17 d.
Springvale krematoriume.
Leopoldas Rokiškio aukštai
tis iš Kamajų. Mokėsi kurį
laiką Šiauliuose, o vėliau
Kaune. Jis entuziastas krepši
ninkas. Žaidė jau Šiaulių
gimnazijoje, o Kaune „Auš
ros" berniukų gimnazijoje įs
teigė Aušros komandą. Vėliau
žaidė LFLS klube ir galiausia
randame jį valstybinėj koman
doj.
Europos
pirmenybėse
Rygoje 1937 m. jis jau Lietu
vos rinktinėje. Cia, kaip žino
me, Lietuva laimėjo pirmą vie
tą.

— Lietuvių lauko teniso
p i r m e n y b e s ruošia Chicagos
lietuvių teniso klubas birželio
27 ir 28 d. Marquette Parko
aikštėse prie 67-tos ir St. Louis
gatvių. Registruotis pas A.
Kušeliauską, telef. 434-2265.
rungtynės.
Futbolo
„Lituanica" žais paskutines
pavasarinio rato pirmenybių
jugoslavų
rungtynes prieš
komandą „Adria" šį sekmadienį, birželio 14 d 5 vai. p.p.
Calumet
parke.
Rezervo
rungtynės ten pat — 3 vai. p.p.

Nemetė jis sporto nė Vokieti
joje, tik Australijoje jau mažai
reiškėsi. Pamėgo jis sėslų
gyvenimą ir, pasitraukęs į
pensiją,
nusipirko
namelį
pajūry — Inverloche, kur gana
romantiška, o čia dar kitas
sportas — žvejonė.
Šis stiprios ir sportiškos
sudėties vyras vieną dieną
stipriai užsigavo į kokią tai
nulūžusią šaką. Pajuto jis
skausmą, kokio nebuvo turė
jęs. Staiga jo giedri nuotaika,
kuri buvo jo prigimties nuosa
vybė, dingo iš veido. Nusku
bėjo pas daktarą. J i s buvo
skersai lyg pančiu perjuostas.
Tuoj operacija, po kurios jo
nuotaika jau nebegrįžo. Žino
jo, kad jis turi tą nelaimingą
auglį. Taip per keletą mėsesių
tą stiprų vyrą liga ir priveikė.
Dar prieš Kalėdas jis atrodė
ne taip blogai, bet pasku
tinėmis dienomis tas stiprus
sportininkas
atrodė
kaip
šakelė.
Nors
jis
niekad
nesiskųsdavo, bet šį kartą jį
aptarnavusiam kunigui atvė
rė širdį. Sako, skausmai mane
veja, aš turiu jau greit išeit.
Taip jis greit ir išėjo, palikęs
žmoną
Genovaitę,
dukrą
Vėjūną ir sūnų Rimantą.
Laidotuvėm Leopoldas grįžo
į
Melbourną.
Lietuvių
bažnyčioje prie jo karsto auko
tos gedulingos Mišios ir po jų
palydėtas į Springvale krema
toriumą. Čia atsisveikino su
juo Jonė Žitkevičienė skautų
vardu. Leopoldas jau nuo
seniai buvo skautas ir jau

DRAUGO prenumerata mokama i i anksto

— F. C. Liverpool Paryžiu
je įveikia Ral Madrid 1-0 ir
pasipuošia Europos meisterių
taure jau trečią kartą. Madri
das šią taurę yra laimėjęs
šešis kartus, o vieną kartą net
pasaulio taurę.
—
Tifliso
„Dynamo"
Dueseldorfe vos prie 7,000
žiūrovų laimėjo Europos tau
rės laimėtojų taurę, o ne
UEFA taurę, kaip čia per
klaidą pereitą kartą buvo
rašyta.
—
Tottenham
klubas
antrose rungtynėse, kaip jau
rašėme, laimėjo Anglijos tau
rės varžybas. Šias rungtynes
per abu kartus stebėjo 192,000
žiūrovų ir keletas milijonų per
televiziją, nes jos buvo per
duotos į 60 kraštų. Pajamos iš
bilietų, reklamų, televizijos ir
kt. siekė 4 mil. dolerių.
— F. C. B a r c e l o n a vilioja
Argentinos rinktinės trenerį
Menotti,
paskutinį
kartą
laimėjusį pasaulio meisterio
titulą. Jis sutiktų, bet tik po
sekančių
pasaulio
pirme
nybių. Tada vėl klausimas, ar
Barcelona
bebus
suintere
suota.
— I p s w i t c h T o w n su 19
taškų pirmauja dėl geriausios
Europos komandos titulo. J ą
su 17 taškų seka olandų
Alkmaar, toliau F. C. Bayern,
Real Madrid ir kt.
— V a k . V o k i e t i j a kvalifi
kacinėse rungtynėse pasaulio
pirmenybėms nugali Suomiją
4-0 ir • turėtų kvalifikuotis.
Kitoje grupėje Vengrija laimi
prieš Norvegiją 2-1 ir stovi
pirmoje vietoje. J ą seka Angli
ja,
netikėtai
pralaimėjusi
Šveicarijai 1-2.
Vyt. A.
Krikščiūnas

Chicago ir Cook County
Kanadoje (kanadiskaie dol.)....
Kanadoje (U.S.A. dol.)
Užsienyje
Kitur - Amerikoje
Savaitinis
• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00.
• Redakcija dirba kasdien 8:30
— 4:00, šeštadieniais 8:30 —
12:00.

% metą
$25.00
$26.00
$25.00
$25.00
$22.00
$17.00

3 mėn.
$17.00
$18.00
$17.00
$17.00
$15.00

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
nesaugo. Juos grąžina tik ii anksto
susitarus. Redakcija už skelbimų
turini neatsako. Skelbimų kainos
prisiunčiamos gavus prašymą.

J

.

L A N D OP C R O S S E S
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The struggle for religious freedom in Litbuania, 1939 - 1 9 7 8
by
M1CHAEL BOURDEAUXy U Ji., B J).
Printed in England 1979, 339 pages. Price — including
shipping and handling $8.95.
Užsakymus siusti:

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, H 60629
Illinois gyventojai dar prideda 48 et. valstijos mokesčio.

Tel. ofiso ir buto: Gtympk 2-4159

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6 4 4 9 So. Pulsski Road (Cravrford

Medical Building). Tel LU 5-6446
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ave.. Cicero
Kasdien 13 vai ir 6-8 vai. vak. išskyrų*
treč Sėst 12 * i 4 vai popiet

DR. IRENA KURAS
Tel ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233

DR. PETER T. RRAZIS

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 W 81st Strset

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 71st Street
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 11:30 Vai Kasdien nuo 10 v ryto IKI 1 v p P
vai. ryto iki 3 vai. popiet.
Ofiso tel RE 7 1168: rerid 239 2919"
Or. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

Ofs. HE 4 1818; Rez. PR 6-9801

DR. EDMUND E. CIARA

DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street
Tel - GR 6-2400
Vai pagal susitarimą ptrmad ir ketv. 1-4 n (71-mos ir Campbell Ave kampas)
7 9 antrad ir penkt 10 4:šeštad 10-3vai Vai pirmad .antrad . ketvirtad irpenktad
3 iki 7 v p p Tik susitarus
Ofs tel. 735-4477: Rez. 246-0067
Ofs. 742 0255
Namu 584-5527
OPTOMETRISTAS
2709 West 51st Street

DR. E. DECKYS

JVAIRENYBĖS

metams
$42.00
$46.00
$42.00
$42.00
$40.00
$28.00

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBE - NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Dr. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA
1185 Dundee Ave.

— P r a n c ū z a s Jacąue Mar
tin 3,300 km per Sacharos
Elgin. III. 60120
dykumą perbėgo per 50 dienų.
Valandos pagal susitarimą.
Jį lydėjo 3 automobiliai su
Tel. 372-5222.236-6575
maistu, gydytoju ir masažis
Dr. ROMAS PETKUS
DR. A. B. GLEVECKAS
tu. Labiausiai jų trukdė sunk
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA „
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
vežimiai, kurie įkyriai siūlėsi
Ofisai:
Tel - BE 3-5893
jį pavėžinti.
111 NO WABASHAVE.
Specialybė Akiu ligos
—
Brazilijoje
futbolo
3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą
rungtynės tarp dvejų klubų
Valandos pagal susitarimą
baigėsi normalia 3-1 pergale.
Ofiso tel. - 582-0221
DR. L. D. PETREIKIS
Tačiau muštynių pasekmės po
DANTŲ GYDYTOJA
tų rungtynių buvo žymiai liūd DR. JANINA JAKSEVICIUS
8104
S. Roberts Road
JOKSA
nesnės: 14 sužeistų, vienas
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave.
VAIKŲ LIGOS
užmuštas.
Tel. 563-0700
6441
S. Pulaski R d.
— S t u t t g a r t e per vienas
Valandos pagal susitarimą
valandos pagal susitarimą
futbolo
rungtynes
prieš
Ofs.
PO 7 6000. Rez GA 3-7278
Dueseldorgą vienas žaidėjas
DR. FRANK PLECKAS
susidūrė su teisėju. Nežiūrint
DR. A. JENKINS
(Kalba lietuviškai)
žymiai didesnio svorio, teisė
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
3844 West 63rd Street
jas buvo išneštas iš aikštės, o
"Contact lenset"
Valandos pagal susitarimą
žaidėjas, kaip niekur nieko,
2618
W
71st
St. - Tel. 737-5149
tęsė toliau žaidimą.
6132 S KedzieAve Chicapo
Vai pagal susitarimą Uždaryta treo
— Belgijoje jaunių krep
VvA 5 2670 arba 489 4441
šinio turnyre dalyvavo net 16
DR. LEONAS SEIBUTIS
DR. K. A. JUČAS
komandų. Savo grupėje Sov.
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
ODOS LIGOS
Sąjungos rinktinė su kaunie
PROSTAT0 CHIRURGIJA
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street
čiais S. Butautu ir A. Saboniu
Valandos pagal susitarimą
Vai
antr
14 popiet ir ketv 5 7 vak
laimi visas rungtynes
ir
įstaigos ir buto tel. 652-1381
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448.9549
pasiekė finalą. Kitoje grupėje į
DR. FERD. VYT. KAUNAS
finalą pateko amerikiečių jau
DR. C.S. ŠIAUČIŪNAS
Gydytojas ir Chirurgas
nių rinktinė. Pirmą kėlinį S.
DANTŲ GYDYTOJAS
DIPLOMATE. AMERICAN BOAKD
Sąjungos rinktinė vedė 57-52,
OP FAMILY PRACTICE
4912 W. 14th Street
bet
antrame
amerikiečių
Cicero, Illinois
1407 So. 49th Court. Cicero. IN.
technika ir greitis nulėmė Kasdien 10 12 ir 4-7 išskyrus treč ir sėst
TeL 656-2441
Valandos pagal susitarimą
jiems pergalę 98-93.
DR. IRENA KYRAS
Graikijoje įvyks Eu
Ofiso tel. 434-2123. namų 448-619S
ropos jaunių krepšinio pirme
DANTŲ GYDYTOJA
DR. V. TUMAS0NIS
2659 « . St St. CMeago
nybės rugpjūčio mėnesį.
476-2112
•f*

Advokato} Draugija.
VALDEMARAS
VINCAS BJMZGYB
2468 W. 69th St., Chfcafo, Dl
V U M.
•aaMMta

Vai pagal susitarimą. Pirm . antr. treč
ketv 10 iki 6 vai Sestad 10 iki 1 vai.

CHIRURGAS
2454 West 71st Street
Vai: pirm., antrad., ketv. ir penktad. 2-5
ir 6-7 — iš anksto susitarus.

Tai. REliance 5-1811

Ofs. tel. 5943166:rami)381-3772

DR. WALTER J. KIRSTUK

DR. PETRAS 2LI01A

Lietuvis gydytojas
3925 West 59th Street
Vai pirm , antr, ketv ir oenkt nuo 12-4
vai popiet ir 6 8 vai vak Treč ir seit
uždaryta

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 VfeetSSre Street
Vai pirm . antr ketv ir penkt
2 - 7 ) šeštadieniais patai susitart na.

r

Jei nenorime išnykti

!

