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— Nato kariuomenės vyriau
sias vadas gen. Bernard Rogers
kreipė jokio dėmesio.
(Tęsinys)
pareiškė Belgijoje, kad sovietų
Liud. A. Juzikis parodė, kad Panašius parodymus davė ir
Trūksta pašaro, mažiau mėsos ir pieno
prezidentas Brežnevas kalba apie
Meškuičių bažnyčios šventoriuje liud. V. Mišeikis.
(Tęsinys)
| nio vystymo klausimus, baigė sa! taiką, tačiau jo darbai rodo, kad
Liud. A. Vezniakas parodė, kad
susirinko daug privažiavusių žmo
jis ruošiasi karui. Sovietai skubiai
Pagaliau pirmasis sekretorius vo žodį sekretorius Griškevičius.
nių, iš jų išsiskyrė žemo ūgio žmo eiseną organizavo ir dalyvaujan
Po savaitės, spalio 28 d. vilniš
stato naujus SS — 20 raketų liz pripažino, kad „svarbus maisto
gus, pražilusiais plaukais, su aki tiems vadovavo bei nurodinėjo
dus. Šių vidutinių nuotolių bran produktų papildymo šaltinis bu kė "Tiesa", pasiremdama P. Griš
niais, apsirengęs juodu kostiumu, anksčiau nematytas vyriškis, že
duolinių raketų yra 252. Jos iš vo ir yra asmeniniai pagalbiniai kevičiaus paskaita centro komitet0
kuris viską organizavo: davinėjo mo ūgio, pražilęs, su akiniais. Pa
plenume, paskelbė vedamąjį
dėstytos 28-se vietose. Keturioli kolūkiečių, tarybinių ūkių darbi-j
įvairius nurodymus, surikiavo vi teikus vienodo amžiaus su aki
ka raketų lizdų pastatyti jau 1980 ninku ir kitų piliečių ūkiai", Jie Į "Sparčiau vystyti pašarų bazę",
sus į koloną, kiti jo nurodymų niais vyrų fotonuotraukas, jų tar
metais. Europoje sovietai turi gali gaminti ir parduoti valsty- Straipsnyje rašoma: "Penkmečio
klausė. Kadangi leidimo tokiai' pe ir M. Jurevičiaus, A. Veznia
daug daugiau raketų, negu Brež bei daugiau produktų, ypač mė- j pabaigoje pieno pardavimą valsprocesijai niekas nebuvo davęs, kas atpažino M. Jurevičių kaip or
nevas pripažįsta, pasakė gen. Ro sos ir pieno. Griškevičius ragina Nfcei visų kategorijų ūkiuose paly
tai jis, kaip LDT VK pirminin ganizatorių ir vadovą.
gers.
geriau supirkinėti iš gyventojų ginti su 1980 metais reikia padi
Liud. D. Gaižutis parodė, kad
kas, organizatorius įspėjo. Nežiū
dinti 19 procentų. Gyvulių ir
— Teismas išteisino daininko jų „perteklių". Partiniai, tarybi
rint į tai, grupiniai veiksmai bu eiseną organizavo ir jai vadova
paukščių
pardavimo valstybei
Elvis Presley gydytoją George niai ir žemės ūkio organai gy
vo toliau tęsiami: garsiai giedo vo anksčiau nematytas vyriškis
metinį vidurkį reikia padidinti
Nichopoulos, kuris per 11 metų ventojų tarpe turi plačiau dirbti
dami, neždami kryžių, procesijos su akiniais. Procesija trukdė eis
14 procentų".
prirašė narkotikus vartojančiam organizacinį ir aiškinamąjį dar
dalyviai iš Meškuičių keliu nuė mui, kėlė triukšmą. Fotonuot
Kaip matome, Maskvos įsaky
Presley tūkstančius tablečių. Dak bą, sudaryti kuo palankiausias
raukoje atpažino M. Jurevičių,
jo link Jurgaičių piliakalnio.
mas
uždeda Lietuvos partijai ir
taro advokatas aiškino, kad josąlygas kiekvienai šeima kaime
Liud. J. Tiknius ir S. Jokūbai kaip organizatorių ir vadovą
vyriausybei
nelengvus uždavi
klientas bandė atpratinti Presley laikyti galvijus ir kiaules, parduo
Analogiškus parodymus davė
tis parodė, kad procesiją organi
kuo daugiau produk- nius. "Tiesa" pakartoja išmintin
nuo narkotikų ir elgėsi kaip "ge ti• • valstybei
zavo ir jai vadovavo žemo ūgio liud. J. Jonaitis. Jis taip pat foto
«c
gojo vado Brežnevo gilius žo
rasis samaritietis". Jury tam pri C1JOS .
vyriškis, pražilusiais plaukais, su nuotraukoje atpažino M, Jure
Prezidentas Reaganas, nese džius, kad norint gauti daugiau
tarė.
akiniais. Savo veiksmu, kaip or vičių, kaip eisenos organizatorių
mėsos ar pieno, reikia galvijus
—JAV ambasadų Europoje ap niai kalbėjęs apie paramą atsili-į šerti. "Norėdami pastatyti dides
ganizatoriaus ir vadovo, nenu ir vadovą.
sauga buvo žymiai sustiprinta, kusioms šalims ir palietęs Sovie- j nį ir tvirtesnį namą, pirmiausia
traukė ir tada, kai buvo perspė
Liud. J. Joniką parodė, kad pro
ypač Austrijoje, Italijoje, Prancū tų Sąjungos žemės ūkio proble- j turime sutvirtinti jame pamatus.
tas VK pirmininko Juzaliūno.
cesija trukdė eismui. Stebėdamas
zijoje. Bijoma Libijos teroristų mas, .pastebėjo, kad sovietai turi Gyvulininkystės pamatas — pa
IL 1979 rugpiūčio 26 d. iš Ty eiseną, atkreipė dėmesį į organi
savo teritorijoje didelius maisto
puolimų.
tuvėnų į Šiluvą buvo suorgani zatorių ir vadovą: tai buvo vy
išteklius, tik jų nepanaudoja. Pre šarai", rašo "Tiesa". Straipsnyje
zuota maldininku eisena, kurioje riškis, žemo ūgio, su akiniais. Fo
— Kanados provincijų premje
suminėjo privačius že- toliau nurodoma: "mes su didetonuotraukoje atpažino M. Jure Prancūzijos prezidentas Francois Mitterrand sveikina Čado prezidentą Gou- rai ir centrinė vyriausybė susita zidentas
dalyvavo apie 1000 žmonių.
, , ,.
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.
le meile ir pagarba kalbame apie
mes
sklypelius.
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sovietų
.
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koumi
Ouaddei,
atvykusį
į
tarptautinę
Afrikos
šalių
konferenciją.
Paskelbta,
vičių,
kaip
tą
organizatorių
ir
va
Raseinių raj. LDT VK savo
,
-i
•» i • yvisi džiaugiamės
brandžia
Jlavą,
H
&
rė pravesti piliečių referendumą, žurnalas
„Ekonomieeskaja
Gaze'
, , .«
kad Čado prezidentas paprašė Libijos, kad ji išvežtų savo atsiųstus kareivius.
pranešime nurodo, kad gauti lei dovą.
*• i j ifton
» • - A - ' varpa, pergyvename, kad išau
kuris pasisakytų d ėl konstituci ta «• rašė,
'kad 1980 metais mdi- gintas
. ~ ^1*?
dimą pravesti minėtą maldinin
grūdas u,-,t™
būtų rūpestingai
jos reformų.
Liud. A. Rimelaitis parodė,
viduaJūs
ūkininkų
sklypeliai,
ku
kų eiseną į Raseinių raj. LDT VK kad procesija uždarė eismą Tytu
surinktas.
Tačiau
tokio pat su
— Valstybės sekretorius Hai- rie sudaro vos 1.5 nuošimčio dir
niekas nesikreipė ir toks leidimas vėnų m. "Tarybų" gatvėje ir to
gas patvirtino senate, kad Ame bamos žemės, išaugino visos So- judimo, tokio žmonių atidumo
nebuvo duotas.
dėl jis negalėjo pravažiuoti.
c .
fL~
i
dar neiauc.a pašalai". Straipsnis
rikos politika Viduriniuose Ry
Liud. A. Mikalauskas parodė,
„,
v
baigiamas
grasinimu, kad reikia
ąn
Lid. A. Simkevičiūtė ir V. Gle
tuose bus toliau pagrįsta Camp vietų Sąjungos maisto gamybos:, .6 .
kad nors leidimo procesijai nebu veckaitė parodė, kad procesija
31
nuos.
mėsos,
30
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David sutartimi.
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35 ~L™
nuos. >
y
t at<
vo gauta, 1989 rugpiūčio 26 d. trukdė eismui.
iš
esmės
keisti
į pašarų
— Iš Ispanijos valdžios koali , v . r.
v i i . - co gamybą, būtent,pažiūrą
cia ieškoti
atsiįvyko tikinčiųjų procesija iš Ty
III. M. Jurevičius aktyviai da
tlikimo priežasčių .
cijos
pasitraukė
15
socialdemokra
darzoviŲ, 64 nuos. bulvių ir 5o |
tuvėnų m. bažnyčios į Šiluvą. Ei lyvavo 1980 rugpiūčio 24 d. ti
(Pabaiga)
Laive
esąs
aukštas
sovietų
pareigūnas
tų.
Ši
centro
—
kairės
partijų
ko
Todėl
ir Lietuvos
nuoš.
vaisių
ir uogų. ūkio pagrin
senai kirtus 'Tarybų" gatvę, vi- kinčiųju procesijoje iš Tytuvėnų
Stokholmas. — Švedijos jūrų lapkričio revoliucijos minėjimo alicija gali subyrėti. Valdžia tu dinis varovas ragino centro komi
viškai sutriko transporto eismas. į Šiluvą.
laivyno
štabas atidengė trečiadie šventėje ir parade, kuris bus šį rėjo 350 narių parlamente 154 tetą: „reikia padėti gyventojams
Einantys garsiai giedojo. Jis, kaip
Atidėjo skridime
Kelmės ir Raseinių raj. LDT
balsus. Opozicijos socialistų parti įsigyti paršelių ir paukščių prie
nį, kad spalio 27 d. švedų Aspo sa šeštadienį
Tytuvėnų apyl. VK pirmininkas, VK leidimo procesijai nedavė.
Houston. — Trečiadienį teko
loje. Baltijos jūroje, buvo pradė
Švedai paneigia, kad jie nusi ja turi 121 ir komunistai — 22. auglio", nes gyvulininkystė, taip
per garsiakalbį visus įspėjo, kad
Is pažymos apie religinę proce ti kariniai pratimai, kurių metu
atidėti
"Golumbia" erdvėlaivio
leidžia sovietų spaudimui sugrą Jei socialdemokratai susijungtų pat su ja susijusios šakos reika
eitynės draudžiamos ir liepė iš siją matosi, kad eitynės trukdė
skridimą.
Kompiuteris sustabdė
su socialistais, jie sudarytų dau lauja ypatingo partinio dėmesio".
buvo bandomi slapti kovos su po
siskirstyti. Pakartojo tai 3 kartuseismui, pažeidė viešąją
tvarką, vandeniniais laivais metodai. Bu žinti laivą. Po 9 dienų tylos pir gumą.
laivo
iššovimą
vos 31 sek prieš
Teks daug padirbėti ir masines
mą kartą šį incidentą paminėjo
Liud. V. Navickas parodė, kad procesijos dalyviai neklausė val
numatytą
pakilimą.
Paaiškėjo,
— Gynybos sekr. Weinberge- informacijos priemonių darbuoto
procesija iš pradžių visiškai nu džios atstovu reikalavimu nu vo bandoma nauja povandeninė ir sovietu žinių agentūra, trum
torpeda. Pratimuose dalyvavo ne pai pranešama, kad laivas buvo ris išsiuntė pakvietimą Izraelio jams, propagandistams ir agita kad nešvari alyva užkimšo dvie
traukė eismą "Tarybų" gatvėje, traukti grupinius veiksmus.
tik karo laivai, bet ir helikopte įprastame pratimų kurse ir pakly gynybos ministeriui Sharonui toriams. Laikraščiai, radijas ir te jų pagalbinių motorėlių sistemą.
einantys kolonoje procesijos dalyriai bei lėktuvai.
do dėl blogo oro.
(Bus daugiau)
apsilankyti šio mėnesio gale Wa- levizija privalo plačiai ir kovin teks pakeisti filtrą, išvalyti ir iš
viai garsiai giedojo. Į įspėjimą negai nušviesti įašarų bazės stip-1 naujo pripildyti alyva. Įdomu,
Švedijos gynybos ministerijos
Švedijos ambasadorius Carl de shingtone.
karininkas Borje Johannsonas Geer du kart buvo pašauktas į
— Vidaus sekretorius James rinimo ir gyvulininkystės toles- kad šiai erdves programai buvo
išleista 11 bil. dol., o antrąjį erd
paaiškino spaudai, kad prieš Kremlių pasikalbėti su užsienio Watt nusiskundė spaudoje, kad
vės kelto skridimą sustabdė apie
šiuos pratimus gynybos įstaigos reikalų viceministeriu Igor Sems- gamtos apsaugos grupės puola ne
Sekretorius apie
100 dol. vertės filtras. Šie pagal
išsiuntinėjo karinėms ir civili kov. Jis reikalavo užbaigti švedų jo politiką, bet kritikuoja jo plau
biniai
motorėliai valdo vairavi
nėms įstaigoms raštą, pranešantį vilkinimą ir sugrąžinti laivą. Ne kus, nuplikimą, storus akinius atomine demonstraciją
mą,
ratų
nuleidimą ir sprausmiapie ginklu bandymus uždraus toli švedų teritorinių vandenų ir pan.
Washingtonas. — Kalbėdamas j n ių motorų sukiojimą
toje karinėje zonoje, netoli Karls- plaukioja 10 sovietų karo laivų, jų
senato užsienio reikalų komitete,
Lenkijoje tarėsi
kronos karo laivų bazės. Spėjama, tarpe: 2 naikintuvai, dvi korvesekretorius Haigas atidengė, jog
kad vienas tų raštu pateko į so tės ir viena fregata.
Virginijos linkimai
Nato štabe tarp įvairių karinių
"trys didieji"
Afrikos valstybių spaudimas Libijai
vietu agentu rankas ir sovietams
Švedijos vyriausybė reikalavo,
planų yra ir branduolinio ginklo
Richmondas.
—
Virginijos
gu
— Paryžius. — Prancūzu televi skelbė savo sukilėliu daliniams buvo įdomu patikrinti, kas tuose kad laivo kapitonas atvyktų į
dalinio panaudojimo planas. Nu Varšuva. — Lenkijos •vyriausy
bernatoriaus
rinkimus
laimėjo
zija transliavo Libijos kariuome įsakymą nešaudyti į Čado karei pratimuose bus veikiama. Kaip klausinėjimą švedų laivan, tačiau
matyta galimybė išsprogdinti, bės vadas Jeruzelskis, Bažnyčios
žinoma,
sovietų povandeninis nusileido ir sutiko vykti į kapito demokratų partijos kandidatas
nės vado Čade pareiškimą, kad vius, jei jie pirmi nepuls.
™ "k.vyskupas G:er.t> "
laivas pateko ant seklumos spa no Gušino vadovaujamą laivą. Charles Robb, mirusio prezidento branduolinį užtaisą įspėjimo tifo-| JSolidarumo"
pirmininkas Wale
jis gavęs vyriausybės įsakymą ap
Johnsono
žentas.
Virginijoje
jau
Egipto
užsienio
reikalu
minis
lais.
Toks
nestipraus
užtaiso
atlio 27 d., kada pratimai prasidė Švedai tačiau nesutiko atgabenti
sa
turėjo
dviejų
valandų pasikal
leisti Čado teritoriją. Televizijoje
16 metų gubernatoriais būdavo sargus išsprogdinimas atitinka bėjimą. Žinių agentūra paskelbė,
teris
Boutros
Ghali
išreiškė
Kai
jo.
buvo parodyti Libijos kariai, be
į pasikalbėjimą sovietų ambasa respublikonai, todėl komentato moję vietoje pademonstruotų ru
krauną savo mantą į sunkveži re viltį, kad Libijos Khadafi lai
Švedijos
kariuomenės
vadas
dos atstovų: karinio atašė Juri riai kalba, kad balsavimų rezul sams, kad tolimesnis jų puoli kad buvo pasikeista nuomonė
kysis savo nutarimo ištraukti iš
mis, kaip nugalėti Lenkijos kri
mius.
Čado savo kareivius. Toks pasi gen. Lennart Ljung trečiadienį j P r ^ m e n ir antrojo sekretoriaus tatai rodo, jog piliečiai toje vals mas, veržimasis į Europą gali su zę. Tokių susitikimų ateity būsią
Paryžiuje pasibaigusi Afrikos traukimas pagerins atmosferą įteikė vyriausybei išsamų rapor Borris Grigoriev. Jiedu dalyvavo tijoje nusivylę prezidento Reaga kelti atominį karą.
daugiau. Svarstyta, kaip sujungti
valstybių vadu konferencija irgi tarp Egipto ir Libijos, pasakė tą apie povandeninio laivo inci pirmajame kapitono apklausinė no politika.
Atsakydamas į senatorių klau
tautos jėgas bendram tikslui. Po
svarstė Čado klausimą. Tvirtina Ghali.
dentą. Vyriausybė vakar buvo su jime švedų laive. Švedų sutikimas
New Jersey valstijos guberna simus, Haigas pabrėžė, kad bran kalbio dalyviai atsisakė atidengti,
ma, kad šešios Afrikos valstybės
sirinkusi specialaus posėdžio šį atvykti į sovietų laivą laikomas toriaus rinkimai nedavė aiškaus duolinis karas tarp Sovietų Są
kas buvo kalbėta.
pažadėjo atsiusti Cadui savo ka Prancūzu spaudos žiniomis, Ca raportą svarstyti.
nuolaida, tačiau gynybos minis laimėtojo. Nors balsavo 2.28 mi jungos ir Amerikos neturėtų lai
Stebėtojai pabrėžia, kad tokių
reiviu, kurie išlaikytu tvarką ir do prezidentas Goukouni pažadė
Švedų karininkų žiniomis, po terijos pareigūnas pasakė: "Jei lijonai
žmonių, respublikonas mėtojo. Būtų tik klausimas, ku suėjimų prie bendro stalo nėra
rimtį. Prancūzijos prezidentas pa jęs Prancūzijos prezidentui Mit- vandeninis rusų laivas turi specia reikės naujų apklausinėjimų, mes
Thomas Kean turi tik 265 bal ris iš karo dalyvių pergyveno ma buvę jokioje komunistinėje šaly
žadėjo afrikiečiams duoti lėktu terrandui laikyti Čadą neutralų, lius šnipinėjimo aparatus. Nors nutarsime, kada ir kur jie įvyks".
sais daugiau už demokratų kan žesnę katastrofą.
vu kareiviams atvežti.
nesijungti į jokius blokus, siekti sovietų vyriausybė oficialiai atsi
Manoma, kad nors šis Haigo je. Tuo pačiu, Lenkijos komu
didatą James Florio. Teks iš nau
nistai oficialiai patvirtinę, kad jie
Prancūzų žinių agentūra skel tik savo piliečiu gyvenimo page prašė švedų vyriausybės dėl po
jo balsus skaičiuoti ir sprendimas pareiškimas -apie „branduolinę nebeturi valdžios monopolio ir
Gydytoju premija
demonstraciją" buvo skirtas se
bia, kad Libijos jėgų vadas pulk. rinimo. Komentatoriai pabrėžia, vandeninio laivo įplaukimo į šve
gali nueiti iki teismo.
dų
teritorinius
vandenis,
švedai
natoriams nuraminti, jis Europo turi ieškoti įtakingesnių partne
Radwan Salah turėjo pasikalbėji jog Čado — Libijos klausimo iš
Juozui
Stempužiui
Iranas paminėjo
je gali sukelti priešingą efektą, rių, kad galėtų valdyti.
mą su spaudos ir televizijos repor sprendime didelį vaidmenį su tvirtina, kad to negana. Bando
nes čia branduolinio karo klau
teriais. Tuo metu suskambėjo te vaidino naujasis Prancūzijos pre ma nustatyti, ką laivas veikė ka
Jau dvidešimt penkerius metus
KALENDORIUS
ambasados
puolime
simai
labai jautrus.
lefonas, pulkininkas trumpai pa zidentas Mitterrandas, pakeitęs rinėje zonoje.
Ohio Lietuvių gydytojų draugija
Lapkričio 6 d.: Leonardas, Ed
sikalbėjo, išblyško ir padėjęs ra politiką Afrikos šalių atžvilgiu.
Teheranas. — Tūkstančiai ira
Švedų laivyno pareigūnai tvir skiria metinę 1000 dol. premiją
gelį, pasakė korespondentams, Jam padėjo didžiosios Afrikos tina, kad sovietų laive šalia ka geriausiai tais metais pasižymė niečių paminėjo dviejų metų su spaudai, kad jos uždavinys nu viną, Ašvydas, Vigandė.
Lapkričio 7 d.: Ernestas, Kari
jog jis tik ką gavo įsakymą iš pul valstybės: Nigerija, Kenija, su ku pitono yra daug aukštesnio laips jusiam žmogui ar kultūriniam kaktį nuo JAV ambasados okupa galėti nuodingą amerikiečių ir
sionistų
propagandą,
kuri
siekia
na,
Sirtautas, Gatė.
kininko Khadafio tuč tuojau pa
riu prezidentais Mitterrandas tu nio karininkas, manoma — es vienetui. Šiemet dvidešimt penk vimo. Irane buvo religinė šven juodinti Irano revoliuciją, kuri
likti Čadą.
tė, nedarbo diena, demonstraciSaulė teka 6:27, leidžiasi 4:41.
rįs gerus santykius. Prisidėjo ir Al kadros vadas. Neaišku, ką jis vei toji Ohio Liet. gydytojų draugi
jon buvo suvežta daug mokinių užliesianti visus pasaulio vargšus
kė sovietų laive.
Iš Čado pranešama, kad prieš
jos
premija
buvo
paskirta
Juozui
ORAS
žiras, kuriam pradėjo nepatikti
Čado prezidentą kovojęs gynybos
Švedijos vyriausybė painforma- Į Stempužiui, lietuviškos radijo va- ir studentų. Girdėjosi "Mirtis ir sukelsianti juos prieš prispau
Khadafio
politika
ir
ambicijos
dėjus, prieš "didžiausią šėtoną"
Saulėta, vėsiau, temperatūra
ministeris Hissen Habre, nugalė
vo savo ambasadorių Maskvoje, Į landos vadovui Clevelande. Pre- Amerikai" šūkių.
plėsti
savo
valstybę.
Ameriką.
dieną
50 L, naktį 35 1.
tas su Libijos karių pagalba, pa
Ajatola Khomeini pareiškė
įsakydama nedalyvauti sovietų mija buvo įteikta lapkričio 1 d.

