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Laidotuvėse labai jautėsi, kad
kažkokia valdiška ranka viską
darė, kad tokio garbingo ir bran
gaus kunigo laidotuvės būtų kuo
mažiau iškilmingos ir kad jose
dalyvautų kuo mažiau žmonių.
Jei n e Vatikano radijo praneši
mas, dauguma kunigų ir tikin
čiųjų apie kun. Br. Laurinavi
čiaus mirtį ir laidotuves laiku
tikrai nebūtų sužinoję.
Kun. Br. Laurinavičius savo
testamente pageidavo būti
palaidotas prie jo pastangomis
pastatytos Švenčionėlių baž
nyčios, tačiau Švenčionių ra
jono vykdomojo komiteto posė
dyje buvo nutarta neleisti
įvykdyti paskutinės velionio
valios.
Lapkričio 27 d. į laidotuves
rinkosi ne tik adutiškiečiai, betir
daugelis kunigų bei tikinčiųjų iš
įvairių Lietuvos kampelių. Ati
duoti paskutinę pagarbą ir pasi
melsti už velionį atvyko taip pat
vyskupai tremtiniai—J. Stepo
navičius ir V. Sladkevičius,
kurie su grupe kunigų koncelebravo pagrindines gedulingas
Mišias.
Labai jautriai mirusįjį prisi
minė kun. J o n a s Lauriūnas,
atskleisdamas, kad kun. Br.
Laurinavičius buvo didelis ne
tik kaip bažnyčios statytojas,
bet ypač kaip dvasinės Bažny
čios ugdytojas. Sunki vaikystė
jį užgrūdino, todėl kunigauda
mas mokėjo anksti keltis, uo
liai melstis ir dirbti, jog per rū

pesčius užmiršdavo net paval
gyti. Mažiausiai kreipdamas
dėmesio į save, velionis buvo la
bai jautrus kitiems, kiekvienai
jų nelaimei. Skaudžiai pergy
veno dėl Bažnyčios Ūkimo ir
tautos ateities. Amžius jo nesu
gniuždė — visą gyvenimą išli
ko entuziastu. „Tai vienas iš
didžiausių ąžuolų Lietuvos
giriose, viena i š ryškiausių
žvaigždžių Lietuvos padangė
je"
Kun. K. Pukėnas pasakojo
apie velionio kunigo kuklų gy
venimą, išsilavinimą (mokėjo 5
kalbas), kunigišką uolumą.
Labai prasmingą žodį prie Sergejus Petrovas ir jo amerikietė žmona Virginia važiuoti į Ameriką pas savo šeimą. Sovietų valdžia
kapo pasakė J. E. vysk. trem- Hurt Johnson. Jai spaudžiant, Petrovas nutraukė sa- vizos neduoda.
tinys J. Steponavičius, išrys- vo badavimą, kuris truko 51 d. Jis reikalauja vizos iSkindamas vieną po kito tikrai
^ m M i B , ^ m _ m m m m m ^ ^ m m m M M
heroiŠkos velionio kunigo as
menybės bruožus. „Tuo metu,
kai daugelis Lietuvos kunigų
buvo pabūgę ateistų spaudimo,
Švenčionėliuose p a s kun. Lau
rinavičių prie altoriaus vaikai
— „The Chri8tian Science
patarnaudavo Mišioms, o mer
L o n d o n a s . — Britų spau
Sovietų spauda rašo, kad iš
Monitor"
išspausdino Jung
gaitės bėrė gėles procesijoje. doje buvo žinių, kad Pietų At jūros dugno iškelti ginklus ang
M a t y d a m a s s k r i a u d ž i a m u s lante, kuriame Falklando kon lams rūpi ir todėl, kad už tūks tinio Baltų komiteto narių: Dai
tautiečius, velionis stojo ginti flikto metu buvo nuskandinti tančių mylių nusiųstos eskad va Baršketis, Anita Kalnins ir
lietuvių, tikinčiųjų ir Bažnyčios keli britų karo ir transporto lai ros laivuose, kurie nuskendo, Karin Raus laišką, kuriuo atsi
teises. Dėl to pas jį būdavo daro vai, slaptai stengiamasi iškelti buvo laikomas branduolinis liepiama į G. Guertner straips
mos kratos, dėl to susilaukdavo nuskendusius ginklus i r amu ginklas. Visai neseniai laik nį birželio 9 d. Laiške sakoma,
didžiausių nemalonumų, tačiau niciją. Darbuose dalyvauja du raščiai spėliojo, rašo „Tiesa", kad sovietams nemažą rūpestį
visada ėjo tiesiu keblu... Kiek gynybos ministerijos išnuo kad tokį ginklą vežėsi eskad kelia pavergtų tautų neloja
vienas kunigas turi gerai atlikti moti specialiai įrengti Švedijos rinis minininkas „Shefield", į lumas. Sovietai laiko Baltijos
savo pareigas, kad mūsų tautos laivai.
kurį gegužės 4 d. pataikė valstybėse stiprią kariuomenę,
ateitį išlaikytume lietuvišką ir
Kaip rašo laikraštis „Guar Argentinos raketa. Žurnalistų trukdo tarptautinių radijo sto
katalikišką".
dian", „dabar mėginama iš paklausta Anglijos gynybos čių programas. Nežiūrint p r i e
kelti bent dalį vertingos ka ministerija atkakliai atsisakė spaudos, Baltijos šalyse buvo
(Bus daugiau)
rinių požiūriu amunicijos, kuri paskelbti atitinkamą panei streikų, studentų demonstra
cijų ir žmogaus teisių protestų.
atsidūrė jūros dugne kartu su gimą.
— Lenkijos užsienio reikalų
laivais, nuskandintais Falk
ministeriu
paskirtas Stefan
lando konflikto metu". Svar
01szowski,
tose
pareigose
biausi įrengimai, pažymi laik
Salvadore padėtis buvęs 1971 - 1976
metais.
raštis, nugrimzdo į vandenį
pamažu
gerėja
—
Libane
nutrūko
karo
kartu su transporto laivu
paliaubos.
Palestiniečiai
pra
„Atlantic Conveyor". J a m e
W a s h i n g t o n a s . — Liepos 28 dėjo naują taktiką: „pulti ir pa
Visos didesnės partijos yra buvo malūnsparniai, įvairūs pasibaigia terminas, iki kurio
B u e n o s A i r e s . — Argenti
suskilusios
į įvairias grupes. elektroniniai įrengimai, šaud JAV vyriausybė turi pranešti sitraukti". Nušauti penki Izra
nos karinė vyriausybė paža
elio kareiviai. Izraelis numetė
dėjo demokratinius rinkimus Didžiausia peronistų partija menys.
Kongresui apie padėti Salva- a n t Beiruto 7 bombas.
dore
už 20 mėnesių, o neseniai atšau savo tarpe turi kairių grupuo
Uilroranua oiun^io
- N u o tos Šalies žmogaus
— Prancūzija
pasmerkė
niKdTdgVd Sllinoia
priklausys
kė dekretą, draudžiantį veikti čių, kurios šaudė policininkus,
teisių
padėties
Amerikos
draudimą
amerikie
politinėms partijoms. Praėjusį ir dešiniųjų peronistų atskalų, k O m i i n i S t a m S 9 i n k l U S Kongreso lėšų paskyrimai. Vy
čių
bendrovių
skyriams
par
penktadienį įvyko istorinis Ra kurios medžiojo tuos, kurie poli
riausybė tokius raportus turi duoti techniką sovietų stato
dikalų jaunimo partijos susi cininkus šaudė. Sakoma, kad
S a n J o s e . — Iš Nikaragvos į daryti kas 6 mėn.
mai
dujotiekio
linijai.
rinkimas, pirmas po šešerių Perono partija suskilusi į 12 Costa Ricą pabėgo lakūnas,
Paskelbta, jog sekretoriaus Prancūzai sako, kad linija bus
metų pertraukos. Dalyvavo frakcijų. Argentiniečiai todėl ir kapitonas Renato Torealba. Jis asistentas Elliot Abrams buvo
užbaigta ir be Amerikos.
apie 10,000 žmonių. Ši partija, klausia, a r sugrįžus demokra pareiškė nenorįs gyventi ko slaptai nuvykęs į Salvadorą pa
— Dvi teroristų
bombos
šiek tiek į kairę nuo politinio tinei santvarkai, Argentinoj munistų užimtoje Nikarag tyrinėti, kokia ten padėtis. Jis
sprogo
Paryžiuje,
sužeista
16
centro, buvo įsteigta 1890 bus geriau? Piliečiai neuž voje. Spaudos konferencijoje jis susitiko ne tik su vyriausybės
žmonių.
Vieną
bombą
padėjo
metais. J a i ilgą laiką vado miršo komunistinių teroristų papasakojo, jog Nikaragva nariais, bet kalbėjosi ir su žmo
slapta armėnų grupė.
vavo t a s pats vadas, tapęs ponios Peronienės valdymo lai siunčia ginklus į Salvadorą. Jis gaus teisių priežiūros gru
— Iš valdančios Ispanijos
prezidentu 1930 m. Irigoyen, kais, neužmiršo lėšų eik p a t s dalyvavo ginklų tran- pėmis. J o nuomone, reikalai
demokratų
centro unijos pasi
kol kariškiai jį nuvertė. Pasta vojimo, kyšių skandalų. Per 50 sporte. Šiam tikslui Nikaragva Salvadore galėtų būti geresni,
traukė 27 žinomi politikai, jų
ruoju metu radikalams vado metų Argentinos civilinės val turi šešis lėktuvus. Jie pakyla tačiau jie gerėja, nors ir patarpe 8 senatoriai, 12 parla
vauja 66 metų Carlos Contin, o džios tik vieną dalyką sugebė naktį i r numeta siuntinius mažu.
mento narių.
Jaunimo" atplaišai — 55 metų davo — išprovokuoti kariuo parašiutais į sukilėlių užimtas
— Peru valdžia paskelbė
kairysis Raul Alfonsin, kuris menės vadus perimti valdžią, vietoves. Lakūnai, kurių tarpe
Neturi
prezidento
dviejose kalnuotose provin
pirmajame
mitinge
dau griebtis perversmų, kurių buvo ir du Costa Ricos pilie
giausia laiko paskyrė partijos paskutinis buvo 1976 m.
L a Paz. — Bolivija dar netu cijose karo stovį, nes ten buvo
čiai, g a u n a už vieną skridimą
Daug argentiniečių tvirtina, 8,000 dol. Pernai kelis mėne ri naujo prezidento. Karinė nužudyti j a u penki policijos
vado Contino kaltinimui, kad
jis esą kolaborantas su kariniu kad geriau bloga karinė val sius ginklų siuntimas vykdavo chunta paskyrė generolą Gui- vadai.
— Apie 300 moterų iŠ Švedi
džia, negu bloga civilinė. Par po du skridimus kiekvieną do Vildosos. 45 metų amžiaus,
režimu.
jos,
Danijos, Norvegijos ir
Daug argentiniečių po ne tijų vadai paprastai, nežiūrė naktį.
tačiau numatytą jo inaugura
Suomijos
atvyko į Lening
pasisekimų ekonominiame dami amžiaus, nepasitraukia iš
cijos dieną iškilmės neįvyko.
tęsti
fronte ir ypač po Malvinų savo pozicijų, t a d a partijos
Kalbama, kad ne visi kariuo radą. J o s planuoja
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žygį"
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Leningrado
į
(Falklando)
salų
pralai skyla, jų skaičius ir ginčai
menės karininkai pritaria j o
Maskvą,
žygiuoti
pro
Smolens
T e h e r a n a s . — Irano žur kandidatūrai. Savo opoziciją
mėjimo, mato, kad karinė va auga. Per 50 metų tik vienas Arn
a
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Iraku
dalyvauja nereguliarios sąjungos ir politinių partijų ir sovietų moterų taikos mylė
valstybės. Vyresnio amžiaus Peronas išbuvo visą savo ka
argentiniečiai prisimena, kad denciją. Kariuomenės nuvers kariuomenės „savižudžių dali likučiai. Viena unija net su tojos.
— Šiaurės Korėjos karo lai
ir prie buvusių civilinių vyriau tas, jis gyveno Ispanijoje kaip niai", sudaryti iš „revoliucijos ruošė valandos streiką. Nors
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sybių padėtis nebuvo geresnA milijonierius. Nusivylę argengenerolas pažadėjo perduoti
japonų
ir vieną Pietų Korėjos
žengia
per
minų
laukus,
per
Karinė valdžia pripažino 15$ tiniečiai n e l a u k i a demok
valdymą demokratiškai išrink
politinių
partijų,
išskyrus ratijos. Daug kas kalba, kad brenda gilius kanalus ir puola tiems civiliams ateinančiais žvejų laivus.
— Vakarų
valstybės
komunistus ir įvairias dar kai Argentina demokratijai d a r stiprias irakiečių pozicijas. Sie metais, niekas jo Žodžiais neti
kariai siekia kankinių vainiko. ki.
(Britanija, Kanada, Prancū
resnes grupuotes. Tarp tų pen nepriaugusi.
Irako žiniomis, antradienio
zija, J A V i r Vak. Vokietija)
kiolikos partijų pati dešiniauir
trečiadienio
kovose
Basros
Jungtinėms
Tau
— Kongo
d i k t a t o r i u s pranešė
sia yra federalinė partija, kuri
fronte
buvo
nušauti
1,942
ira
penkias dienas viešėjo Kubo toms, k a d Pietų Afrika ir
— Hong Kongas paskelbė,
Amerikoje būtų laikoma libe
niečiai,
sunaikinta
15
tankų.
sukilėlių
vadai
je.
J i s kartu su Castro paskel Namibijos
kad
iš
Vietnamo
nebus
pri
ralais respublikonais. Argenti
Irako
lėktuvai
daužė
priešo
tai
susitarė
dėl
laisvų
rinkimų
bė
kaltinimus
Amerikai,
kuri
imami
pabėgėliai.
Vietnamie
noje nėra dešiniųjų politinių
grupių,, jų vietą tradiciniai čiai, atvykę į teritoriją, bus kinius Dezfule ir Ahwaze, kur gresianti pasaulio taikai ir principų ir naujos valstybės
y r a naftos rafinerijos.
konstitucijos.
saugumui.
uždaryti kalėjime.
užima karinės chuntos.