BUVĘS DIPLOMATAS AIŠKINA

TURIME SAUKTI VISI

I

» Chicagoje jungtinėmis jė
gomis buvo suruoštas pras
mingas didžiųjų trėmimų ir
sukilimo 40 m. sukakties minėpmas. Buvo šiltas ryšys tarp
Laikinosios vyriausybės nanų,
dalyvavusių minėjime, ir tarp
gausios publikos. Pačioje
pabaigoje meninėje progtamoje visiems į širdį smigo įtikinančiai perduoti partizanų
žodžiai: „Saukite visi, kas
penont išnykti". Jei ši mintis
puvo svarbi anais laikais, tai ji
pėra nustojusi savo reikšmės ir
Biandieną.
I Mes esame Birželio 13 diepos išvakarėse, kada prieš 40
©i.. prasidėjo didieji Maskvos
genocido nešėjų vykdomi trėminiai. Per ketvertą dešimtmečių jie iš savo žemės išrovė
maždaug kas dešimtą lietuvį,
Jei carų laikais per 40 metų už
plaSnimą uždraustos spaudos
buvo į Sibirą išvežta šiek tiek
daugiau, kaip 1000 knygnešių,
tai dabartinės okupacijos metu
net per trumpesnį laikotarpį į
Sibirą buvo gyvuliniuose vago•nuose išvežta gal daugiau kaip
200,000 Lietuvos žmonių. Ir tie
įenocido veiksmai nėra pasibaigę. Yra ir dabar lietuvių
patriotų, uždarytų į darbo
vergų stovyklas, į beprotnamiu8.

kusį kalinį, kad papasakotų,
atsakinėtų klausimus. Net ir
Chicagoje
turime keletą
buvusių Sibiro tremtinių,
R e i k i a m į e 8 t ų , universitetų
bibliotekose reikalauti knygų,
apie išgyvenimus
parašytų
Sibiro tremtyje. Juk net turime
yieną ^tą išverstą ir į anglų
kalbą. Jeigu niekas tos rūšies
knygų nepareikalaus, jų biblioir nebus, o reikėtų, kad
tekose
j o stenatsirastų ir būtų labiau
prieinamos. Gal kai kurie
a t skiri geradariai ar organizacijos susitarę su biblioteka
tokių leidinių joms parūpintų,
J a u
yra nemažai Čia aukštuosius mokslus išėjusių intelektualų. Jiems gerai pri
einama anglų kalba. Galėtų
trėmimų sukakties proga arba
atsiradus ypatingesnių žinių
a ie
P tremtinius parašyti laiško a r
^ t a forma į amerikiečių
laikraštį- Tegu ir neįdės, bet
redaktorius bent ' paskaitys,
pagalvos, gal daugiau tuo
reikalu susidomės.
Žinome atsitikimus, kad
Vokietijoje buvo susidariusios
gru ės
P S lo b°ti, šelpti, susirašin ė t i 8U
kuriuo nors įštremta
° J u sėtuvių į vergų darbo
lagerius. Daugiau reikia tai
P l ė s t i m u s l * tarpe, ypač tarp
jaunimo, kuris visada yra
entuziastingesnis
naujiems
***
ryžtams, jautresnis kito kan
čioms. Tai vis bus visokiomis
Dabar yra svarbu šaukti į formomis šauksmas dėl tos
visą pasaulį apie šias kolonia- kruvinos neteisybės, kurią palinid imperializmo genocidiš- vergėjas
okupantas, verskas neteisybes. Iš visų vergi- damas Lietuvą sava kolonija,
joje e s a n č i ų t a u t ų g a l daro mūsų tautai. Kiek galima
daugiausiai ir garsiausiai veržkimės į įvairias parodas,
šaukia žydai. Ir jie laimi. Ne muges, daromas miestuose ten
kurios kitos tautybės, o žydų 8U lietuviškais eksponatais, su
daugiausiai gali emigruoti į dalinimu brošiūrėlių šaukti
užsienį. Jie įstengia suorga- P r i e š m u s 1 * tautai daromas
nizuoti plačius įtakingų žmo- žiaurias neteisybes,
Te
nių protestus. Jie šaukia
^ okupantas žmo, kad
mes
pasaulio spaudoje ir kitose
niekad nenustosime
komunikacijos priemonėse ir Saukti. Okupantas yra jautrus
net kruviniems Kremliaus tiro- neigiamai propagandai. Mūsų
nams darosi nebepatogu prieš šauksmas į pasaulį gali lengpasaulio viešąją nuomonę, už yinti
kalinamųjų, ištremtųjų
sklendus geležinės uždangos likimą ir gali prilaikyti nuo
vartus, neišleisti šimtų ir tūks- tolimesnių tokios prievartos
tancių žydų į vakarų pasaulį.
veiksmų. Kaip ten bebūtų,
mūsų šauksmas bus balsas,
Tas mūsų šauksmas dėl kad tauta gyva, jautri ir yra
genocidiškos okupanto netei pasiryžusi visus sunkumus
sybės! turi reikštis visomis pla nugalėjusi toliau gyventi.
čiausiomis formomis. Sukak
ties proga prisimenami mūsų
* **
tremtiniai pamaldomis, susi
rinkimais, bet tai ne viskas ir
Dalyvaukime pavergtų tautų
ne vienam kartui. Savotiškas sąjūdžiuose, posėdžiuose, de
šauksmas dėl okupanto daro monstracijose. Amerikiečių ir
mų mūsų tautai skriaudų jau kitų
tautų
susirinkimuose
turi prasidėti kiekvienoje kelkime okupanto skriaudas.
lietuviškoje šeimoje. Tėvai turi Kelionėse, atostogose nepra
vaikams smulkiau papasakoti, leiskime progų skleisti inforkodėl j i e b ė g o , k o k i u s macijas, ką okupantas daro su
sunkumus turėjo pergyventi, pavergta mūsų tauta. Jei
kas jų būtų laukę pasilikus, ką nenorime išnykti, jei siekiame
išgyveno jų artimi giminės ir išlikti gyvi, šaukime visam
pažįstami ištrėmime, kalė- pasauliui, garsinkime mūsų
jimuose.
kankinės tautos skriaudas ir
Trėmimų minėjimas turi būti viešajai pasaulio opinijai permūsų lituanistinėse mokyk- duokime jos laisvės ilgesį ir
lose i r lietuviškose jaunimo nepriklausomybės
troškimą
organizacijose. Jaunuomenė Perduokime pasauliui Vilnelabai mėgsta ateiti į senes- niaus lietuviško jaunimo Vaniųjų ruošiamus minėjimus, gario 16 d. proga „Aušros" 26
betiie su dėmesiu gali pravesti n .ry paskelbtą žodį: „Rusišminėjimus savo tarpe. Gal kieji okupantai sutrypė valsjiems, galima paskelbti kokį tybės suverenumą, bet nepakonkursą — kas perskaitys ir j e g S išrauti iš mūsų sielų
aprašys kurio tremtinio, kaip laisvės jausmo, nepriklauJuciūtė8, Armonienės knygą, somos Lietuvos atkūrimo trošGal net galima į jaunimo susi- kimo. Mūsų idealas yra visos
rinkimus pakviesti t a m e Lietuvių tautos idealas",
mieste esantį iš Sibiro ištrūj _ pr#

LIETUVOS

LAISVĖS
ARMIJOS
PAR TIZANAI

Jūs, požemių bunkeriai — mūsų namai,
Mūs laisvė, tvirtovė ir kapas...
Čia liksim dvasia amžinai,
Užbaigę gyvenimo taką.
' Mes kovą nelygią kovoję palūžom...
"Atleiskit, o būsimos kartos,
Sudiev, broliai, sesės, žalioji giružė —
Buvai mums namai, būk ir karstas!
IS Sibiro lietuvių poezijos.

Kieta ir nenuolaidi JAV l a i k y s e n a gali paveikti Sovietus nusileisti
Gal dar prieš metus mūsų
kaimyniniame
Teąuesta
Vilege leidžiamame „Courier"
savaitraštyje, šiandien pavirtusiame net 4 kartus per savai
tę išeinančiame beveik dienraštyje, tikrai nebuvo galima
užtikti buvusių JAV a m b a
sadorių straipsnių. Tiesa, tokių
sovietų politiką nušviečiančių
informacijų
nepagailėdavo
kongresmenas „Skip" Bafalis.
Ir šį kartą mane tikrai malo
niai nustebino buv. JAV
ambasadoriaus
Maskvoje
objektyvūs, šalti JAV — Sovie
tų santykių pagvildenimai.
Šio straipsnio santrauką
pateikiu skaitytojams. Skaity
tojams noriu parodyti, kad net
ir mažesnių telkinių floridiškiai, neskaitą liberalinių dien
raščių, nekenčiančių dabar
tinės krašto vyriausybės ir jos
prezidento, kaip „Palm Beach
Post", jau gali būti aplen
kiami. Už juos kalba ir teisin
gai, jeigu ne vienas, tai kitas
parapinio pobūdžio laikraštis.
Juose kai kurie reikalai, liečia
užsienio politiką, nušviečiami
nešališkai. Tos žinios pasiekia
„liaudies šaknis ir ji jomis
tiki".
Santykiai su Sovietais, jeigu
neįvyks, ko visi nenori, vis tiek
išliks savo plačioje plotmėje,
net nežiūrint to fakto, kad
ambasadoriui
Dobryninui
dabar neleidžiama paslapčia
įeiti į Haigo kabinetą, naudo
jant kėlimo kėdę tiesiog iš
garažo.
Tokie, kaip dabar rašomas
gabaliukas, yra liaudies
„auklėjamo" pobūdžio. Gal ne

BR. A U Š R O T A S
vienam iš mūsų yra kiek pik
toka, kad tie visi JAV eiliniai
piliečiai taip mažai domisi
savo krašto užsienio politika,
j ••
8 v a r b i a u s i a ne kas
J
svarbi,
.. _e
vyksta už JAV ribų,
bet „.,,
„ar
mums bus leidžiama naudoti
vandenį, nes negirdėtos saus
ros palietė gražiąją Floridą".
Apie a m b a s a d o r i ų
Foy D. Kohler, 73-jų metų
metų pensininkas, nėra eilinis
asmuo. Jis, kaip ir daugelis
vyresnio amžiaus sulaukusių,
atskubėjo į Floridą pasišildyti
ir atsigauti po žvarbios Mask
vos žiemos ir dažnų „cocktailinių" pobūvių... Jis pasitraukė
pensijon 1968 m., nors dar ir
dabar patarinėja Valstybės dto sovietinio skyriaus parei
gūnams. J a u pensininkas, išti
są dešimtmetį profesoriavo
Miami universitete. ten dėsty
d a m a s tarptautinių santykių
raidą. Teigiama, kad dar ir
dabar jis bendradarbiauja sos
tinėje įsikūrusiame ,,The
Advanced International Studies Institute" arba Pažangių
tarptautinių studijų institute.
Sakoma, kad Miami universi
tetas palaikąs glaudžius ryšius
su minėtu institutu. Taigi šis
pensininkas yra puikiai apsi
švietęs ir kitiems gali papa
sakoti apie savo gyvenimišką
patyrimą.

galima teigti, kad Kremliaus
vadovai yra pilnai patenkinti
savo pasiektais laimėjimais
tarptautiniuose baruose, o
ypač savo karinės jėgos sukū
rimu", — sako Kohler.
Bet šioje galybėje yra didžiu
lių spragų ir silpnybių. Iš taip
garsiai skelbiamos komunisti
nės ideologijos jau labai maža
kas beliko. Tiesa, ji iš pavir
šiaus dar vis raudona...
Tačiau jos viduje stambūs
kirminai yra lizdus susisukę. Ir
kas nuostabiausia, kad juo
labiau ji dvokia, tai jos pir
masis „apaštalas" Suslovas
vis garsiau teigia, kad „mūsų
ideologija yra neklaidinga".
Atrodytų, kad jis jau pats
nepaskaito, ką parašo, ir negir
di, kai kitiems kalba.
Bolševikų ūkis

Afganistane apsiskaičiavo: jie
ten sutiko daug daugiau neti
kėtumų, negu Kremliaus
kompiuteriai sugebėjo apskai
čiuoti... Ir šios bėdos ten ne tik
nemažėja, bet priešingai,
kaupiasi lyg kylantis uraganas .
Siekiai
Bolševikai
visomis
įmanomomis jiems jėgomis ir
priemonėmis stengiasi suskaldyti v i e n i n g ą
Vakarų
demokratinį pasaulį. Kaip ger
ai žinoma, jie turi daug įtakin
gų politikų dabar valdančioje
SPD V. Vokietijos vyriausybėję. Neužmirština, kad toks
Willy Brandt, buvęs kancleris,
dabar Tarptautinės socialistų
partijos centro pirm., turi
svarų žodį Vokietijos vyriau
sybėje.
,Gahma tikėtis, kad naujoji
JAV v y r i a u s y b ė , v a d o
vaujama R. Reagano ir A.
Haigo, puikiai supranta iš
Rytų demokratiniam pasau
liui gresiančius pavojus. J i
neleis jam užgriūti ant JAV
piliečių miegančių galvų".
Tačiau pati nesugriaunamiausia Amerikos jėga —
visuomenė. Tikėtina, kad
bendromis jėgomis bus atsta
tytos krašto karinės pajėgos
bei ūkinis sveikatingumas.
Neužmirština, kad Amerikos
ūkinė sveikata visada ir šian
dien yra nepasiekiamas idea
las eiliniam rusui, aiškino
ambasadorius.