dar
sovietų laivą

LIBIJOS KAREIVIAI
PASITRAUKIA 1$ ČADO

DRAUGAS, penktadienis, 1961 m. lapkričio mėn. 6 d.
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Redaguoja Vyt. Grybauskas
Telef. — namų 847-1729

taidiką — 207 cm. „Žalgiris"
pasiruošimo rungtynėse du
kartus įveikė Minską 94-92 ir
107-86. O Vilniaus „Statyba"
su Rygos VEF pirmas rung
tynes laimėjo 98-69, o antras
pralaimėjo 82-85.

APŽVALGA
4144 So. Maplevvood. Chicago, IIištaigus 269-7557
60632

ŠALFASS
SUVAŽIAVIMO
DARBOTVARKĖ

nico8" ir „Ateities", o antro
sios tarp „Neries" ir „Litua
nica"
prieš
latvius.
Sekmadienį pirmosios rungty
nės tarp „Ateities" ir latvių
prasidės toje pačioje salėje 1:30
vai. p.p. Paskutinės rungtynės
bus tarp senų draugų „Neries"
ir „Lituanico8".
Kas laimės? — klausimas
būtų nerimtas, nežinant
komandų sudėties ir pasiruoši
mo.
Pagal gandus, latvių
komanda yra gera ir jau eilę
metų geriausia latvių tarpe.
„Neris" turi pilną dabartinį
sąstatą ir, be abejo, nemažas
ambicijas. „Ateitis" _ gera
jaunių komanda — bandys
Rūta ir Audra Tallat-Kelpšaitės
parodyti, kad jau gali kovoti ir
su vyrais. Pagaliau, „Litua- kas Fibak, argentinietis Clerk
kas", o į meisterio titulą pre
nicoje" nežinia, kas užims A. ir amerikietis Telscher.. Turny
tendavusi Mažeikių „Atmosfe
Bario vietą, o juk jis buvo ro laimėtojas gaus 100.000 dol.,
ra" nukrito, net į 6-tą vietą.
ilgametis komandos šulas, o paskutinei vietai dar liks
Antroje lygoje Klaipėdos
neseniai atsisveikinęs su 12.000 dol.
„Atlantas" nugali Vitebską 4-3
Chicaga ir su krepšiniu.
ir pirmauja savo grupėje dėl 5Kiekvienu atveju bus verta FUTBOLAS
9 vietų. Tuo tarpu pirmoje ly
praleisti šio savaitgalio popie
goje Vilniaus „Žalgiris" pra
tes Marąuette Parko salėje.
IŠ EUROPOS
laimi prieš Vorošilovgradą 1-0,
TAURIŲ
VARŽYBŲ

LAUKO TENISAS
JAUNOS
TENISININKĖS
BAIGĖ SEZONĄ

Šiaurės Amerikos Lietuvių
fizinio auklėjimo ir sporto
sąjungos visuotinis metinis
Vietinių gimnazijų lauko
suvažiavimas įvyks 1981 m.
teniso
sezonas čia nėra ilgas,
lapkričio 14-15 d. Clevelando
bet
jame
varžybų ir rungtynių
Lietuvių namuose, 877 East
netrūksta.
Net 4 mūsų jaunos
185th St., Cleveland, Ohio,
tenisininkės
L. Ragaitė, D.
44119. TeL (216)531-2131.
Žymantaitė bei Rūta ir Audra
Seat., lapkričio 14 d.
Tallat-Kelpšaitės atstovavo sa
Pradžia — 11 vai. ryto.
vo mokykloms lygos pirmenv1. Suvažiavimo atidarymas. bėse, paskui rajonų varžybo
2. Invokacija.
se ir pagaliau — Illinois vals
3. Prezidiumo sudarymas.
tijos turnyre.
4. Mandatų ir rezoliucijų
komisijų sudarymas.
5. Sveikinimai žodžiu ir raš
tu.
6. Praėjusio suvažiavimo
protokolo skaitymas ir priėmi
mas.
7. Pranešimai žodžiu ir
raštu: centro valdybos pir
mininko, centro valdybos iždi
ninko, sporto apygardų vado
vų: Kanados, Rytų, Vid.
Vakarų, Pabaltiečių sporto
fed. Lietuvių sekcijos vadovo,
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės atstovo sporto reikalams,
JAV LB Krašto valdybos
atstovo
sporto
reikalams,
Kanados LB Krašto valdybos
atstovo
sporto
reikalams,
Laura Ragaitė
Lietuvių
Bendruomenės
Švietimo tarybos atstovo.
Laura Ragaitė žaisdama su
Kelly
Dolon rajoninėse varžy
8. Pranešimai tik raštu —
bose
iš
20 porų laimėjo pirmą
sporto šakų komitetų vadovų:
vietą,
lengvai
įveikdamos vi
krepšinio, tinklinio, leng. atle
tikos, plaukymo, stalo teniso, sas priešininkes, net finalinė
lauko teniso, šaudymo, golfo, se rungtynėse laimėdamos 6-0,
6-1. Jos atstovavo Lake Park
šachmatų, slidinėjimo.
9.
Garbės
t e i s m o mokyklai ir kvalifikavosi vals
tijos turnyrui. Cia kompeticija
pranešimas.
10. Revizijos komisijos pra buvo jau rimtesnė ir Laura, lai
mėjusi du ratus, iškrito trečia
nešimas.
11.
Diskusijos dėl visų me po labai lygios kovos. Dai
va Žymantaitė su savo
pranešimų.
2-3 vai. p.p. pietų pertrauka. partnere taip pat žaidė vals
tijos turnyre ir laimėjo 3 ratus.
12. Lietuvių sporto fondas.
13. Išeivijos sporto istorija. Rūta ir Audra Tallat - Kelpšai
tės perkopė tik pirmąjį ratą.
14. Valdybos rinkimai.
15. 1983 m. Pasaulio lietuvių Bendrai jų visų pasirodymą
reikia laikyti gana pavykusiu,
sporto žaidynės.
turint
mintyje, kad dabartinis
16. 1982 m. varžybinis
mokyklų
teniso lygis yra gana
kalendorius.
aukštas. Vieneto varžybose jos
17. Laisvės Olimpiada.
nedalyvavo.
18. Archyvo klausimas.
19. Suvažiavimo nutarimai.
20 Klausimai ir sumanyV. GERULAITIS
mai.
CHICAGOJE
Suvažiavimo
uždarymas.
21
Pastaba: Suvažiavimo atsto
Sekančių metų sausio 5 iki
vams nesuspėjus darbotvar
10
d. Chicagos Horizono stakės baigti šeštadienį, bus tęsia
dijone
įvyks tarptautinis teni
ma sekmadienį, lapkričio 15 d.,
so turnyras, į kurį pakviestas
pagal sutartą laiką.
Pageidaujanti?^ darbot ir V. Gerulaitis. Jame daly
varkę papildyti prašomi savo vaus tokios žvaigždės, kaip
McEnroe, J. Connors, čekas I.
pageidavimus pranešti.
Lende,
rumunas L Nastas^.ler,ŠALFASSgos centro valdyba

•

*

Antrojo rato kai kurios pir
mųjų rungtynių pasekmės.
— Meisterių taurės var
žybose: Lissabonos „Benfica"
— Muencheno „Bayern" 0-0,
belgų Anderlecht — Turino
„Juventus" 3-1, čekų Banik
Ostrau — Bielgrado „R.
Žvaigždė"
3-1,
olandų
Alkmaar — FC Liverpool 2-2,
Vienos „Austria" — Kijevo
„Dynamo" 0-1 ir t t
— Taurės laimėtojų varžy
bose: Dukla Praga — FC
Barcelona 1-0, FC Porto — AS
Roma 2-0, Rostovas — Frank
furto „Eintracht" 1-0, Bastia —
Tifliso „Dynamo" 1-1, FC Dundalk — Tottenham Hottspur 11, Budapešto „Vasas" — belgų
Leuttich 0-2 ir t.t.
Dėl UEFA taurės: prancūzų
Bordeaux — Hamburg SV 2-1,
Maskvos „Spartakas" — FC
Kai8erslautern 2-1, „Real"
Madrid - Iena 3-2, FC Valencia — Boa-vista Porto 2-0,
Milano „Inter" — Bukarešto
„Dinamo" 1-1, FC Winterslag
— Londono „Arsenai" 1-0,
Southhampton — Lissabonos
„Sporting" 2-4, Vienos „Rapid" — olandų Einhoven 1-0,
olandų Feyenoord — Dresdeno „Dynamo", 2-1, vokiečių
B. M. 'Gladbach — škotų Dundee Utd. 2-0 ir t.t.
Antrosios šio rato rung
tynės įvyksta lapkričio 4 d., o
svetur laimėtas įvartis skaito
si dvigubai.

bet lentelėje dar stovi 8-je vie
toje.

Subscripūon Rates $42.00 — Chicago, Cook County, Illinois and
Canada. Elsewhere in the U.S.A. $40.00. Poreign countries $42.00 -

— Išvykos į Ameriką antros i o m s pasaulio l i e t u v i ų
žaidynėms Chicagoje 1983 m.
komitetas jau turi kelionių
biurą, kuris tvarkys visus šios
kelionės reikalus. Tai vienas iš
didesnių Sydnėjaus biurų —
„ P a l a n g a " , kuris žada
Australijos sportininkams
geriausias sąlygas.
— Nekantriai
laukia
Australijos lietuvių sportinin
kai
ŠALFAS
s-gos
suvažiavimo
Clevelande.
Jiems labai rūpi, kokia bus
nauja centro valdyba ir kaip
toliau bus tęsiamas gana
sklandžiai pradėtas bendra
darbiavimas.
— Suprantama, kad
Australijos sportininkai po
antrosios sporto šventės
Chicagoje norės aplankyti ir
kitus Amerikos ir Kanados
miestus. Jie tikisi, kad naujoji
centro valdyba šį klausimą
nedelsdama išspręs ir paskirs
asmenį ar komitetą, kurs tas
gastroles sutvarkytų. Bijoma,
kad neatsitiktų panašiai, kaip
per pirmąją šventę Toronte,
kai centro valdyba atsisakė šio
darbo. Laimei, tada atsirado
V. G r y b a u s k a s ,
kuris
suorganizavo puikias gastro
les. Cia labai kreivai žiūrima į
vieno Amerikos lietuvių spor
to darbuotojo pareiškimą, kad
tokį žmogų turėtų susirasti
patys australiečiai.