Argentinoj ėmė
veikti partijos

585-9500
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Atidėta popiežiaus
kelionė į Lenkiją

„Aušra" Nr.29(69)

K U N . B R . LAURINAVIČIAUS
LAIDOTUVĖS

•

Bando iškelti
nuskendusius ginklus

TRUMPAI
IŠ VISUR

V a r š u v a . — Lenkijos ka
rinė vyriausybė paskelbė kai
kuriuos k a r i n ė s padėties
palengvinimus. Gen. Jaruzelskis pasakė seime kalbą, kurioje
atidengė, jog iš koncentracijos
stovyklų įsakyta tuoj paleisti
1,227 internuotus lenkus, jų
tarpe visas moteris. Stovyk
lose liks 637 asmenys, tarp jų
pati vyriausioji „Solidarumo"
vadovybė, įskaitant pirmi
ninką Lech Walesą. Kalėji
muose liks ir nuteistieji už karo
stovio taisyklių laužymus.
Jaruzelskis pasakė seime,
kad atšaukti karo stovį negali
ma, reikia t a m tikrų sąlygų. J i s
tikisi, kad stovį atšaukti bus
galima iki šių metų galo. Atšau
kiami suvaržymai keliauti į
užsienį- Lenkai, kurie turi
užsienyje giminių, galės juos
aplankyti. Bus atnaujinti tele
fono - telegrafo ryšiai su užsie
niais. Vaivadijų gubernatoriai
p a g a l savo nuožiūrą galės leisti
veikti organizacijoms, kurių
veikla sustabdyta karinės pa
dėties.
Lenkai laukė žinios apie
popiežiaus Jono Pauliaus I I
atvykimą. Jaruzelskis pareiš
kė, kad jo vyriausybė visą lai
ką pozityviai žiūrėjo į svečio
atvykimą, tačiau šitokiam
svarbiam vizitui reikia tinka
mų sąlygų, reikia šalyje taikos,
ramybės. Reikia, kad nebūtų
grėsmės valstybės saugumui,
kad padėtis būtų normali. Šiuo
metu tokių sąlygų nėra, pasakė
generolas. Vyriausybė darys
viską, kad padėtis pasikeistų ir
popiežius galėtų atvykti į Len
kiją ateinančiais metais. Juo
dosios Madonos jubiliejaus
metai baigiasi ateinančių metų
rugsėjo mėn.
Romoje Lenkijos arkivys
kupas Jozef Glemp patvirtino,
kad popiežius šiais metais į
Lenkiją nevažiuos. P a t s popie
žius padaręs nutarimą vizitą
atidėti.
Lenkų valdžios ryšininkas su
s p a u d a m a j o r a s Gornicki
pareiškė, k a d palikti karinį
stovį verčia i r nedraugiška
Vakarų politinė linija. Jaru
zelskis pareiškė seime, kad vi
daus ir užsienio oponentai,
ypač Wa8hingtono administ
racija, puola Lenkiją, skleidžia
priešišką propagandą, skatina
gatvių riaušes ir grasina gene
raliniu streiku, tuo pačiu išlai
kydama niekad nematytas eko
nomines sankcijas.
Majoras Gornicki puolė pre
zidentą Reaganą, kurio pasta

bos pirmadienį, minint Pa
vergtųjų Tautų savaitę, buvo
Lenkijos įžeidimas. Kaip žino
ma, prezidentas Reaganas pa
reiškė, kad karinio stovio įve
dimas Lenkijoje d a r kartą
priminė, kad laisvės ir apsi
sprendimo siekimas gali būti
sustabdytas tik jėga. T a i
parodo sistemos m o r a l i n į
bankrotą, nes ji per 35 metus
nesugebėjo įsigyti tautos para
mos ir pasitikėjimo.
Stebėtojai pripažįsta, k a d
karo stovio palengvinimai Len
kijoje nepaveiks Vakarų vals
tybių atšaukti ekonomines
sankcijas. Amerika reikalavo
atšaukti karo stovį, paleisti
kalinius ir internuotus ir pra
dėti dialogą dėl ateities su
„Solidarumu" ir su katalikų
Bažnyčia. Apie tuos reikalus
generolas Jaruzelskis visai
neužsiminė.

Vietnamas lanko
kaimynines Šalis
R a n g u n a s . — Į B urmą atvy
ko Vietnamo užsienio reikalų
mini8teri8 Co Thach, kuris lan
kėsi Singapūre. P o keturių
dienų jis lankys Malaiziją ir
Tailandiją. Ministeris gyrėsi,
kad i š Kambodijos pasitraukė
nemaža jo atsiųstos kariuo
menės (apie 180,000 vyrų) dalis.
J i s tačiau pagrasino, kad Piet
ryčių Azijos valstybės neremtų
naujai sudarytos princo Sihanouko vadovaujamos Kambo
dijos išeivių vyriausybės. Pa
rama Sihanoukui
būtų
kišimasis į Kambodijos vidaus
reikalus, pasakė Thach.
Tailandijos spauda skelbia,
kad Vietnamas labai viešai
išvežė dalį savo kareivių,
tačiau slapta atsiuntė dar 10,000 kareivių, kurie užima pozi
cijas vakarinėje Kambodijoje,
netoli Tailandijos sienos.

Nekviestas svečias
karalių rūmuose
L o n d o n a s . — Britų policija
paskelbė išsamų raportą apie
pagarsėjusį jauno vyro Michael Fagan įsibrovimą į Buckinghamo rūmus. Vidaus rei
kalų ministeris W. Whitelaw
pranešė parlamentui, kad nu
statyta, jog rūmų apsaugoje
būta neleistinų klaidų, apsilei
dimo, įsibrovėlis Fagan pralei
do karalienės rūmuose apie 45
minutes, vaikščiojo po kam
barius, kurių ten 600. Jis vie
noje salėje rado stiklinę pele
ninę, ją sudaužė ir planavo su
šuke persipjauti savo rankų rie
šus. Su t a šuke jis atvyko ir į
karalienės Elzbietos miega
mąjį.
Parlamento nariai savo pa
reiškimuose kritikavo policijos
apsaugos sistemą karališkuo
se rūmuose ir reikalavo vyriau
sybės padaryti reformų.

Amerika stebi
(vykius Lenkijoj
W a s h i n g t o n a s . — Baltųjų
Rūmų spaudos sekretorius
Larry Speakes pareiškė, jog ad
ministracija stebi ir svarsto
paskutinius Lenkijos vyriau
sybės pareiškimus. Sveikina
mas karinio stovio palengvini
mas, tačiau dar nežinia, ar tai
paveiks Amerikos taikomas
Lenkijai ekonomines sank
cijas. Daug priklausys nuo len
kų vyriausybės darbų. Sekre
torius pridėjo, kad dėl sankcijų
Lenkijai teks pasitarti ir su Eu
ropos šalių vyriausybėmis. Su
lenkų sankcijų klausimu riša
mas i r javų pardavimo sovie
tams klausimas, kuris šiuo
metu y r a „prezidento ran
kose".
Italijos užsienio reikalų mi
nisteris Emilio Colombo pa
reiškė valstybės sekretoriui
Shultzui, kad Amerikos ekono
minė i r prekybos politika ga
dina Amerikos santykius su
Europos sąjungininkais.

KALENDORIUS
Liepos 23 d.: Apolinaras. Bri
gita, Tarvilas, Gelminė.
Liepos 24 d.: Ursinas, Kris
tina, Seigis, Jurga.
Saulė teka 5:35, leidžiasi 8:19.
ORAS
Saulėta, temperatūra dieną
85 1., naktį 65 1.
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36 centimetrų aukščio, 5 kilo
gramus sverianti, 18 karatų
taurė jau surado sau prieglobs
tį sekantiems 4 m e t a m s . Su
triumfališku džiaugsmu aną
pirmadienio priešpietį italų
rinktinė grįžo į Romą; juos par
skraidino pats valstybės prezi
dentas Pertini. O k a i savoj že
mėj pirmą kartą
atsivėrė
lėktuvo durys, jose pasirodė tre
neris Enzo Bearzot su iškelta
prieš dieną l a i m ė t a taure, dėl
kurios per paskutinius 2 metus
varžėsi daugiau 100 rinktinių.
Iš viso sužaistos 358 rungty
nės, nustatyti naująjį meis
terį. 52 iš jų buvo pravestos
Ispanijoje.
I d a n t nesiriboti vien sostine
bei milijonine Barcelona, pir
mojo rato r u n g t y n ė s buvo iš
skirstytos po provinciją. Iš vi
so žaista 17-je stadijonų, nuo
šiaurės vakaruose
esančio
La Carūna iki pietryčių Mala
gos miesto — i š viso buvo rungtasi 14-oj vietovių.
Kur žiūrovai?
Per tą pirmenybių mėnesį
daugelis tų 52 susitikimų liko
peišparduoti; d a ž n a i stadijonai buvo apytušti. K a i p ir kitur
pasaulyje, televizijos įtaka ir
čia buvo jaučiama. K a m varg
ti, grūstis, prakaituoti — jei vi
są eigą galima n a m u o s e pato
giai sekti. Žinoma, baigminės
rungtynės bei eilė itin intriguo
jančių žaidimų sutraukė pilnu
tėlius stadijonus, bet t a i mažu
ma. O spėliotojų entuziazmas
televizijos atžvilgiu buvo toks
stiprus, kad daugelis "žinovų"
tvirtino, jog bent v i e n a s bilijo
nas stebi šias žaidynes — op
timistai bandė šį skaičių iki 2
bil., pakelti — o v i e n a s ispanų
sporto pareigūnas tvirtino, kad
net 5 bil. Žaidimus stebi — deja,
šiais laikais mūsų žemyne dar
nėra tiek žmonių.
24 d a l y v i a i
Nauja šiose b a i g m ė s žaidy
nėse buvo tai, k a d jose dalyva
vo ne paskutiniu metu įpras
tinis 16 komandų skaičius, bet
dar 8 buvo pridėtos. Daugiau
siai to reikalavo ir t a i praspaudė dabartinis F I F A vadovas
brazilas Jodo Havelange; jis
tuo norėjo suteikti dalyvavimo
progą didesniam skaičiui iš
besivystančių kraštų (čia, ži
noma, išjungtina Pietų Ameri
ka — jos vieton t i n k a Šiaur.
Amerikos kontinentas). Žaidy
nės t a prasme jo neapvylė. To
kiu būdų į baigmės turnyrą pa
tekę
Hondūras,
Kuwait,
Kamerūnas, S a l v a d o r a s ir Al
žyras. Štai pastarieji sukūrė be
ne didžiausią sensaciją, savo
pirmame žaidime įveikę V. Vo

kietiją 2:1. O K a m e r ū n a s iškri
to po pirmo rato dėl įvarčių san
t y k i o , bet t a i v i e n i n t e l ė
rinktinė, kuri tik vieną kartą
įleido įvartį per visas 3 savo
rungtynes. Tokiais duomeni
mis po pirmo r a t o nei viena ki
t a komanda negalėjo pasi
džiaugti
— tik
deja,
arbitrariniu taisyklių privers
ti, jie iš tolimesnių varžybų iš
krito.
Nenuostabu tad, k a d Ispani
jos sporto spaudoje plačiai nu
skambėjo nukaltas terminas
"Kukliųjų sukilimas". Be jau
minėtų kamerūniečių 3 lygių
jų, Hondūro rinktinės pasi
r o d y m a s irgi buvo pasigėrė
t i n a s . Spalvingai žaidė Kuwait
rinktinė. Žodžiu, visi tie "neti
kėti" dalyviai maloniai nuste
bino futbolu besidominčius,
nors šį kartą nei vienai rink
tinei nepavyko iškopti į antrą
ratą, nebent prie besivystan
čių kraštų priskaitytumėme
Šiaur. Airiją....

Chicago ir Cook County
Kanadoje (U. S. A. dol.)
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• Administracija dirba kac
dien nuo 8:30 iki 4:30, settadieniais nuo 8:30 iki 12.-00.
• Redakcija dirba kasdien 8:30
- 4:00.

"Lituanicos" mergaitės futbolo aikštėje.