Iš lietuviškos
perspektyvos
Foy D. Kohler yra patyręs
diplomatas. Jis žiūri į pasaulį
iš Amerikos perspektyvos.
Rašant -šias eilutes man prisi
minė prieš 30-tį metų turėtas
intervievv s u L i e t u v o s
Diplomatijos šefu St. Lozo
raičiu New Yorke. Jis buvo
atvykęs į JAV ieškoti ar padė
ti bendradarbiavimo pagrin
dus su išeivija. Tada aš JAV
atstovavau J . Kardelio
Montrealyje redaguojamai
„Nepriklausomai Lietuvai".
St. Lozoraitis tikėjo, kad
Sovietai galėtų mėginti kal
bėtis su juo, jeigu tik jį remtų
visi lietuviai. Ką tada jis pasie
kė JAV, nežinau. Bet man taip
pareiškė: „Jeigu tik Sovietai
norėtų su juo kalbėtis dėl Lietuvos ateities, tai jis pasirengęs
toms deryboms vadovauti".
Tačiau Sovietams nebuvo
jokio reikalo nei su St. Lozo
raičiu, nei su kuria kita lietu
vių išeivių organizacija bet ku
riuo reikalu kalbėtis. Jie mūsų
tarpe buvo suradę daug, labai
daug dabar žinomų ir dar neži
nomų kvislingų ir griovė mūsų
tautinių interesų suderintą
veikimą. Ir jiems puikiausiai
pavyko. Tai ir šiandien visi ne
tik žinome, bet ir spaudoje
skaitome, kaip mes vienas su
kitu riejamės... emigracinės
vėžio ligos graužiami.
Sovietams pavyko suniekin
ti V. Kudirkos mūsų himne
išgraviruotus žodžius: „Var
dan tos Lietuvos vienybė težy
di". Ar jiems taip pat pavyks
sugriauti vienybę
Vakarų
demokratiniuose
kraštuose,
sergančiuose istorinių ambi
cijų ir kitomis nepasitikėjimo
ligomis? Ambasadorius Foy D.
Kohler tiki vakariečių „common sence" prigimtu atsar
gumu. Ar jis bus teisus, ar lai
mės komunizmo šalininkai,
gal jau ne taip ilgai reikės
laukti.

„Žinoma, sovietinis ūkinis
gyvenimas nepalyginamas su
Vakarų pasaulio. Bet, kaip
mes tą ūkį, kaip visumą, bever
tintume, privalom atsiminti,
kad jis yra labai stiprus, na, ir
stovi Il-je vietoje po Ame
rikos", — teigia ambasado
rius.
„Tačiau Sovietams ir dabar
gal didžiausią ir neišsprendžiamiausį galvosūkį sudaro
būklė Lenkijoje. Maskvoje
galvojama, kad visiškai nuo
kom. partijos nepriklausoma
dirbančiųjų
profesinė
s-ga
Nei optimizmas,
„Solidarumas" sudaro rim
nei apatija
čiausią pavojų Lenkijos komu
Ambasadoriaus giliu
nistų partijai", — tęsė Kohler.
Sovietai patenkinti
„Nors šios žinios apie būklę įsitikinimu, — „derantis su
„Žvelgiant į Sovietus iš Afganistane nėra per daug Sovietais, negalima iš jų nei
keliolikos metų perspektyvos, plačiai skleidžiamos, Sovietai per daug ko tikėtis, nei pulti į
neviltį. Šio krašto santykiai su
Sovietais anksčiau ir dabar
neišbalansuoti: arba jie piešia
mi rožinėmis spalvomis a r
tiesa, kuri būna vyriausybei
nemaloni, nuslepiama nuo
visuomenės.
Džiūgaujantys,
klaidingi pranešimai apie
PRIIMS PABALTIECIU
vyriausybės gaivu vykstan
DELEGACIJA
čius a r įvyksiančius pasi
tarimus dažnai sukeldavo tik Pasiinformuota apie Birželio
nusivylimą, paaiškėjus, jog iš trėmimų minėjimus šią vasarą.
„tų šiaudų nebus grūdų, o tik Be pamaldų, kurias St. Martin
pelai". Ta politika nėra pasikei in the Fields bažnyčioje, Lon
tusi dar ir šiandien".
done, birželio 14 d. ruošia Baltų
Jo nuomone net tokio žodžio Taryba, bus du kiti įvykiai, ku
kaip detante nukalimas pačio riuos rengia European Liaison
je savo esmėje buvęs klai Group (ELG). Birželio 12 d.
dingas. Jį būtina išmesti iš ministrė pirmininkė M. ThaJAV — Sovietų santykiavimo teher sutiko, kad Užsienio Rei
žodynų. Sovietų naudojamas kalų ir Britų Bendruomenės
terminas „taikingas sugy- Ministerija priimtų pabaltiečių
venirJBP* artimesnis tikrovei. delegaciją. Birželio 15 d. Par
Tačiau ir jis yra neteisingas. lamento Rūmuose bus specia
Sovietai savo terminologijoje lus susirinkimas, kuriame bus
tuos „gerus" santykius su JAV prisiminti Sovietų Sąjungoje
vadina net „rungtyniavimu ar nukentėję pabaltiečiai.
Nutarta, kad Baltų Taryboje,
Didžiojo sukilimo prieš bolševikus sudarytos laiki- Balys Vitkus, Saulių s-gos pirm. K. Milkovaitis, buv. susidūrimu", vengiant tikrojo
karo
pasekmių.
Taip
aiškino
Londone, lietuviams atstovaus
nosios vyriausybės narių dalis su kitais minėjime min.dr. A. Darnusis, buv. min.prof. M. Mackevičius ir
savo
patyrimus
floridiškiams
K. Tamošiūnas ir A. Vilčins
dalyviais 40 m. nuo sukilimo proga Jaunimo centro šaulių atstovas,
Foy
D.
Kohler.
kas.
sodelyje. Iš kairės (priekyje): buv. ministeris prof.
Nuotr. P. Maletos

DIENAI RIEDANT
VAKAROP
Prabėgusių d i e n ų a k i m i r k o s
VLADAS R A M O J U S
Kai 1945 metų rudenį atsiradau Flensburge. prie
Danijos sienos, „Timm Kroeger" vardo mokykloje
įkurtoje lietuvių pabėgėlių stovykloje, duonos jau
buvo kiek daugiau, tačiau išbadėjusiam dar toli
gražu ne tik valiai. O kambariuose dviaukštėse
lovose buvom sugrūsti kaip silkės statinėje: vyrai,
moterys, merginos — visi kartu. Mano lova buvo prie
lango apačioje. Viršutinėje lovoje gulėdavo dvi apyjaunės merginos. Bet mažai jas tekdavo matytL Kai
mes jau vėlai suguldavom, jų dar nebūdavo. Grtfdavo kažkada paryčiais Trenkdavo angliškų
cigarečių kvapu ir alkoholiu. O kai po valandėlės
prabudusios užsinorėdavo savo reikalo, anglų karių
nuglamonėtos blauzdos praslysdavo ir pro mano
rankas. Ne kartą, jau popiečio metu atsikėlusios, ir
mane
pavaišindavo
geromis
angliškomis
cigaretėmis. Jei jas kada gyvenime dar būčiau susitikęs būčiau padėkojęs už gera širdį
O vaizbūnai Flensburge išdarinėdavo visokius
pokštus. Kartą j stovyklos kiemą atgabeno sunkvežinų su silkių statinėmis. Pirmaisiais pokano
metais tai buvo tarsi medus. Paprašė kelių vyrų
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Arba vėl Seedorfo didžiulėje stovykloje, anglų
zonoje. Apie 1946 metus jos įnamiai prisiaugino a r
prisivogė daugybę karvių, kiaulių, veršių. Pastebėjo

tai anglai, o gal vokiečiai įskundė, kai galvijai
apylinkės kaimuose ėmė dingti, ir vieną dieną anglų
MP apsupo visą didžiulės stovyklos rajoną, kuriame
gyveno netoli dviejų tūkstančių lietuvių, maždaug
tiek pat latvių ir kiek mažiau estų. Na, ir krėtė.
Nieko dėtas aš čia buvau, manęs visa tai nelietė,
nes buvau stovyklos pradžios mokyklos mokytojas, o
ne gaspadorius ar spekuliantas, bet stebėjau, kaip
žmonės, vadinami tremtiniais, kovojo už būvį, už
kiek geresnį kąsnį, kaip augino gyvulėlius įvairiuose
urvuose bei palėpėse. O dabar štai anglai pasipainiojo, matyt, kas jiems paskundė. Kurie suspėjo
nudobti savo galvijus, jų mėsą skandino mėšle, srutų
duobėse, kasė į žemę. O dar nesuspėtus paskersti
galvijus anglai surinko ir atidavė vokiečiams
mėsininkams, o šie sunkvežimiais juos vežė iš
Seedorfo pabaltiečių stovyklos, šiaip jau gana
padoriai užsiangažavusios švietimo ir kultūriniuose
dirvonuose. Bet margas yra pasaulis kaip genys,
marga buvo ir toji anametė lietuvių bendruomenė,
Kai vieni bandė anglams reprezentuoti lietuvių
tautinius šokius bei dainas, kiti sau ramiai spekuliavo. Nors, antra vertus, jie sotino ir mūsų kūnus,
Dar grįžtant prie galvijų ir jų skerdimo. 1948
t
a
i s likimas lėmė man apsigyventi Diepholzo
me
stovykloje, iš kunos vėliau išsirutuliojo j Vasario 16
gimnazija V. Vokietijoje. Papuoliau j ją dėlto,kad iš
pirmo karto nepavyko emigruoti i Kanadą. Kanadiečiams „pirkliams" reikėjo tekstalės specialistų.
Keturiese pasisakėm tokie esą. Tačiau Fallingbosteli
° vemnamom
stovykloj, kur buvo sudaromi
Kanada
*•"•!»*« Į
> Australiją ir kitas šalis, jau
įpusėjus emigracijai reikiamą procesą, užsimanė
įanadiečiai w . n u v * t ė » tek8tllė8 f a b u n k ą m f i ^ , 8 U * e :
bėjimų išbandymui. Na, ir nepavyko, nes aplamai
tekstilės fabrikan tada papuoliau pirmą kartą
gyvenime.

Gyvendamas pereinamoje stovykloje kažką ne
taip jau teigiamo apie Diepholzo lietuvių stovyklos
komiteto narius buvau parašęs tuometinėje lietuvių
spaudoje. Kai nelauktai teko grįžti į Diepholzą, kai
kurie komiteto galingi nariai prisiminė tą „netikusį
rašeivą" ir už bausmę apgyvendino tamsokam nedideliam kambarėly kartu su vaizbūnais — skerdienos
prekiautojais. Kuone kas antrą naktį ant to stalo,
ant kurio aš, toje pačioje stovykloje gyvenančio
rašytojo Jurgio Jankaus paskatintas ir pamokomas,
pradėjau žaisti rašydamas apysakas, atsiguldavo
velniai žino kur paskersta kiaulė. Jos mėsinėjimas
tęsdavosi kuone iki paryčių. Irtieprakeikti kvapai.
Man nebūdavo nei kur, nei kaip rašyti ir net miegoti,
O vaizbūnai dėl to nesijaudindavo: jų darbas, jiems
pinigai.
Nebeiškentęs pradėjau lietuvių spaudoje žymiai
p a l a n k i a u r a š y t i a p i e k o r n į t e to narius ir netrukus
man
atgirado jauku8
atakira8
kambary8
vadi.
man
namam „ponų bloke", buvusių vokiečių kariuo
menės kareiviniu pastogėje. Rami ir nuošali tai buvo
vietelė, ir čia jau rinkdavosi nebe vaizbūnai —
kiaulių
skerdikai, bet plunksnos žmonės, mokytojai,
visuomeriinkai
N i e k a d n e U Ž m i r S į u k a r t u su manim tame pačig ^ ^ ^ agronomo Juliaus Grinkeame kamb
v i e i a u 8 m i r u 8 i o 1 9 5 1 m chicagoje, o jam išvykus į
^ e ^
k i t o n e p a p r a 8 t o 8 geros širdies bičiulio
mokytojo Jurgio Radvilo, taip pat nors žymiai vėUau
m i r u s i o chicagoje. O tų mielų svečių tarpe mus?
kambarėlyje pasisukiodavo rašytojas Jurgis Jankus,
^ „ ^ m o k y t o j a a Simas Laniauskas, užsukdavo
m o k y t o j a 8 P r a n a g Zaranka, inž. Juozas Lataitis ir
daug kitų. Ne vienas jų ir dabar yra gerai žinomi
ii e tuviu gyvenime
(Bus daugiau)