— Meninėje gimnastiko
je pasaulio pirmenybės vyks
Muenchene. Sov. Sąjungos
rinktinei atstovaus ir jaunutė
vilnietė D. Kutkaitė, neseniai
laimėjusi Sov. Sąjungos taurės
— Baigiama ruošti loterija
varžybas.
kelionės išlaidų finansavimui.
Didžiausi laimikiai bus dvi
— Stalo teniso Sov. Sąjun kelionės į Ameriką su sporti
gos „Darbo Rezervų"pirmeny- ninkais.
bės įvyko Odesoje. Moterų kla
— A. Laukaitis, išvykos į
sėje kaunietė J. Danilevičiūtė
nepralaimėjo nė vienų rung Ameriką vadovas, šiuo metu
tynių ir tapo meistere. Ji lai atostogauja Tailande ir Siamo
mėjo ir moterų dvejetą, o miš įlankos salose. Sakoma, kad
ten tikras rojus gamtos ir
riame užėmė antrą vietą.
Nesinori
Lygos pirmenybėse „Darbo poilsio atžvilgiu.
tikėti,
kad
Antanas
gauto}
ten
Rezervų" rinktinė medalių ne
daug
poilsio,
juk
Tailande
yra
laimėjo, nežiūrint, kad J. Dani
levičiūtė ir laimėjo visas savo 7 moterys vienam vyrui.
— Sydnėjaus „Kovo" 6
rungtynes.
krepšinio ir tinklinio koman— Krepšinio pirmos lygos
moterų pirmenybių pirmąjį ra
tą Kauno Politechnikos ko
manda baigė be pralaimėjimo.
Ji laimėjo visas 5 rungtynes,
kurių paskutines dvi prieš Lvo
vą 80-72 ir prieš Penzą 87-84.
Moterų aukščiausios lygos
pirmenybės Vilniaus „Kibirkš
čiai" prasidėjo nesėkmingai.
Pirmas rungtynes Krymo sos
tinėje prieš Maskvos C ASK ko
mandą jos pralaimėjo 77-98.
„Kibirkšties" komandą šiemet
sudaro grynai jaunimas, nes
A. Rupšienė dabar yra tre
nerio pavaduotoja ir mažai bežais, o V. Bezelienė, G. Jan
čiauskienė ir Z. Kuzminskienė
ruošiasi tapti motinomis.

Tuo tarpu vyrų klasėje ant
Vytautas A. Krikščiūnas rasis ratas netrukus prasidės
Maskvoje. Kauno „Žalgiris" į
Maskvą vešis ir jaunąjį A.
IS LIETUVOS PADANGĖS Sabonį, aukščiausią Lietuvos

Palto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus ia jo
mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
•_
\
DRAUGO prenumerata, mokama ia anksto
metams
$42.00
$46.00
$42.00
$42.00
$40.00
$28.00

Chicago ir Cook County
Kanadoje (kanadiskais dol.)....
Kanadoje (U.S.A. dol.)
Užsienyje
Kitur — Amerikoje
Savaitinis

Vz metų
$25.00
$26.00
$25.00
$25.00
$22.00
$17.00

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

""
fij

• 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.

• Redakcija straipsnius taiso, savo
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
nesaugo. Juos grąžina tik is anksto
susitarus. Redakcija už skelbimų
turini neatsako. Skelbimų kainos1
prisiunčiamos gavus prašymą. '' •"*'

dos sekantį savaitgalį vyksta į
Camberrą, kur naujoje salėje
rungtyniaus su lietuviais ir
Australijos sporto institutu.
— Australijos lietuvių

VLADAS ŠLAITAS,

l

das šiais metais bus Lreelonge.
Ten bus išrinktos provizorinės
visų šakų rinktinės kelionei į
Ameriką, taip pat bus paskirti
ir treneriai, kurie jau galės
pradėti tų rinktinių paruošimą
A j
A.L.

. ! S , 1 . _.

Nesu Vėjo Malonėje
Suskirstyta: Rudenio saulės raūdonas ratas, Lietuviiki debesy*.
praktiškas svajotojas. 110 JHML
Kieti viršeliai. Išleido ATEmS"
1978. Aplankas Vilijos B2vatte*v
Spaudė Morkūno spaustuve. Kaina•» persrantfanu $5.73.
- :wBL gy*- prideda 5% valstijas
mokesčių. Užsakymus siųsti T
DRAUGO adresu.
4f-

Tel ofiso ir buto: OLympic 2-4159

0R. K. G. BALUKAS

DR. P. KISIELIUS

Akušerija ir moterų ligos .

Ginekologinė Chirurgija
6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford
Medical Building). Tel. LU 5 - 6 4 * 6
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS*:"
1443 So. 50th Ave. Cicero
n
Kasdien 13 vai ir 6 8 vai vak išskyrus
treč Sešt 12 rki 4 vai popiet

DR. IRENA KURAS
Tel.

ofiso H E 4 - 5 8 4 9 . rez. 3 8 8 - 2 2 3 3

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS'
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING

DR. PETER T. BRAZIS

....

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 71st Street
3200 W 81st Street
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 11:30
Vai Kasdien nuc 10 v ryto iki 1 v p p
vai. ryto iki 3 vai. popiet.
Ofiso tel RE 7 1168: rez.d 239-2919

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. J. MEŠKAUSKAS

0R. EDMUND E. CIARA

GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S - - *
OPTOMETRISTAS
Specialybė vidaus ligos — *&į*
2709 West 51st Street
2454 West 71st Street" OMf
Tel. - GR 6-2400
Vai pagal susitarimą: pirmad irketv l-4« (71-mos ir Campbell Ave. kampas).
7 9 antrad irpehkt 10 4 seštad 10 3 vai Vai pirmad antrad . ketvirtad TjBftjilM?
3 ik. 7 v p p Tik susitarus

• htĮi-

Ofs. tel. 735-4477: Rez. 246-0067

Ofs. 742-0255

DR. E. DECKYS

Namų 584-55Į&,-

Dr. ALGIS PAULUiS—

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

ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRUROtttt

1185 Dundee Ave. • g c » į
Elgin. III. 60120
-~»*
s.

Valandos pagal susitarimą.-^.^
Tel. 372-5222. 236-6575- —

DR, A. B. U ZVECKAS

Dr. ROMAS PETKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel - BE 3-5893
Specialybė Akiu ligos
3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

AKIŲ LIGOS — CHIRURG+JAy-*
Ofisai:
- - i,^,
111 NO WABASH AVE... , ,Valandos pagal susitarimą •••sri
.

Ofiso tel. — 582-0221

DR. JANINA JAKSEVlClUS

DANTŲ GYDYTOJA
8104 S. Roberts Road "L , 3
1 mylia j vakarus nuo Harlem A v e . ^
Tel. 563-0700
'_- į
Valandos pagal susitarimą

J0KSA
VAIKŲ LIGOS
6 4 4 1 S. Pulaski Bd.

valandos pagal susitarimą
Ofs PO 7-6000. Rez GA 3-7278

DR. FRANK PLECKAS

DR. A. JENKINS

(Kalba lietuviškai) »*/*•'—••
OPTOMETRISTAS — i M Tikrina akis. Pritaiko akinius, Ę„
"Contact lenses" .

2618 W 71st St. c i- i - * £ X f \ ' % f - 1 1

6132 S Kedzie Ave Chicapo
WA 5 2670 arba 489 4441

Daiva Žymantaitė

Vai pagal susitarimą

Įstaigos ir buto tel. 6 5 2 1 3 8 1

Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč ir sėst

DR. V. TUMASONTS
CHIRURGAS'
2454 West 71st StreeY
**"*
Vai.: pirm., antrad . ketv Ir pertktgoY?1?.
ir 6-7 — iš anksto susitar**.— i

DR. IRENA KYRAS

Ofs. tel 586-3166: namu 381 377?

DANTŲ GYDYTOJA

DR. PETRAS 2LI0BA

2659 W 59 St. CMcago
476-2112

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

Vai pagal susitarimą Pirm , antr, treč
ketv 10 iki 6 vai. šeitad 10 iki 1 vai
;

Tel REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
Lietuvis gydytoias
3925 West 59th Street
Vai

pirm

antr . ketv ir penkt nuo 12 4

vai popiet ir 6 8 vai vak Treč ir Seit
uždaryta

Uždary1a-ff*e~

Ofiso tel. 434-2123. namu 448-6195

Gydytojas ir Chirurgas

1407 So. 49lii Court. Cicero. IN.

Tel 7 3 / 5 W .

INKSTŲ. PŪSLĖS IR-- p s f t j
PR0STAT0 CHIRURGIJA
2656 W 63rd Streel į l Tl
Val antr 1 4 popiet ir ketv 5 / v a k " 3 "
Ofiso tel 776 2880. rez.d 448-554%

DR. FERD. VYT. KAUNAS
DIPLOMATE AMERICAN BOARD
OF FAMILY PRACTICE

_

DR. LEONAS SEIBUT+S

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal sos'tanma

••>• ĮĮ .11 j Į » }

DR. L D. PETREIKIS ^

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

— Tinklinio Lietuvos tau
rės varžybas moterų klasėje »iiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiinmiiiiiiniimiiiimiiiiiiiui|
laimėjo Jonavos „Azoto" ko f
VALIO JAUNYSTEI!
manda, finale nugalėjusi Vil
Los Angeles LB Jaunimo Ansamblio
niaus „Kooperatininką" 3-1, o S
prieš tai Kauno „Politechni 1
choras*„SPINDULYS" — 80 dainininkų
ką" taip pat 3-1.
S
Ei, Jaunyste! Tykus buvo vakarėlis. Kur tas šal
Respublikos jaunių ir jaunu I
tinėlis.
Korteliai sulojo. Karvelėli mėlynasis. Pasakyk
čių pirmenybėse pirmame rate
mergele.
Tėvynės maršas. Kad aš jojau. Šiandien mūsų
susitiko Vilniaus ir Kauno jau
šventė.
Valio.
Ko liūdi sesele. Miškų gėlė. Pamylėjau
niai. Sostinė išėjo laimėtoja 3vakar.
Plaukia
sau laivelis. Per tamsią naktelę ir kitos
1, nes pralaimėjo tik mer
populiarios
liaudies
dainos sukurtos mūsų garsiųjų kom
ginos.
pozitorių.
Į vyrų taurės varžybų finali
Diriguoja: Mokytoja Ona Razutienė ir komp. Bronius
nę 4 komandų grupę pateko
Vilniaus „Mokslas" ir „švie
Budriūnas.
sa", Šiaulių „Pedagogas" ir
Akompanuoja: Pianistės Raimonda Apeikytė ir Ona
„Alytus".
Barauskienė.
|
Smuikininkas Raimundas Mickus. Fleitistė Kristina
— Futbolo pirmenybės Lie s
Mickutė. Akordeonistas Rimas Polikaitis.
tuvoje eina į pabaigą. Vis dar
Plokštelę išleido Los Angeles LB Jaunimo ansambli*
pirmauja Klaipėdos „Grani I
|
„SPINDULYS".
Kaina su persiuntimu $8.95. Uisakymus
tas" pas save nugalėjęs Kau
no „Inkarą" net 4-0. Antroje |
siųsti: DRAUGAS, J5J5 W. 63rd St., Chicago, IL 60€t9.
vietoje stovi Kauno „KeUnin- ^•iiiiniiHHHiiiiiiinittiininiiiiiiiitiiiMiMiiiMiiiuHiMmiiiiiiiiiiiiiiMiiiiHiiiiiinnmJf

y
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TRUMPAI IS VISUR

KREPŠINIO TURNYRAS CHICAGOJE
Pabaltiečių
komandinis
krepšinio turnyras įvyks šį
savaitgalį Marųuette Parko
salėje. Atrodė, kad bus
didžiulis, dalyvaujant Clevelandui, Detroitui ar net Torontui su latvių ar net estų atstov a i s . Deja, š i o s v i s o s
komandos nubyrėjo ir daly
vaus tik 4 Chicagos koman
dos: Chicagos latvių komanda
— jų meisteris, „Lituanica" —
dabartinis mūsų meisteris ir
pernykštis pabaltiečių turnyro
laimėtojas Toronte, „Neris" —
daugkartinis lietuvių meis
teris ir Cicero „Ateitis" —
pernykštis mūsų jaunių meis
teris. Skaičius nedidelis, bet
titulų ir svorio pakankamai,
kad duotų gerų kovų ir
pritrauktų išlepintus Chica
gos žiūrovus.
Turnyras vyks taškų siste
ma, kiekvienai komandai žai
džiant, prieš k i e k v i e n ą .
Prasidės šeštadieni, lapkričio 8
d., 12:30 vai. p.p. Pirmosios
rungtynės bus tarp „Litua-
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DĖMESYS LATVIJAI
Turime tik vieną mums krau minį išnaudojimą. Kung
ju ir kalba artimai giminingą surinktais duomenimis iš sep
tautą — latvius. Todėl su ypa tintojo šio šimtmečio dešimt
tingu džiaugsmu norime pa mečio, okupantas Latvijai grą
tik
tarp
vieno
sveikinti savo brolius latvius, žino
lapkričio 15 d. Wright kole dešimtadalio ir vieno penk
džo salėje, Chicagoje, rengian tadalio mokesčiais surinktų
čius savo nepriklausomybės sumų. Latvijos socialdemo
kratų partija užsienyje yra pa
paskelbimo minėjimą.
skelbusi šitokį pareiškimą:
Latvijos nepriklausomybės „Latvijoje Rusijos pavyzdžiu
paskelbimas buvo padarytas yra sudaryta nauja klasė —
jų Tautinės Tarybos 1918 m. turtingas elitas su partiečiais
lapkričio 18 d. Taigi šiemet lat biurokratais. Darbininkija yra
viai švenčia jau 63-čias meti kietai išnaudojama, atlygini
nes. Latviams ši šventė bran mai žemi, o kasdienių reik
gi, nes tada pirmą kartą menų kainos labai aukštos.
istorijoje Latvija galėjo pasis Valstybė, kontroliuojama ru
kelbti visiškai nepriklausoma sų komunistų partijos, nusavi
valstybe. Tuo laikotarpiu lat na didžiumą Latvijos dar
viams buvo nemažas padrąsi bininkų gamybos ir panaudoja
nimas, kai jau pačią Pirmojo tai rusų imperializmo ir milipasaulinio karo paliaubų die tarizmo reikalams. Darbo uni
ną (1918 m. lapkričio 11 d.) jos yra biurokratų rankose. Jos
Anglija pripažino Latviją de nėra laisvos, o kontroliuo
facto nepriklausomą. Palaips jamos komunistų partijos. Jos
niui atėjo ir kitų valstybių ne negina darbininkų reikalų, o
vien de facto, bet ir de jure ne padeda išnaudoti darbinin
priklausomybės pripažinimas kiją". Šis pareiškimas buvo
ir priėmimas į Tautų Sąjungą. paskelbtas išeivijos latvių so
leidžiamame
Lietuvos ir Latvijos santy cialdemokratų
laikrašty
„Briviba"
(1970 m. 8
kiai visą laiką buvo draugiški.
nr.).
Nelengvas Lietuvos - Latvijos
sienų išprendimas buvo pa
siektas arbitražo susitarimu ir
atsikurianti Latvija laikė
Latviją slegia sovietinio že
bendrą frontą prieš besikėsi mės ūkio klaikūs sunkumai.
nančius gruobuonis bolševi Ne be reikalo Pabaltijy atsira
kus.
dęs anekdotas: .Koks yra nau
jausias Sovietų Sąjungos žem
Džiugu, kad ir išeivijoje lie dirbystės pagerinimas? — Ogi,
tuvių - latvių santykiai yra šil kad jie sėja kviečius centrinėje
ti. Latvių draugijų sąjungos Azijoje, o renka derlių Kana
pirmininkas Ilmars Berg- doje ir Australijoje'Vpridėkim
manis palaiko artimus ryšius ir Amerikoje.
su vadovaujančiais lietuviais,
Latvijos kolchozinis ūkis
dalyvauja lietuvių svarbes
niuose renginiuose, kvies tiek atsilikęs, kad pagal jų
damas ir lietuvių atstovus statistikos duomenis, paskelb
tus leidiny „Latvijas PSR tau
dalyvauti jų renginiuose
tas simnieciba 1971" pri
vačiuose sklypeliuose, kurie
Dar labiau lietuvius su lat tesudarė 4.6% Latvijos dirba
viais jungia bendra kančia mos žemės, buvo gauta toks
Maskvos okupacijoje. O ji yra procentas visos Latvijos že
abiems tautoms lygiai sunki, mės ūkio gaminių: bulvių 60%,
gal net sunkesnė latviams bent kiaušinių 34%, jautienos 35%,
tuo, kad į jų žemę didesnis pro pieno 39%, daržovių 58%, vilnų
centas rusų kolonistų yra pri 82%.
vežtas. Pabaltijo kraštuose da
bartinę padėti rūpestingai
tyręs estas Andrės Kung savo
neseniai išleistoje knygoje „A
Dream of Freedom" pateikia
daug duomenų apie dabartinę
priespaudą Latvijoje, kur
atkakliai vykdomas rusini
mas. Maskva, įvedusi rusišką
alfabetą uzbekams (daugiau
kaip 9 mil.), totoriams (arti 6
mil.) ir azarbeidžanams (per 4
mil.) turi kėslus ilgainiui tą pat
padaryti ir Latvijoje bei kitose
Pabaltijo valstybėse. Tokių
užuominų jau yra buvę. Rygos
politechnikos institute 13 kur
sų jau dėstoma vien rusų kal
ba, 8 vien latvių, o 16 abiem
kalbomis.