hamburgiškio Hrubesch įvar
čių atsiekę 1:0 nebespaudė aust
rų vartų, o austrai laikėsi pa
našiai. N a ir prasidėjo "kova"
viduraikštėje — vieni kitiems
pasuodami, lyg nežinodami,
kad vartai 90 laipsnių kampu
nuo jų. Jei vokiečiai rungtynes
laimėtų ne daugiau kaip 2 įvar
čių skirtumu, tai į antrą ratą
patenka tiek vokiečiai tiek aus
trai. Jei vokiečiai pralaimėtų
alžyriečiai iškyla; jei vokiečiai
prieš austrus primuštų per
daug įvarčių, iškristų austrai,
alžiriečių naudai. Na, rungty
nės taip ir baigėsi 1:0. Audra po
to tai tikrai vulkaniška buvo.
Net tokie garsūs laikraščiai
kaip Paryžiaus "Le Monde" —
„skandalas ir afrontas"; anglų
"Sun" (didžiausio tiražo laik
Teisėjai
raštis Anglijoje) "Kiek out the
Tur būt retas sportinis įvy Krauts"; bene įtakingiausias
kis, kurio pravedime žiūrovui ispanų laikraštis "EI Pais" —
neužkliūtų teisėjas. T a prasme „vokiečiai ir austrai — jie be
tipiškos buvo ir šios pirmeny- > savigarbos ir tautinės garbės".
bės. D a u g kam atrodė, kad tei Frankfurto "Allgemeine" —
sėjai palaikė Ispaniją; neva tik „mūsų žaidėjams rūpi tik jų pa
jų dėka šeimininkai išlindo į čių pelnas". Tos rungtynėsbu vo
antrą ratą. Kaip ten bebūtų, apvainikuotos skandališkiauprieš jugoslavus ispanams pri siu žaidimu pirmenybėse. O ge
skirtas 11 m baudinis, nors vi riausiomis rungtynėmis skai
deo vėliau išryškino, kad bau tomos 2 — italų laimėjimas
da įvykdyta už ribos, kurioje prieš brazilus, nors žaidimo
priteisiamas toks baudinis. Kai grožio atžvilgiu kur kas dides
pirmas b a n d y m a s buvo bevai nis kreditas atiteko brazilam
sis, d a n a s teisėjas davė pende- (italas treneris: "Jie žaidė gra
lį pakartoti, nes vartininkas ne žiai, o mes — protingai"). Vo
va prieš kamuolio pajudin;ima kiečių pasivijimas pusfirsaJ: e
pajudėjęs... antrą kartą ispa prieš prancūzus — tai antr 3
nai jugoslavų vartininką įvei deimančiukas. Pastarieji y-a
kė ir tuo rungtynes laimėje vedė3:1 (perpirmąsias ^ p r a i l 
P a n a š i a i buvo i r rungtynėse ra ginimo min.), tačiau garsusis,
Hondūru. O r u s a s teisėjas, Ku- nors ir sužeistas bei aikštėn lai
wait vadovo įgrasintas, at ke prailginimo išsiprašęs blon
šaukė prancūzų įvartį prieš dinas Rummenigge sušvelni
arabus. FIFA jį už t a i suspen no iki 3:2, o Koelno Klai,s
davo. Teko matyti kaip netyčia Fischer meistrišku šūviu išly
Peru žaidėjas parvertė vo gina. Ir tada rungtynių laimė
kietį teisėją rungtynėse prieš, toją pirmą kartą pasaulinėse
berods, lenkus; šis tačiau atsi pirmenybėse teko išaiškinti
kėlęs ir toliau vedė žaidimą, baudiniu spirimu. Ir nors vo
nors iš lūpų ir bėgo kraujas. O kiečiai prašovė vieną kartą, jų
turbūt geriausiai pasirodė tei vartininkas Schumacher su
sėjas, švilpęs rusų susitikimą laikė 2, ir tuo vokiečiai pateko į
su lenkais. Savo tvirtu ryžtu jis pirmenybių baigmę.
šioms žaidynėms neleido išsi
Beje, trečią vietą šiose pir
rutuliuoti į fizinės jėgos kovą.
menybėse išsikovojo lenkai,
įveikę prancūzus 3:2. Tiesa,
Prirašyta, prikalbėta
vakariečiai išstatė silpnoką.
Spaudos atstovų Ispanijoje atsarginiais prikrautą vienuobuvo pulkų pulkai. Žurnalistų likę, tačiau lenkų fizinis žaidiužsiregistravo daugiau 4000; o mas jiems antrą kartą futbolo
televizijos komentatorių, atsto pirmenybėse pelne III vietą.
vų ir technikų skaičius buvo ne Nenuostabu tad, kad grįžusius
ką mažesnis. Daugiausiai dė lenkų žaidėjus pasitiko 7000
mesio ir aistros pašvęsta V. Vo minia, nors jiems ir teko virš
kietijos ir Austrijos rungtynių pusdienio laukti dėl sugedusio
aprašymui. Vokiečiai, 10 min. lėktuvo vėlavimo.

P e r e i t ų m e t ų I-moji g o l f o k o m a n d a l a i m ė j u s i lietu
v i ų p i r m e n y b e s . I š k.: M . P e t r o š i u s , A. D a g y s , R.
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FUTBOLAS
GRĮŽO BE
TAURIŲ
Praėjusį šeštadienį, liepos 17
d., "Lituanicos" futbolo klubo
vyrų ir moterų komandos buvo
išvykusios už miesto — į St. Joseph, Mich., dalyvauti vietos
sporto klubo "Kickers" vasa
ros turnyre. Vyrų komandai te
ko sužaisti trejas rungtynes.
Prieš Kalamazoo, Mich., rink
tinę "Lituanica" laimėjo 2:1,
prieš Chicago "Schvvaben" su
žaidė 2:2 ir trečiose rungtynėse
prieš A.C. "Roma" iš VVindsor,
Ontario, pralaimėjo 0:1. Po pra
laimėjimo "Lituanica" į baig
mę - finalą nepateko, todėl ko
mandai šį kartą teko grįžti be
taurių.
— Bus mažiau dulkių valy
mo, — kažkas raminančiai pa
aiškino.
Turnyro nugalėtoju tapo če
kų "Sparta" iš Berwyn, įveiku
si "Romą" rezultate 3:1.
Mergaičių komanda pirmoje
gastrolių išvykoje pasirodė pui
kiai ir savo varžoves, Kalama
zoo moterų rinktinę, viršijo vi
sa klase, nors įvarčių santykis
1:1 to neparodo. Komandos
vadovas Pijus Stončius.
"LITUANICA"
KROATU TURNYRE
Šį sekmadienį, liepos 25 d,,
"Lituanicos" vyrų komanda
dalyvaus Vidurio Vakarų kro
atų komandų ruošiamame fut
bolo turnyre Angel Guardian
stadione, Chicago, 111. Pirmą
sias rungtynes mūsų vyrai žais
9 vai. 30 m. ryte.
"LITUANICOS"
TURNYRAS PIKNIKAS

laimėjo Rimas Izokaitis ir sū
nus Andrius (10 m. amžiaus); 2
vietą — dr. O. Nakas ir sūnus
Edvardas. Trečia vieta dalino Rinktinė laimėjo Londono 4-rių
si 3 dvejetukai: J o n a s Kubilius komandų turnyrą, kuriame J.
ir sesuo Lialė Lapienė, Vincas Karpis buvo išrinktas geriau
ir Lilė Izokaičiai ir vėl Rimas siu žaidėju.
Izokaitis su kitu sūnum Vikto
R a i m u n d a s K y b a r t a s , bu
ru.
vęs Simon Fraser u-to žaidėjas,
Ne giminių grupėj 1-mą vie išvyko į N. Zelandiją 8 mėn.
tą laimėjo dr. V . Dargis ir J. krepšinio stovyklon. Čia jis bus
Baranauskas, 2-trą vietą — B. krepšinio instruktorium ir
Racevičius ir dr. I. Labanaus dalyvaus keliose rungtynėse.
kas, 3-čią vietą — A. Kazakevi
R ū t a i Maželytei per žai
čius ir V. Brizgys.
dynes Clevelande buvo įteik
Arčiausiai prie vėUavėlės t a s atžymėjimas, kaip geriau
sviedinį iš vieno smūgio pri s i a i 1981 m . b a l t i e č i ų
mušė Alfonsas Urba, iš dviejų lengvatletei. Atžymėjimą įtei
(Par 4) — J o n a s Astrauskas.
Turnyrą tvarkingai ir sklan
DR. K. 6. BALUKAS
džiai pravedė turnyrų vadovas
Akušerija
ir moterų l i g o s
Tomas Vaitkus. Apskaičia
G i n e k o l o g i n ė Chirurgija
vimus atliko ir dovanas išda
lino Tomas Lapas. Visi lai 6449 S o . Pulaski Road (Cravvford
Medical Building). Tel. LU 5-6446
mėtojai buvo apdovanoti golfo
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
sviedinukais.
Priima ligonius pagal susitarimą
Kiti turnyrai numatomi: Jono
Paugos, Vasaros turnyras, 2-jų Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 3 8 8 - 2 2 3 3
DR. PETER T. BRAZIS
dienų 36 skylių turnyras ir
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
svarbiausiai — ŠALFAS są
2
4
3
4
VVest
71st Street
jungos tarpmiestinis turnyras
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt.
Darbo dienos savaitgalyje To
11:30 vai. ryto iki 3 vai. popiet.
ronte, Kanadoje.
1982 metų valdybą sudaro: ' Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
pirmininkas Arūnas Vasys,.
DR. EDMUND E. CIARA
vicepirmininkas Tomas La
OPTOMETR1STAS
2709 West 51st Street
pas, sekretorius Bronius Race
Tel. — GR 6-2400
vičius, iždininkas Vincas Briz
Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 r
gys, turnyrų vadovas Tomas 7-9 antr., ir penkt. 10-4; šeštad. 10-3 va!
Vaitkus, smūgių išlyginimo *
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067
vadovas dr. Julius Ringus.
DR. L DECKYS
Pirm. Arūnas Vasys labai
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
stengiasi suorganizuoti puikią
SPECIALYBĖ — NERVU IR
žiemos išvyką, kuri atrodo but*
EMOCINĖS LIGOS
Jamaicoj.
j j
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
LAUKO TENISAS
PABALTIECIŲ
PIRMENYBĖS
CIA P A T

Futbolo klubo "Lituanica"
Chicagos Lietuvių lauko teni
ruošiamas tarptautinis futbolo
turnyras — piknikas, kuris so klubas šių metų pabaltiečių
įvyks rugpiūčio 7 d., šeštadie lauko teniso pirmenybėms jau
nį, Marąuette Parke aikštėse, ruošiasi. Tos pirmenybės Chidalyvaus 14 komandų. Bus vy- cagoje, o ypač Marąuette Parrų, veteranų, jaunučių ir mer ko aikštėse, visuomet sutrauk
gaičių komandų rungtynės. davo daug dalyvių. Tikriausiai
Varžybos prasidės 11 vai. ryto. dalyvių netruks ir šiais metais.
Paįvairinimui bus miesto poli J a u žinoma, kad keletas iš New
cijos treniruotų šunų pasirody Yorko ruošiasi atvykti.
Registruotis reikia iki liepos
mas, jojimai arkliais ir "Jumping Jack". Veiks užkandinė ir 27 d. pas A. Kušeliauską, 663P
atsigaivinimo stotis. Po rung So. Francisco Ave., Chicago, IL
tynių, apie 7 vai. vakare, bus šo- 60629; telef. (312)—434-2265.
kiai
Varžybų pradžia 9 vai. ryto
J. J.
Marąuette Parko aikštėse, pi
67-tos ir St. LOTMS Ave.
GOLFAS
Programoje: vienetai — vyrų
A
ir B, senjorų (daugiau 44 m.),
ŠEIMOS TURNYRAS
moterų, senjorių (daugiau 34
Chicagos Lietuvių Golfo klu m.), jauniu (žemiau 19 m.) ir
bas kiekvienais metais prave mergaičių (ž. 19 m.); dvejetai —
da eilę turnyrų. Vienas iš jų yra vyrų ir mišrūs. Registruotis lei
šeimos turnyras, kuris šiemet džiama tik vienose vieneto var
įvyko birželio 27 d. Village žybose, o dvejetų registracija
Greens golfo laukuose. Šis tur bus vietoje.
nyras pasižymi tuo, kad čia
pranyksta generacijų skirtu T R U M P A I
mas: tėvas lošia su jaunučiu sū
num, geri giminės žaidėjai su
B i r u t ė P l u č a i t ė , mūsų iški
silpnesniais giminėm žaidė lioji stalo tenisininkė, vėl pui
jais, vyrai su žmonom, broliai, kiai pasirodė Kanados pir
seserys ir kiti. Neturintieji menybėse. J i laimėjo meisterės
giminių susidaro dvejetukus iš titulą mišriame dvejete su E.
savo gerų artimų draugų. Tuo- Caltano. finale nugalėjo Z.
mi tikrai suartėjamą į vieną Kosanovič ir G. Hsu 3-2.
bendrą jaukią lietuvišką golfo
J o n a s K a r p i s , mūsų jaunių
šeimą.
krepšinio rinktinės žaidėjas, su
Šis turnyras buvo gausus Toronto moksleivių rinktine
dalyvių skaičiumi. I-mą vietą dalyvavo keliuoae turnyruose.

metams
$45.00
$45.00
$45.00
$43.00
$30.00

Vi metų
$27.00
$27.00
$27.00
$25.00
$19.00

3 men.
$19.00
$19.00
$19.00
$18.00

• Redakcija straipsnius taiso s a v o
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
nesaugo. Juos gražina tik i i anksto
susitarus. Redakcija už skelbimų
turinį neatsako. Skelbimų kainos
prisiunčiamos gavus prašymą.

kė ŠALFAS s-gos garbės n a r y s
ir buvęs p-kas Pr. Berneckas.
Rūta yra Clevelando "Žaibo"
sportininkė.
DR. JONAS MA2EIKA
DANTŲ GYDYTOJAS
4 6 0 0 W. 103 S t , Oak Lavvn
Tel. 423-8380.
Valandos pagal susitarimą.
Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURCAS
4255 VV. 63rd St.
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12—4,:
6—8; antr. 12—6; penkt. 10—12, 1—6. i
Tel. o f i s o ir buto: OLympic 2 - 4 1 5 9

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso tel. — 233-8553
Service: 885-4506 — Page #06053
SPECIALYBĖ — AKIU LIGOS
3907 VVest 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. SOth Ave., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak.
šskyrus treč. šešt. 12 iki 4 vai. popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
KŪDIKIŲ IR VAIKU LIGOS
SPECIALISTĖ
*"^
MEDICAL BUILDING
3200 VV. 81st Street
Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1
rp
Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURG, .^
Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 71st 5*rw)
(71-mos ir Campbell Av,
Vai.: pirm . antr. ketv. ir pe,
3 iki 7 • p.p. Tik su? tar
Ofs. 742-C2>5 Namu . ^i-l

-

DR. ALGIS PAUI
ORTOPEDINĖS LIGOb
CHIRURGIJA
1185 Dundee 've.
Elgin, UI. 60120
Valandos paga! susitarirr.
Tel. 3 7 2 - 5 2 2 2 , 2 3 6 - 6 5 7 5

DR. ROMAS PETKUf
AKIŲ LIGOS - CHIRURi
Ofisai:
111 N O . W A B A = .
Valandos pagal susitann

O f i s o tel. — 582-0221

DR. L D. PETREIKIS

DR. JANINA JAKSEVICIUS

DANTŲ GYDYTOJA
8104 S. Roberts Road
1 mylia į vakarus nuo Hade . Ave.
Tel. 563-0700
Valandos pagal susita-

JOKS A
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą
O f s . P O 7-6000, Rez. G A 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VVest 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
6132 S. Kedzie Ave. Chicago
VVA 5-2670 arba 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą
įstaigos ir buto tel. 652-1381

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRIST.V i
Tikrina akis. Pritaiko ak ;ius r
"Contact lenses"
2618 VV. 71st St. - Tel.
5 W
Vai. pagai susitarimą. Via
$u

DR. LEONAS SENUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURO'
2656 VV. 63rd Street
Vai.: antr. 1-4 popiet ir ketv. «.
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5345

DR. FERD. VYT. KAUNAS

Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195

Gydytojas ir Chirurgas
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD
OF FAMILY PRACTICE
1407 So. 49th Court, Cicero, 111.
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč. ir šešt.

DR. V. TUMAS0NIS

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J . KIRSTUK

CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street
Priėmimo dienos pirm., antr., ketv.
penkt., iš anksto susitarus.
Ofs. tel. 586-3166; namų 381-377?