suojąs tebesitęsiančius Baltijos i nėjime
(sekmadienį 12 v a i ) .
tautų kryžiaus kelius.
' Organizacijos prašomos paraPagriadinis minėjimas įvyks j ginti savo narius dalyvauti su
sekmadierų, birželio 14 d., 12 vai. uniformimis ar tautiniais rūvidudienį. Pamaldas laikys ku bais.
B K A L
B 8 T A T
MISCKLULNKOL'S
nigai: J. Bacevičius, A. Goldi- ' Minėjimą rengia Bendrojo
kovskis, E . Grendze, E Pahn ir j Baltiečių Komiteto Clevelando
iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
mtmnmr
U. Ukstinš. Pamokslą anglų j skyrius, kurį sudaro Amerikos Į {vairių prekių pasirinkimas nebrangiai
BUTŲ NUOMAVIMAS
kalba pasakys š v . Jurgio liet. Lietuvių Tarybos Clevelando. iš mūsų sandėlio.
Draudimas — Valdymas
parap. administratorius kun. skyrius, Clevelando Latvių sąCOSMOS P A R C E U 5 E X F R E S 6
BIRŽELIO
J. Bacevičius. Maldos bei skai junga ir Amerikos Estų Tary 2501 W. 69th SU, Chicago, IL 60626 Namų pirkimas — Pardavimas
TRAGIŠKŲJŲ DIENŲ
tymai vyks lietuvių, latvių ir Į bos Ohio apgarda.
SIUNTIMUI [ UETUVA
prisiminimas rengiamas visų tri estų kalbomis. Minėjimo ir pa- i
BIRŽELIO TRĖMIMAI
BMCOME T A X
jų Pabaltijo tautų birželio 14 d. maldų metu giedos LTM Čiurlio
TeL
—
925-2737
PER RADIJĄ
NotariatM — Vertfaaai
Edgewater parke 12 vaL Skau nio ansamblis, vadov. komp. Alf.
Vytautas Valantinas
Žurnalistas Algis Rukšėnas ir
džios ir tragiškos sukakties mi Mikulskio ir jungtinis Clevelan
BELL REALTOSS
imiiiiHiiiiiiiiinummimiuiuiUHiiiiHin
prof.
dr. Augustinas Idzelis
nėjimą rengia Clevelando Al do latvių choras. Minėjimas
J. B A C E V I Č I U S
drauge su WZZP radijo stoties
tas, Latvių sąjunga ir Estų ta-; truks apie valandą.
6529 S. Kedade Ave. — 77S-225S
Visi kviečiami dalyryba.
Minėjimas vyks erdvioje vie pranešėju Davė Snuth apžvelgs Į ui apdraud* nuo agaitm tr
bUio pas mos.
komunistinių
barbarų
prieš
ke
V.R.
iiiHiiiiuiimminiiiiiiiiniiiiiniummtMif
vautL
toje, kurios apylinkėje, gražia
turiasdešimt metų įvykdytus
F
R
A
N
K
Z
A
P
0
L
I
S
me
Edgewater
parke
susirenka
TRAGIŠKŲJŲ BIRŽELIO
Savininkas parduoda 6 kambafių (3
nemažai žmonių. Siekiant su lietuvių trėmimus, žmogaus tie
S208y 2 West 9 5 t h Street
ĮVYKIŲ MINĖJIMAS
miegami)
mūr. "ranch" namą apylicdaryti tinlr*TT^ą įspūdį, skaitlin sių paniekinimą okupuotoje Lie
kėje 67-os ir Kedvale. Pilnas rūsys.
Telef.
GA
4-8654
g. m. birželio mėn. 13-14 d. gas baltiečių dalyvavimas yra tuvoje ir apskritai Lietuvos,
Puikiam stovy. Susitarimui apžiūcėc'.
Latvijos
ir
Estijos
okupacijos
sukanka lygiai 40 metų nuo so- • būtinas.
Skambint 585-6786
vietų vykdytų masinių trėmimų į Clevelando ir apylinkių lietu- pasekmės pasaulinės politikos • » <-»-» M » » I I M « » I > » » — I
bei Baltijos tautų naikinimo pra vių visuomenė kviečiama daly keturiasdešimt metų perspekty
5-jų butų mflr. Evsnstons. 2 0
džios, kurie, nors ir kitokiose vauti, ypač pagrindiniame mi- voje.
Graliai
išlaikytas.
Arti ligosisių ir
KILIMUS IR B A L S U S
Šią programą parūpino Tėvy
formose, tebesitęsia iki šios die
universitetų.
$130,000.
H — į — ir
nės garsų radijo vedėjas J.
nos.
visu r ū « i |
giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiig
Bankaitytė, K. Kampyte
Gelažytė,
Muzikos garsais mainytes sveikina
Stempužis. Ji bus girdima sek
ŠIMAITIS REALTY
Norint
į
tai
atkreipti
ameri-j
Nuotr.
V.
Bacevičiaus
ir J. Muliolis.
Tel
—
RE
7-5168
madienį, birželio 14 d. nuo 11
i kiečių dėmesį ir susilaukti tinNotarj PubUe
vai. vak. iki vidurnakčio <<Cle- n m n » t i » » m « i
i karnos paramos mūsų laisvės i
I
j
L
F
taiklųjį
šūkį
"Lietuviais
2951 W£ST 63rd STREET
omo LIETUVIŲ ĮNA&AS
veland conversations" progra
Elegant Road
i
norime būti visi — Lietuvių : siekiams, šiais metais buvo atsi-. I
TeL 496-7876 ar
l LIETUVIŲ FONDĄ
moje
per
WZZP
106
FM.
SIUNTINIAI 1 UETUVA
Fondą ar remi?"
V. R. j sakyta nuo įprastų paminėjimų
V. Rociūnas
Lietuvių Fondas, kurie įžengė
j savo tarpe. Nutarta surengti
Ir kitus kraštus
BRIGHTON PARKE — apyl. 4 4 ^ s ir
I
A Shopping Gaide
|
Į
KENNEBUNKPORTA
į 20-sius darbo metus, (įstatai j
platų minėjimą viešoje vietoje.
NEDZINSKAS, 4056 Archer Avenus, Fairfield, savininkas parduoda Žrjų
butų mūr. namą. 6 ir 5 kamb. Uždar
patvirtinti 1S62 m vasario 4 d.)
Minėjimas įvyks š. m. birželio E
sukaktuvill^ _ ^
Uetn.
for the
I iiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimimiiiimiiimii
Chicago, 01. 60632, tsL 627-5960
porčiai.
2 maš. garažas. Pilnas rūsys.
ir į lietuvių švietimo, mokslo ir;
^ ^ M
gt
i r į 13-14 d. Edgewater parke, <3eSkambint
p o 5 v. vak. teL 847-3392
Paiticular Woman!
|
kultūros skatinamo teijydymo j p o i M o mmgų
Uetuvių
p r a n c i * - ' velando vakarinėje dalyje, prie I
illlllIlIillllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIlill
Pontiac
Datsun
E
r
i
e
e
ž
e
r
o
aruodą įpylė
daugiau trijų ket konų vasarvietėje liepos 11-18
kranto, sekančia
r.,.1, ,^ 1 , cr , 3l , * „ „
M. A. Š I M K U S
5imiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiif?
virčių milijono dolerių (7,56,585 dienomis Kermebunkporte, Mai-1 tvarka:
6633 S. WESTERN AVE.
I N C O M E TAJC S K R V I C K
dol.), į ateitį žiūri gan optimis
Nauji ir vartoti automobiliai.
ne iš Clevelando ir apylinkių 1 Šeštadienį, 9 vai. ryte prasi- S U P R E M E NOVELTY FABRIC&
NOTART PUBLIC
PARDUODA 3-JŲ KAMB.
tiškai. Pereitieji metai buvo
Kreipkitės j ARMANDO NACIŲ
3 3 0 S . Wells. Chicago.
4259 S. Mapknrood, teL 254-7450
vyksta 16 asmenų.
j dės protesto vigilija prieš Soviegeriausi metai L F istorijoje.
Lietuviams geriausios kainos
922-2086
BDTŪS
Stovykloje bus paminėta Tau- j tų priespaudą Baltijos vaisty
Taip p a t d a r o t n t
VERTIMAI.
1980 metais LF išskirstė 112,ir patarnavimas.
GIMINIŲ iškvietimai. p i l d o m i
Specializing
in
Alencon
&
Chantilly
tos sukilimo 40 metų sukaktis, j bėse. Bus iškeltos JAV ir BalP I L I E T Y B E S P R A S I M A I Ir
Arti Super Market. Maži
Lace, Bridal & Formai Fabrics. In766.27 doL lietuviškiems reika
kitokį* blankai.
prisiminti žuvusieji partizanai,! tijos valstybių vėliavos, pasta- cluding Embroideries & Brocades.
Tel.
434-8200
lams. P a t s Fondo nejudomas
mokesčiai ir apdrautlk
niiitmiHHiiirmiinmiimniuiiiiiiimmn
kalbės laisvės kovotojas Vladas 1 tytas aukštas kryžius, simbolikapitalas peršoko dviejų milijo
iiiiiiiiiiiuiuitiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuuiiiiii iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Fireproof. Swimming Poor.
O V O R A K S SEWING MACHINES
nų sumą ir auga ne tik {grynų
Singer Approved Dealers
iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiif
Hot Sprligs, Ark. 71901
Sales. Service-Rental8. Trade-Ins
pinigų įnašais, bet ir palikimais,
NAMIJ
APSITVARKYME
On
Ali
Makes
&
Models
kurių suma jau siekia 269,363
TtL 501—623^
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at
522-2231
dol. Bendras LF narių skaičius
naujinti.
Garažą.
Viduje
ar
iŠ
lauko
3 5 0 6 W. 26th St.
pr. m. gale buvo 4860.
Apdraustas perkraustymas
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums
Kaip Ohio lietuviai rikiuoja
ELECTROLYSIS
su patyrimu, už prieinamą kainą, pa
įvairių atstumų
UNUOHOfAHA — rOB B ?
ANTOINETTE H U G H E S
dės, skamoinant po 6-os vai. vakaro.
si į šią garbingą lietuviškųjų
TeL 376. 1882 arba 376-5996
PITTSFIELD BLDG
TeL 476-8950
darbų rėmėjų skalę?
ISNUOM. 4 kambarių apšildomas bu
Medically Approved. Short Wave
111111111111111111HIIIIIIIIIIIIUUUUJI1111111111. tas 6757 S . Artesian. 210 dol. mėn.
iiiiiiimiiiiiiuiiiuiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiii
Pagal L F įgaliotinės i r LF
Method. Gentie, Safe and Permanent.
iniiiiiiiiiiritiiiiuiiiiiiiiiiiiiiunuiiimiiii
Skambint 827-1094
tarybos narės Mildos Lenkaus
Clo8ed Monday
iimiiiiimiiiiiimmiimiiimuiHiiiiiiimi
kienės duomenis, pateiktus LF
263-2726
VLADAS VAIUONI8
5 5 E. Mashington
ISNUOM. 5 kamb. butas Marguett s
suvažiavime gegužės 2 d. ChicaLicensed, Bonded, Lnsured
Parke. Suaugusiems. Jokių gyvuliukų.
goje, Ohio valstybėje y r a 276
Skambinkite po 5 valandos vakaro'
Nauji
darbai
ir
pataisymai.
Virtu*
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•
•
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i
vės
ir
vonios
kabinetai.
Keramikos
ir
nariai, įnešę per 105,000 dol. Iš
telef. RE 7-8007
*«i«
BRIDAL
SHOWROOM
kt. plytelės. Glass biocks.
Sinkos
jų didžiausias skaičius, yra CleDesigner Wedding Gowns at
vamzdžiai išvaiomi elektra. Į automa
Mokine L. Ziedonyte prieS
velande; jų tarpe ir didžiausias 1 lla Eia- ie}i - ? z » - - - lituanistinėje mokykloje
20-50% SAVTNGS
Romane aprašoma Dzūkijos tą galite kalbėti lietuviškai, palikite ISNUOM. 4 kamb. apšildomas bi^m
egzaminų komisiją — mok. O. Žilinskienę, mok. J. Dundurą ir mok. V. Aumecenatas — Petras Milašius
apylinkėje 33-čios ir Lituanica. Kars
Your Dream VVedding for Less
guiytę-Bučmienę.
Nuotr. V . Bacevičiaus
partizanų veikla. Knyga 344 savo pavardę ir telefoną.
tas vanduo. Skambint 83&-S597.
— su 10,000 dol. Sis kuklus i
W. Gnmd Ave. — TeL 864-6770 pusi., kietais viršeliais. Įtrauk
SERAPINAS — 636-2960
Žemaitijos sūnus yra ir dauge Sakalys ir kiti. Bus jaunimo 1 " - - • — — • —
ta i U .S. Kongreso biblioteką i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i u
IUIIII
lio kitų lietuviškų darbų rėmė
simpoziumas, LF bičiulių meti- i S 0 P H I E B A R Č U S
Kaina $7.00.
M
1 S C E L L A N E O C 3
jas, kurio nemažos sumos pa
BECKY ROSS DRESS SHOP
nė konferencija.
RADIO ŠEIMOS VALANDOS
NAMŲ APdOuDTMAS
Užsakymus siųsti 'Draugo'
tenka į mūsų organizacijų iž2558 W. 59th St. — Tel. 776-3423
iiiiiiiiiiiiiminiiiiiimiiiiiiiiiiiiifiinr»
Iš pramoginės savaitės dalies
Visos programos iš WDPA
jstatau naujus pečius ir vandens Šil
dus. nežinant aukotojo pavar pažymėtini: susipažinimo va- I LiGtavių kalba: nuo pirmadienio iki Complete line ladies ready-to-wear adresu. Ulinois valstijos gyven
dytuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius
dės. Jis tūkstantinę įnešė ir į karas dr. K. Ambrozaičio 25i P«k»dienio perduodama nuo 4 vai. dresses for the mother of the bride & tojai prideda 5% mokesčių.
pečius
į gazinius.
Spalvotos ir paprasto*. Radijai,
Groom. Tues., W«L, Fri., Sat. 9 to 5:30
p p M 4:3
p p
tą paeią
L F Meno puoselėjimo fondą,
metu
LFR
stovvkln
aožvaMnis
i
'
°
"
f
**
ttiiiifiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiimii
Stsreo ir Oro Vėsintuvai.
AL8IN BANYS* Tctaf. 447-8806
metų U B srovyKių apžvalginis ; ^
Šeštadieniais ir sekmadieniais p.m. Mon. & Thurs. 9 to 8 p.m.
Milda Lenkauskienė jau sep filmo ir skaidrių vakaras, meno „«, g M 9:30 vai. ryto.
Pardavimas ir Taisymas.
:30
tinti metai labai sėkmingai eina
paroda, organizuojama dail. St.
Telef. +34-2413
M I G L I N A S TV
Ohio valstybės įgaliotines parei
1486 A M
Smaiinskienės ir koncertas s u
2346 W. 69 S t , teL 776-1486
gas. Nuvykusi į 1&-JĮ L F narių
7159 S. MAPLEWOOD A V E .
Bostono vyrų sekstetu, vad.
lunuiiiimiiimniinnmHiiniiimiimH^
CHICAGO,
G
U
*
suvažiavimą, papildė lietuviskoSJERENAS perkrauato baldus it I — — — — — — — m I I l M
komp. J. Gaidelio ir sol. M. Bii m i M i ^
kitus
daiktus. Ir iš toli miesto lei
šios gyvybės šaltinį 3,900 dol. ir , zinkauakaite. Stovyklos kapeFELIKSAS
BBEDCEBiS
dimai ir pilna apdratuda.
l ? l ! n ° . ? U O ! f 1 t : j i ? ( l . f o n d ą ??H : U o n a s - Lietuvių pranciškonų iiiiiiimiiiiiiimiiiiiuiiiniiinmiiiiiimiii!
Priimame
MASTER CHARGE ir VISA
t—
utfor
1,100 dol. (P. Milašius — 1.000 provinciolas tėvas Paulius BalSKAMIANTIS LAIKAS
Telef.
— WA 5-808S
ir J. Balbotas 100 dol.).
aA|||E fin«nein0.
takis.
Lenktynes ir šypsenos. Gyvenimo
Lietuvių menui puoselėti fon
bangos*. Veidu į Lietuvą. Efiėr**AT OUt 10W IATB
iiiiimiiiiiiinini čiai svetimomis kalbomis. 72 pus!.
GYVAJAI LIETUVAI
do aukos naudojamos Uetuvių
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,, Spaudė Morkūno spaustuvė. Kam»
meno kūriniams įgyti, išlaikyti
Dievo Motinos N. P . parapl- j R^JO vaianda jau 40 metų tarnauja
nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių su persiuntimu $3.48.
ir reprezentacinėms parodoms ja užbaigia šio pavasario rengi- ! New Jersey, New York ir Connecticut
dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi
Uisakymus siųsti "DRAUGO"
rengti.
siems prieinamos.
nių sezoną didingu žodžio ir lietuviams!
adresu.
Ohio L F narių tarpe yra 24dainos koncertu birželio 14 d., Ka» Se*tadienĮ 15 WEVD Stotiet
.nmmmuiiiimiiiiiiiiiiiiiiimimimnm
tūkstantininkai, įnešę tūkstan-i 4 vai. p. p. parapijos auditori New Torke nuo 8 Iki » vai.vakaro
fui oo Javiot*
97.9
meg.
FM.
tį ar daugiau dolerių. Pilnes
Vi.
joje.
Koncertas
dedikuotas
Irtmna
Compounctod
D
1
M
X
8
I
O
!
Direkt.
DR.
JOKŪBAS
STUKAS
nis Ohio L F narių vaizdas bus
"Gyvajai Lietuvai".
Dalyvau
0»ii» and nu Qua«t*rty
234 Sunllt Drhrt
matyti L F leidžiamajame met
ja poetas Bernardas Brazdžio
IHIIIIIIHIfHHlIiif
-MIIHNIMIIIUIIIIIIIIIiniHIIHIIIIHt
Watchung, N . J. 07060
rašty, kurį redaguoja Apolina
nis iš Kalifornijos ir Čiurlionio
ras Bagdonas. Jis greit turėtų
TeL — (201) 7U-5SM
ansamblis, vadovaujamas komp.
pasirodyti knygų rinkoje.
•llllllllllllllllllllllllllllllllNllllinillllllllll
Alfonso Mikulskio.
NAUJASIS TESTAMENTAS 1
Analizuojant Ohio L F narių
Poetas Bernardas Brazdžio
sąstatą, išryškėja vienas turbūt nis skaitys ištraukas iš dar neišKeturias) EvaageBjo* ir mpmittJtų darbai.
Perskaitę "Draugą" duokite
2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608
ir kitose kolonijose pasikarto
spaucdintos knygos
"Vaidila
Vertė ir komentarą pridėjo
jį kitiems pasiskaityt).
jantis dalykas, būtent. L F na
Petar Kazanauskaa, Pres.
Tel.: 847-7747
Valiūnas", o Čiurlionio ansamLADAS TULABA, gv. Raito Daktarai
riai dažniausiai yra tie, kurie
n u M i M o n . t u « . f r l . t - 4 Thur.t»t Sat. 9-1
aukoja Lietuvių Bendruomenei,
šv. Rasto evangelijų vertimai i Uetuvių kalbą: Pro- s
SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905
kitiems veiksniams, kurie re
testantiskieji ir katalikiškieji vertimai. Kristaus evangelija
U E T U V I § K A VAISTINĖ
mia Dainavą ir kitas jaunimo
pagal keturis evangelistus: MATĄ, MORKŲ, LUKĄ ir
2 5 5 7 W.69th Street Tel. 7 7 8 - 4 3 6 3
stovyklas, padeda išlaikyti pa
JONĄ Prie jų yra tekstų aiškinimai, o taip pat ir apačt&iu
rapijas, lituanistines mokyklas.
darbai.
J. & J. PHARMACY
rerria spauda ir t t. Gaila., kad
• • A L
I I 1 A T I
Roma 1979 m. Didelio formato, 822 psL Kaina au per
L F narių sąrašuose nematyti as
siuntimu
21.25.
VhMsl. vnanaisi kftMrtiioainesBislflydomo*
Kt
menų, kurie dažnomis progo
R e i i d r n c i n r s ir komercines nuosavybės
VaiUjismos Mdse, rsssnsd ir kt, sJM m
Užsakymus siusti:
Apartamentai • Kondominiumai • Vuomoįimas
mis skelbiasi dideb'ais patriotais,
kalba apie Lietuvos laisvinimą
DRAUOAS, Ą5Ą5 W*t 6Srd St.,
An
e,e R
SaALTOS • • • BSOKKK • • • 1VOTART
bei lietuvybe išlaikymą, pa
Chicago, IL 606S9
Pristatymas nemokamai
3701 Gulf Boulevarrl. St. Petershur« Be»rh Fl. 337M
miršdami
kad "sauso niekas
, Ulinois gyventojai dar prideda $120 valstijos mokesčio. Ę
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI
Tclefon** (813)360 244Hj« Vakare (g!3)3CT-2413
neklauso". Jie turėtų įsigįįį^ti