Sovietų Sąjungos vyriau
sybę daugiausia sudaro rusai.
Pagrobtosios tautos nustum
tos. 1980 m. Sov. Sąjungos
politbiure rusų buvo 10, o tik
vienas latvis, vienas ukrainie
tis ir vienas iš kazokų. Kitų
tautybių — nieko. Visos Sovie
tų Sąjungos komunistų par
tijos centro vadovybės tarnau
tojų devynis dešimtadalius
sudaro rusai, tik vieną dešim
tadalį turi kitataučiai, dau
giausia ukrainiečiai, kai tuo
tarpu rusų visoje Sov. Sąjun
goje tėra tik truputį daugiau
kaip pusė gyventojų ir tas pro
centas mažėja.

POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II-JO
IŠGYVENIMAS
Liks atmintini popiežiaus
Jono Pauliaus II pirmieji po
operacinio apmarinimo ištarti
žodžiai: „Broliui, kuris mane
sužeidė, atleidžiu iš visos šir
dies". Dėl to žudikas reikala
vo, kad jį būtinai teistų ne Ita
lijos, o Vatikano teismas,
tikėdamas, kad popiežiaus
atleidimas sumažins jam baus
mę. Bet pagal Italijos ir Vati
kano valstybių susitarimą kri
minaliniai nusikaltimai, atlikti
Vatikane, yra Italijos teisin
gumo kompetencijoje.

Kančios ir mirties pavojaus akivaizda

Pasveikęs popiežius Jonas
Paulius II pirmose viešose au
diencijose tūkstantinėms mi
nioms paaiškino, kaip jis išgy
veno savo kančią ir mirties
pavojų.
1981.X.7 dienos audiencijoje
kalbėjo: „Šiandien man leista
po ilgos pertraukos vėl tęsti
bendrąsias audiencijas, kurios
yra viena iš Romos vyskupo
ganytojiškos pareigos formų.
Paskutinį kartą maldininkai
buvo susirinkę į panašią au
dienciją gegužės 13 . Tačiau ji
negalėjo įvykti dėl visiem žino
mų priežasčių... Šiandien vėl
pradedamos po penkerių mė
nesių pertraukos. Taip bran
gaus man ir jums susitikimo
negaliu neprisiminti gegužės
13 dienos".
„ ,Tai Viešpaties gailestingu
mas, kad nesame sunaikinti*
(Raud 3,22). Tai žodžiai Dievo
tautos, kuriais išreiškiamas
Viešpačiui dėkingumas už iš
gelbėjimą, ir garbinamas die
viškasis Gailestingumas. Šian
dien noriu pakartoti tuos
žodžius prieš jus, broliai ir
seserys, susirinkusius į trečia
dienio audienciją. Noriu, kad ši
audiencija būtų atgarsis gegu
žės 13, tos bendrosios audien
cijos, kuri negalėjo įvykti dėl
pasikėsinimo į popiežiaus gy
vybę.
„Laike ilgų savaičių, kurias
praleidau Gemelli poliklini
koje, aš dažnai prisimindavau
pirmųjų Bažnyčios dienų Jeru
zalėje įvykį, aprašytą Apaš
talų Darbuose. Štai jis: Erodas
suėmė Petrą. Suėmęs įmesdino jį į kalėjimą ir pavedė sau
goti keturgubai sargybai po ke
turis kareivius. Po Velykų
ketino išduoti jį miniai. Taigi
Petras buvo uždarytas kalėji
me. O Bažnyčia karštai meldė
si už jį Dievui..."

Popiežius Jonas Paulius II-sis
Petras angelo buvo išvestas iš
kalėjimo ir kaip jis atsipei
kėjęs iš nustebimo, kas įvyko,
pasakė: „Dabar tikrai žinau,
kad Viešpats atsiuntė savo an
gelą ir išvadavo mane iš Ero
do rankų ir žydų minios kėslų"
(Apd 12,3-11).
„Aš prisiminiau šį Apaštalų
Darbų knygoje aprašytą įvy
kį, kurio žodžiai sudarė man di
delę paguodą. Kai , Petras bu
vo uždarytas
kalėjime,
Bažnyčia karštai meldėsi už jį
Dievui' (Apd 12,5). Aš pana
šiai, kaip Petras, uždarytas ir
paskirtas mirčiai, tuojau paty
riau Bažnyčios maldos veiks
mingumą. Patyriau iš tų, ku
rie buvo susirinkę anoje
neįvykusioįe audiencijoje.
Patyriau tą pačią gegužės 13
dieną, kai tik žinia bendravi
mo priemonėmis pasklido po
visą pasaulį. Toji žinia suža
dino atgarsius, atėjusius iš vi
sų pasaulio kraštų, iš įvairių
valstybių, jų galvų, daugybės
įvairios aplinkos žmonių. Ypač
ta žinia subūrė žmones mal
dai.

todoksai bei protestantai. Bet
ne tik jie. Meldėsi taip pat Mo
zės ir Mahometo sekėjai.
„Man sunku apie tai kalbėti
nesijaudinus. Esu giliai dėkin
gas visiems. Visiems, kurie ge
gužės 13 d. susijungė maldai.
Visiems, kurie liko ištvermin
gi visą mano ligos laiką mal
doje. Esu dėkingas už maldas
visiems žmonėms, mano bro
liams ir seserims. Esu dėkin
gas Viešpačiui Jėzui Kristui ir
Šventajai Dvasiai, kuri per tą
įvykį, kuris atsitiko Šv. Petro
aikštėje 17,17 valandą, įkvėpė
tiek širdžių bendrai maldai.
„Mąstydamas apie tą didžią
ją maldą, negaliu neprisiminti
Apaštalų Darbų knygos žo
džių, kur kalbama apie Petrą:
, 0 Bažnyčia karštai meldėsi
už jį Dievui' (Apd 12,5).

„,Taigi, broliai, mes esame
skolingi' (Rom 8,12). Skolingi
visiems. Pirmoje vietoje tiems,
kurie tiesiogiai išgelbėjo mano
gyvybę ir kurie padėjo man pa
sveikti: profesoriams, gydyto
jams, seserims slaugėms, Ge
„Vyskupų katedros ir para melli poliklinikos personalui.
Toliau popiežius atpasako pijų bažnyčios buvo pilnos Esu skolingas visiems, kurie
jęs tą Apaštalų Darbų knygos besimeldžiančių žmonių. Mel savo maldomis man gelbėjo at
vietą, kur pasakojama, kaip dėsi su mumis ir broliai or gauti sveikatą. Ypač esu sko

ANTANAS TULYS
DASAITIS

Jau apie pusė Latvijoje išei
2
nančių laikraščių yra rusų kal
Tos ištraukos parodo A T. meistrišką gebėjimą
Viena i i pirmaujančių pran ba. Viena Latvijos televizijos
cūzų literatūros vertėjų Lat stotis ir viena radijo stotis duo puikiai piešti žodinius vaizdų audeklus. Nežinau, ar
vijoje — Marija Silmane — da vien rusišką programą. Kai galima trumpiau, realiau, vaizdžiau nupiešti valakų
1971 m. areštuota ir uždaryta į buvęs Rygos televizijos stoties reformos pasekmėje išaugusį Lietuvos kaimą, kuris
psichiatrinę ligoninę. Ji jau ir vadovas Elinskis nenorėjo pradėjo nykti jau devyniolikto šimtmečio gale ir kurį
prieš tai buvo praleidusi trejus nusilenkti nuorodoms taip di galutinai sunaikino pasklidę Lietuvos dirvose krupametus Sibiro ištrėmime už ver deliu procentu plėsti rusišką vičiški matininkai. Taupiais, bet taikliais žodžiais,
timą į latvių kalbą Antoine de programą, jis buvo atleistas. sodriais sakiniais nupiešia savo gimtavietę, namus,
Saiht - Exupery ir kitos pran Latvijos surusinimo tragedija žmones, vaikystę, prisirišimą prie jų ir išgyvenamą
cūzų kūrybos. Net ir paleista iš ryški iš fakto, kad šiuo metu dramą, jausdamas, žinodamas, kad vėl išeina, ir jau
tų kalinimų rašytoja Silmale Latvijoje yra apie 100,000 lat paskutinį kartą, iš savo tėviškės. Regėjimas, girda
negalėjo gauti pastovaus dar vių mažiau, negu Sovietų oku nepajėgia įimti visą iš aplinkos ir prikrauti tėviškės
bo ar leidimo išvykti į Pran pacijos pradžioje, o rusų Lat meile sielos aruodus. Tiem nepritekliams papildyti
vijoje yra puse milijono jis, pasąmonės įkvėptas, elgiasi taip, kaip darydavo
cūziją.
daugiau, negu buvo nepriklau antikinis Antėjas, norėdamas atgaivinti išsekan
Latvių poetas Janis Mede- somoj Latvijoj. Rusų paaugo čias galias — glaudžiasi prie motinos žemės —
nis buvo ištremtas ir jo svei nuo 11% iki 30% ir tas procen nusiauna kojas ir vaikščioja basas. Gyvo kūno sąlytis
su gyva gimtinės garuojančia gaivastimi žeme išlais
kata liko taip palaužta, kad, tas nuolat daugėja.
vina emocijas, kurių ir laiko rūdys nesunaikina. Gal
grįžęs į Latviją, netrukus mirė.
dėl to A.T., nors jau 50 metų gyveno ne Lietuvoje, liko
Bet
laisvės
idėja
gyva
lat
Jaunas poetas Vilis Cedrins
mirė Vorkutos vergų stovyk viuose. Mes linkime, kad grei artimas lietuvių tautai. Galvoju, čia yra daug nusipel
loje. Okupantai bolševikai vyk čiau jiems ir visiems pabaltie- niusi jo motina. Ji buvo neraštinga, vartojo tik lietu
vių kalbą. „1933 m. grižęs Lietuvon, pajutau, kad
do Latvijoje, kaip ir kitose čiams laisvės saulė užtekėtų.
J.Pr. daug jos (motinos) išsireiškimų yra įstrigę ir pasilikę
Pabaltijo valstybėse, ekonomano galvoje" (A.T. laiškas, 63).
Be pirmagimio Antano, Tūliams gimė dar du
vaikai: Marijona ir Petras, kuris buvo septyneriais
metais jaunesnis už pirmąjį. Petrui tik gimus, tėvas
Atleiski, Viešpatie, kad šitą pilką taką,
išvyko į Ameriką užsidirbti pinigų. Jam išvykus,
Kad žemę taip svaiginančiai myliu,
šeima liko Baukuose. įdirbdavo savo žemės šniūrus.
Ir kad širdis, Tau šitiek tepasakius,
Laikė vieną arklį, vieną karvę, kelias aveles ir skerdė
Pavirto vėl arimų grumsteliu.
dvi kiaules per metus. Tėvas visą laiką atsiųsdavo
dolerių. Gyventi nebuvo sunku. Jie gyveno gal net
Kazys Brad&nas \ geriau už tuos, kurie turėjo didelius ūkius. Buvo

lingas Svč. Mergelei Marijai ir
šventiesiems Globėjams. Argi
galiu pamiršti, kad tai, kas įvy
ko Šv. Petro aikštėje, buvo kaip
tik tą dieną, kada prieš 60 me
tų Portugalijos Fatimoje įvyko
pirmasis Dievo Motinos apsi
reiškimas vargSams piemenė
liams. Kadangi visa tai įvyko
kaip tik tą dieną, pajutau ne
paprastą Marijos motinišką
globą, kuri buvo stipresnė už
žudomąjį šūvį".
Kitos savaitės (1981X14)
bendroje audiencijoje pop. Jo
nas Paulius II norėjo pasi
dalinti su tikinčiųjų minia sa
vo kelių mėnesių apmąstymais
apie „dieviškąjį bandymą".
„Sakau dieviškąjį ban
dymą, - kalbėjo popiežius,- nes
nors gegužės 13 d. atentatas
prieš popiežiaus gyvybę ir iš to
pasėkos (operacijos ir gy
dymas ligoninėje) turi žmogiš
ką dimensiją, tačiau tai neuž
temdo kitos, daug gilesnės
dimensijos — Dievo duotojo
bandymo.

užantspaudavo savo gyvybės
auka savo ganomąją ir mo
komąją tarnybą! ...Tik prisi
minkime Romos vyskupus, ku
rie sekdami Petru atidavė savo
kraujo auką.
„Apie šiuos dalykus sunku
kalbėti be gilios pagarbos, be
vidinio susijaudinimo. Jų auka
paliudijo prikryžiuotą ir pri
sikėlusį Kristų ypač pirmai
siais amžiais, ugdė Mistinį
Kristaus Kūną — Bažnyčią,
pagilino ir stiprino senovės pa
saulį gerąja Naujiena dažnai
kruvinų persekiojimų metu.
„Tai turėtų atsiminti visi, ku
rie atvyksta į Romą prie Apaš
talų kapų. Aš taip pat esu pilgrimas, svetimšalis, nes
Bažnyčia norėjo, kad čia pasi
likčiau ir užimčiau Romos vys
kupo sostą, po tiek čia garsių
popiežių ir vyskupų. Afi irgi
jaučiu savo žmogišką men
kumą ir todėl su pasitikėjimu
kartoju Apaštalo žodžius: .Ma
no galybė geriausiai pasireiš
kia silpnume' (II Kor 12,9). To
dėl su dėkingumu Šventajai
Dvasiai galvoju apie tą silpny
bę, kurią pajutau gegužės 13
dieną, tikėdamas ir nuolan
kiai pasitikėdamas, kad ji pasi
tarnaus Bažnyčios ir mano
žmogiškos asmenybės sustip
rinimui.
„Tokia yra dieviškojo ban
dymo dimensija, kurią žmogui
nelengva suprasti. Nelengva
ją išsakyti žmogaus žodžiais.
Tačiau apie tai reikia kalbėti.
Reikia su giliu nuolankumu
prieš Dievą ir Bažnyčią kalbė
ti apie tą didžiąją malonę, kuri
tapo manąja dalim, kuri buvo
suteikta kaip tik tuo metu, kai
pasaulis ruošėsi ypatingai
Sekminių šventei, skirtai pa
minėti I Konstantinopolio
prieš 1660 metų įvykusį Baž
nyčios susirinkimą, o taip pat
ir Efezo 1550 metų sukak
tį. Kada su jumis, brangūs
broliai ir seserys, apmąstau
gautą malonę drauge su kan
čia ir gyvybei pavojumi, kreUpiuosi ypatingu būdu į Mariją,
kuri vadinama ,Dievo malo
nės Motina', ir prašau, kad ši
malonė ,neliktų manyje bergž
džia' (I Kor 15,10), kaip ir kiek
viena žmogaus gautoji malo
nė. Prašau, kad per kiekvieną
malonę, kurią Tėvas, Sūnus ir
Šventoji Dvasia gausiai išlie
ja, gimtų toji jėga, kuri augtų
mūsų silpnybėse. Prašau, kad
ji augtų ir plistų kaip Tiesos ir
Meilės liudijimas, kuriam esa
me Viešpaties pašaukti".
J. V.