DR. PETRAS 2LI0BA

Lietuvis gydytojas
3925 VVest 59th Street
Vai.: pirm., antr., ketv ir penkt.
nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai vak
Treč. ir šešt. uždaryta

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 VVest 63rd Street
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 2-6
Šeštadieniais pagal susitarimą.

DR. IRENA KYRAS

DR. K. M. ŽYMANTAS
DR. S. T. CHIRBAN

D A N T Ų GYDYTOJA
2 6 5 9 VV. 59 St., Chicago
Tel. 476-2112
.Valandos pagal susitarimą — Pirm.
antr., treč., ketv ir šestad.

DANTŲ GYDYTOJAI
2654 VVest 63rd Street
Vai pagal susitarimą: antr., treč ,
ketv 10 v ryto iki 6 v vakaro.
Tel. — 778-3400

Tas laisvės nevertas,

KAS NEGINA JOS

•

Visi esam 2 labai dėkingi pre
zidentui Reaganui, kad, vyk
dydamas kongreso įstatymo
valią, liepos 19 d. paskelbė
Pavergtų Tautų savaitę. Lietu
vos žmonėms ir mūsiškiams
išeivijoje tai reikšminga pa
guoda ir sustiprinimas mūsų
pastangose atgauti Lietuvai
laisvę.
Ši pavergtųjų tautų savaitė
baigsis užporyt, bet ji mums tu
ri pasiliki nuolatiniu primini3?.u, kad visada ryžtingai keltume balsą prieš pavergėją
okupaatą, nepraleisdami jo
kios nrogos paveikti viešąją
pasaulio nuomonę prieš kolonialinę priespaudą. Maskvos
primestą mūsų tautai.
Viena iš geriausių priemo
l i ų kete protesto balsą — pri73?ztii priespaudos fah£>u, nuįyeiptuf jr'eS tokią daugybę
?ae^dsrobtų *utų.Tuobūdumes
jtmgdįMįto į bendrą pavergtųjų
Jy? virsmą t r* «ž kolonialin*? v<?""įpjos nešėją.

Komunistų valdomoje Veng
rijoje 1981 m. spalio 9 d. advo
katas dr. Tibor Pakh buvo uždarytas
į
Budapešto
psichiatrinę ligoninę ir jam
prievarta buvo duodami kenks
mingi trankvilaizeriai. Kai dėl
to ėmė protestuoti vengrų disi
dentai, Amnesty International
ir dar tada laisviau Lenkijoje
veikusis Solidarumo sąjūdis,
dr. Pakh spalio 26 d. buvo iš
leistas. Dr. Pakh po 1956 m.
vengrų revoliucijos buvo para
šęs kritišką memorandumą ry
šium su mirtim nubaustais jau
nuoliais. Už tai dr. Pakh buvo
nubaustas 15 m. kalėti. Nega
lėdami dr. Pakh palaužti ka
lėjime, komunistai jį paskelbė
psichiškai nesveiku ir jį tuo me
tu paleido. Bet jis buvo vėl areš
tuotas spalio mėnesį už bandy
mą vykti į Lenkiją. Buvo
konfiskuotas jo pasas. Dr.
Pakh reiškė protestą, net ir vyk
dydamas bado streiką bažny
čioje.

Tų faktų kiekviena diena
mums atskleidžia vis naujų ir
vis skaudesnių. Mes jų daug
žinome iš savo pogrindžio
spaudos, bet turime pažinti ir
kitus šaltinius. Daug medžia
gos pateikia "Human Rights
Internet Report'', satrumpintai vadinamas HRI, leidžia
mas Wasbiagtone. Jau septin
ti metai pasirodantis šis
periodinis leidinys suglaustai
duoda apžvalgas įvykių įvai
riose paveigi&se tautose ar ki
tur, kur laužomos žmogaus tei
sės, informuoja apie pastangas
tam pas:; Liesinti ir pateikia
tais klausimais spaudos ap
žvalgą.

Amnesty International Lon
dono padalinys paskelbė sąra
šą 95 rašytojų ir laikraštinin
kų, kurie buvo įkalinti įvedus
karo stovį Lenkijoje. JAV civi
linių inžinierių sąjunga Ameri
koje platina sąrašą lenkų inži
nierių, įkalintų įvedus karo
stovį Lenkijoje.
Sovietų Sąjungoje atkakliai
stengiamasi sunaikinti Hel
sinkio susitarimų vykdymui
stebėti grupę. Sudarytas teis
mas dar buvusiai laisvai tos
grupės narei, pensijon išėju
siai advokatei Sofijai Kalistratovai. Dešimt tos grupės narių
buvo įkalinti, septyni ištremti
ar priversti emigruoti, vienas
mirė. Laisvesni dar buvo A.
Sacharovo žmona Elena JZ.nner ir fizikas Naum Neiman,
kuriam nebuvo leista emigruo
ti. Oregone, Calif., išleistas
sąrašas Sovietų Sąjungoje kali
namų krikščionių. Sąraše 350
pavardžių.

Paskutiniame r.-emeryje skel
ia žinią iš komunistų užgrob
tos Etiopijos. Pabėgėliai iš to
krašto liudija apie nužudymą
200 žmonių Jimma kalėjime.
Kalėjimas užima net 120 hek
tarų. Politiniai kaliniai jame
teišleidžiami į grynesnį orą tik
15-kai minučių per dieną. Visą
dienos laiką praleidžia uždary
Tai tik maža dalis tų prievar
ti tamsoje. Oromo kalėjime laitos
faktų, dėl kurių pasaulyje
h&ma net3s6(X) hrtinrų tAugo^
Sovietų Sąjunga susilaukia
tc;s Etiopijoje.
griežto pasmerkimo. 44 kraštų
mokslininkai iš viso 7,900 yra
jareižkę save prote 3tą dėl laiEstai išleido nauji* informa Kymo arešte mokslininko A.
cijų lapą apie jų politinius—są Sacharovo, dėl kalinimo buvu
žinės kalini-'s. Už platinimą sio Maskvos Helsinkio grupes
Sofistų Sąjtmgos demokrati nario, kompiuterių mokslinin
nio fronto atsišaukimų areš ko A. Ščaranskio. JAV Helsin
tuoti estai: V. Jarve, P. Kuurc, kio komitetas savu laiku pa
E. Rose, S, Side. Areštuoti du siuntė Madrido konferencijoje
jauni estai, norėję pabėgti į lais dalyvavusioms 35 valstybių
tą*; pasaulį: A. Kūme ir P. lelegacijoms raštą dėl kali
Fihelgas. Areštuotas estas firf- namo Maskvos Helsinkio gru
hoa dr. J. Hint. metodistų jau pės steigėjo Jury Orlov, kuris
nimo vadovas H. Murd. Esti 1978 m. buvo nuteistas 7 m. ka
joje buvo teisiam;?. 12 asmenų lėti, laikomas Permės kalė*'ž suplėšymą sovietinės vėlia j ime.
vos 198C m. demonstracijų me
JAV kongresmenai, nariai
tu. Dauguma nuteisti tarp 1 ir 2
Europos saugumo ir bendra
su puse m. kalėjimo.
darbiavimo komisijos, pasiūlė
Tarptautinis katalikų Pax Maskvos kalinamus Lech
Christi sąjūdis pareiškė pro Walesą, Vaclovą Kavelį ir Jurij
testą už įkalinimą pasauliečių Orlovą kandidatais Nobelio
ir kunigų komunistų valdomo premijai. Kestono kolegijai
je Čekoslovakijoje. Protestas Anglijoje 1983 m. vasario - ge
buvo įteiktas Čekoslovakijos gužės mėnesiais turės specialų
ambasadoriui Londone. Net 44 kursą studentams iš užsienio
nariai, pasirašiusieji vadi apie religijos padėtį už geleži
namą 77 ch-jrtą, Čekoslova nės uždangos. Religiniams per
kijoje yra laikomi kalėjimuose. sekiojimams atžymėti ir prieš
Jų tarpe yra tokie pasižymėję tas neteisybes protestuoti yra
aktyvistai, kaip V. Havel, R. leidžiamas žurnalas "CataBattek, V. Benda, J. Dienst- combes". Reikšminga, kad net
bier, A. Cerny, P. Uhl, dr. J. Šik- Jungtinių Tautų žmogaus tei
lova, dr. Simeska, dr. J. Horec ir sių komisija 19 balsų prieš 13
daug kitų. K. Soukup, čekų mu pasn .nė žmogaus teisių su
zikas, nuteistas 10 mėn. kalėji varžymą komunistų valdomo
mo už dainas, kurios esančios je Lenkijoje. Kolumbijoje dau
subversyvios. Domininkonas giau kaip 200 rašytojų, aktorių,
kunigas Duba įkalintas 1981 žurnalistų ir kitų įžymių Žmo
m. liepos mėnesį už aukojimą nių paskelbė protestą prieš
Sv. Mišių be valdžios leidimo. Maskvos kišimąsi į Lenkijos vi
Valstybinė Čekoslovakijos reli daus reikalus. Buvęs Maskvos
gijų įstaiga sprendžia, kas gali kalinys gen. Grigorenko pa
būti įšventinta* kunigo, kas ga skelbė atsišaukimą į raudonar
li eiti kunigo pareigas. Nuteisti miečius, ragindamas juo* atsi
jėzuitai kun. Lima, kun. G. sakyti dalyvauti okupacijos
Povala, kaltinami bandę pa nusikaltimuose Afganistane.
veikti, kad jauni vyrai stotų į je- Žiauri kolonialinė Maskvos
. . rin*tų vienuelyną. Be to, jis priespauda susilaukia vis di
gaminęs medžio kryžius ir juos desnio pasmerkimo pasaulyje.
JUOZ.PT.
parduodavęs...

ATSIMINIMAI APIE CARO METŲ
MARIJAMPOLĖS GIMNAZIJĄ
(Pabaiga)
7. Griūnagelis, surusėjęs vo
kietis. Nors ir buvo vokiečių
kalbos mokytojas, bet kalbėjo
rusiškai. Stambus, plikas, iš
purtusiu pragertu veidu, pu
siau gulom sėdėjo klasėje, al
kūnėmis atsirėmęs stalelio. Jo
mokymo metodas buvo labai
prastas: "Dešimt sekančių ei
lučių" vokiečių kalbos chresto
matijoje. Reikėdavo išmokti tų
eilučių žodžius iš žodyno, vis
ką išversti į rusų kalbą ir turi
nį laisvai atpasakoti vokiškai.
Kadangi mokiniai vokiečių
kalbos tiek nemokėjo, kad ga
lėtų laisvai pasakoti, tai visą
tekstą pažodžiui atmintinai iš
mokdavo. Reikėdavo dar iš
gramatikos išmokti žodžių
linksniavimą ir asmenavimą.
Apygirtis, o kartais ir visiškai
girtas, Griūnagelis šaukdavo
mokinius atsakinėti pamokos
prie pat katedros, kad juos ma
tytų ir girdėtų. Buvo trumpa
regis ir apykurtis. Pakilus
triukšmui, jis šaukdavo: "Dė
mesio" (Vynimatj, o reikia —
vnimatj).
Dar linksmiau būdavo pa
vasarį, kai kuris nors arčiau jo
sėdėjęs mokinys, pasigavęs
vapsvą, į jos užpakalį įsmei
gęs smilgos gabalėlį palesdavo ją virš plikos mokytojo
galvos .Pajutęs kažką krapš
tantis, jis tėkšdavo delnu į pn
kę ir vapsvą sutraiškydavo.
Betgi didžiausias klasei malo
numas būdavo tuomet, kai
apygirtis mokytojas snūdu
riuodavo ir užmigdavo. Tuo
met visi nutildavo. Suskambė
jus skambučiui, pakildavo ir
mokytojas. Plačiai išsišiepęs,
sumurmėdavo: "Dešimt se
kančių eilučių".
8. Razumričikas, rusas. Ma
tematikos, fizikos mokytojas.
M o k i n i a i jį
vadindavo
"Slabo", kadangi jis ir pusėti
nai atsakančiam pamoką mo
kiniui sakydavo "silpnai" (sla
bo) ir parašydavo dvejetą. Jis
buvo šykštus geresniems pa
žymiams. Teisingai dėl to ra
šoma "Drauge". Teisingai ra
šoma ir tai, \ 1 "^azunie:č:*lo«
Vilkaviškyje įs igė privatinę
gimnaziją ir jos direktorium
žbuvo iki karo pradžios. Ka
dangi ši gimnazija buvo priva
ti, tai jos mokytoju galėjo būti
ir lietuvis Vaitkevičius, mate
matikas, o jo žmona dėstė
prancūzų kalbą. Po karo N e
priklausomoj Lietuvoj Vilka
viškio gimnazija tapo valstybine
su
direktorium
Vaitkevičium.
9. Zemlianskaja, rusė, pran
cūzų kalbos mokytoja. Gera ir

SUKILĖLIAI
SOV. SĄJUNGOS MASTU
Salvadore vyksta pilietinis
karas. Kairieji partizanai ko
voja prieš vietinę vyriausybę,
norėdami įkurti komunistinį ir
totalistinį režimą Kubos pa
vyzdžiu. Agentūra „Tass" kovo
1 dieną prabilo užtardama
kovotojus.