DRAUGAS, penktadienis, 1981 m. birželio mėn. 12 d.

ggvguie

blis duos giesmių ir danų pyne,
poeto žodį sujungdami au chori
ne daina ir giesme j padėkos,
skausmo ir laisvės ilgesio kon
certą Lietuvai, kuri neša sun
kų vergovės jungą.
Visi kviečiami dalyvauti šia
me įspūdingame pavasario pa
baigos koncerte.

CLASSIFIED ADS

VA L O

I The

j

T O N Y PIET j

~PERRY PLAZA M0T&

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

PLUMBING

"LIKIMO AUDROSE"

TELEVIZIJOS

MOVI N G

Lietuvos atsiminimai !

PASSBOOK
SįAVINGS

ŠVENTASIS RASTAS

Mutual Federal
Savinas and loan [^

i

i

I

I

FLORIDA . „ „ » _
RFAI

tB

ESTATE

st

t

,

Karnienė

MOSU KOLONIJOSE

DAUGIAU UODŲ

CHICAGOS
ŽINIOS

Sliwa bando Chicagoje suorga-

Gegužėsir birželio pradžios 1 " J į J J * ™ * " * ***&» P
lietus sudarė palankumą perėtas u ž P u o J11**
moskitams, uodams. Jų šiemet
PAGERBĖ VELIONĮ
atsirado daugiau ir anksčiau
Nužudytas
Chicagos policijos
I
Chicagos apylinkėse.
' superintendento
pavaduotojas
J.
J.
Riordan
palaidotas
birže
KELEJVIŲ SARGAI
lio 10 d. Laidotuvių apeigose,
Į Chicagą antradienį atvyko pagerbdamas velionį, dalyvavo
iš New Yorko Curtis Sliwa, 25 kard. J. Cody, o šv. Rašto skal
ni., vadovas New Yorko piliečių tymą atliko mere J. Byrne.
grupės, kuri patruliuoja pože-, Tūkstančiai Chicagos policininminiuose traukiniuose ir autobu kų lankė velionį koplyčioje u*
suose saugodami keleivius. C. dalyvavo laidotuvėse.