„Dievas man leido praėju
siais mėnesiais išgyventi kan
čią, pavojų netekti gyvybės.
Drauge leido man suprasti iki
pat gelmių, kad tai yra ne
paprasta malonė man, kaip
žmogui, ir tuo pačiu laiku, atsi
menant mano tarnybą, kurią
atlieku kaip Romos vyskupas
ir Šv. Petro įpėdinis — malonė
visai Bažnyčiai... Kristus pa
saulio Šviesa ir savosios avi
dės Ganytojas, visų ganytojų
Vadas, kančia, mirties pa
vojum ir sveikata paliudijo sa
vo Tiesą ir savo Meilę. Tai
laikau man suteikta nepap
rasta malone, už kurią esu
dėkingas Šventajai Dvasiai,
kurią apaštalai ir jų įpėdiniai
priėmė Sekminių dieną, kaip
Kryžiaus vaisių ir jų Mokytojo
bei Atpirkėjo prisikėlimą. ...
Kaip tik Šventoji Dvasia yra
,gyvybės teikėja'. Apie ją kal
bėjo Kristus apaštalams prieš
žengdamas į dangų: ,Kai ant
jūsų nužengs šventoji Dvasia,
jūs gausite jos galybės ir tap
site mano liudytojai Jeruzalė
je ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir lig pat žemės
pakraščių' (Apd 1,8). ... Tie
Kristaus, Viešpaties ir Atpir
kėjo, amžinojo sielų Ganytojo
žodžiai buvo skirti ir apaštalų
įpėdiniams ir tinka visiems
krikščionims. Jei tad visi yra
pakviesti liudyti prikryžiuotą
ir prisikėlusį Kristų, juo tad la Yda gelia mus net ir malo
biau tie, kurie iš apaštalų pa numuose, o dorybė mus guo
veldėjo ganymo ir mokymo pa džia net ir skausmuose.
reigą. Tiek daug Petro įpėdinių
C. C. Colton

mažiau garbės, bet nereikėjo taip sunkiai dirbti, kaip
aniems. Tėvas grįžo po 4-5 metų. Už užvargtus dole
rius pasistatė naują gryčią, pripirko žemės. Atrodo,
parsivežė jų nedaug, nes, tik vienerius metus pagy
venęs Lietuvoje, jų pritrūko ir vėl išvyko į dolerių šalį.
Žadėjo grįžti po 4 metų. Bet 1914 m. nelauktai susirgo
greitąja džiova, mėnesį pasirgęs, mirė. Palaidotas
Batavia, 111., miestelyje, esančiame apie keturiasde
šimt mylių nuo Chicagos.
Mūsų sukaktuvininkas, paūgėjęs, žiemomis
lankė pradinę rusų mokyklą ir ėjo paruošiamuosius
kursus į ponystę — vasaromis ganė. „Kiaulių nega
nęs — ponu nebūsi". Lietuvių rašto mokėsi pas
„daraktorių" Samulį. Nebuvo dideliai mokslu užsi
degęs. Tad, nors ir baigė mokyklą, mažai ko išmoko.
Jis pats su šypsena apie tai sako: „Matyt, buvau
prastas mokinys. Tačiau ,didžiąją kvitelę, leidžian
čią eiti prie pirmos komunijos gavau iš karto'. Gal
todėl, kad viliodavau klebono karvelius".
A. T., kiek sudužėjus ir suvyriškėjus, motina
prikalbėjo vykti pas tėvą, nes būsią visiems lengviau
gyventi. Bataviją pasiekė 1913 m. birželio mėn. Su
tėvu teko gyventi tik truputį ilgiau kaip metus. Su
Lietuva ryšiai nutrūko dėl prasidėjusio karo. Į ją A. T.
buvo grįžęs keliems mėn. 1933 m.
Brolis Petras išaugo aukštas ir stambus vyras ir
tarnavo pasienio policijoje. Mirė tragiškai 1934 m.
Sesuo Marijona ištekėjo ir augino sūnų. A. T. gavo
paskutines žinias apie savo šeimą 1947 m. Laiške
buvo pranešta, kad jo motina buvo mirusi Antrojo
pasaulinio karo metu. Jame buvo išskaičiuota, kurie
jo artimieji tebegyvena savo vietose ir kurių jau nebė
ra. Laiško baiga buvo mįslinga: „Mes dabar gyvena
me labai linksmai, sueiname, alų geriame ir dainuo
jame". Į vėliau rašytus laiškus nebuvo jokio atgarsio.

do. Jis galvojo grįžti Lietuvon pas šeimą ir norėjo kiek
galima daugiau susitaupyti dolerių. Bet įvyko kitaip.
Netikėtai tėvo mirtis padarė A. T. savarankišku ir
nepriklausomu. Nutarė mokytis.
Su mirusio tėvo paliktomis ir savomis santaupo
mis 1916 m. išvyko į Valparaiso universitetą, Ii dianos valstijoje. Prie jo buvo vienerių metų kursai
pasiruošimui į-High School, pati „aiskulė" ir keli
universiteto fakultetai. T. rimtai atsidėjo studijoms.
Ne tik mokėsi, bet ir mokė kitus lietuvius studentus
gimtosios kalbos — gramatikos, sintaksės ir net
literatūros. Lituanistikos mokytoją išsirinkdavo
patys studentai. Universiteto vadovybė jį tvirtin
davo ar atmesdavo. Yra pagrindo galvoti, kad A. T.
jau tuomet buvo studentų tarpe rimčiausias lietuvių
kalbos žinovas. Universitetas įtraukė jį į fakulteto
mokytojų sąrašą. Anksčiau taip nebuvo daroma.
Lituanistikos pamokų buvo dvi valandos kasdien. Už
tą darbą T. gaudavo valgį ir neturėjo mokėti už
mokslą. Tad likdavo tik kambario nuoma. Už moky
mą jam buvo duodamos įskaitos, kurios buvo pri
dedamos prie kitų gimnazijos įskaitų.
Studentas Tulys dirbdavo vasaros metu
raštinėse, redakcijose ar fabrike. Bendrai didelio
rūpesčio dėl lėšų nebuvo, nes jį rėmėjo pusbrolis Kazi
mieras Plungė, drauge su juo atvykęs į Ameriką. „Jis
man davė pinigų visada, kada tik paprašiau, ir tiek,
kiek prašiau". T. besimokydamas įsiskolino iki trijų
tūkstančių dolerių. Bet visa buvo grąžinta su šešių
nuošimčių priedu. Nuošimčius T. pridėjo savo noru ir
valia. Baigęs gimnaziją, T. buvo linkęs studijuoti lite
ratūrą, novelių rašymą, psichologiją, sociologiją,
kalbas. Bet vėliau susvyravo ir apsisprendė tapti
vaistininku: ir mokslas trumpesnis, ir darbas pasto
vesnis, ir pinigingesnis. Kaip dabar, taip ir tais lai
kais darbas lietuviškoje spaudoje buvo neužtikrintas
A. TULYS MOKOSI
Atvykusį sūnų tėvas įtaisė dirbti „mašinšapyje"; ir neduoningas. Baigęs Valparaiso universitetą dar
mašina kalė gelžgaliams skyles. Pramokęs Siek tiek išlaikė Illinois valstijos egzaminus.
(Bus daugiau)
kalbos, prašė tėvą, kad leistų į „public school". Nelei

**BVWS*1

DRAUGAS, penktadienis, 1961 m. lapkričio mėn. 6 d.

SVEČIAS B KALIFORNIJOS

Jungtinių Tautų metinis koncertas ir vakariene

Clevelande lankėsi Vladas Pa
žiūra, L S S Skautų brolijos skau
tininkų skyriaus vedėjas. T a pro
ga V . ir O . Jokūbaičių namuose
Spalio 31 d. įvyko didingas renginio leidiniuose figūravo P a 
įvyko Clevelando
skautininkų
koncertas Kennady Center ir va baltijo valstybės. Lietuvą repre
sueiga.
karienė Washington Hilton vieš zentavo jos atstovas dr. S. Bačbutyje, surengti Jungtiniu Tautu kis su žmona.
KALBĖS D R . K. ĖRINGIS
draugijos.
Koncertas buvo v i s u o m e n ė s su
Dr. Kazys Ėringis, neseniai pa
Šias iškilmes globojo preziden tiktas su didelėmis ovacijomis,
sitraukęs iš okup. Lietuvos, sek
tas ir viceprezidentas su žmono susižavėjimu. Jo dirigentas buvo
madienį, lapkričio 8 d., 4 vai. po
mis.
Fernando Lozano ir ž y m u s pia
piet Dievo Motinos parapijos di
Pirmą kartą programą atliko nistas Jorge Federico Osorio.
džiojoje salėje kalbės Clevelando
n e Amerikos, bet Meksikos fil
Koncerto pradžioje atidaromą
lietuviams. Rengia Clevelando
harmonijos orkestras, įsteigtas ir jį žodį tarė Amerikos Jungtiniu
BALFo skyrius ir maloniai kvie
globojamas Meksikos prezidento Tautų
draugijos
pirmininkas
čia visus atsilankyti.
žmonos Carmen R o m a n o d e L o - Elliot L. Richardson ir vėliau
pez Portillo, kuri atvyko kartu kalbėjo
V U K O SEIMAS
valstybės
sekretorius
su orkestru ir dalyvavo koncer Alexander Haig. Jis pabrėžė Jung
Lapkričio 7 — 8 d. Clevelan
t e ir vakarienėje asistuojama vals tiniu Tautų vaidmenį politinėje,
de, Lietuvių namuose įvyksta
tybės sekretoriaus ir ponios Haig. socialinėje bai tautu susiklausy
VLIKo seimas. Visuomenė malo
šis renginys b u v o taip pat ski mo plotmėje, ypač pabrėždamas
niai kviečiama dalyvauti vaka
riamas pagerbti diplomatinių mi didelį vaidmenį Amerikos Valsty
rienėje šeštadienį, 7:30 v a i vak.
sijų šefams bei ju žmonoms, ak bių Organizacijos (pietų ir šiau
Bilietai gaunami skambinant tel.
redituotiems prie Jungtiniu Ame rės) bei jos generalinio sekreto
481 — 5 1 8 3 arba 229 — 2419.
rikos Valstybių vyriausybės bei riaus H. E. Alejandro Orfila.
METINĖS ŽAIDYNĖS
ambasadoriams prie O A S (t.y.
y-1 Vakarienės m e t u g r o j o a r k e s t Siaurės ir Piety Amerikos organi ras, b e t kalbų j a u n e b e b u v o .
CLEVELANDE
zacijos).
32-sios Š.Amerikos Lietuvių Me
•Koncerte dalyvavo apde 3000 '
tinės Sporto žaidynės rengiamos ir vakarienėje apie 1500 žmonių.
1982 m gegužės 8 — 9 dieno T a i visa iškilioji Amerikos diduo
Į savo darbą įjunkite tikėjimo
mis Clevelande.
menė ir kitų valstybių ambasa dvasią. Nenaudokite s a v o balso
A n k s č i a u planuota balandžio doriai, kurių tarps ir Pabaltijo dejonėms apie pasaulio sugedi
24 — 2 5 d. data pasirodė netin valstybių atstovai. Visuose Ame mą. Kovokite dėl jo pagerėjimo.
kama, nes nebuvo įmanoma gau rikos Jungtinių Tautu draugijos
Channing
ti reikalingas patalpas.
Žaidynių
programa
apima
krepšinio, tinklinio, šachmatų ir
Nevv
plaukimo varžybas.
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Jaunavedžiai Marijus ir Ramunė (Jonaitytė) Čepai
Nuotr. V. Bacevičiaus
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Pagrindinė žaidynių vieta bus
Clevelando valstybinis univer
sitetas. Žaidynių vykdytojas —
Clevelando LSK "Žaibas".
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10 vai. ryto 5v. Mišių metu Die
Clevelando lietuvių organizaci
vo Motinos šventovėje giedos raOB o BERGLUNDODS
CHICAG0 DENTURE CLINIC
jos
prašomos ta savaitgalį neruoš
17 N. State St., S t e v e n s B l d g . O O O
*)QLA
movėnų choras, vadovaujamas G.
Spalio 25 d. Clevelando atei
ti
kitų
renginių.
Korsakienės.
tininkai susirinko pasiklausyti
pranešimų bei įspūdžiu iš Atei
tininku kongreso. Kongresai atei^Mllllllllllllllllllllllllllllllillllillilllllilllilllllllliilllllilillllllllllllllllllllllllllillllllilli
IF YOUR CAR NEEDS REPAIRS, DONT WATT. GET IT FDCED,
tininkijos gyvenime yra labai svar
BEFORE
IT OUITS.
S
§
b ū s įvykiai. Į kongresą, tarytum
See any of the dealers listed below
į uostą, suplaukia visi ateitininkiFor Complete Services On Airy of Tht FoUovring:
jos laivai sunešdami gėrybes, ku
s
* Auto body repairs — Painting * Tires — Balancing
riomis visi gali pasinaudoti. Kon
* Rust proofing — Detailing
* Replacement Parts
s
gresuose susikristalizuoja naujos
* Tune-ups — Brakes
* Transmission Work
idėjos, sumanymai, susidaro są
Satisfaction guaranteed at prices that can't b e beat
lygos pasikeitimams, papučia nau
ji vėjai, kyla entuziazmas... Clekviečia visus studentus į
PROTECT YOUR CAR AGATNST
velandas Chicagon buvo pasiun
WINTER'S WORST
tęs dešimt atstovų. Trys is jų —
*
Complete
Mechanical
&
Auto
Body
OUTSIDE:
Onry $89,95 w/ad
dr. A. Idzelis, S. Kazlauskienė ir
Services
PRESERVE A SHINE
- D . Staniškienė kongrese skaitė
* Engine Diagnosis
* Tune-ups
Tou'U nev&r have to. wax agatą.
paskaitas, kiti buvo dalyviai ir
• Tharougrhly hand wash entire car.
* Transmission Work
stebėtojai. Ilgesnius ir trumpes * Electrical * Air Conditioning
• Clean wheels & acrub whitewalto.
• Remove all greaae & dirt Irom
nius pranešimus apie kongreso * Front End Repairs
door jambs.
• Deoxidize all paint & chrome
1 9 8 1 m. g r u o d ž i o 2 8 d. i k i 1 9 8 2 m . s a u s i o 2 d .
darbus padarė dr. A. Idzelis, S. * Alignment/Brakes
surfaces.
Kazlauskienė, N . Balčiūnienė ir
• Remove all fine acratches, road
PHONE 579-0104
tar & tree aap.
D . Staniškienė. Pranešimus iš
• Preserve A Shine all painted &
310 East Burlington, La Grange
chrome surfaces.
klausę Celevelando ateitininkai
K a i n a $135.00 K a n a d i š k a i s a r b a
• Clean & dress vinyl roofs.
padarė pakeitimus savo vadovy 24 hr. emergency service call: 579-5066 • Vacuum interior & trunk.
$114.00 J A V d o l e r i a i s
bėj. Klubo valdyba, vadovauja
Complete intertor clean-up only
D & D AUTOMOTIVE
J25.00 with Preserve A Shine.
„Deposit" p r a š o m e siųsti p o l a p k r i č i o 9 d .
ma energingo ir darbštaus Romo
Complete Auto Repair Service
TIDY
CAR
ASSOC.
DEALER
Bridžiaus, pasitraukė. Jos vieton
D ė l informacijos kreiptis adr.:
15516 70th C t , Orland Park, IL
išrinkta nauja: dr. A. Idzelis, V. * Tune-ups * Brakes
* Transm'n Work * Exhaut Systems
Call: 5 3 2 - 3 5 5 5
Leparakas, D. Staniškis, J. Klio* Batteries/Electrical
World's Leading Auto Appearance
rienė ir M. Titienė. Dvasios vadu
1
Specialistą
2641 W. 71st St — Call 737-4176
pasiliko tėvas G. Kijauskas. Pra
ėjusios valdybos kadencijoje Cle EUROPEAN & AMERICAN MOTOR
J & S FOREIGN CAR REPAIR
REPAIR SERVICE
velando ateitininkus paliko, iš
Complete Auto Services
ON MERCEDES BENZ
keliaudami amžinybėn, šie bu
Volkswagon, Mercedes-Benz, PorscheKxpert Motor Repairs.
Mechanics
vę nariai: kun. J. Grigonis, St. trained in Europe. Sun Diagnostic Audi and B.M.W.
Stovykla bus Auberge de le Perdriere,
Service.
Towing
Service.
P.O. B o x 4 1 8 , St. D o n a t , C a n a d a JOT 2 C 0
Barzdukas, I. Malėnas, dr. }. Bal
6801 16th S t , Berwyn, Olinote
• Towing Service
čiūnas, J. Staniškis ir I. Čepulie 3541 N. Lincoln Ave. Call 929-4288
CALL — 749-3444
nė. Susirinkimo dalyviai juos pri
HECTOR'S AUTO CONSTRUCTTION
UNTVERSAL AUTO REPAIR SHOP
siminė ir pagerbė.
'iiiiiiiiiHimiiiiiiiiiiniiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminit?

PASIKEITIMAI P A S
ATEITININKUS

i

i

Montrealio Lietuvių Studentų
Sąjunga

La Grange Auto

xix-tąją

B E AL

SIUNTINIAI l LIETUVA
ir kitus kraštus
NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue,
Chicago, UI. 60632, Ui. 627-5080

ŽIEMOS

STOVYKLĄ

•

Jonas Brigis
815 Leduc Street
Montreal, Que., Canada H4L 2S5
Tel. 1-514-744-4543

Complete Auto Body & mechanical
Services: Tune-up. Brakes, Exhau»t
Systems.
Electrical.
TranamlSBion,
Towi.nj» Service.
4790 West North Avenue
Call: 745-5815—16
Entrance In Rcar

HAPJIY'S AUTO REPAIR
Vnder Jfew Management
Comp. body, fender worX & mechan
ical work. Tune-ups. brakes, starters,
alternators. exhaust systems & batterie* You name it — we do it.
Ask for Pat John
BALFO SEIMAS
3244 W. IRVINO PK. TeL 539-9057
Spalio 23 — 25 d. Detroite įvy
l'.ring thLs ad for 10% Disoourit

Complete Mechanical Services

* Tune-ups
* Brakes
* Transmission Repair & Tune-ups
• Batteries and Electrical
8836 S. Mackinavv Ave.

Call 768-5528

L U N T GARA GE
Specials on: Tune-ups, Winterizing,
Brakes, Engine & Transmission Oil
Changes, Snow Tire Mounting.
1760 W . Lunt, Chicago, DL
CALL: 764-1806

SIUNTINIAI Į LENKIJĄ
Siunčiame jūsų sudarytus siuntinius arba sudarysime siuntinius
iŠ Įvairių prekių. Pageidaujamos prekes: Cukrus, Crisco, kava, skal
bimo milteliai, skutimosi peiliukai, bandaželiai ir 1 1 .