jenski ischodil Jevropu na oslie)". Vargas ir juokas būdavo
visų mėgiama. Ji taip buvo pa klausyti jo pamokų.
mėgusi lietuvius ir Lietuvą,
1905 m. buvo leista tikybą
kad nepriklausomybės metais dėstyti gimtąja kalba, ir į kla
sugrįžusi į Marijampolę mo sę atėjo vietoje Miknevičiaus
kytojavo Realinėje Marijam naujai paskirtas kapelionas
polės gimnazijoje ir kitur.
poetas Motiejus Gustaitis.
„Reakcinio režimo kariuome
Kiek
buvo
džiaugsmo,
kai
iš
nė
vadovaujama apsaugos mi10. Kremenskis, rusas, pai
šybos mokytojas, geras ir ga girdome taisyklingą, gražią nisterio pulkininko G. Garsia,
nukreipusi prieš patriotus tan
bus. Buvo didelis balandžių lietuvių kalbą.
kus, artileriją ir aviaciją, taip ir
mėgėjas, mėgo meškerioti ir
13.
Motiejus
Gustaitis,
kat.
nepajėgė išmušti partizanų bū
įdomiai pasakoti.
kunigas, iškilus lietuvis, poe rių iš jų užimtų pozicijų. Prieš
11. Važejevskis, rusas, prie tas. Tikybą jis dėstė įspūdin sukilėlius pasirodė bejėgės ir
kis sio mokytojas ir vedėjas. Be gai, patraukliai. Išskirtinai įs „Atlakatlio" brigados, ameri
to, }ih buvo vienas klasės auk pūdingi ir giliai prasmingi jo kiečių „Žaliųjų berečių" iš
lėtojų padėjėjų, laikė bendra pamokslai mokiniams sekma mankštintos. Sumaniai pride
dieniais bažnyčioje. Bet moki rinant partizaninio karo
butį.
niai nebūtų mokiniai, jei ne taktiką, patriotai vis užpuldi
12. Miknevičius, katalikų ka prasimanytų pokštų. Taip, nėja kelyje iš pasalų vyriausy
pelionas. Jis dėstė tikybą rusų pvz., man esant 7-toje klasėje, bės kariuomenę. Kaip pranešė
zialba, kurios jis nemokėjo; iš prieš prasidedant tikybos pa sukilėlių radiofonas „Vencereimties atveju rusų valdžios pa mokai, lentoje buvo užrašy mos", per vieną tokį užpuolimą
skirtas, kitiems kunigams ne tas ir atitinkamai sukirčiuotas buvo sužeistas vyriausybės
sutinkant, net prieš dvasinės kun. Miknevičiaus sakinys: kariuomenės pulkininkas E.
vyriausybės valią. Kadangi jis "Pjotr Amjenski ischodil Jev Palacios. Per susirėmimus
rusų kalbos nemokėjo, tai tiky ropu verchom na osle". Kape Guasalo rajone patriotai iš
bos pamokos buvo dėstomos lionas Gustaitis, įėjęs į klasę, vedė iš rikiuotės apie 200
ypatingu rusų — lenkų kalbų perskaitė, kas buvo parašyta, vyriausybės karių ir kari
žargonu, kuris net žemesnėse ir apačioje pridėjo: "Labai ne ninkų, sunaikino du tankus ir
klasėse sukeldavo mokiniams patogu niekinti seną žmogų". pagrobė daug ginklų".
juoką. Dėl to kapelionas Mik
nevičius pykdavo, vadinda
„Gaujos galvažudžių, specia
Buvo dar ir toks atsitikimas.
mas mokinius "balvonais" ir Marijampolėje buvo ir mergai liai Pakistano lageryje ameri
"cimbalais". Vienas mokinių, čių gimnazija antroje gatvės kiečių ir kiniečių instruktorių
pavadintas "cimbalu", dar pusėje. Šioje gimnazijoje mo v a d o v a u j a m ų ,
apmokyti
smarkiau nusijuokė. Tuomet kėsi kiek gražesnė už kitas mo žudyti, sprogdinti ir padegi
kun. Miknevičius, atsisegęs iš kinė Leonija Treigytė, moki nėti, įsibrovė į Afganistano
po sutanos dirželį, ėmė mokinį nių vadinama Leonce. Kap. Gazni ir Paktiją rytines pro
pliekti per galvą, sakydamas: Gustaitis buvo ir mergaičių vincijas. Naktį jie įsibraudavo į
"Tai tau, balvone, girnų akme gimnazijoje tikybos mokyto ramių gyventojų kaimus ir apinį ant galvos ir į Šešupę nuo jas. Gimnazistai, patyrę iš gim plėšdavo darbo žmones, sude
Kumelionių tilto. (To tobie bul- nazisčių, esą, kapelionas Gus gindavo jų namus ir siautė
vane, melničny žernov na go- taitis Leoncei
prieš
revoliucinį
palankesnis d a v o
lovu į v Sešupu s Kumelians- negu kitoms mokinėms ir ge Afganistaną. Banditai iš kri
kiego mostą)". Dėstydamas resnį pažymį jai parašydavęs, minalinių nusikaltėlių, pabė
aukštesnėse klasėse bažnyčios prieš tikybos pamoką lentoje gusių į Pakistaną, nužudė ke
istoriją, taip pasakė: "Amjie- parašė: "Lai gyvuoja Leoncė". lias dešimtis nekaltų žmonių,
no Petras išvaikščiojo Europą Gerai nusiteikęs kapelionas
raitas ant asilo. (Piotr Am- Gustaitis įžengė į klasę. PaJ O N A S VALAITIS

žvelgęs į lentą, surimtėjo ir tiek
tepasakė: "Tai šitaip jūs ger
biat savo mokytoją". Nuo to
laiko iki man baigiant gimna
ziją tokių pokštų daugiau ne
besikartodavo, nes iš tikrųjų
mes labai gerbėm savo mielą
mokytoją kunigą Motiejų Gus
taitį-

•0^*** ufr

Paperdine universiteto studentai Amerikos Baltų Laisvės
lygos suorganizuotoje konferencijoje. Centre (su barzda) —
politinių mokslų profesorius dr. Steve McHargue, dešiniau —
John Rauschkulb, studentų atstovybės pirmininkas. Bilie
tus apmokėjo turtinga universiteto regentė Margaret Brock.
Nuotr. D. Barauskaitės

14. Petras Kriaučiūnas, lie
tuvių kalbos mokytojas. Prie
to, kas buvo parašyta "Drau
go" straipsnyje apie šį lietuvy
bės milžiną, nieko negaliu pri
dėti, įskaitant ir mano
straipsnelį, persispausdintą iš
"Gimtosios kalbos". Šio
straipsnelio gale yra parašas:
J. Valaitis, Rygiškių Jono gim
nazijos mokytojas". Deja, čia
yra klaida. Rygiškių Jono gim
nazijos mokytoju aš niekad ne
buvau.

sudegino ištisus kaimus ir pa
liko be pastogės vaikus, mo
teris ir senius. Tautos ginkluo
tų dalinių pagalbos dėka
plėšikų gaujos buvo sumuštos.
Tik nedaugeliui pavyko pa
bėgti. Nukentėjusiems gy
ventojams stigo drabužių,
maisto, vaistų ir butų. Jiems
skubotą pagalbą suteikti pasi
šovė sovietų kariai, kurie vyk
dė savo tarptautinę pareigą
Afganistano
demokratinėje
respublikoje.
Taigi Salvadoro sukilėliai
yra „patriotai ir partizanai", o
Afganistano sukilėliai — „gal
važudžiai, banditai ir krimina
listai". Afganistano „modžahidinai" stačiai „sudegina
ištisus kaimus" (nors pagal
daugelio liudytojų taip daro
kaip tik sovietiniai okupantai),
o Salvadoro „geriljeros"
„sumaniai priderina partiza
ninio karo taktiką". Salvadore
kiekvienu atveju kalti yra
amerikiečiai, nors ten nėra nė
vieno JAV kareivio, o Afganis
tane iki dantų apsiginklavę
sovietiniai kariai, įsibrovę ten
prieš dvejus metus, užsiima tar
tum tik labdarybės veikla...
Toks sovietinės propagandos
skirtumas tarp Salvadoro ir
Afganistano sukilėlių supran
tamas. Pirmieji — komunistai,
o antrieji — antikomunistai,
taigi priešai. Bet reikalas ne
taip paprastas. Sovietinė pro
paganda gali užgriūti ir ant
partizanų — komunistų, jei jie
nenusilenkia direktyvai iš
Maskvos, jeigu jų veikla netar
nauja sovietiniam naujų teri
torijų užgrobimui.
Būdinga, ką Tass rašo apie
Kinijos remiamus sukilėlius
Pietryčių Azijos šalyse: „Tai
lando kariuomenė per 2 savai
tes užbaigė operaciją prieš
„sukilėlių gaujas" Suhathani
provincijoje. Per tą laiką užim
tas stambus sukilėlių punktas
— „stovykla 508". Čia suki
lėliais yra priešvalstybiniai
elementai, remiami Pekino,
nors jie yra tokie pat komu
nistai kaip ir sukilėliai Salva
dore ir jų tikslai vienodi. Bet jie
priklauso ne Maskvai, o Peki
nui. Todėl sovietinė vadovybė
žiūri į juos, kaip į Afganistano
jnodžahidinus". Jie nėra „pat
riotai ir partizanai", kaip so
vietinė spauda pavadintų juos,
jei jie būtų Sov. Sąjungos
vasalai.
rp

Žaizda padaryta šūviu dar
esti išgydoma, bet žaizda
padaryta liežuviu — niekad
neužgyja.
Persų patarlė

sudarė Amerikoje gimę lietuviai. Tautinius šokius,
Taip pat gražiai pasirodė „Gyvataro" ir „Gin
kai tik suorganizavo, mokė J. Matulaitienė, o vėliau taro" ansambliai. Jų programos buvo sudarytos iš
Birutė Barauskaitė. Ši tautinių šokių grupė aktyviai tautinių šokių ir meninės dalies.
reiškėsi visuomeniniame lietuvių gyvenime: šoko
Tautiniai šokiai, ar juos atliko New Yorko
tautinius šokius, minint New Yorko Tautinių šokių tautinių šokių grupės, ar atkviesti iš kitų vietų
grupės dešimtmečio šventę, kuri vyko 1960 m. ansambliai. į rengiamų koncertų ar vakarų progra
PETRAS M A T E K Ū N A S
gegužės 15 d. Schwaben salėje, talkino vaidinimuose mas įnešė ir įneša daug gyvumo, įvairumo ir bent
ir įvairiuose parengimuose, šoko demokratų nors kelioms minutėms atgaivina žiūrovų vaiz
konvencijoje ir dalyvavo Lietuvių dienoje, vykusioje duotėje tėvynės ilgesį bei jos grožį, kai pamato jauni
28
Vėliau New Yorko Tautinių šokių grupė %uvo Pasaulinėje parodoje 1964-1965 m. New Yorke.
mą šokant tautinius šokius, apsirengusius tautiniais
pavadinta „Tryptinio" ansamblio vardu. Dabar
New Yorke buvo pasirodžiusi vieną kartą ir Aid. drabužiais.
šokių grupę sudaro jauniai, studentai ir veteranai.
Cvirkaitės vadovaujama tautinių šokių grupė per
Sporto klubai
Maironio Šeštadieninės mokyklos tautinių $okių
įvykusį „Rūtos" ansamblio koncertą, surengtą 1952
grupę suorganizavo J. Matulaitienė 1950 m., kai ji
Po II-ojo pasaulinio karo New Yorke veikė tik
m. Apreiškimo parapijos salėje, kuriame, be tautinių
buvo pakviesta mokyti mokinius tautinių šokių.
vienas
Brooklyno Lietuvių Atletų klubas. Jis buvo
šokių, dar programos dalį atliko mišrus choras,
Pirmas tos grupės pasirodymas vyko 1950 m. per
įregistruotas
1903 m. valdžios įstaigoje. Klubas
vadov. A. Kačanausko, ir solistai Zuzana Griškaitė
surengtą mokyklos Kalėdų eglutę. Nuo to laiko
gyvai reiškėsi sportiniame gyvenime. Iš pradžių
ir Aleksas Vasiliauskas.
Maironio šeštadieninės mokyklos tautinių šokių
klube daugiau reiškėsi imtynininkai ir boksininkai.
grupė pasirodydavo mokyklos parengimuose ir
New Yorke dar pasirodė ansamblis „Grandinė Prie šio klubo priklausė kaip narys bokso pasaulio
kartais už jos ribų.
lė" iš Clevelando, „Gyvataras" iš Hamiltono, Lietu čempionas Juozas Žukauskas — Jack Sharkey. Nuo
Daug šokėjų iš šios grupės perkeldavo į New vių jaunimo ansamblis „Gintaras" iš Toronto ir 1949 m. daugiau pradėjo reikštis krepšinio srityje,
Yorko Tautinių šokių grupę. Vėliau Maironio šešta „Grandis" iš Chicagos. „Grandinėlės" ir „Grandies" kai iš Vakarų Europos stovyklų atvyko sportininkai
dieninės mokyklos tautinių šokių grupė beveik visai ansamblius iškvietė „Laisvės Žiburio" radijo — krepšininkai. Prie jų prisidėjo ir vietos lietuviai
„užgeso". 1979 m. ją atgaivino Raimundas Balsys. valandėlė, vadovaujama Romo Kezio. „Grandinė sportininkai, laimėdami meisterio vardą Brooklyno
lės" ansamblio vakaras vyko 1970 m. balandžio 4 d. Eastern District YMCA lygos pirmenybėse 1955 m.
Dabar Maironio šeštadieninės mokyklos tautinių
Christ The King School salėje, Middle Village, New New Yorke ir 1957 m. Toronte.
šokių repertuaras nėra mažas ir pasirodo ne tik
Yorke. Šiam šokių ansambliui vadovavo Liudas
1950 m. buvo įsteigtas New Yorko Sporto klu
mokyklos ribose, bet ir už jos, kaip 1981 m. gegužės
Sagys. Atliko 18 tautinių šokių, jų tarpe maslinį bas. Šio klubo įsteigimo didžiausias organizatorius
31 d. Hartfordo, Conn., Rytinio Pakraščio tautinių jonkelį ir kuškinėlį, kurie buvo pirmą kartą matyti
šokių šventėje. Iš viso dabar Maironio šeštadieninės New Yorke. Visi šokiai, išskyrus vieną kitą, buvo buvo Jonas Atkočius. vyravo futbolas. Tai buvo
pagrindinė šio klubo sporto šaka. Turėjo keturias
mokyklos tautinių šokių grupė turi daugiau kaip 100 gyvi, sudėtingi.
futbolo komandas: pirmąją, rezervinę, jaunių ir
Šokėjų. Tai viena iš didžiausių šokių grupių New
jaunučių.
Pirmoji futbolo komanda buvo gerai
Yorke.
„Grandies" ansamblis pasirodė rudens koncerte
susižaidusi ir laimėjo net kelias rungtynes, iškovo
New Yorke dar veikė Lietuvos Vyčių 41 kuopos — baliuje, vykusiame 1981 m. lapkričio 14 d. Kultū
dama ne tik meisterio vardą, bet ir laimėjo New
tautinių šokių grupė. Ji buvo suorganizuota 1950 m. ros Židinyje. Ansambliui vadovavo Irena SmieYorko State Cup.
birželio 12 d. Joanos Meškauskaites h* Stepo Guinto. liau8kienė. Atliko stilizuotų ratelių pynę „Kai aš
(Bus daugiau)
šios tautinių šokių grupės didesnį šokėjų skaičių šokau su Šelmiu ^ T e l i u " .