la vyksta numatyta kryptimi be
jokios vidinės trinties, — visiems
nariams noriai jungiantis prie NEBĖK, NAMŲ U2 DOLERĮ
RAMOVĖNŲ
bendro darbo. Gegužės 24 d. skyi
riaus nariai, pasiskirstę mažes- Spaudai iškėlus suktybes ry
LINKSMAVAKARIS
• niais vienetais, aplankė mirusiu šium su miesto už vieną dolerį
namais, kurių
atšiais metais Hartfordo ramo- , skyriaus nariu bei pažįstamų lie-j parduodamais
.
,
vėnu skyrius, vadovaujamas Pet tuvių Hartfordo apylinkėse išsi- «zadėjo savuunkao^dabar toks
ro Simanausko, vykdydamas nu sklaidžiusius kapus. Birželio 14 d. i™*0* Pardavimas Chicagoje sumatytą veiklos planą pažadino oragnizuotai dalyvauja "Tragiš- stabdytas.
vietos lietuvius surengtu koncer kojo birželio" išvežimu minėjiMOKYKLŲ DEFICITAS
tiniu linksmavakariu. Gegužės 2 me- Rugpiūčio viduryje nū
dienos vakare Hartfordo lietuvių į matyta
surengti
ramovėnų Mosualyna, kad ateinančiais
klubo salę pripildė vietiniai ir to- kimŲ bei jų svečių suartėjimo iš- mokslo metais Chicagos miesto
limesnių apylinkių lietuviai, ra-, yyką, 0 lapkričio 22 diena skirta mokyklom gasi ducči 90 mil. dol.
movėnų svečiai. Visi laukė vaka- į Nepriklausomos Lietuvos kariuo- deficito, dėlto švietimo taryba
TO programos, kurią ruošdamas m e n ės šventei. Be to, ramovė-yra pasiryžusi sumažinti išlai
ramovėnas muzikas Jurgis Pet- n a { aktyviai dalyvaudami kitose das, kad būtų išvengta šio defi
kaitis buvo pridengęs neatspėja- lietuviškose organizacijose bei tų cito. Skelbiama, kad Elinois
mos paslapties skraiste- Kadan 'organiMc^ų'valdyl^'stengiad valstijoje gali žymesnis skaigi, anksčiau ar vėliau visos pas pagal savo išgalę jungtis prie vi-!*"* mokytojų netekti tarnybų.
laptys išaiškėja, todėl netrukus į į bendros pareigos. — mūsų tau- . MOnPOCnOJSTŲ MIRTYS
išaiškėjo ir ramovėnų vakaro pro- j t o s egzistencijos išlaikymo ir tėgramos paslaptis.
j vynės laisvinimo darbų. Arba ki- Pirmadienį dviejose nelaimė
se Chicagoje užsimušė du motoProgramos pardžioje scenonttaip tariant, dėdami grūdą prie
Gyveno Cicero, Illinois.
ciklistai: H. Johnson, 34 m., ir
Mirė birželio 10 d., 1981 m., 3 valandą popiet.
išėjus gražaus baritono savinin grūdo pildo lietuviškų darbų
W. PresJey, 30 jm.
Gimė Lietuvoje, Bartininkų valsč. Amerikoje iSgyveno 31 m.
kui dr. Izidoriui Aliui ir malonaus aruodąPasiliko dideliame nuliūdime 3 dukterys: Anelė Jasmantienė,
tembro tenorui inž. Juozui StaTAKSIŲ STREIKAS
žentas Kazys, Danutė Kaspariene, žentas Feliksas ir Onute Silairėnui antruoju tenoru ir pia-į p h J l a d e l p h i a , P a .
Chicagoje sustreikavo taksių
tienė su šeima, sūnus Stasys Ališius, marti Birutė, 12 anūkų ir 2
ninu palydint muzikui Jurproanūkai, dukterėčia Elena Jasaitienė su šeima, Lenkijoje tragiškai
šoferiai, nors ne visi į streiką
giui Petkaičiui, harmoningai pra
žuvusio sūnaus Albino žmona Marytė su šeima, kiti giminės, drau
BAISIŲJŲ TRĖMIMU
įsijungė. Paprastai miesto gat
gai ir pažįstami.
plaukė: "Kur nemunai jaunų die
IR TAUTOS SUKILIMO
vėse būna kasdien apie 2800
Kūnas pašarvotas Butkaus koplyčioje, 1446 So. 50th Avenue,
nų" (melodija iš Lietuvos, har KETURIASDEŠIMTMETIS
taksių, streiko metu tėra tik
Cicero, Illinois. Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 13 dieną. Iš ko
monizuota Jurgio PetJcaičio),
Phfladelphijos bei jos apylin apie pusė. Šoferiai siekia ge
plyčios 8:30 vaL ryto bus atlydėta į šv. Antano parap. bažnyčią,
"Buvai laisva brangi šalie" (mu
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. P o pamaldų
kių lietuviai 1941 metų birželio resnių sąlygų.
zika Jurgio Rimkevičiaus), "Lie
bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines.
mėnesio šiurpiuosius trėmimus ir
tuva" (muzika Vyt Juozapaičio,
Prašoma nesiųsti gėlių.
ryžtingą tautos sukilimą minės
harmonizuota Jurgio Petkaičio).
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir r « y « w i w
š. m. birželio mėn. 20 — 21 die Houston, Teras
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Klausytojai nenutrūkstamu plo
nomis. Sis dvigubas minėjimas
Nuliūdę: Dukterys, sūnus, marti, žentai, anūkai ir
jimu dar išprašė hartfordiečių
rengiamas bendru Philadelphijos TEXAS VALSTIJOS LIETUVIAI
mėgiamą dainą "Aras" (harmo
Laidotuvių direkt. Vasaitis - Butkus, telef. 652-1003.
su Pietinės New Jersey LB apy
nizuota Juliaus Gaidelio).
Jau
antri
metai
iš
eilės
Hous
linkių ir Amerikos Lietuvių jaiuniton, Texas, lietuviai turi Motinos
Plojimams salėje nutilus, sce- mo sąjungos bendru sutarimu.
non išėjo populiarusis Hartfordo Minint Lietuvos okupacijos 40 dienos pikniką prie Galvestono
moterų trio — "Paslaptis" (Ire metų sukaktį praeitais metais čia pajūrio.
na Petkaitienė, Gražina Aleksan buvo išeita į Philadelphijos mies
Šiemet dalyvavo nauja šeima iš
dravičienė ir dr. Sofija Alienė). to centrą ir įspūdingai pagarsin Olevelando Krygeriai, kurie perPianinu palydint trio vedėjui mu ta
tragedija.
Ribotas sikelia gyventi į Houstoną. Algis
_ Lietuvos
„
„.. ,
zfkui Jurgiui Petkaičiui, salėje' i b e n d r a m re&aku dirbančiųjų |Krygeris yra alyvos srities inžiniesubtiliai praplaukė — "Kur gim- • ž m o n i u skardus labai varžo tokius Į rius. Algio žmona specialiai atta padangė" (muzika Alg- Bra- { rengini us, todėl šiemet birželio skrido dallyvauti piknike.
ONA ŠUTArrc - 2EMATTIENG
žinsko) "Drugelis" (vertimas, I į v y k i a i fcus ^ ^ & ^yųjų tar- Kaip anksčiau buvo paminėta
Mūsų mylima žmona, mamytė ir sesuo mirė 1981 m. gegužės
harmonizuota Jurgio Petkaičio),!^ , ^ 1 , „jį §į reikalą kelti vie- apie Liliją Grumulaitienę, akty
22
d.,
sulaukusi 63 m. ir buvo palaidota gegužės 26 d. Ascension
ir "Spragilų dainelė" (muziko j t o s ^jfa&ų
spaudoje.
vią Texas Respublikonų partijos
kapinėse, Libertyville, Illinois.
Miko Petrausko). Klausytojams ^ 3 ^ ^ prasidės š. m. birževisi buvo pakviesti dalyNorime padėkoti visiems, kurie suteikė jai paskutinį patarna
nepaleidžiant nuo scenos daini Bo 20 d., 3 vai 30 min p. p. ^ . veikėją,
^
^
R
bUk
tau.
vimą.
ninkių, salėje bisui maloniai pra Andriejaus parapijos safleje (19
^Z
VZUZM*
W.
ttnin
Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias, dėkojame
skambėjo romantiškoji "Prie Šven and Wallace Sts.) Jaomimo są tinių grupių konferencijoje bir
už gėles ir pinigines dovanas Lietuvos Dukterų draugijai ir Ameri
želio
5,
6
ir
7
dienomis,
šį
kartą
tosios" (muzika Raudonikio).
jungos rengiamu
simpoziumu vyks ir jos vyras Leonas. Dar ža
can Cancer Society.
Pagaliau scenon išėję pirmojo "1941 METAI, DABARTIS IR dėjo sustoti Chicagoje, grįždamas
Nuoširdus dėkui klebonui kun. W. Zavaski už vakarines mal
das,
atlaikymą gedulingų pamaldų už jos sielą ir palydėjimą į ka
ir antrojo scenc^išėjimų daini- ATEITIS;'. Po įvadinio 1941 metų { W a s h i
^
lank
gjĮW
pines.
nmkai mišraus seksteto forma pa- birželio įvylaų priminimo, bus imamą
Wi*np
mama
A
A. fh
Dumčienę.
Dėkojame panelei A. Vaitekunaitei už gražų pagiedojimą ir vi
dainavo — 'Tykus buvo vakarė žvelgiama į dabartinę padėtį, ieš- j
Dalyvis
sam bažnytiniam chorui ir vargonininkui.
lis" (liaudies daina, harmonizuo koma atsakymo: sekti pėdomis,
Dėkojame visiems atsilankusiems ir laidotuvėse dalyvavusiems,
ta J. Švedo) ir "Paryžiaus tango" ar naują kelią tiesti. Taip pat bus
kuriems atskirai negalėjome padėkoti. Taipgi dėkojame laidotuvių
(vertimas, muziko Breno). Dar bandoma spėti, kas bus ateityje.
direktoriui Ed. Petroabius. Visiems nuoširdus dėkui.
LATRONICA A S P H A L T
bisui padovanoję "Oi tu. Joneli, Tai tikrai džiugu, kad mūsų čiaDRIVEWAY SPECIALISTS
Ypatingai dėkojame mūsų mamai Onytei, kuri, pati būdama
kodėl nesiženijai?', (liaudies dai gimis jaunimas nori svarstyti to Reputable Service for 30 Yeare. Licenasunki ligonis, taip pavyzdingai prižiūrėjo savo vyrą ligonį ir per
na, harmonizuota J. Švedo), gar kius svarbius mūsų tautai klausi ed, Bonded, Insured, Radio Disanksti iškeliavo į amžinybę.
siais aplodismentais klausytojams mus. Šiose svarstybose dalyvaus patched.Office at 3 1 1 1 W. Columliekame nuliūdę:
( S o u t h w e s t H w y & 7 9 t h St.).
palydint, dainininkai baigė va žurnalistas J. Kojelis (Los Ange buB
Vyras, vaškai m jrtmomis, seserys ir broliai
4 3 4 - 6 5 6 4 daya, 4 3 4 - 6 2 4 0 nighte.
karo koncertinę dalį, sužavėję les), vyr. skautininkas V. Vidugi
ramovėnų svečius savuoju reper ris (Los Angeles), Vikt. Nakas
M. E S U N I S
DECORATING CO.
tuaru ir puikiu jo atlikimu- Lin (Washingtonas), L. Kojelis (Wakėtina muzikui Jurgiui Petkai shmgtonas), vietinio Jaunimo sky Specializing in painting, paper hang- T
also removing paint & stain from
A N A T O L I J U S
K A I R Y S
čiui ir jo šauniesiems, gražių bal riaus nariai V. Volertas, jr., A. ing
wdwork & refinish to natūrai beauty.
sų savininkams, praplėtus dainų GeČytė, V. Maciūnas. Simpoziu
Call after 5 e v e s . 4 6 8 - 6 6 7 4
PO DAMOKLO KARDU H DALIS
repertuarą, žengti įtolimesniųbei mas bus baigtas Lietuvos parti
TOM'S
F
U
R
N
I
T
U
R
E
didesnių lietuviškų kolonijų sce zano pagerbimu su dailiojo žodžio
Naujas romaną*, išleido LIETUVIŲ SAULIŲ SA-GA
Stripping & refinishing cabinete.
nas.
ir dainos pyne.
woodworking. Free Est. Reasonable
TREMTYJE, I-t** dalies tęsinys, išleistos 1978, apimąs
Sekmadienį minėjimas bus tę prices. Ouality work.
Koncertinei daliai pasibaigus
pirmuosius 3 pokario metus. Viršeli su aplanku piešė
8 4 1 - 0 9 1 9 or
vakaro svečiai, besidalindami įs siamas pamaldomis už Lietuvą
dsil. P. Aleksa, 303 pusi, kaina su persiuntimu $846.
841-4693
pūdžiais ir besigardžiuodami bu Sv. Andriejaus bažnyčioje, po ku
Užsakymus siusti:
TONY * S O N S
feto šeimininkių skaniai paga rių, 12 vai. parapijos salėje įvyks
DECORATING
mintu maistu, šokių melodijoms minėjimas — akademija, kur pa
DRAUGAS, 4646 West 68rd Street
salėje skambant, nė nepajuto grindiniu kalbėtoju bus vyr. skau EXT/INT. Ouality work since 1960
Texture ceiling, Wallpaper.
CUeago, DL 80828
kai laikas atėjo namo keliauti. tininkas V. Vidugiris (Los Ange
Sr. Citizen Discount
Hartfordo ramovėnų svečiai gera les), šie minėjimo programos su
Illinois gyventojai dar prideda 40 e t valstijos mokesčių
Free Estimate.
nuotaika išsiskirstė poilsiui, o sky darymas patikėtas Pietinės Jer
426-0866
riaus valdyba, sekančią
dieną sey LB apylinkei, kuri ir stengiažvelgdama i vakaro apyskaitą, i pavestą uždavinį kiek galint gePACKAGE F;XPRK88 AGEJfCY
džiaugėsi teigiamais vakaro re- j riau atlikti
MARIJA NOREIKIEK*
zultatais.
< Skelbiant pasiruošimo darbus
SIUNTIMUI 1 LIETUVA
Malonu prasitarti, kad ne tik I šiam reikšmingam minėjimui, Labai pageidaujamos gero* rOJHaa
Hartfordo ramovėnų valdybos I rūpi, kad visi Philadelphijos ir p-ekSs- Maistas U Europos sandelių)
Chtcago. HL MUM
(P. Simanauskas. M. Gečiauskas, apylinkių lietuviai gausiai dah/- 2608 W. «9thTeL8C.125-2787
TtoGolden Gtm oi tho Agt*
V. Nenortas, V. Petravičius, B.jvautų Jaunimo Sąjungos rengiaBy PATTT C. BICE. PU).
Dapkus), bet ir viso skyriaus na-i majame simpoziume šeštadienį
( K i | S 9 s autorė amartklata mokslininkė, kuri yra SSBSJSĮ
rių organizacinė drausmė pasigė-! ir pačiame minėjime sekmadienį- iHiiiitimniiiiHiiiHiiHiiiiiHtiHimimtim
aUjuuėjimą u i savo dafbus.
Stojo knygoje Ji ant
retina. Skyriaus užsibrėžta veik-i
Rg>

Hartford, Conn.