PULASKI TRAViL AGEMCY
6050 S. Pulaskl _ Tel. 581-1200
5621 W. FultorHMi — Tel. 889-6473
Kreiptis ) GRASINA OLSZEWSKA

ko BALFo XX seimas Clevelando
BALFo 145 skyriui atstovavo: Ka
COMMUNTTY AUTO SERVICES
zys Gaižutis, direktorė Ona Jokū- , Complete auto body & mechanical

ARCHER AUTO PARTS
Archer A Kolnuur Avės.
4 blocks E. of Cicero Ave.
New - used & rebullt auto perta
for all makes
baitienė, V y t a u t a s Jokūbaitis ir! Services. Auto painting & damage re
ALT Starters & Tranam iSBions
Jonas Virbalis. Seimas praėjo dar pairs. Tune-ups, Brakes. Transmission Open 6 days a week — Mcm.-Sat
nioje ir darbingoje
nuotaikoje. repairs.
5244 SO. ARCHER AVE.
Call: 379-1085
Call 735-50SS or 735-S23S
Ona Jok&baitienė buvo perrinkta 5200 W. Monroe

Kasdien nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vak.
SeStad. nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. popiet
PROGRESSIVE

d. Šeštadieni, lapkričio 28 d., 7:30
v. v. Lietuviu namuose bus iškil
minga vakarienė — balius. Bilie
tai gaunami pas valdybos na
rius. Sekmadieni, lapkričio 29 d.

AL

FLORIDA
RFAT

M. A. Š I M K U S
INCOME TAX SERVICE
N O T A R I PUBLIC
4250 S. Maplevvood, teL 254-7450
Taip pat daromi VERTIMAI.
GIMINIU lakvUUmai. pildomi
PILIETYBĖJ PRAJTMAI Ir
i l t o k i . blankai.

SIUNTINIAI 1 UETUVą

TeL — 9K5-27S7
Vytautas Valantinas
milllllHIHllllHIlIUIHUIIIIIIIIUIIUIHIIIUI
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Advertise In The Daily "Draugas"

BELL REALTORS
4.

B A C E V I Č I U S

6 5 2 9 S. Kedzle A v e . — 778-2231
^ a s s s sv69S6sseeeseeseeaseas6w6ieeaaBSvS9eevva^Bsi

BBS»*

VA L O M E

Tel — RE 7-5168
i m m0 *** »-»• • »

M M « » > >i

Skambinkit teL 436-7878
SIMAITIS

BEALTT

2951 vVest 63rd

t l i M U O O

KILIMUS I R BALDUS
Plaunama ir vaškuojame
visų rusių grindis.
BUBNYS

BEVERLY SHORES, INDIANA
Lake Michigan community. Executive
retreat home. Secluded wooded area.
Custom built Mediterranean split-level:
Balcony, Bruce hardwood floors, fireplace, slate entrance porch, ceramie
tile foyer. FuUy landscaped. 13 H %
interest available. Call 219—S74-S0eS

iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

TELEVIZIJOS

3-FLAT BRICK HOUSE

|

M I G L I N A S TV
2S46 W . 6 9 S t , teL 776-1486

lummmmiiinniniiHHinHiiiiiumiuni
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IŠNUOMOJAMA — FOR BENT
ISNUOM. 5 kamb. (2 miegami) butas

P L U M B I N G vyresnio amž. asmenims. 41-os ir Ar-

tesian apyl. Užstatas reikalingas.
Licensed, Bonded, Intured
Skambint 374-45S8
Nauji darbai ir pataisymu. Virtu
ves ir vonios kabinetai. Keramikos ir
kt. plyteles. Glass blocks. Sinkos ISNUOM. 4 kamb. butas vyresnio am
vamzdžiai išvalomi elektra. J automa žiaus asmenims. Marųuette Parke.
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite
SkamMat — HE 4-4440
savo pavarde ir telefoną.
S E R A P I N A S — 636-2960
illHmtlHIIIHHIMHHH' M """*"UUUiU»tM

"ivTo V I N G
6ERENAS perkrausto baldus ir
kit•-.- daiktus. Ir i i toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
Priimame MASTER CHARGE ir VISA
Telef. — WA 8-866J
IIIIIIIIiilIlIMIIIIIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIIIIIIIIII

A.

VILIMAS
M OVING
{•airių atstumų

TeL 3 7 6 - 1 8 8 2 arba 376-5996
niiiiiiiiiiiiniiuiitniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
10% — 9 0 * — S 0 « plgtM mokSstt
uš apdrauda ano ugniai k* SSJSSSS*
bOlo pas moa.

FRANK

ZAPOLIS

D Į M E S

IO

NAMŲ DAŽYMAS
IS LAUKO IR VIDAUS
Prieinama kaina
Skambinkit PETRUI
TELEF. — 8 4 7 - 1 8 8 8

fiiiiiiiiiiimiHiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiimiiiffi

NAMŲ APSITVARKYME
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at
naujinti. Garažą. Viduje ar iŠ lauko
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums
su patyrimu, už prieinamą kainą, pa
dės, skamninant po 6-os vaL vakaro.
TeL476-S950
IIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIIIIIIIIIIIIIUIIIIII

ĮSIGYKITE UETŪVI5KRS
VĖLIAVĖLES
•

S 2 0 8 y 3 W e s t 95th Street
Visuose lietuviškuose Mmnoss
turėtų būti lietuviška vėliava. Nė
ra vietos dainai didesnei vėliavai
iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiH iškabinti, bet galima laikyti ma
• • • • • • • • • • • I S i SiVVBJSJSiVVSJSJBiąjSlV • / • • • • • • • • • • • • H i l l l l l l l l f i
tą vėliavuke ant rašomojo stalo.
LIETUVOS ISTORIJOS
Galima ir net padaryti gražią kom
binaciją s u Amerikos vėliavuke.
Telef. G A 4-8654

VAIZDINE SANTRAUKA

Dienraščio "Draugo" adminis
tracija gali pristatyti tokias maVILIUS L> DUNDZILA
' 3 vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
Išleido 1979 m. "Dirvos" B-ves va plevėsuotų jūsų r/amuose.
įpėdiniai: Antanas, Tomas ir Vi
Tokios vėliavos kainuoja $1.50,
lius Dundzilai.
šis leidinėlis pritaikytas mūsų (reikia dar pridėti 8 e t mokesčio
mažiesiems, pagal amerikiečių lei ir 50 et. u i persiuntimą, jei gy
venate Illinois valstybėje). Užsa
dyklų metodus.
kymus siųskite sekančiai:
Kaina s u persiuntimu $1.60
Užsakymui siųsti DRAUGO DRAUGAS, 4545 W. 6Srd S t ,
CUcago, IL 00629
Sudarė

D 1 N E S I O
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Rezidencinės ir Komercinės Nuosavybes

• • •

—

LA N D O F C R O S S E S

The s t r u g g t e for religioua freedom in Lithuania, 1939 - 1 9 7 8
by
U i s a k y m u s siųsti:
MICHASL
BOURDEAUXr
MA, BJ>.

LQ Angelė E. Kamiene

ESTATE

Notarlatas — Vertimai

adresu,

SCHOOL

BKOKER

Narna pirkimas — Pardavimas

Arti 7S-cios ir Campbell — 2-jų butų
medinis. Tik $38,500.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIilIlIlIllIlIlIlIlHIlllllUI
Arti
71-os ir Francisco — 2-jų butų
[vairių prekių pasirinkimas nebrangiai
mūrinis. Ten pat 4 butų mur.
iŠ mūsų sandėlio.
Brigbtoa Parke — 2-jų butų mūrinis.
OOSMDS P A B C E L 8 E X P B E S S
2501 W. 60th S t , Cblcago, IL 60620 Be to tarime gerų rezidencinių ir pejaminių nuo 5 iki 40 butų.

K S T A T K

• • •

Draudimas — Valdymas

tuiinimnnrrrniiniiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiii

Apartmetitai • Kondor^iiniurnai • Nuomavimas

REAJLTOR

B U T Ų NUOMAVIMAS

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii

VAIRAVIMO LEIDIMAI GAUNAMI — pigiausiai, lengviausiai, grei
čiausiai. Illinois
valstijos, tarptautiniai, įvairių katagorijų (sunkvežimams, traileriams).

direktore Ohio valstijai ir Balfo centro valdybos generaline se
kretore 1981 — 1984 m.

OLVTJV SERVICE STATION
COMPLETE SERVICE
MARTIN MUFFLER SALES
American & foreign cars, Road ser
vice & towing, Brakes — Tune-up«,
The Muffler Pioneer
T'ansmjstsion repair, Front end aiignComplete exhaust systems & shock mert.
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
absorbers for both Foreign and
Mechanics on duty 6 A.M. - 11 P.M.
Lietuvos kariuomenės šventė
Domestic Autos.
1S54 No. Kedzle Ave., Chicago
CALL — S42-14&6
bus minima lapkričio 28 — 29 8547 S. Western Ave.
Call 737-8200

DRTVTNG

nmmimiiinmiiimniiHimimiiniimiH

INCOME TAX
illlllllllllUIIIIIIIIHIUIIIIIilIlIlIlIlIlIlIlIlII

1Apdraustas perkraustymas

MIRĖ V. STEPONAVIČIUS
Spalio 22 d. mirė Vaclovas Ste
ponavičius. Daug savo lietuviš
kos veiklos metų skyrė Cleve
lando BALFo skyriui, priklausė
Pensininkų klubui. Po pamaldų
Dievo Motinos šventovėje palai
dotas VISŲ Sielų kapinėse.

E 8 I A I I

Spalvotos Ir paprastos. Radijai, For sale by owner. Nice income. 800
Sterso ir Oro Vėsintuvai.
North — 4400 West. Reasonable.
Pardavimas ir Taisymas.
Call after 6 p j a . — 342-9016

Ea.

VMLE U WAIT

Hip Ouatty

vUSCKUJiNEOUS

P r i n t e d i n England 1979, 3 3 9 psffes. Prie* — induding
shippin^ amd rt«r<Hiing $8.95.

NOTA«T

S701 Gulf BrnL, S t Petersburg Beach, Fl. 3S7M
Tesefonas (813) 300-2448. Vakare (813) 347-2413

DRAUGAS. 4545 W. 63rd St., Chic«gof E 60629
1

I **:

Illinois gyventoju dar prideda 48 et. valstijos mokesčio.