NEW YORKO LIETUVIŲ
KOLONIJA

M ^ V ^ V

s
DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. liepos mėn. 23 d.

Gary, Ind.

VIENUOLIŠKOJO GYVENIMO
JUBILIEJUS

CLASSIFIED ADS
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pati. Giedojo parapijos choras,
o Barbora Baltrušaitienė solo iMimiiiiiiliiiiiliiliraiiiniinniiimiiiiiiiH miiiimiiiiimmiiiiiumnimmimiiiiiiHi
— A v e Maria"
įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai
BUTŲ NUOMAVIMAS
5
»* x!.•
•
ii mūsų sandėlio.
Draudimas — Valdymas
?o Mišių salėje v y k o
•
_
banketas, kuriam vadovavo <»SMDS PABCEL8 EXPBE8S Namų pirkimas — Pardavimas
P r a n a s Petraitis. Seselę svei- *»l W. Mth » , cbicago, n. 00629
INCOME TAX
kino kun Ign Urbonas ir
SIUIMTINIAI J LIETUVA
TeL — 925-2737
Noteriatas — Vertimai

Birželio 6 d. Gary Šv. Kazi
miero parapija ir Šv. Kazi
miero parapijos klubas pa
gerbė
seselę
Janiną
Galubickaitę, jos 25 m. vienuo
lyne proga. Seselė J a n i n a gimė
ir augo Gary Šv. Kazimiero
parapijoje. Prieš 25 metus įsto
jo į Šv. Kazimiero seserų vie
Vytautas Valantinas
nuolyną Chicagoje. Baigusi
innmiiiimiiiiiiiiiiiHiiiiiiuiuiiiiiiuinm
Marijos gimnaziją ir MundeBELL REALTORS
lein kolegiją magistrės laips
IIUlUIIUNIIIIItlIlIlIlIlIHIinilllUllllllllllli
J. B A C E V I C I U S
niu, dirbo mokytojos darbą
Visų Šventų parap. mokykloje
6 5 2 9 S. Kedzie A m — 778-2233
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
Chicagoje, Šv. Pranciškaus
Br. Snarskis, Regina Snarskienė, kun. G. KijausStasio Santvaro 80 metų amžiaus pagerbimo aka
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
iiimiHmiiiiiiinimiMinuiiimiiMiiiiisM
demiją pradedant. Iš k.: Alė ir Stasys Santvarai,
kas, Nastutė Gaidžiūnienė
parap. Indiana Harbore ir šiuo
Pardavimas ir Taisymas.
Nuotr. V. B a c e v i č i a u s
metu — Šv. Petro ir Povilo
2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis. BrignM I G L I N A S TV
ton Parke. $39,500. Savininko paskola.
parap. Chicagoje. Paskuti
landų. Čia taip pat buvo niuosius 16 metų ji savaitga
2346 W. 69 St., tek. 776-1486 2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis. Įreng
priminta ir nedėkinga libretis- liais moko Gary Šv. parap. jau
flilIlIlIlIlIlIllIlUlllllllllllllIUlUUUUlUlIt
tas skiepas. 72-ra ir Campbell. $39,000.
to dalis: jei opera pasiseka, pa nimą religijos, o paskutinius
6 BUTŲ MŪRINIS. 4 maš. mūr. garąsauly išlieka tiktai kompozito dvejus metus ir lietuvių kalbos
Sas. $17,000.00. pajamų. Arti 64-os ir
PAGERBTAS
vardu įteikdamas dail. Nijolės rius, libretistas pamirštamas; Šiuo metu ji yra ir lituanistinės
Kedzie Ave.
STASYS SANTVARAS
KILIMUS IB BALDUS
Palubinskienės įdomų grafi o, jei opera nepasiseka, visa kal mokyklos vedėja. Daug pa
2 SKLYPAI ARTI VANDENS. Hot
kos darbą; A. Laikūnas — "Vil tė suverčiama libreto autoriui. deda parapijai.
Plauname ir vaškuojame
Springs Village.
Didžiais kūrėjo — meninin
Rita Ruzgaitė - Riškienė buv. moki
visų rūiių grindis.
Retai pasitaiko, kad sukak
ties" dr-jos, "Dirvos" ir "Nau
Jos tėvelis Antanas Galubicko talentais besidžiaugiąs Sta
Skambint 436-7879
BUBNYS
josios vilties" vardu; komp. A. čių minėjimuose, beveik porą kas mirė Janinai esant tik 5 nių ir šokėjų vardu įteikia seselei
sys Santvaras šiemet daugely
Janinai gėles.
valandų užsitęsusi akademinė
6DLUTIS BEALTI
Tel
—
RE
7-5168
metų amžiaus ir ją užaugino
je Amerikos lietuvių kolonijų Mikulskis — Čiurlionio an
Nuotr.
J
.
Pečkaičio
dalis būtų taip greitai ir įdo
2951 West 63rd Street
motina Viktorija Ravaitytė buvo pagerbtas jo 80 metų am samblio vardu įteikdamas an
miai prabėgusi. I r čia nuopel
samblio
garbės
nario
ženklelį;
SSBĮjį
i II II
• • —SJ
Galubickienė. Šia proga keli žo parapijos vardu padėkojo jai už
žiaus sukakties proga. Neatsi
nas priklauso ne vien rengė
Z.
Dučmanas
—
Lietuvių
na
iiiiiiimiiiimiiimmiiiiimiiiiiiiiiiimmi
džiai ir apie motiną. J i yra ki jos didelę pagalbą parapijai, 10% — 30% — S0% pi*iau mokėsit
liko ir Clevelandas, kuris rašy
jams, bet daugiausiai pačiam
Atdaras apžiūrėjimai sekmadieni
toją, poetą,
d r a m a t u r g ą , mų direkcijos vardu; Č. Šatkus
lusi iš Vilniaus krašto lietuviš mokant
jaunimą
religijos. ni apdraudą aou usnie* ir automo
sukaktuvininkui.
bilio paa m u i
nuo 1 iki 4 vaL popiet
—
konservatorių;
dr.
A.
Butkus
aktorių, solistą, libretistą gerai
kos Gervėčių parapijos. Iš ten Birutė Ruzgienė liet. mokyklos
Sukaktuvininkas džiaugiasi kilę yra ir istorikas kun. dr. J. vardu pasveikino ir įteikė
pažįsta iš jo raštų ir artimos bi — neolituanų. Rengimo komi
FRANK ZAPOLIS 6740 W. 63rd STREET — 12 %%
teto
vardu
sukaktuvininkui
bu
puikia
sveikata, kuri leidžia S t a k a u s k a s ir V i l n i a u s dovaną. Rita Ruzgaitė-Riškiečiulystės su rašytoju — poetu
3-jų butų mūr., 2-jų metų senumo.
3208 vo West 95th Street
Baliu Gaidžiūnų ir jo šeima. To vo įteiktas dail. I. Račilos pieš jam ir toliau tęsti kūrybinį dar vyskupas Julijonas Steponavi nė buv. mokinių ir buv. „Ramu
3 miegamieji, iy2 vonios pirmam ir
Telef. GA 4-8654
antrame aukšte. 5 kamb. "garden
dėl ir mes, klevelandiečiai, o ne tas adresas su visų dalyvių bą, pakeliauti ir dalyvauti lite čius. Jauną mergaitę Viktoriją nės" šokėjų vardu įteikė gėles, o
parašais.
ratūros
ar
koncertų
renginiuo
apt." apačioje. Atskirai apšild. 12%%
vien Bostonas, galime jį savin
tuometinis Gervėčių klebonas Debbie Mačytė dabartinių mo
"fixed
mortgage" - paskola. Skubėkit
se.
Greit
turėtų
pasirodyti
jo
Akademija
buvo
baigta
įdo
tis, vadindami "mūsų Santva
kun. Ambraziejus Jakavonis kinių vardu pasveikino savo mtiiiiuiiuitiiiiiHliuiiitimuiiitut->»>i.
— o —
naujoji
poezijos
knyga
"Septy
miu
pokalbiu,
kurį
pravedė
B.
rų". Kada jis tik atvyksta Cle(didelis lietuvis patriotas ir už mokytoją gražiu eilėraščiu.
Atdaras
apžiūrėjimui
sekmadieni
ni
miestai".
Šiame
pobūvy
vėl
V I L I M A S
velandan, atsiveža ir savo Gaidžiūnas. Jis pateikė sukak
jo lietuvišką veiklą lenkų parti
Meninėje dalyje buv. „Ramu A
nuo
1
iki
4
vaL
popiet
talentų dalelytę, su mumis ja tuvininkui penkis klausimus. buvo atnaujintas prašymas su zanų nužudytas) pasiuntė į nės" šokėjų grupės — 8 mergai
6J21
S.
PARKSIDE
—
12%%
M O V I N G
pasidalina,
praturtindamas Atsakymuose Santvaras paro kaktuvininkui — parašyti sa Vilnių — į lietuvių kalbos tės — labai meniškai pašoko
dė plačią savo erudiciją kūry vo autobiografiją, kurioje tin kursus. Sugrįžus į Gervėčius šustą, vestuvių polką ir Sadu Apdraustas perkraustymas 2-jų butų mūr. namas. Po 3 miega
mūsų pilkąją kasdienybe.
mus ir iy2 vonios. % vonios rūsy.
Ir gegužės 27-ji, jo aštuonias- bos pasauly, mūsų dienų gyve kamą vietą tikrai rastų ir mūsų buvo slapta mokytoja — tę. Baigę Sadutės šokį — gėles
Atskirai
apšild. 12 % % "fixed mort
Įvairių atstumų
— dešimtmečio sukaktis jį užtiko nimo pažinimą. Ekspromtu tautos ir valstybės kultūrinis, „daraktorė" kaimuose. 1937 m. įteikė seselei. Šokius paruošė ir
gage" - paskola. Skubėkit.
Nastutės ir Balio Gaidžiūnų pateikti klausimai lietė kūry politinis ir visuomeninis vei atvyko į Ameriką, Gary, Ind. jiems vadovavo mokyt. K. Peč- TeL 376-1882 arba 376-5996
gražioje sodyboje Kirklande. O bos, kultūros ir bendrai visuo das Nepriklausomybės metais Čia dirbo beveik visose lietu kaitienė. Grojo Jonas Vaičeliū- > 11111111 i 1111111111111 i 111111! 11 i 111111 i i i m J u ; 11 O'BREEN FAMILY REALTY
TEL. 434-7100
gegužės 30 d. Lietuvių namuo meninį lietuvių gyvenimą. Jie ir jo, aktyvaus mūsų gyvenimo viškose organizacijose. Mylėjo nas.
se buvo surengtas sukaktuvi buvo atsakyti gražiu stiliumi, dalyvio, įnašas išeivijos keliuo lietuviškas dainas, liet. šokius,
lllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllll
Seselė padėkojo už pirmąjį
ninko pagerbimas. Sukakties pailiustruojant gausiais pa se.
parengimus. Elenutė Bradū- jos gyvenime pagerbimą. Dėko
minėjimo rengimo komiteto vyzdžiais ne tik poezijos, dra
Sukaktuvininkas su ponia naitė jos kelias dainas užrekor- jo visiems, visiems, bet labiau ŠERĖNAS perkrauato baldua ii 4 miegamų, 1% vonios, neseniai at
p i r m i n i n k a s inž. Bronius mos, teatro, operos pasaulio, Ale dar ir po puikių vaišių dali davo. Sulaukus 90 metų dar turi siai s e p t y n i o m s j a u n o m s kitus daiktus. Ir ii toli miesto lei remontuotas namas. Centr. oro vėsi
nimas. Pilnas dalinai įrengtas rūsys.
Snarskis ir kiti komiteto na bet ir pademonstruojant, pa nosi įspūdžiais su dalyviais ir puikią atmintį ir apsigyvenusi parapietėms, kurios, Uršulei dimai ir pilna apdraudą.
Arti 81-os ir Troy. $64,900.
riai: J a n i n a Steponienė, Ingri vyzdžiui, libretų vertimų sun davė autografus savo kny Šv. Šeimos viloje dar skaito T a v a r i e n e i
Priimame MASTER CHARGE ir VISA
v
a
d
o
v
a
u
j
a
n
t
,
Nr. 96333.
da Bublienė, dr. Antanas But kumus.
goms, kiek jų buvo rasta O. irJ. „Varpelį", „Laivą" ir „Drau p a r u o š ė puikius
Telef. — WA 5-8063
banketo
GEORGE VLASIS REALTORS
kus, dr. Danielius Degesys,
Nežiūrint, kad poezija, anot Žilionių kioske.
gą". J i tad ir perdavė savo duk pietus. J i priminė, kad Gary
TeL — 636-7474
Balys Gaidžiūnas ir dr. Vikto poeto Carl Sandbergo, turinti
Ilgiausių ir kūrybingiausių rai Janinai lietuvių kalbos ir liet. parapija davė dešimt sese
ras Stankus šiam minėjimui net 9000 aptarimų, sukaktuvi metų mūsų Stasiui Santvarui.
kultūros meilę.
lių vienuolių, bet ji yra pasku
Savininkas parduoda 2-jų butų po 5
buvo puikiai pasiruošę. Į komi ninkui geriausiai patinkąs bri
SIUNTINIAI
J
LIETUVA
V. Rociūnas
kamb. mūr. namą. 2 maš. garažas. 2
Sesers Janinos jubiliejaus tinė. Todėl ji kreipėsi į j a u n a s
teto kvietimą atsiliepė 130 Cle- tų poeto Shelley p a s a k y m a s " —
nauji centr. apšild. pečiai. Nauji kili
ir kitus kraštus
velande ir apylinkėse gyve Eilėraštis — tai ypatinga aki MMHfiiimiiiiiiiiiimiiimiiiiiiimiiiiiim minėjimas prasidėjo pamal mergaites su prašymu atvykti į
mai. Arti Svč. M. Marijos Gimimo
domis bažnyčioje, kurias kon- vienuolyną ir jas besitraukian
.VEDAS, 4059 Archer Avemie
nančių lietu *ių.
baž. Duokite pasiūlymą.
Savininkas
mirka, sukurta laimingo žmo
celebravo kun. Ign. Urbonas ir čias iš aktyvaus darbo pa Cbicago, Iii. 60632, tei. 927-5980
finansuos. Skambint —
gaus". Atrodo, kad Stasys
kun. J. Rodak. Jie suteikė vaduoti. Bankete dalyvavo de
Akademiją
pradėjęs
Br. Santvaras tokių laimingų mo
735-9724 arba 767-8159
Radijo valanda jau 40 metų tarnauja seselei ir specialų jubiliejinį vynios Šv. Kazimiero seserys iš
Snarskis kvietė dalyvius "pa mentų yra turėjęs nemažai.
New Jersey, Neer York ir Conaecticut palaiminimą. Aukas nešė sese Chicagos ir pilna salė svečių. Hllilllliililiiiiiiiiuilliliiiiiiiiiiiiuilliiiill
galvoti ir įvertinti rašytojo
Pobūvio dalyvius labai ma lietuviams!
k.i.
lės Janinos buv. mokiniai ir ji
M. A. Š I M K U S
reikšmę"... "Knyga auklėja
130 SPACE
ieitadi.aį ii WEVD Stottaa
žmogų ir vadovauja žmonijos loniai nuteikė sukaktuvininko N«w Torke
INCOME TAX SERVICE
nuo > iki S vai. vakaro,
operų
libretų
vertimų
komen
MOBILE HOME PABK
pažangai. Tikėkimės, kad ra
NOTA itX PUBUC
>T.» m«c. Faf. Taip pat k'.auaykttla
tarai.
Spalvingus
atsakymus
"M'jiic
of
Llthuania"
programa*
g**
Ds LLLEN OIS
4259
S.
Mapievvood,
tel.
254-7450
šytojai pakels žmonijos inte
U-««adI»n}. nuo 6:0i lkl 7:00 vai.
Santvaras pailiustravo ir savo vakaro,
U
fteton
Hali
UnlvaratUto
ato.
Paved streets with eurb and
lektualinį lygį, įtikins žmogų,
Taip pat daromi VERTIMAL
gražiu tenoru. St. S a n t v a r a s tua sas KM. <wsou)
GIMINIŲ UkvlcUmai. pildomi
kad jis veltui grumiasi su kitu
off-street parking.
PILIETTBft8 PRASTMAI Ir
teigia, kad operos libretai yra
Mrakt. DR. JOKŪBAS STUKAS
žmogumi, išmokys jį patį save
Kitokie
blankai.
Storm drains. Large lota.
— I M for
labiausiai kondensuotas dra
234 SunlH Drlra
HiirmrmTnrTrniiniriiiiuiiuuiiiiiiiiiiiii
nugalėti ir tuo būdu išves jį į mos veikalas. Pavyzdžiui, jei
20 aeres for expansiom
Witchunc N. J. 97060
saugų ir laimingą gyveni skaitytojas dramą skaitys dvi
1981 rent net — $80,000.
TeL — (2«1) 753-5636
mą"... "Lietuvis rašytojas ir lie valandas, tai libretą perskaity
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100 miles from Chicago.
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natūralios savo funkcijos pa- Z l t o n u s h b r e t ą l š t c 8 i a l k l 3 v a "
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves
DRAUGAS Adv. No. 2398
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
deda mums išsilaikyti prieš m""""MMfrM
'
'Hifft
4545 W. 63rd Street
le*. Karšto vandens tankai. Flood conbarbarišką užsimojimą mus iš
irrt«f«( R * t M
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi
Pa«l on S*vmc*
Chicago, m. 60629
naikinti"...
elektra. Palikite pavardę ir telefoną —
"Poetas Stasys Santvaras
Intarett Com<>ound«<!
lietuviškai.
mums mielas patriotiniu po
0 * * y *>4 Pa* Ou»rt«ftj
SERAPINAS 636-2960
žiūriu. Jis dvelkia Vasario 16sios dvasia. Juk jis Lietuvos
Nepriklausomybės akto signa
HELP WANTED — MOTERYS
tarų — dr. J. Basanavičiaus, A.
VEUINIŲ K0R7IUŲ T ^IKALINGA SEIMININKĖ namų va
Stulginskio ir A. Smetonos mo
kinys ir auklėtinis. Būdamas
lymui ir skalbimui dvi dienas savaitėj.
HEIKJM
2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608
Geras atlyginimas. Chicagos universi
vos 17 metų, ėjo su ginklu jų pa
Vietinių kortelių naudojimą* yra teto apylinkėje. Skambint 643-MM.
rašus ginti"...
Peter Kazanauskas, Pres.
Tel.: 847-7747
fralu* paproty*. Biznieriai ja* plm•OUlBt Mon.Tu«.rr 1.9-4 Thur.«-t M t . 9-1
Kun. G. Kijauskas sukalbėjo
čiei naudoj*. Bet tinka ir riaų luo
mų atatovama turėti fraataa rMinvokaciją, o Kultūros tarybos
SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905
Une* korteia*.
UNLOltOJAKA —. F0B BENT
pirmininkė Ingrida Bublienė
Kreipkite*
j
"Drsugo"
adminianupasakojo
sukaktuvininko
'reciją vlaei* panaJhaia reikalai* ISNUOM. 6 kambarių butas Brighton
nueitą gyvenimo kelią ir iki šiol XX amžiaus madona (paveikslą*) Pal.eičiame senus nesandarius pagrin
Būeit* patenkinti moeų pa^ TIavi Parke. Skambint po 6 vai. vakaro
mums duotą kūrybinį paliki- apdovanota* aukščiausia premija dinius langus į "nyloninius", trigu
tel — 523-5291.
mu
tarptautiniame madonų meno festi- bais stiklais su sieteliu, lengvai ir
m a
C
B. Gaidžiūnas perskaitė raš- J?p* Jf" ^ ^
*" * * 2 ? patogiai valomus. Jiems nereikia an
. .j
. National Award Amenkoa dailinin- trų langų.
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i . M i . m - , bariai (2 miegami) ir vlrtuvft .
dar
LIETUVIŠKA
VAISTINĖ
3 kamb. (2 mieg.) ir virtuvg. f«vai<
tu ir telegramomis gautus svei- ^ profegifl ėj« sąjungoje New YorKad nereikėtų dažyti — dengiame
NAMŲ APSITVARKYME tftns ar mėnesiui. Skambint —
2557 W.69th Street Tei776-4363
kinimus iš Lietuvos pasiunti- ^t Tai puošni dail. POVILO PUZI- medį spalvuotu aluminijum.
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at
nio Stasio Lozotaičio Romoje, NO monografija, kuri yra didelio
312—757-2847
naujinti.
Garažą. Viduje ar iš lauko
DURYS
—
STOGELIAI
Lietuvos atstovo Washingtone formato ir talpina 28 »palvotas reJ.&J.PHARMACY
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums
dr.
Bačkio,
LRD
vardu
— produkcijas. Kartu ir XX *miiau*
TVOROS
AlėsS.Rūtos,
New
Yorke
gyve
su patyrimu, už prieinamą kainą, pa
Vt«dona. Kaina su persiuntimu 27 aol
\%i«t*į vfttrntrut!, bnportuotl kvepalai, gydomo* ioM* ktL
dės,
skambinant po 6-os vai. vakaro. Apsimoka skelbtis dien. „DRAUGE",
nančio Pauliaus Jurkaus, Vy K'iki dovana ir tinka bent kuriomis
ir kiti darbai
Vaiiioįamoa k*d*e,ramentaiIr kt, pirkti ar nuomoti;
nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių
tauto Alanto. Pr. Naujokaičio. progomis {teikti bet kam: svetimtau
Telef. — 476-3950
Namokana; aesakuojame dovana*
dienraštis,
gi skelbimų kainos yra vi
Gauta eilė sveikinimų laiškais. Jiui ar lietuviui.
KOSTAS BUTKUS
Gaunama DRAUGE, 4543 W. 83rd
siems prieinamos.
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Žodžiu sveikino: J. Malskis, LB
Pristatymas nemokamai
Krašto valdybos ir Clevelando St, Chicago, IL. Illinojaua gyventojai
TeL
778-2781
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai Remkite tuos versi ininkua, ku
apylinkės v^rdu; Viktoras Ma- prideda $1.50 valstijos mokeačlo.
rie skelbiasi dien. „Drauge". Apsimoka skelbtis dien. „DRAUGE"
n ū n a s — I Kultūros tarybos
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TELEVIZIJOS