BARBORA

ALIŠIENE

A MB ER

Tėvynės pakluonėse
Mn]a

Mūsų sąjungos nariui

A. f A. STASIUI ANTANAIČIUI
mirus, žmoną ELENĄ, DUKRAS ir SŪNŲ su šeimomis
bei kitus gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame
ir kartu liūdime,
AMERIKOS LIETUVIŲ PENSININKŲ SĄ-GOS
CHICAGOS VALDYBA IR NARIAI

LekltoėUo dvasia patrljottae, kukurtoje kiekvienas gali atrasti tau
I Knyga gausiai Muštruota dafl. Vi• njof Eivaites. Spausdino DRAUGO
j spaustuvė. Knyga gaunama DRAU' GE. MARGINIUOSE Ir RAMUNES
valgykloje Chicagoje. Kaina su psrstontknu SL71 m. gyv. prideda dar
13 et valstijos mokesčių.
llllllllllllllllllUHIMIIinillllHIII
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rieš

GINTARO atsiradimą, kame. Daug vietos skiria asai
tarą, o dali iliustracijų sudaro i i GIFTS OITERNATIONAL-VAZNEU Ų krautuvės rinkinio. TTlasTa gintan> reikara kttksal Uetaveja
ar kttsr.)
Knyga didelio formato, a s o pusi, kisti rlitaliaL GraU dovana
kiekvienai progai.
Pubtiabnd by VA NOSTRAND REINHOLD Compsny. N s w York,
kuri tori savo skyriua: I.onnon, Toronto, Malbouma ir kitur. Kalas s s
SS.N.
IMtaois avvantojal dar prideda t l O valstijos

Mielam Tėvui Lietuvoje mirus, ilga
metį choristę
KAZĮ DOMARKĄ ir jo šeima,
giliai užjaučiame.
SV. PRANCIŠKAUS
East

ChicagOj

PARAP.

CHORAS

Indiana

Perskaitę Draugi duokite ji kitiems pasiskaityti,

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
D O V Y D A S P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-0852
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH VVESTERN AVE.

Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS
2 5 3 3 VVest 71 S t . , C h i c j g o
1 4 1 0 S o . 50th Av., C i c e r o
Tel. 4 7 6 - 2 3 4 5

AfKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUANICA AVE

Tel. YArds 7-1138-39

STEPONAS C. LACK (LACKAWIC2) ir SŪNŪS
Tel. REpubhc 7-1213
Tel. 974-4410

2424 W. 69th STREET
11028 Southvvest Highway, Palos Hills, Iii.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S O . CALIFORNIA AVE

Tel. LAfavette 3-3572

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 S O . LITUANICA AVE.

Tel. YArds 7-3401

POVILAS J . RIDIKAS
3354 S O HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1446 S O 50th AVE. CICERO, ILL

Tel Olympic 2-1003

CHARLES STASUKAITIS
Gordon Funeral H o m e

DRAUGAS, ĄBĄ8 Wmt $Srd St% Ckioago, IL

1729 S HALSTED STREET

Tel. 226-1344
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IS ARTI IR TOLI