/«

DRAUGAS, penktadienis, 1981 m. lapkričio mėn. 6 d.
•
IfTIIII
Korpl Neo Lithuania kolegų Į visu svečiu šiltai
priimta. Jai Į sią- susidomėjimą ir dalyviu skaiR t L l U tarpe yra daug mokslo laipsniais akompanavo muzika
Antanas čiu patraukia molini;; karvelių
Tikime, kad sekantys metai : mo dvasioje. Tikime, k a d M. ir
apvainikuotv, darbo pasiektais j Giedraitis. Pažymėtina, kad so- i šaudymo varžybos, kurios yra
bus dar geresni E. Chicagos M. i M. klubas sugebės išlikti nepalaurais pasipuošusių, kitus mato- : Irstė savo honorarą
paaukojo į Medžiotojų ir meškeriotoju ki<uKorp! Neo Lithuania metines šventes ir visuotinio
ir M. kulbui ir jo nariams. Ti- j liestas politinių srovių, svetimų
me kaimynuose dirbančių, bet sa- j Balfui.
bo tiesiogiai remiamos, apmokant
kime, kad klubo valdyba ir to- klubo
ir lietuviškos
vienyvarne kieme nebepasirodančiu, ar į Salę ir stalus
papuošė Ona šovinių ir molinių karvelių palei
suvažiavimo proga
liau sugebės jungti visus narius į bės principams,
Kas aš esu, jei ne trečiojo ordi- j darbai, siekiai ir planai buvo tas retai užklystančių. Bet reikia pa J u š k a i r j o s d u k r a Loreta Fort- dimo išlaidas. Vėjuotą ir šaltą draugiškumo ir sportinio ugdy-;
Av.
sidžiaugti, kad sugrįžtančių iš šil ney. Būdinga, k a d Juškų šeima dieną labai sunkiose šaudymo
i o tretininkas, romantikas, tau- i korporacijos aruodas, iš kurio ima
tų kraštų skaičius didėja.
visuomet nuoširdžiai remia Me sąlygose pirmą vietą iškovojo R.
tininkas, — dažnai save tituluo- mi grūdai buvo sėjami Lietuvos
Kitais metais korporacija Neo džiotoju ir meškeriotojų klubo, Pečiulis, mažai atsilikę jį sekė J.
luodavo Juozas Tumas — Vaiž- žemėje. Ir pagal korporacijos garLithuania švęs šešiasdešimtmetį. L.B. ir Altos veiklą ir užsimoji Valeika ir E. Stankus. Visų var
gantas, pirmasis Lietuviu stu- bės filisterio poeto Stasio Santvažybų laimėtojams buvo įteiktos
Apie tai bus kalbama ir tariama mus.
dentu tautininku korporacijos! ro korporacijos dainos žodžius, jie
gražios pereinamosios ir vienkar
si šiame visuotiniame suvažiaAnt
gražiai
papuoštu
stalų
saNeo — Lithuania garbes narys, nešė Lietuvai jaunatvę, tartum
vime. Ir būsimai vyriausiai valdy-\ vo kokybe ir įvairumu pasižy tinės taurės. Antros ir trečios vie
mirus, seserį ELENĄ, buv. Draugijos iždininkę, seserį
Su korporacija jis susigyveno nuo i kraitį, nes ju meilė, laimė ir vilbai numatomi dideli darbų plo- i minti vakarienė visus skaniai pa tos laimėtojai gavo vienkartinį
JOANĄ PUODŽIŪNIENE su ŠEIMA ir brolį JUOZĄ nuo
p i n u j u jos įsisteigimo dienu \ tys buvo Lietuva.
tai,
j sotino, o svečius maloniai nuste- atžymėjimą — taurę su įrašu.
širdžiai užjaučia
(1922 m . lapkričio 11 d.), o kai
Tumas Vaižgantas didžiavosi
Esama valdyba, p i r m i n i n k a u - ' bino. Medžiotojų ir meškeriotojų
Klubų bendradarbiavimą ple
kas tvirtina, kad nuo pirmųjų su- e s ą s tretininkas ir tautininkas,
LIETUVOS
DUKTERŲ
DRAUGIJOS
jant Cezariui Modestavičiui, buvo į klubo nariai jau iš praeities ge- čiant, E. Chicago M. ir M. klu
manymo dienu tokią korporaciją b e t jj Sj eidamas tautininkų pirWASHINGTONO,
D.C.
SKYRIUS
veikli. Lankė padalinius, organi-! rai pažįsta šeimininkės Teresės bo vadovybę pradžiugino didelės
įsteigti. Jis talkino tarp griaučių m o s e gretose, kėlė tautinę sąmozavo ir pravedė studijų dienas. Ir Į Degutienė ir jos padėjėjų kulina- svečių grupės dalyvavimas iš Ci
įdėti kūną ir įpūsti naujos dva nę, palikdamas kiekvienam lais
paskutinės studijų dienos, kurios I rinius gabumus.
cero klubo, su kuriais E. Chica
šios. O ta naujoji dvasia buvo vę pasirinkti kiek kas nori, kas yra Į jAj^į
ngai praėjo šį rudenį Jo-1 Visiems medžiotojam.^ ir meš- go klubas kas metai rungtyniauvaižgantiška, ir Valentinas Gus gražiausia ir kilniausia tretinin
nynų vasarvietėje, sutraukė daug j keriotojams, kurie dalyvauja įvai- i ja tarpklubinėse molinių karvetaitis, korporacijos pradininkas ją ko sąvokoje.
A. A. TEODORA JAKUBAITIS
taip apibūdino: "Padėkime nuo Taip ir likosi korporacija Neo — dalyvių. Be garbės filisterio poe- riose varžybose, dovanų paskirs- j lių šaudymo varžybose dėl graLINGYTE
šaliau tai, kas vienus ir kitus pik Lithuania, savoje žemėje gimusi to Stasio Santvaro, išsamios pa- : tymas tradicinio vakaro metu yra žios pereinamosios taurės. Su ap
Gyveno Chicago, Illinois, Marquette parko apylinkėje.
tina ir skaldo, o pažiūrėkime į tai, ir augusi, nuo prigimties per daug skaitos apie išeivijos kultūrinį gy- įdomiausia programos dalis: at- gailestavimu reikia paminėti, kad
venimą ir po to vykusių gyvų dis- pildas už jų pastangas ir jų laimė- šių metų varžybas laimėjo Cice
Mirė lapkričio 3 d., 1981 m., 7:05 vai. vak.. sulaukus 89 m. aml.
kas visus turi jungti".
nenutolusi, tik amžiumi stiprėda kusijų simpoziume, kurį pravedė jimų
įvertinimas. Meškeriojimo ro Medžiotojų ir žuvautojų klu
Gimė Lietuvoje, Šiaulių apskrityje, Linkuvos valsčiuje. Ameri
O kai studentas V. Gustainis ma, augdama
pasklidusi tuose inž. Jonas Jurkūnas, jaunieji filis- į varžybos buvo pravestos Bass
bas. Cicero klubo šauliai, o ypač
koje išgyveno 32 metus.
aplankė Vaižgantą, apie tai jis keliuose, kuriais ėjo septyni di teriai: Gražina Gražienė, Tautvi-, Lake šeimų gegužinės matu. Dijų vadovas J. Žemaitis parodė
Pasiliko dideliame nuliūdime sesers duktė ir jos sūnus, bei kiti
taip pasakė: "Pajutau naujus šalt dieji tautos vyrai.
laite, Vyt. Kasniūnas, jr., Algis j džiausią žuvį sugavo J. Uriki, o j mums daug nuoširdumo, praves-1
giminės, draugai ir pažįstami.
kalvius naujai grandžiai kalti,
Modestas ir Vyt. Plioplys kalbėjo į jį S ękė j . ir R. Pečiuliai,
Priklausė Saulių Sąjungai, Pensininkų klubui ir Lietuvos Duk
darni varžybas sportiškoje dvasio
tautinei grandinei tęsti, kad ji
Karo audrai ūžiant, šūvių gar apie jaunųjų įnašą į meną, m u - J Kariškų šautuvų šaudymo varterų
draugijai.
vėl apjuostu visą valstybės kūną. sams dundant, keliavo Neo — ziką, spaudą, švietimą, kultūrinį, i žybose pirmą vietą laimėjo A. je.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 West
Tradiciniam vakarui baigian
Kiek man gryno džiaugsmo — Lithuania korporantai į Vakarus, visuomeninį gyvenimą. Inž. Ant. į Vilutis, antrą — E. Stankus, o
71 st Street.
tis,
visų
svečių
ir
narių
nuotai
Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 7 d. Iš koplyčios 9 vai.
kurti ten, kur dar nieko, kur nie laisvės ieškodami. Nebuvo prie Rudžio atvežtas, tik pradėjęs lais- Į trečią — J. Pečiulis. Pistoletų šaukos
buvo
puikios,
nebebuvo
lai
ryto
bus atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
kam nekliudai, su niekuo nesi- kyje vėliavos, Vaižganto pa vės keliu eiti prof- Kazys £rin-1 dymo varžybose, visus nustebinrioje
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus
mėtojų
ir
pralaimėtojų,
visi
gėrė
rungti!"
šventintos, nepuošė jų ir korpo gis savo žodyje pasigėrėjo studi- į damas, pirmuoju baigė J. Pečiunulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
josi
linksma
muzika,
atidedami
Korporacijai įsikūrus, po metų racijos spalvos, bet tarp jų kūnų jų dienų eiga.
i fe, antruoju A. Vilutis ir trečiuo- varžybinius užsimojimus sekan
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
Vaižgantas šventino būsimą Neo I griaučių buvo visa tai, kas buvo
Vivat, crescat, floreat, in eter- j u _ L Dambrauskas. Didžiau- tiems metams.
dalyvauti
šiose laidotuvėse.
— Lithuania rūmų statybos ker- paveldėta bei pasisavinta
iš tų num! Pro Patria.
Nuliūdę: GIMINES
tinį akmenį, o po šešių mėnesių: septynių, kurie taip gražiai paGyvuok, auk, žydėk amžinai!
jis pašventino korporacijos vėlia- : puošė Lietuvą savo mokslu, dar- Už tėvynę, Korp! N e o — L i 
Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus, tel. 476-2345.
vą ir akademinėje šventėje buvo į bais, idėjomis, pažiūromis,
thuania.
išrinktas pirmuoju garbės nariu. į ^ ^ korporacijos diegai VoVytautas Kasniūnas
Jei su visais garbės nariais buvo kietijoje, studentų viltininkų širpalaikomas glaudaus ryšys, tai s u l d y s e > v e l i a u Amerikoje, Kanadoje
T u m u -— Vaižgantu glaudžiau jaunųjų neolituanų tarpe. Diegai
sias- Kaip Korporacijos pirmūnai dygo, klestėjo ir augo, bet užau
sako, jis mus mylėjo ir mokė, o gę išsisklaidė. Kol dar sėdėjo uni
dar labiau mylėdamas, dar labiau versitetų suoluose, ir ta nemari East Chicago, IncL
A. A.
barė.
iš tėviškės atvežta tradicija gra
MEDŽIOTOJU ra
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Ir taip nuo Korporacijos įsis žiai klestėjo. Bet kai pradėjo val
MEŠKERIOTOJU K L U B O
teigimo per kitus šešerius metus gyti savo sukurtos šeimos duoną,
Gyveno Windsor, Kanadoje.
D O V Y D A S P . G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D
RUDENS BALIUS
korporacijos garbės nariais suti daug kur graži, spalvomis papuoš
Mirė lapkričio 2 d., 1981 m., sulaukęs pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoje.
ko būti kiti šeši mūsų tautos dva ta kepuraitė tik spintose spindė
Medžiotojų ir meškeriotojų klu
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 seserys: Petrė Gudaitienė, Ona
sios milžinai: dr. Jonas Basanavi jo. Norai pažadus vijo jei ne bas savo metinės veiklos pabai
Dumčienė ir Elena Tauginienė, švogeriai Antanas Gudaitis, Antanas
4330-34 So. California Avenue
čius, inž. Petras Vileišis, Bronius šįmet, tai po metų viliantis vėl gai surengė linksmą rudens b a 
Dumčius
ir Antanas Tauginas, 6 seserų vaikai, kiti giminės, draugai
Balutis, Jonas Jablonskis, Anta grįžti į savo kolegų tarpą, penk lių. Vakarą su gerai paruošta m e 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
ir pažįstami. ,
nas Smetona, prel. Jonas Mačiu mečius krovė. Daug jų sugrįžo, ki nine programa pradėjo solistė
Kūnas pašarvotas Vasaitis-Butkus koplyčioje, 1446 South 60th
4605-07 S o u t h Hermitage Avenue
lis — Maironis. Jie visi pasipuo ti, tikime, sugrįš vėliau.
Natalija Aukštuolienė ir buvo
Avenue, Cicero, Illinois.
Telefonas — YArds 7-1741-2
šė korporacijos spalvos ženklais
Lankymo valandos nuo 2 iki 9 valandos vakaro.
ne b e Tumo Vaižganto pritari
Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 7 dieną. Iš koplyčios 8:30
vai. ryto bus atlydėtas į šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks
mo, kartu sutikdami, kad Pro
gedulingos
pamaldos už mirusio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į
Pitria šūkis būtų apvainikuo
Šv_
Kazimiero
lietuvių kapines.
tas jų kiemo darželio išauginto
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
mis gėlėmis.
Šių vyrų atlikti
lyvauti a. a. Juozo Čepaičio laidotuvėse.
xr\rTltllUl/fl
n n k J i i l T I I i n TlUTIUIMlfA
I K L IŠNINKU — K U M A N I I R U I A U I I N I N R O

A . f A.
VANDAI ANDRUŠYTEI - NUPNAU

Mūsų kolonijose

EUDEIKIS

JUOZAS

SUPPO SMELTING & REFINING CO.
Absolute Top S's for any form of:
gold, silver. sterling or pla'ed material, diamonds, all non-ferrous metais
(all copper & brasses, cobalt, tungsten
& moly ailoys), eleetronie serap, etc.
1240 W Carroll (338 N.) Chicago
Čall (312) 421-1402

HEIDELBERGER FASS RESTAURANT
The historical wine & beer restaurant
Banquet facilities, Lunch-DinnerCocktails. Closed Tuesdays.
4300 Na Lincoln Ave. — Call 478-2480

C. G. P R O F E S S I O N A L
HOME
IMPROVEMENT
Vtsokl alum. darbai. Perroodeliavimai. Nemokami apskaičiavimai. Pil
nai apsidraudę. Pens-kams nuolaida.
CRAIG GURTLER — 442-0484
LENNY VABALAT1AS — 052-0580

Nuliūdę. Seserys, švogeriai, seserų vaikai ir kiti giminė*.
Laidotuvių direkt. Butkus — Telef. 652-1003.

ALEKSAS M A R C I J O N A S
Gyveno 5718 South Fairfield Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė lapkričio 2 d., 1981 m., 5 vai. p.p., sulaukęs brandaus aml.
Gimė Lietuvoje, Vilniaus krašte. Amerikoje išgyveno 32 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marija (Bartkutė), 2 sesers
dukterys: Vitalina Pinkauski su šeima, gyv. Minneapolis, Minnesota,
ir Norbertą Zikanowski su šeima, gyv. Vokietijoje, švogerka Alek
sandra Dapkus su vyru Jonu, gyv. Hartford, Conn., ir kiti giminės,
draugai ir pažįstami.
Priklausė Manjuette Parko Namų Savininkų dr-jai ir Chicagos
skyr. Vilniečių sąjungai.
Kūnas bus pašarvotas penktadienį nuo 7, iki 9 vai. vakaro Petro
Bieliūno koplyčioje, 4348 South California Avenue.
Laidotuvės įvyks šeštad., lapkričio 7 dieną. Iš koplyčios 9 vaL
ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po
pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdus ŽMONA.
Laid. direkt. Petras Bieliūnas — TeL LA 3-3572.
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SOPHIE

BARČUS

RADIO ŠEIMOS VALANDOS
Lietuvių kalba šeštadieniais ir Sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.
Stotis WOPA 1490 AM
Transliojama iš nuosavos studijos
Marquette Pke., vedėja Aldona Daukus.
7159 So. Maplewood Ave.,
Chicago. FL 60029
Tel. — 7TR-1543

lillllllllllHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIII

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

J. & J. PHARMACY

Suėmimas

ir gyvenimas

Pristatymas nemokamai
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savMnkaJ

PASSBOOK
SAVINGS...

JURGIS F. RUOMIN

— ue for
finandng

yĮ0L

4348 S O CALIFORNIA AVE
tntefeft Cotnfboąjndmd
D».»i »«d *m4 g u a n e * ,

Mutual Federal
Savings and Loan |

Kaina s u persiuntimu $6.95

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, M.L 60606
Street,

Chicago, IL 60629
Illinois gyv. dar prideda 36 e t valstijos mokesčio.

Perskaitę Draugi duokite kitiems pasiskaityt.

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SUNOS
Tel

P»t«r Kazanauskas. Pras.

I
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J e i O74-4410

PETRAS BIELIŪNAS

imami *•*••
P«dorSt««<

Knygą išleido Vytauto Didžiojo Šaulių R i n k t i n ė Chicagoje 1981 m. Atspausta "Draugo" spaustuvėje.

45b5 W. 6Srd

Tel YArds 7 - 1 1 3 8 - 3 ,

11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills, III

Matilda Strimaitytė-Mėlienė buvo s u i m t a i r išvežta
1941 m. birželio 14 d. Po 15 metų b a i s a u s išgyvenimo
jai pavyko grįžti į Lietuvą ir pasiekti v a k a r u s .

DRAUGAS,

3319 SO LITLANICA AVE

2424 W. 6Qth STREET

rojuje

Užsakymus siųsti:

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

MĖLIENĖ
bolševikų

2533 VVest 71 St., Chicjgo
1410 So. 50th Av., Cicero
Tel. 47fr-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

\***»L «tn**ki9ortfioaiMpalai, gydomos k H o M i
Uta, ramentai Ir Irt, pirkti ar nuoma*

ARKTIKOJE

MATILDA
P RE ST I G E LI Q U O RS
Ask About Our Deliveries. Major
Brands: Barrel Beer Available, Cold
Beer — Imported Beer Also. Corner i
of 55th & Willow Springs Rd. Tel.
354-0909. Check our wkly Specials.

TĖVAS IR SŪNUS

AT OOt 10W IATB

KRYŽELIAI

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

A. A.

BRINKMAN * SONS

Plastering, Stucco Repair
No Job Too Small
27 W. 117 Army Trail Road,
Wen Chicago — TeL 289-7101

ČEPAITIS

Tel.. 847-7747
T W . * - f

tat.

Tel. LAtayette 3-3572

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911
:

VASAITIS - BUTKUS
l44o SO SOtti AVE. CICERO. ILL

Tel Olympic 2-1003

t>~l

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1995

CHARLES STASUKAITIS
Gordon Funeral Home
MSTEO STREET

Tel 226-1344

DRAUGAS, penktadienia, 1981 m. lapkričio mėn. 6 d.

CHICAGOS ŽINIOS

x Marijonu bendradarbiu
metinė žaidime popietė bus šį
į sekmadienį, lapkričio 8 d., 1 vai.
' po pietų marijonų vienuolyno
į svetainėje prie "Draugo". Kvie! čiami visi nariai ir svečiai sma
gioje popietėje dalyvauti.
X Kun. Juozas Vaškas, marijonų vienuolyno vyresnysis
šian-1
ir "(Laivo" redaktorių*
dien išvyko trijų savaičių poil
sio. Iš atostogų grįš lapkričio
28 d., o po t o praves savaitės
rekolekcijas Marijonų vienuoli
jos nariams.
X Dail. Vanda Aleknienė sėk
mingai vadovauja Čiurlionio
galerijos valdybai 1980-83 ka
dencijai. Vienas iš svarbiausių
šios kadencijos projektų yra
techninis galerijos ir jos turto
sutvarkymas, kad galerija bū
tų tikrai lietuvių meno reprezentacii ; s vienetas.

AREŠTAVO MEDŽIOTOJUS

Mėsininko Edvardo Doherty,
60 m., naudai priteista 442,500
dol. kaip kompensacija už pra
rastus tris pirštus, kurie buvo
nukirsti mėsos pjūklu. Išmokės
Hobart bendrovė iš Troy, Ohio,
kuri buvo rasta netinkamai įtai
siusi mėsos pjūklą Mid-American
klube, viršutiniuose Standard Oil
NUŽUDYTAS LIUDININKAS rūmų aukštuose, Chicagoje. Su
Narkotikų spekuliantų vado žeistasis norėjo gauti milijoną
vas Chicagos vakarinėje dalyje dolerių, bet buvo susitarta, kad
Robert Parker, 42 m., yra liu išmokės 442,500 dol.
dijęs, kad Chicagos policininkai
NUALPO TEISMAS
ėmė kyšius, leisdami narkotikų
Daley centro teismo salėje
spekuliantams veikti. Šis liudi
nualpo
teisėjas Chester
J.
ninkas lapkričio 1 d. buvo nu
Strzalka,
72
m.,
matyt,
gavęs
šautas pirmo aukšto koridoriu
je, 706 S. California Paruošta širdies smūgį. Ten buvęs advo
byla keliolikai Chicagos polici katas Terry Hepp, 34 m., atsku
bėjo į pagalbą, kuri buvo sėk
ninkų.
minga, nes Hepp, prieš 6 m.
PASKOLOS NAMAMS
buvo išėjęs pirmos pagalbos
Chicagos miesto taryba nu kursą.

Chicagoje areštuota 11 jaunų
vyrų, kurie prie McCormick pa
rodų rūmų medžiojo kralikus,
panaudodami šunis, lazdas ir
strėles. Areštuotieji aiškinasi,
kad jie negalėjo gauti darbo, tai
medžiojo kralikus maistui ir už
darbiui

X "Draugo" dailiosios litera
tūros konkursui dar atėjo nau
jas kūrinys, pasirašytas A. Beržo slapyvardžiu. Anksčiau atėjusieji jau išsiųsti komisijai į
Clevelandą. Šie tuojau bus pa
siųstas (pašto antspaudas pa
gal taisykles).
X Pensininku sveikatos reika
lai, kultūrinė programa Sody Šv. Kazimiero par. Los Angeles jubiliejinėj šventėj. Iš kairės: kleb. prel. J. Kučingis,
bos pažmonyje šį sekmadienį gen. konsulas V. Čekanauskas (stovi), kun. dr. K. Bučmys ir kun. S. Kulbis.
nuo 2 vai. p. p. Užkandis. Visi j
laukiami.

x Geinevieve Kaneb, aktyvi
katalikiškųjų organizacijų vei
kėja, buvusi ALRK moterų są
jungos pirmoji vicepirniininkė,
dalyvaus Marijos Rudienės, BalX Kun. Mykolas Tamošiūnas, fo pirmininkės, pagerbimo va
ilgametis lietuvių globėjas Ko karienėje.
lumbijoje. Medellino mieste ir
X Paskaita tema "Žydų nai
apylinkėse, kurį laiką viešėjo kinimas Lietuvoje vokiečių do
JAV-bėse. Porą savaičių pralei kumentų šviesoje" bus skaitoma
do Chicagoje. lankydamas savo Jono Dainausko lapkričio 6 d.,
gimines, pažįstamus ir iš Kolum- j g ^ v a k j a u i u m o centro ka
bijos persikėlusius. Buvo apsi-; vinėįe. Vakaronę rengia Akastojęs marijonų vienuolyne prie | deminis Skautų sąjūdis.
"Draugo".
Vakar,
lapkričio
X Vitaminų ir mineralų nau
5 d., svečias išvyko j Miami, o
iš ten skris tiesiog į Kolumbiją da ir jų šaltiniai — 598 Alvudo
radijo paskaita šį sekmadieni,
X ' l i e t u v o s bažnyčių" seriji 9:15 v. r. Sofijos Barkuvienės
nio veikalo autoriui, atsiliepda radijo šeimos valandos metu.
mi į jo kvietimą talkinti paruo
X Rimantas L. Vaitkus, Phošiant bažnyčių aprašymus, ver enfac, Ariz., Petras Petraitis,
tingų informacijų ir nuotraukų Richmond Hills, N. Y., Zigmas
pastaruoju metu atsiuntė šie I Sipavičius, Gulfport, Fla., pra
asmenys: gen. Vladas Mieželis. tęsdami prenumeratą, kiekvieOna Michelevičienė, Ona Kaspe vienas pridėjo po 10 dol. aukų.
ravičienė, E . Meškauskienė, Ge Labai ačiū.
novaitė Bielskienė, Ona Žilins
kienė, Domas Jurkus, J. Palubinskienė, C. Jučas.