CLEVELANDO ŽINIOS

VA LOME

M O V I N G

Lietuvos atsiminimai

PASSBOOK
SAVINGS...

Mutual Federal
Savinas and Loan I

gą apie devyniolikto ir dvide-.
D E R W t N S K I S ATSISAKĖ
šimto amžiaus pabaltiečių są-' AMBASADORIAUS POSTO
jūdį Amerikoje, s k a i t y s paskai- i Kongresmenas S. Derwinskis,
tą t a pačia tema. Latvių stu- ] 2 4 m e t u s buvęs Atstovų rūdentas Maris Graudins, kuris ! m ų narys, nebuvo išrinktas naur^_ -nruošia d _I-L
a k t a r a ti_ą De
Paul uni- ^ ^ terminuL Prezidentas j a m
versitete, kalbės t e m a "Pabal buvo pasiūlęs
ambasadoriaus
tiečių bendradarbiavimas atei postą Lenkijoje, bet jis šio pa
ties p e r s p e k t y v o j e ' . Taip p a t siūlymo
nepriėmė.
Planuoja
programoje dalyvaus vienas iš j g a u t i kitą tarnybą Valstybės
Amerikos Balso, Europos sky- d e p a r t a m e n t e .
mu^pareigūnų,
estas Veliaj P R E z n ) E N T A S U G N I A G E S I Ų

DRAUGAS, p e n k t a d i e n i s , 1982 m. liepos mėn. 23 d.

•

tautinės ugniagesių
s ą j u n g o s apie 228,000 dol. Fontano trigusuvažiavimas. J a m e prez. R. j ba srovė pasieks 18 pėdų aukštį.
Reagan p a s a k y s kalbą.
NAUJAS FONTANAS
UPHOLSTERY & SLIPCOVERS
Minint Chicagos m i e s t o
150
FURNITURE REFIMSHING
m. sukaktį, VVabash i r W a c k e r I
_ .
. .
. . .
, Satisfaction Guaranteed. 50 Years of
Dnve gatvių
sankryžoje bus j Quality W o r k
p a s t a t y t a 10-to šimtmečio sti- į H A A S UPHOLSTERY, 6034 26th Sc
liaus f o n t a n a s , k u r i s k a i n u o s ' Cicero, m 60650, TeL 652-4796
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Detroito jūrų šaulių Švyturio kuopos 15-kos metų minėjimo akademijos prezidiumas: V. Tamošiūnas, kun. J. Borevičius, O. Mikulskienė, B. Jasaitiene, S-gos pirm. K. Milkovaitis, V. Išganaitis, E. Vengianskas, S. Kauneliene, A. Mi
kulskis, A. Šukys ir V. Misiūnas.
Nuotr. P. Malėtos