X Adakris Petrauskas, Ame
rikos lietuviams labai gerai pa
— Vladė Grabauskaitė • FetJ. A. VALSTYBĖSE
žįstamo kompozitoriaus Miko
— Laisvės kovotojas Vladas rauskienė, balandžio 5 d. staiga
Petrausko sūnus, iš L o s Ange
šakalys L F B sukaktuvinėje sto mirė savo namuose, sulaukusi
les atvyksta šį savaitgalį į Lie
vykloje liepos 11-18 dienomis 75 m. amžiaus. Velionė buvo
tuvių Operos " I Lituani" ope
Lietuvių pranciškonų vasarvie gimusi Alytuje, Lietuvoje, k u r
ros spektaklį. Apsistojęs (pas
tėje Kennebunkporte, Maine, ištekėjo už Antano Petrausko i r
savo tetą Mariją Varnienę. Te
Ten
kalbės apie Lietuvos rezistenci abu emigravo Brazilijon.
X Kun, Albinas Spurgis, bu lefonu jį galima pasiekti: R E
ją okupuotoje Lietuvoje. Aktu išgyveno 7 metus ir grįžo į Lie
vęs delegatas iš Adelaidės, Aus 5-8942. Jis atgal išvyksta touj
aliomis mūsų dienų problemomis tuvon. Po pusantrų metų t. y.
tralijos, Marijonų vienuoliios po sekmadienio.
pasisakys rašytojas Vytautas 1937 m., Petrauskai atvyko Ar
visuotiniame susirinkime - kapi
x Aštooiras^eSImtamečiu ir
Volertas, žurnalistas Juozas gentinon ir daugiausiai gyveno
tuloje Romoje, k u r i a m laikui vyresniu Lietuvio Sodyboje gy
Kojelis, LB veikėjas [Balys Rau Villa Lugano lietuvių kolonijoj,
buvo atvykęs į Chicagą aplan venančiųjų su ių
gas ir jaunosios kartos atsto-! kur velionė praleido savo pas
vienmečiais
kyti savo brolio ir sesers šeimų draugais pagerbimas Sodybos
vai adv. Joana Kuraitė iš Ka- j kutiniuosius metus ir čia mirė.
ir kitų giminių bei artimųjų. Ry pažmonyje šį sekmadienį nuo
nados ir Linas Kojelis. J stu Velionė buvo palaidota balan
toj, šeštadienį, jis išvyksta j Los 2 vai. p. p. Birželinės pamaldos, Tautinių šokių ansamblis "Grandis", pagarsėję gražiu tautinių šokių atlikimu, vadovaujamas Irenos Smieliauskienės dijų ir poilsio savaitę atvyksta džio 6 d. Flores kapinėse, Bue
birželio 15 d. skrenda su tautinių šokių koncertais Australijon.
Angeles, kur d a r aplankys savo kultūrinė programa, šiltas ir
iš Los Angeles, Chicagos, Cle- j nos Aires mieste.
sesers dukrą ir pažįstamus ir iš šaltas užkandis, bealkoholinė
velando, Detroito, New Yorko, j — Antanas Bartkus, 49 me
ten per Havajus s k r i s atgal j atgaiva. Alvudo parengimuose ;
Philadelphijos, Waterburio, Wor tų, staiga mirė šių metų ba
Australiją.
nerūkoma, nesisvaiginama —
j cesterio, Bostono i r Toronto landžio 9 d. Buvo gimęs Argen
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į
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vyko į New Yorke birželio 12tuvišką veiklą bei muzikinius tas, kad iš Chicagos bibliotekų I DO prie elektros įrengimų, iš kur Scalos teatre, Milane, praėjo
X Bronius Kviklys, spaudos 13 dienomis vykstančią Lietuvių
j renginius.
j buvo išvogti visi t o s knygos eg- j a u buvo pasitraukęs į pensiją. 107 metai, kol mes, lietuviai, šį
darbuotojas, buv. " D r a u g o " re Bendruomenės ir Lietuvių Jau
Lietuvių visuomenė yra kvie- zemplioriai, kurių buvę kelio-: Palaidotas S a n Martin kapinėse. veikalą, sukurtą apie mus, k u r
daktorius, šį savaitgalį vyksta į nimo sąjungos politinę konfe
i
čiama
atsilankyti į šį koncertą " k a •• •
— Aleksandras Kailinis, mi- pabrėžiamas Lietuvos laisvės
PASIRODYS PIANISTAS —
New Yorką, k u r k a r t u su Lietu renciją.
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artimiau
susipažinti
su
šiuo
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Susirinkimas
išreiškė
pasitirė šių metų balandžio 13 d. reikalas, galėjome atvesti j savo
DR. JANEVIČIUS
vių informacijos centro darbuo- Į
gabiu ir talentingų jaunuoliu. į kėjimą leidyklos tarybai ir per- Kordobos mieste. Palaidotas šv. sceną.
tojais paruoš pastarojo m e t o
Jaunas chirurgas — pianis
X. 1 rinko jos 4 narius sekančiai Į Jeronimo kapinėse,
"I l i t u a n i " operos premjera
lietuvių rezistencijos raštų bei
tas Raymondas Janevičius suti
įvyksta
birželio 13 d., 8 vai.
kadencijai
A
Kezį,
V.
Luką,
j
_
Marija
Morkūnaitė
de
Prie:
nuotraukų parodėlę, kurios eks-1
PASIDŽIAUGĖ
ko atlikti muzikinę programą
N. Gražulienę ir P. Aleksą, j to, 56 m. amž., grįžtant iš Mar vak. Kiti du spektakliai — bir
ponatai bus pateikti J A V Liet. j
DARBO VAISIAIS
birželio 14 d., sekmadienį, 2 vai.
Vietoje iš Chicagos išvykstan-j į e l Platos, žuvo auto katastro- želio 14 d., 3 vai. popiet ir bir
Bendruomenės ruošiamos politi- į
Lietuvių Bibliotekos leidyklos
p. p. Ateitininkų namuose (Ar
čio dr. S. Girniaus, nauja t a r y - l f 0 j e .
želio 20 d, 8 vai. vak.
nės konferencijos m e t u {New|
cher Ave., Rt. 171 ir - 7 S t ) , narių metinis susirinkimas, vy bos nare išrinkta Alina Skrup-|
Diriguoja Alvydas Vasaitis,
Yorke Church Center patalpo- į
Lemonte. Skambins klasikinės kęs birželio 7 d. Jaunimo cen skelienė. Artimiausiu laiku ta-.
pastatymo produkcija rūpinasi
se prie Jungtinių T a u t ų i r vė
tre, buvo darnus, darbingas ir ryba sudarys naują valdybą, i
muzikos kūrinius,
PRAEITIES
Kazys Oželis, režisuoja Paul R.
liau Lietuvių Kultūros Židinyje,
Dr. Raymondas yra bebaigiąs Praėjo kukhos penkerių ™ e t ų i D a b a r leidyklai priklauso 941
Williams, dirigento asistentas
Brooklyne.
chirurginę rezidenciją Mercy j sukakties minėjimu. Mat, 1976 n a r i a i
PUSLAPIUOSE
Arūnas Kaminskas, chormeiste
liogninėje, Chicagoje ir nuo lie- • m - °uvo išleistas (tada d a r l i e t . į p u ^ t ^ , valandos užsitęsęs!
Birželio 12 d.
riai Alfonsas Gečas ir Emilija
X Alvyde K t u t y t ė akompa
pos pradžios persikelia į Toledo, i foto archyvo vardu) pirmasis • i r s k l a n d ž i a i y y ^ susirinkimas! 1798 m. prancūzai užėmė Sakadolskienė, choreografė Vio
nuos vargonais Šv. Mergelės Ma
O h , kur "Medical College of j leidinys — "Palikę tėviškės n a - l b a ~ t a s užkandžiais bei kavute. ! Maltos salą.
leta Karosaite, meninė priežiūra
rijos Gimimo parapijos chorui,
__L?
,. , ,
ai ___ A. , !
, __?, - I m
_*r V « ? i m u m , li*_.
Ohio"
tabulinsis
toliau plastiki! m ut is_"" — aoPniieo **•
Kazimiero lie1915 m. gimė bankininkas dail. Vladas Vrjeikis, scenos rei
(bk).
giedant iškilmingas giesmes šį
nėje chirurgijoje. Raymondas ^ ų kapines. P e r tą laiką išDavid Rockefeller.
sekmadienį 10:30 v a i birželio
kalų vadovas Jonas Paronis.
x R ū t a Rakštytė, Juozo ir nebuvo eilinis medicinos studen- leista keliolika vertingų knygų, j AR1TNASI ŠV. ItAZJMIERO
1917 m. Graikijos karalius
trėmimo minėjimo pamaldose.
Dainuoja premjeroje ir t r e 
JLTMIJEEJINIAI METAI
Jadvygos Rakščių, gyvenančių tas. Jo keliolika straipsnių jau laukia eilės dar keletas leidi-1
Konstantinas atsisakė sosto ir čiame spektaklyje Dana StanX Linas Rimkus, "Draugo" Hickory Hillb, lli, duKtė, nese buvo paskelbta mediciniškoje nių.
1984 metais sukanka penki jjį perdavė sūnui Aleksandrui. , kaitytė, Stefan Wicik, Algirdas
redaktorius, išvyko į New Yor niai baigė Elmhurst College gai spaudoje.
Metinį susirinkimą pradėjo šimtai" metų nuo š v . K a z i m i e r o ! 1924 m. gimė J A V viceprezi-' Brazis, Jonas Vaznelis.
Nežiūrint sunkių ir
ką dalyvauti politinėje konfe lestingųjų seserų mokslą ir gavo ilgų darbo valandų medicinos leidyklos tarybos pirm. kun. „ ^ ^ ^
Katalikiškos lietuvių dentas George Bush.
Margarita Momkienė, Bernar
rencijoje, kurioje
pranešimus bakalauro diplomą (iš Nursing). studijose, Raymondas neapleido Alg. Kezys, pakviesdamas pir- organizacijos jau d a b a r pradeda i 1940 m. japonų lėktuvai sudas Prapuolenis ir Operos cho
padarys Valstybės departamen Ji pradės savo profesijoje dirb ir muzikos, kurią jis mokė_i nuo į mininkauti Bronių Kviklį. Se- jsvarstyti būdus ir galimybes, : bombardavo Chunking, Kinijoj. I
ras dainuoja visuose spektak
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Ni
to aukšti pareigūnai. Tikimasi, ti Christ ligoninėje, Oak Lawn, ankstyvų
*_! ė Gražulienė. j kaip šią sukaktį tinkamai pa-' 1970 m. palestiniečiai parti- liuose.
. . savo gyvenimo dienų, j į*"? ™™
kad jie praneš? dabartinės politi 111, oneoiogijos skyriuje. J i yra
Studijuodamas Urbanoje. jis [ Prisiminti ir susikaupimo minu-; „unėti. Taip tuo reikalu kal-'zanai sudegino Jordanijos a m - ' Antrame spektaklyje pagrin
kos linkmę pavergtųjų tautų, baigusi Kr. Donelaičio lituanis muzikos mokėsi pas prof. Ken- t e Pagerbti mirusieji leidyklos haai K a n a d o s |_ Katalikų fede- ; basadą Beirute, Libane.
j dines partijas dainuoja Nerija
taigi ir Lietuvos, atžvilgiu.
tines mokyklas ir gerai moka
I nariai - rėmėjai: Petronėlė Dun-1 T3iCijos v a d o v y b ė > Lietuvos ___-! 1971 m. prez. Nixono duktė! Linkevičiūtė, Rex _________ Algis
lietuviškai, domisi
lietuviškais
x Dr. Aldona Moge-iytė-Wa_- daliems, VI. Jakubėnas, preL Pr. j n i g ų vienybės valdyba ir I_RFK I Tricia ištekėjo už Edmund Cox j Grigas ir Vytautas Paulionis.
X Nijolė Kkulčienė, "Drau
reikalais.
iker, Evanston, UI., pratęsė Juras, Dan Kuraitis, Jonas Pu- federacijos valdyba J. A. Vai- Baltųjų Rūmų rožių sodelyje.; Balete pagrindines partijas
go" rinkėja ofsetui, buvo susir
zinas ir Motiejus Strumskis. Pe stybėse.
j 1978 m . atėjo žinios, kad apie j šoka Birute Barodicaitė, Vikto
gusi ir paguldyta Little ComX Vytautas Lazauskas, Chi- "Draugo" prenumeratą su 20
reitų metų metinio susirinkimo 1 Pasaulio Liet. k a t . bendrijos 118,000 žmonių žuvo partizanidol.
auka
lietuviškos
spaudos
pany of Mary ligoninėje. D a b a r cago, U I , aplankė "Draugą",
ras Barauskas ir Gregg Begley.
protokolą perskaitė Laima
Alek..
. valdyba birželio 5 d. turėjo po- niame kare Rodezijoje.
j Kadangi t a i yra nauja opera,
jau yra grįžusi n a m o ir pama pratęsė prenumeratą ir pridėjo stiprinimui Dr. A. Mogenytę- ..,_ . . . .
^ „ ^ 3 taip pat buvo 1
! \dsus prašome atvykti šiek tiek
žu sveiksta gydytojo ir vyro 9 dol. lietuviškos spaudos para "VValker skelbiame garbės pre- šiene. Atskirus pranešimus apie ^
Stasio priežiūroje.
mai. Labai ačiū. V. Lazauskas numeratore, o už paramą taria atliktus darbus pateikė tarybos, s v a r s t o m i ^ jubiliejaus reika-! Buvo įsisąmoninta, kad šis anksčiau, įsigyti (libretą ir jį
Marcįuette Parko lietuvių kolo me labai ačiū.
pirm.
Kezys,i rvaldybos
Vysk. V. Brizgys painfor-į jubiliejus turėtų apimti visų j perskaityti, kad visi suprasta
PetrasA Aleksa
_žd. dr. pirm.
Sau j ^
X LB Cicero apylinkės ruo nijoje t u r i gėrimų užeigą.
mavo, k a s tuo reikalu manoma kraštų lietuvius. Dėlto tarpval- me, k a s vyksta a n t scenos.
X Į Australiją išvyksta šie lius Girnius. Suminėtos jau
šiamas Baisiojo Birželio minė
Kanadoje ir Kunigų Vienybės stybinė komisija šiam minėjimui
X Sister Grace Carol. Le- ' G r a n d i e s " šokėjai: V. Didž- išleistos, dabar leidžiamos ir valdyboje. Saulius Kuprys, LR-; organizuoti bus sudaryta Pašau- j Bilietą kasa bus atidaryta
jimas bus birželio 21 d., 12 vai.
kiekvieno spektaklio dieną dvi
Šv. Antano parapijos salėje. mont, UI., Bronė Dikinienė, Chi- balytė, V. Gudas, L. Kaušaitė, ateityje leisimos knygos. Šiuo K F pirmininkas, painformavo lio Liet. kat. bendrijos valdybos. I
valandas prieš spektakli.
Kalbėtojas — Linas Rimkus. Po cago, UI., atsiuntė po 5 dol. au L. Kučas. L. Laurušanis, L. metu jau atiduota M. Morkūno apie federacijos numatomą šauk- Kitos komisijos b u s sudarytos I
Visi, kurie rezervavo sau bi
paskaitos programą atliks Cice kų. B. Dikinienė. kurios a u k a Leseckas, 2. IJetuvninkaitė, A spaustuvei spausdinti kun. J. ti ^ b o s posėdį, kuriame, be
Amer.
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kat.
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val
lietus
Vaznelių krautuvėje i r
ro studentai, juos paruošė ak buvo už kalendorių, d a r pridėjo Meilus, V. Momkutė, R. Plioply- Prunskio redaguota knyga "Si- k i t ų d a l v k ų ^ ^
^
^ ^ dybos ir Kunigų Vienybės val
dar
neatsiėmė,
prašomi fld šio
torius J. Balutis ir E . Radvi prierašą: "Jūsų kalendorius man tė. A. Polikaitis, D. Polikaitytė, biro lietuviai". J a u paruoštas [stoad fc
jubiliejaus galimumai
dybos.
Pasaulio
Liet.
kat.
ben-!
penktadienio
6
vai. vak. j u o s
Nuoširdus ačiū. R Sinickas, R. SmUgaitė, G. spaudai, surinkta teksto medžią- i i r uždaviniai. Daugumas mano.
lienė. Visus Cicero ir apylinkių I la*>aJ patinka'
drijos pirmininkas prof. J. Meš būtinai afetbntL
Sodonis, V. Sadauskas, R. Valą- | ga Br. Kviklio "Lietuvos bažny- k a d to i u b f f i e j a u a p r o g a b e t u .
lietuvius kviečiame gausiai da
kauskas kėlė mintį, kad šis mi-' Dd p__rimatymo spe_rt____tao_e!
X Baniutė ir Romas Kronai vičiūtė,
irim,-+i>
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JT.
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L. VVasiliauskaitė,
E.',< .čių"
knygi.i
'Vilkaviškio _ _ _ _ _ _ _
lyvauti,
(pr.).
nėjimas neliktų vien praeities
nuo birželio 1 dienos perėmė Vasiliauskas, L Vieraitytė
vių
kongresas
turėtų
būti
šauA , vyskupija". Renkamos aukos
kiamas Washingtone. Posėdy- prisiminimu. Reiktų, kad mūsų
x Dėmesio, šokėjai! š i va PLB valdybos leidžiamo "Pa
Zalatoriūtė ir __. Žygas. Kartu šios knygos leidimui finansuoti.
je buvo kelta mintis, kad kolek- j rašytojai, žurnalistai ir mokslikarą, birželio 12 d., šaulių tau saulio lietuvio" administraciją.
vyksta ir akordeonistas Ąžuo Dedamos pastangos veikalą iš
tinių šokių grupė "Vytis*' ruo- PLB valdyba išreiškė
tyvinį lietuvių istorikų veikalą; ninkai giliau pasvarstytų, prieš
didelę las Stelmokas.
leisti d a r šiais metais.
Zenonas Ignonls
šia -- Šokėju šokiai O. 8:30 buvusiai darbščiai administrato
apie šv. Kazimierą reikia išleis- į kokius uždavinius šiandien stovi
Iš iždininko S. Girniaus pra
valandą vakare, šaulių namuo rei Dainai Kojelytei i r jos talki
X Vincas ir Elena Vasiliaus
ti anglų kalba. Buvo suminėta jau pasauline pasidariusi lietunešimo paaiškėjo, kad leidykse. 2417 West 43rd Street. Bi ninkams Sauliui Girniui ir Ra kai praėjusio gegužės mėn. pavisa eilė asmenų, kurie būtų.vybė. Tam tikslui prof. Mešlietai — 4 dol. Groja — One munei Kubiliūtei. "Pasaulio lie- baigoje buvo nuvykę j P u t n a - , l o 8 , P » ^ u d i d ^ į f ^ 9 u d a r ė kviestini šiam veikalui para- kauskas pasiūlė net keletą temų. |
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kaus įvertinimo Vakarų pasau
1941-1944
prie Rochesterio, N. Y., pas sūnų
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Spaudai parengė Klemensas Jftra
čia visus kelionėn laivu po Ka 'Draugo" prenumeratas. Ačiū.
knyga apie lietuvių ekslibrius.
na susilaukė neseniai dukrelės.
x
Jonas
KanovaJas,
Palos
Pilnas tr tikslus imigracijos patarnavimas.
Tai lietuvio karo kapeliono dieno
ribų jūrų salas — 1981 m.
Leidyklos nariai pareiškė kai
Džiaugiasi naujagime dukrele
Hills,
Algis
Suvaizdis,
Berwyn.
raštis
Antrojo pasaulinio karo metu.
gruodžio mėn. 5 d. Informacija
KONSULTACIJA ffi PARUOSIMAS
Brookf ield, I ^ v a i V y ^ ^ t a s ir Krkstina, sū kuriu r»astabų bei miomonių kny
111.,
Jonas
Kelertas.
ir registracija pas American
finansavimo
Leidėju Bronius Ignatari-tas.
nelis Petrukas sesute, o Vytau gų leidimo ir j ų
Peticijos
Travel Servcie Bureau, 9727 S. 111 Anelė šuiaitis. O c e r o , UI., to tėvai — dešimtuoju anūku, reikalais. Taip p a t jie teigiamai
Piritų atspaudai
Spaudė: Pranciškonų spaustuvė
Weestern Avenoe, Chicago, UI. visi buvo užsukę j "Draugą", Kristinos m a m a — trečiuoju įvertino leidyklos vadovų dar
Brooklyn,
N. T. 1980. Knyga dide
Pr_Jymai
Fotografijos
pratęsė prenumeratas ir paliko
bus
ir
išreiškė
jiems
padėką.
RO*U3, tH. (312) 238-9787.
lio
formato,
286 pusi. Kaina su
anūku.
po 10 doL aukų. Labai ačiū.
persiuntimu
$8.95.
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Susirinkime
dalyvavę
autoriai
(ak.)
x Catherine ribuskis. EverX Sol. Pn_dendja Bickkjmė, buvo pakviesti t a r t i savo žodelį.
niinois gyventojai dar prideda
x Akiniai siuntimui į Lietu green Park, 111.. dėl senatvės ir Evanston, UI., pratęsė "Drau
Br. Kviklys kalbėjo apie ' l i e t u 48
ct. valstijos mokesčio.
55 East Monroe Street
vą. Kreipkitės j V Karosaite — akių nusilpimo prašė sustabdyti go" prenumeratą ir pridėjo di
vos bažnyčių" tomus, kurių pir
P-Hali 3 utim siųsti:
Optical Studio 2437 V_ W. U- 'Draugą" ir t a proga atsiuntė desnę auką. P. Bičkienę skel- masis buvo labai šiltai sutik
North Mezzanine
thuanian Plaza Ct. (69th St.) 10 dol. auką už kalendorių ir ka- į biame garbės prenumeratore, o tas išeivijoje ir okup. Lietuvoje.
DRAUGAS, 454S W. 63rd St.
Chicago, m . 60629. Telef. — ledines
TeL (312) 9 2 2 - 1 1 1 1
korteles.
Nuoširdžiai už paramą ir lietuviškos spau- Antanas Mažiulis, pakviestas
Chicago, H. 60629
778-ir7W
(ak.) dėkojame.
Idos vertinimą dėkojame.
redaguoti ir paruošti įžanginę
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