442,500 DOL. UŽ PDJŠTUS

čekanauskienė, Lietuvos
Nuotr. A. Gulbinsko

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
PADEKIME CHICAGOS
AUKŠT. LITUANISTIKOS
MOKYKLAI

paruošti N. Pupienės, o visų mo kyklos?
Atvykite, paremkite. Kurie
kinių choras, vadovaujamas F.
Strolios, padainuos keletą dainų. atvyksite, atvykimu paremsite.
Kas į šį vakarą kviečiami? Kurie atvykti tikrai negalite,
Visi. Pirmų pirmiausia visi mo paremkite savo auka. Kiekvie
kinių tėvai be išimties. Tai jų na auka didelė ar maža, paleng
pareiga Daugumas tą pareigą vins mokyklos gyvenimą.
Juozas Masilionis
sąžiningai atlieka, nes vakaro

sprendė užtraukti 25 mil. dol.
Chicagos Aukštesnioji litua
MIESTO KOLEGIJOSE
paskolą ir tuos pinigus panadonistikos mokykla, veikianti Jau
Chicagos miesto
kolegijose
ti paskoloms savininkams namų
nimo centre, šį rudenį pradėjo
šiais
mokslo
metais
yra
rekordi
remontams, imant palūkanų nuo
32-ruosius mokslo metus. Dar
5% iki 13%, priklausomai nuo nis studentų skaičius — 114,381.
bas šioje mokykloje vyksta kiek
šeimos pajamų ir vietos, kur
MARUOS RUDIENĖS
vieną šeštadienį nuo pirmojo ruošėjas yra Tėvų komitetas,
KALĖJIMAS 30 METU
visų
tėvų
vardu
mokyklai
tel
nuosavybė yra.
šeštadienio po Darbo dienos ligi
PAGERBIMO METAI
W. Davis, 22 m., nuteistas ka
pirmo birželio mėnesio šeštadie kiąs lėšas, šiais metais Tėvų
D
£
L
NARKOTIKŲ
lėti
30 m. Jis prisipažino Illi
nio.
Pradedama 9 yal. ryto, komitetą sudaro šie asmenys:
Šiuos 1980 metus galima pa
nois
Central geležinkelio stoty
pirm. Irena Meilienė, Roma vadinti Marijos Rudienės me
baigiama 1:45 vai. popiet.
AREŠTAVO 56
se
užpuolęs
net šešias moteris
Per 31 metus mokykloje il Dambrauskienė, Gytis Gaurilius, tais, kurie apvainikuoja jos vi
56
jaunuoliai
ir
""jaugusieji
įvairiais atvejais.
Įsijungusi į
gesnį ar trumpesnį laiką dirbo Genė Miglinienė, Irena Pemkie- suomeninį darbą.
lapkričio
4
d.
areštuoti
Chicagos
71 mokytojas, įskaitant ir da nė ir Marius Sodonis. Atvyki lietuvišką veiklą nuo jaunystės šiaurvakariuose už gėrimą ir
KELIA ALGAS
dienų, slenkant įmetams,
vis
bar tebedirbančius, fetai dabar te, paremkite.
naudojimą narkotikų.
Chicagos susisiekimo tarybos
tiniai šios mokyklos mokytojai:
Laukiama visa plačioji lietu didesnę darbų naštą nešė. Ejo ir
narių
metinis atlyginimas pake
Juozas
Masilionis,
Eugenija viška visuomenė. Deja, lietuviš dirbo ten, kur jautėsi esanti rei NUOSAVYBIŲ MOKESČIAI
liamas 5,000 dol. ir jie gaus po
Bielskienė, Rimas Černius, Da koji visuomenė labiau domisi kalinga, niekados neatsisakė nuo
Chicagos 1982 metų biudžete 20,000 dol. Chicagos policinin
Niekados
nutė Eidukienė, Rūta Jautokie- į klubų klubelių, draugijų, drau pareigų kviečiama.
numatoma pakelti nuosavybių kų aUyginimas irgi bus gerokai
nė, Nijolė Pupienė, kun. Anta gijėlių, nežinančių, kam jos pi neieškojo pareigų aukštumos ir
mokesčius.
pakeltas.
nas Saulaitis, Faustas Strolia, nigus telkia, pobūviais, negu li vardo, bet visu
atsidavimu,
Dovas šaulys ir mokytojas pa tuanistinėm mokyklom. Nesima energija bei sumanumu atlikda
vaduotojas Gintaras Aukštuolis. to lituanistinių mokyklų paren vo savo pasiimtą darbą visuo
veikloje.
Mokykla išleido 30 laidų — iš gimuose ir tų, kurie mėgsta pra menėje, kultūrinėje
viso 880 abiturientų. Ne vienas kalbose pabrėžti, kad jie rūpina Jaunystės dienose buvo pasižy
paklaus, kur dabar jie. Mėgin si lietuviškuoju švietimu, kad mėjusi sporte, vaidyboje, skau
h A. VALSTYBĖSE
0 K W . LIETUVOJE
X Dr. Vanda Sruogienė ir
sime juos prisiminti truputį vė lietuviškos mokyklos yra mūsų tuose. Visur lietuviškumas bu
vo
gyvenimo
kelrodis.
liau.
Vaclovas Kleiza kalbės lapkri
išeivijos gyvenimo švyturiai.
— Edis Dirsė rugsėjo 26 d.
— Panevėžyje kasmet metri
Šiais metais, kaip pasižymė vedė Alę Kvedaraitę. Vedybos kacijos įstaiga suregistruoja
čio 8 d. 12 vai. lietuvių Mokyto
Jie užmiršta, kad kiekvienam
Darbas mokykloje nėra leng
jusią visuomeninėje bei labdaros vyko Šv. Petro ir Povilo baž apie 1200 naujų porų, gimsta
švyturiui reikia degalo.
jų s-gos rengiamame mirusių
vas dabar nei mokytojams, nei
veikloje, Mariją Rudienę pager nyčioje, Elizabeth, N. J. Iškil apie 1700 kūdikių. Apie 30 po
mokytojų paminėjime Jaunimo
Pasiūlyk bilietą į lituanistinės
mokiniams. Jis dirbamas tyliai,
bė, įteikiant specialų žymenį, mingos vestuvių vaišės buvo rų kasmet pamini auksines bei
centro posėdžių kambaryje. Po
be triukšmo, be kiekvienos mi mokyklos vakarą, tuoj išgalvoviena iš įžymiųjų tarptautinių Lietuvių Kultūros centre Brook- sidabrines vedybų sukaktis.
minėjimo vyks ir metinis s-gos
nutės filmavimo ar fotografa jama šimtai rimčiausių prie
organizacijų — Rotary klubas. lyne, N. Y. Jaunieji ir jų tėve
susirinkimas, po to bus kavutė.
— Mirė Algirdas Kundra,
vimo, be kiekvienos pamokos žasčių: jau kitur pasižadėta,
Balfo dvidešimtojo seimo pro liai yra gerai pažįstami. Bro chemikas. Buvo gimęs 1928 m.
11:15 v a i
Jėzuitų koplyčioje
aprašinėjimo laikraščiuose. Mo sveikata neleidžia, anūkėlio gim
ga šaulių sąjunga įteikė aukš nius ir Birutė Dirsės Kanadoje Kaune. Nuo 1962 m. Vilniaus
šv. Mišios už mirusius ir nukan
kyklinio darbo sėkmingumas tadienis, sūnaus draugo sukak
netoli Delhi turi du ūkius, kur universiteto dėstytojas. kintus mokytojus.
priklauso nuo to, kiek į jj šir tuvės, kaimyno brolio išleistu čiausią žymenį — Saulių žvaig
augina tabaką. Tabako derlių
dies įdeda ne tik mokytojas, bet vės. Viena stačiai atrėžė: vi ždę.
X IV-to Mokslo ir Kūrybos
nuėmę, vyksta žiemai į PhoeAUSTRALIJOJE
ir mokinys.
sur lengvai sudarau du stalus,
šį sekmadienį, lapkričio 8 d , nbcą. č i a mielai bendrauja su
simpoziumo pokylis įvyks lapkri
— A. a Romas Giedrys mirė
Tačiau kartą į metus ir mo- bet mokyklai nedarysiu, nes Lietuvių Tautiniuose namuose visais lietuviais, yra aktyvūs lie
čio 28 d., šeštadienį, Beverly
x
Sofija
Džiugienė,
Jaunimo
spalio
18 d. Geelonge. Buvo vie
baigusieji
išnyksta
iš
lietuviško
ją
pagerbs
ALRK
moterų
fede
kykla
nori
pabendrauti
su
tė
Country Club, 8700 S. "VVestern
tuvių visuomeniniame ir kultū
centro
renginių
vadovė,
dabar
nišas,
mėgo
meną ir puikiai darė
v ą ^ ir plačiąja lietuviška visuo-; gyvenimo. Ir tiesa, ir netiesa. racija, įteikiant labiausiai pa riniame gyvenime.
Ave., Chicago, UI. Meninę pro
rūpinasi
metine
vakariene,
kuri
paveikslus. Be ko kita, jis gra
mene. Tam tikslui ji kasmet Dalis baigusiųjų pranyksta iš sižymėjusios moters žymenį.
gramą atlieka sol. Nerija Lin
— JAV Helsinkio komisijos
bus
gruodžio
mėn.
žiai
išpuošė Geelonge lietuvių na
ruošia
savo
tradicinį
vakarą.
I
lietuviškos
aplinkos,
dalis
pasikevičiūtė, akomp. Mykolas Dran
V y t Kas.
pirmininkui kongr. Dante FasTok
mus.
Buvo invalidas — paraly
x Lietuviškos Skautybės Fon- i
* vakarą, iš eilės jau dvide-1 lieka, štai Pasaulio LB vicega, šokiams groja Neo-Lithuacell pasiūlius, naujasis JAV L B
; šimt
žius buvo surakinęs pusę jo kū
aštun^, Chicagos Aukštes- i pirmininkas _ mūsų absolvennų orkestras. Kviečiame visus das rengia koncertą lapkričio
ryšininkas Washingtone Vikto
1 M
no. {Palaidotas spalio 2 1 d.
- mokyk* ruošia lapkri- j tas. Pasaulio Jaunimo sąjundalyvauti simpoziume ir poky 15 d., 3 vai. popiet Jaunimo cen- j ^ J
ras Nakas paruošė ir krašto valGeelong
Eastern kapinėse.
lyje. Prašome užsisakyti stalus tre. Programą atliks solistai D. čio 14 d. Jaunimo centre. Pro- i gos pirmininkas — mūsų absolvaldybos vardu įteikė memoran
— A. a. Alfonsas Augaitis
ar vietas iki lapkričio 22 d. pas Stankaotytė, A. Grigas ir muz. gramą atliks visi mokiniai. 8 ir j ventas ir mokytojas. Dešimtys
dumą, nušviečiantį Lietuvoje
7
klasių
mokiniai
suvaidins
į
jau
dabar
dirba
lituanistinėse
L KereHene teL 312 — 361-4770, A. Vasaitis. Bilietai Vaznelių
vykstantį tautinį ir religinį pa mirė spalio 15 d. Sv. Vincento
Lapkričio 6 d.
mokyt.
DEidukienės
ir
R.
Jaumokyklose
mokytojais.
Antra
S. Labanauskienę 312 — 476- prekyboje.
sipriešinimą prieš sovietinį oku ligoninėje Melbourne. Buvo gi
(pr.).
tokienės parašytą ir paruoštą me kaime sėkmingai vaidina net
3319 arba pas S. Jokubauska
1942 m. nuo didžiulės bangos pantą. Memorandumas bus iš męs 1927 m. Tauragėje, kur
X Lietuvių Fondo vajaus po vaidinimą, kuriame bus pavaiz keli mūsų absolventai. Pasku
Vokiečiai jį
312 _ 448-2576
(pr.).
Bengal, Indijoje, žuvo 10,000 spausdintas Helsinkio komisi baigė gimnaziją.
kylis įvyksta lapkričio 7 dieną, duoti rezidencijose gyveną lie tinėje, tik ką pasibaigusioje foto
j o s leidinyje, kurio pagrindą su buvo paėmę į kariuomenę. Po
x Chicagos Anglijos • Brita 7 vai. vakaro, Oak Lawn To- tuviai, norį ir nenorį leisti savo narodoje — net keli. Jų, mūsų žmonių.
1962 m. Jungtinių Tautų Ge darys kongr. M. Fenwick ap kario metais su tėvais atvyko į
nijos lietuvių krabo tradicinis wer Inn, 9333 S. Cicero Ave- vaikus į Irt- mokyklą, stoja '-'AVvkl- baigusių, visur pilna
neralinė Asamblėja reikalavo klausinėjimai doc. Vyt. Skuo Australiją. Velionio tėvas buvo
balius įvyks lapkr. 7 d., šešta nue.
(pr.). mieji egzaminai ir — į gyve - H veikia savo srityse. Nemiekonomiškai sanfccionvoti Pietų džio reikalu. Tenka pasidžiaug Lietuvos kariuomenės savanoris,
dienį. Jaunimo centro didž. sa
nimą išėję buvę šios mokyklos •M'i nė vikrio pavardės, nes, ne vi Afriką dėl jos rasinės politi ti, kad minėtai Helsinkio komi Vyčio Kryžiaus ordino kavalie
x
Muz.
Manigirdas
Motekailėje. Bichnevičiaus orkestras.
mokiniai, šį kartą tie, kurie dir sus pajėgus suminėti, kiti užsisijai savo ruožtu memorandumą rius. Alfonsas Augaitis palai
Pradžia 7 vai. vak. Auka 12 tis akompanuos sol. Marytei Bi- ba Amerikos Balse: J. Bradū- gaus. Šimtaprocentinių teigia kos.
1968 m. Paryžiuje prasidėjo taip pat įteikė "Komiteto išlais dotas Fawkner kapinėse. Liko
dol. Jaunimui 6 dol. Kviečia zinkauskaitei Lietuvių Fondo nas, Baslavičiūtė, L. Rimkus ir mų rezultatų niekas, niekur ir
vinti Petkų ir Gajauską" pirmi brolis Zigmas su šeima.
pokylyje,
kuris
įvyks
lapkričio
Vietnamo taikos pasitarimai.
klubo valdyba. Skambint dėl re
R.
Sakadoteltis.
Tautinius
šo
ga!
niekad
nepasiekia,
kodėl
jų
— N. Zelandijos lietuviai pa
1974 m. Sovietų Sąjunga ragi ninkas Charles Zerr. Tuo j i s
zervacijų telef. 523-3506 arba 7 d. Oak Lawn Tower Inn. (pr.).
kius šoks 5 ir 6 kl. mokiniai, reikalauti iš lituanistinės mo- no, kad palestiniečių nepriklau vykusiai atkreipė Helsinkio ko siuntė prašymą į Romą, kad bu
927-5980.
(pr.)
x Reikalingas partneris dėl
somos valstybės sukūrimas bū misijos dėmesį į pamiršti prade tų paskubinta ark. Jurgio Matu
condominium, kuris duos 3,000
sąžinės laičio beatifikacijos byla. Pa
tų dalis bet kokios taikos sutar damus ankstyvesnius
x Lietuvių grupės kelionė į dol. "tax shelter" ir sutaupys
kalinius.
sirašė 109 asmenys.
Havajus — 1982 m. vasario apie 1500 dol. taksų per metus.
ties Vidurio Rytuose.
13 d. 8-rių dienų išvykoje ap Vacys, 436-9667; vakarais —
1977 m. 38 žmonės žuvo, kai
lankys dvi salas: Honolulu
sugriuvo užtvanka Toccoa, Ge769-6259.
(sk.).
— Oahu ir Maui. Pilna kaina
orgia valstijoje.
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