ŠAULIŲ KULTŪRINIS SAVAITGALIS

Švyturio kuopos pirmininkui
B. Valiukėnui padarius apžvalgi
nį Detroito jūrų šaulių 15-kos
Liepos 3-4 d. Detroito jūrų, pamaldos, kurias atnašavo s-gos
metų veiklos pranešimą,
s-gos
šaulių Švyturio kuopa savoje Pi- vyr. kapel. kun. J. Borevičius.
moterų vadovė B. Jasaitienė
lėnų
stovyklavietėje
atšventė, Po pamaldų žodį tarė pirm- K.
skaitė pagrindinę
akademijos :
kuopos 15-kos metų veiklos su-j Milkovaitis, patriotinį eilėraštį
paskaitą apie nueitą kelią išeivi-1
kaktį. Šios sukakties proga centro! paskaitė š. Vilija Teličėnaitė.
joje ir žvilgsnį į ateitį.
Paskai
valdybai talkininkaujant, įvyko į Po šių apeigų ir pamaldų visa
ta savo turiniu buvo prasminga,
ir daliniu kultūrinis savaitgalis. į šaulių rikiuotė vyko į salę iškilgyva ir įdomi, išklausyta ir gau
Švyturiečiu šventėje ir sąjun- j mingai akademijai. Ją atidarė
siais plojimans palydėta.
"goT kultūriniame
savaitgalyje Švyturio kuopos pirm. B. VaPo paskaitos programai vesti
dalyvavo didelis skaičius šaulių, liukėnas, į garbės prezidiumą
buvo pakviestas V. Misiūnas,
atvykusiu iš Kanados, Clevelan- kviesdamas: K. Milkovaitį, kun.
kuris kvietė Detroito organizaci
do, Detroito, Chicagos ir kitų J. Borevičiu, V. Išganaitį, E. Venjų atstovus ir prezidiumo narius
vietovių. Gausiausia šaulių gru- gianską, B. Jasaitienę, V. T a 
sveikinimo žodžiui. BUTO per
pė atvyko iš Chicagos — 50 as- j mošiūną, A ir O. Mikulskius,
skaitytas ilgas sąrašas sveikinan
m e n ų — sudarė sąjungos centro buv. Švyturio kuop. pirm. A.
čių raštuvaldybos pareigūnai,
Vytauto Šukį, "Tremties Trimito" redakt
Visi
sveikinusieji
išreiškė
Didžiojo šauliu rinktinės, Gen. S. Kauneliene.
džiaugsmą Detroito jūrų šaulių
T. D a u k a n t o ir Cicero KlaipėUž nuopelnus LŠST ir Švytu- Švyturio kuopos 15-kos metų
ros jūrų šaulių kuopų nariai,
rio kuopai apdovanotiems šaulių j sėkminga veikla, linkėjo švyturiekurių tarpe buvo pirmininkas
garbės ženklais pirm. K. Milko- Į čiams ilgiausių metų ir ištverK. Milkovaitis, I vicepirmininkas
vaitis, asistuojant g. š. O. Mi- mės ateities jūriniai šauliškuoju
V. Išganaitis, II vicepirmininkas
kulskienei, prisegė Šaulių Žvaigž-'• keliu žengiant. Su šiais sveikiniir sąjungos jūrų šaulių vadovas
dės ordeną J. Abariui ir V. Rin- į mais buvo baigta Detroito jūrų
E. Vengianskas, s-gos vyr. kapel.
kevičiui, Šaulių Žvaigždės medalį i šaulių Švyturio kuopos 15-kos
kun. J. Borevičius, moterų vadovė
— A. Bukšnienei ir B. Valiuke- \ metų sukakties minėjimo ir
B. Jasaitienė, J. Mackonis, A.
nui. Sesė O. Mikulskienė įteikė j LŠST kultūrinio savaitgalio proPaukštė, P. Malėta ir Klaipėdos
dovaną šventėje dalyvaujančių! gramą. Programą baigiant sugiejūrų šauliy kuopos pirm. J. Mi
šaulių moterų vardu s-gos mote- j dotas Lietuvos himnas,
kulis, Kanadai atstovavo VI. Putrų vadovei A Jasaitienei.
Vg.
yio^ kuopos vicepirm. V- Pečiulis,
Člevelandui A. ir O . Mikulskiai
ir Kar. A Juozapavičiaus klopos
pirm. A. Vencius.
Švyturio jūrų Šaulių kuopos
Bri šiol rengimo komitetas
Planai pabaltiečių
jaunimo
sukaktuvinė šventė ir s-gos kul
paruošdamas
tūrinio savaitgalio programa bu kongresui, kuris vyks rugpiūčio smarkiai dirbo
įdomią
programą.
Kongrese
da
19-22
d.,
jau
prie
galo.
Kongre
vo pradėta liepos 3 d., šeštadie
lyvauti
ir
paskaitas
skaityti
y
ra
n i o ryta 10:30 vai. vėliavų pa- so t i k s l a s y r a sustiprinti pabalk^'1 n u . i'ai atliko Švyturio k ,- tiečių jaunimo ryšius i r bendrą sutikę visa eilė p^bal•tiečeių
Taip
pu:
vėliavų tarnyba. Pakėlus veiklą. Kongreso vietovė y r a į mokslininku ir veikėjų.
pat
žada
atvykti
i"
programoje
estų
stovyklavietė
Long
Island,
AV ir Liet ve
-ėliavas, buvo
Patterson,
vykdomi atsk.: i atvykusių šaulių N. Y., Middle Island miestelyje. dalyvauti Mildred
c
Pabalti
jos
skyriaus
vir širinkė
V' lių
do\"i u centre v. prF
re dieiot ori- ' ; .u su
Valstybės
uepartamente.
reigūnais, jūrų šaulių vadovų, s t a t y t a . Programa suteiks pro
Apie disidentus Pabaltijy pa
moterų šaulių, šauliškosios vei gą susipažinti su ok. Lietuvos,
klos bei kitais organizaciniais Latvijos, Estijos padėtimis, pa skaitą skaitys Vladas šakalys.
Su šia paskaita surištame sim
reikalais pasitarimai
baltiečių veikla išeivijoje, pa
Vadovų-ių bendrą pasitarimą pročiais, kultūra ir taip p a t pa poziume dalyvaus Linas Koje
su centro v. pareigūnais pravedė silinksminti ir pasportuoti. B e t lis ir latvių kunigas Maris KirE. Vengianskas. Buvo kalbama vietos stovykloje yra labai ribo sons, kuris Madrido konferen
visą sąjungą liečiančiais klausi tos, ir y r a būtina, kad visi k u o cijoje persidūrė r a n k a s ir su
mais,
pasikeista
nuomonėmis greičiau registruotųsi. Stovyk kruvino sovietinę vėliavą.
dėl žurnalo
"Kario", kuriame lautojai bus priimti n u o 18 m.
Dr. Elona Vaišnienė kalbės
yra "Tremties T r i m i t o " skyrius. amžiaus arba nuo 16 m. tėvų
tema: "Bet a r etninės kalbos
Jūrų šaulių vadovų
pasitari leidimu. J a u y r a užsiregistravę naudingos Amerikai?" O apie
me, dalyvaujant Chicagos, Cice latvių ir estų studentų iš Chi švietimą ir galimybes tobulintis
ro ir Detroito jūrų šaulių dalinių cagos, Toronto, Nebraskos, Wa- pabaltiečių kalbose, kultūroje ir
vadovams, buvo aptartas naujos
shingtono, Delaware ir kitų vie- j istorijoje kalbės latvė iš Chicavasarinės
išeiginės
uniformos
tovių. Tikimasi, kad kuo dau- j gos A n t r a šmidehens.
jūrų šauliams klausimas. Atski
giau lietuvių dalyvaus i r mūsų j Estų mokslininkas iš Maryr a m e šaulių moterų pasitarime,
skaičiai neatsiliks nuo estu i r lando universiteto Tonu Parmkuriam vadovavo B. Jasaitienė, latvių.
ing, kuris šiuo metu rašo knybuvo kalbama šaules liečiančiais
klausimais ir uniformos reika žĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiig
laisVakare stovyklavietės salėje
vyko bendras šaulių, rėmėjų ir |
MATILDA MĖLIENE
r
svečių pobūvis, kurį, pasveikinda
Suėmimas ir gyvenimas
bolševikų rojuje
=
mas visus dalyvaujančius ir pri =
statydamas s-gos vadovybės pa
reigūnus, oradėjo Švyturio kuo
Matilda Strimaitytė-Mėlienė
pos pirm. B. Valiukėnas. Me
buvo suimta ir išvežta 1941
ninę programą atliko muz. S. Sli
žio vadovaujamas moterų kvarte
m. birželio 14 d. Po 15 metų
tas. Svečiai buvo vaišinami šal
baisaus išgyvenimo jai pa tais
užkandžiais ir šilta vaka
riene.
v y k o grįžti į Lietuvą ir pa
Liepos 4 d., sekmadienį 10:30
siekti vakarus.
vai. ryto prie Lietuvos Laisvės
kovų paminklo ant kalnelio išsi
rikiavus šaulių vyrų ir moterų
Knygą išleido Vytauto Didžiojo Saulių Rinktinė Chi- ~
gretoms su dalinių vėliavomis,
cagoje 1981 m. Atspausta " D r a u g o " spaustuvėje.
=
buvo pakeltos JAV ir Lietuvos
vėliavos. Suskambėjo Lietuvos
Kaina su persiuntimu $6.95
=
h i m n o garsai. Padėtas Švyturio
Užsakymus s i ų s t i :
=
kuopos pirm. B. Valiukėno ir
DRAUGAS, 1,5^5 W. 6Srd Street,
f
kuopos moterų vadovės A BukšChicago, IL 60699
§
nienės vainikas žuvusių už Lie

PABALTIJO JAUNIMO KONGRESAS

|

tuvos laisve kovose karių ir šau
lių garbei. Padėjus vainiką, vyko JLį

KRYŽELIAI

ARKTIKOJE

Illinois gyv. d a r prideda 36 e t valstijos mokesčio.

Šokiams g r o s latvių studentų
Chicagos International amfi
orkestras, k u r i s dažnai važinėja t e a t r e rugpiūčio 2 d, v y k s T a r p po visą Ameriką ir groja įvai
riom latvių jaunimo pramogom.
Stovyklos
mokestis y r a 20 r a n , N. J . 08075, telef. 609—
dol. dienai a r b a 60 doL už visas 461-3482. Registracija i r mo
keturias dienas. Registracijos k e s t i s siunčiami Vytui Volerlapelius galima gauti pas Vid- tui, 406 Leon Ave., Delran, N .
m a n t ą Rukšį, 305 Arch St., Del- į J . 08075.
Aušra Gečytė

A. A.

VIKTORIJA BALANDAITĖ
Pabaigė žemiškąją kelionę 1982 m. liepos 20 d., 8 vai. vak.,
sulaukusi senatvės.
•
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Žaliojoje.
Amerikoje, Cicero, Illinois, išgyveno 32 metus.
Mirusios tetos Viktorijos liūdi sesers ir brolių vaikai ir jų
šeimos: J o n a s Aukštinaitis su žmona Elena; Stasys Aukštinaitis,
žmona Agnė; Vincas Aukštinaitis, žmona Hilda (Australijoje),
Vytautas Aukštinaitis, žmona Dalia; Marytė Gudauskienė, vyras
Albinas; Česlovą Bačinskienė su sūnumis Donatu ir Kazimieru ir
anūkėliu Kaziuku; brolio a.a. Pijušo vaikai ir jų šeimos: Aldona
Jacoba; J o n a s Balanda, žmona Birutė; brolio a.a. Viktoro vaikai ir
jų šeimos: Viktoras, žmona Theresa; Jonas, žmona Judy; Marytė
Kinčius, vyras Justinas; ir Victoria Waliczek. Pusbrolis Jonas Ar
lauskas; pusbrolio Klemenso duktė dr. A. Rugis; Lietuvoje Elena
Gelgotienė, Aleksandra Stankūnienė, Juozas Aukštinaitis ir kiti
giminės.
Kūno lankymas Vasaitis-Butkus koplyčioje, 1446 S. 50
Avenue, Cicero, ketvirtadieni nuo 5 vai. iki 9 vai. vak. ir penkta
dienį nuo 2 vai. iki 9 vai. vak.
Šeštadienį, liepos 24 d., 8:30 vai. ryto bus atlydėta j Šv. Anta
no parapijos bažnyčią ir po gedulingų šv. Mišių ir apeigų už jos
sielą bus nulydėta į Šv. Kazimiero Lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

ANTANAS CUKURAS
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apyl.
Mirė liepos 21 d., 1982 m., 12:18 vai. ryto.
Gimė Lietuvoje, Akmenės parapijoje, Munčelių kaime.
Amerikoje išgyveno 33 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Janina (Dūdaitė), sesuo
Stasė Tallat-Kelpšiene su vyru Vaclovu ir jų vaikai — Rimtis su žmo
na Marija Dalia ir Janina, švogeris Bronius Dūda su žmona Agota,
ir jų vaikai: Rimantas, Vidmantas, Kęstutis ir Vytenis su šeimomis,
pusbrolis dr. Eugenijus Stonikas su šeima, artima giminė Julie Dikšas, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. Lietuvoje ir Amerikoje.
Priklausė Tautos Fondui, Lietuvių Fondui, Korpi Samogitiae,
Marąuette Parko Namų Sav. draugijai ir Lietuvių Futbolo klubui.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioj, 2533 W. 71 St
Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 24 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto
bus nulydėtas j Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: ŽMONA ir GIMINĖS.
Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. — Tel. 476-2345.

Didžiam rmškininkvii ir t a u r i a m lietuviiii,

A.fA.
JONUI KUPRIONIUI
mirus, širdį veriančio s k a u s m o i š t i k t i e m s jo žmonai
MARIJAI, sūnui A L G I U I , d u k r o m s D A N U T E I ir DA
LIAI su šeimomis r e i š k i a m e širdingą užuojautą ir drau
ge i š g y v e n a m e i š t i k t ą nelaimę.
JUOZAS

JUODAKIS

SU ŠEIMA

Pasiliekame liūdesyje s e s e r s i r brolių vaikai, j ų šeimos ir
kiti giminės.
Laidotuvių direktorius Vasaitis-Butkus. Tel. OL 2-1003.

EU 0 E I K I S
A.f A.
VERONIKA KERŠULIS

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

DID2GALVYTĖ

TRYS JVIODERNIŠKOS KOPLYČIOS

Gyveno Chicago, Illinois, Marquette Parko apylinkėje.
iMire liepos 21 <L, 1982 m., 7:30 vai. vak., sulaukus 94 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno daug metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Charles KerselL marti Christine, duktė Lucyle Trinchard, žentas Burt, 4 anūkai, 3 proanūkai,
3 seserys su šeimomis ir švogerka su šeima, ir kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.
Kūnas bus pašarvotas penktadienį nuo 2 iki 9 vaL vakaro Pet
kaus Marquette koplyčioje, 2533 W. 71st Street. Laidotuvės įvyks
šeštadienį, liepos 24 dieną. Iš koplyčios 10 vai. ryto bus atlydėta
į Švč. Mergelės Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už veliones sielą. Po pamaldų bus nulydėta į
Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

4330-34 So. California Avenue
T e l e f o n a i LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3-9852
4605-07 South H e r m i t a g e Avenue T e l e f o n a s — Y A r d s 7-1741-2

Nuliūdę: Sūnus, duktė, marti, žentas, anūkai ir proanūkai.
Laidotuvių direkt. Donald A Petkus — Tel. 476-2345.
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Mylimam tėvui i r seneliui

A. f A. JONUI ČEKANAUSKUI
iškeliavus amžinybėn, VYTAUTĄ ir JANINA, ČEKA
NAUSKUS i r j ų ŠEIMA skausmo valandoje giliai už
jaučiame.
ALDONA IR STASYS
BACKAIČIAI
IR ŠEIMA
MARIJA

BAČKAITIENĖ

LAILX>TUVIV DIREKTORIAI
Lietuvi* Laidetuvii Wmtociw Asociacijas Nartai
STEPONAS C. LACK (UCMWICZ) ir SOMOS

A. f A. PETRUI MARČIUKAJČIUI
mirus, jo žmonai Elenai, duktei !ms Birutei
ir Reginai, jų šeimoms it* artimiesiems reiš
kiame nuicsirdžia užuojauta.
VINCAS
PAVILČIUS
AUDRONĖ IR MEDARDAS

2424 W. 6»th STREET
TeL REpobtte 7-1213
11028 Sortfaw—1 Hi»rbw»7. P*io* HUls. OL
TeL 974-4410

PETRAS BIELiOiAS
4*48 SO. CAIJTORVT A AVE.

T*L LAfeyrtto i-*fftt

VASAITIS - IUTKUS
KARALIAI

1446 SO Mth A* E.. CICERO, ELL

TeL OLyspfc 2-100*

DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. liepoe mėn. 23 d
X Prof. dr. Vytautas ir Ni
jolė Vardžiai, šiuo metu lanky
damiesi Cnicagoje ir apsistoję
pas savo gimines Berwyn, m.,
liepos 21 d. lankėsi "Drauge",
pasiinformavo apie lietuvišką
veiklą ir įsigijo naujausių leidi
nių, ypač pogrindžio spaudos,
kuri profesoriui yra reikalinga,
rašant apie politinius įvykius
Sovietų Rusijos
pavergtuose
kraštuose. Dr. V. ir N. Vardžiai
liepos 22 d. išvyko atgal į Norman, Oklahoma, o paskui vyks
specialioms studijoms į Washington, D. C , ir ten bus iki
Naujųjų metų. Nuo Naujųjų
metų prof. V. Vardys perims
politinio skyriaus vadovavimą
Oklahoma univeisitete.

X Bronius Kviklys jau dabar
rengia lietuvių spaudos, ypač
pogrindžio parodą Pasaulio Lie
tuvių dienoms, kurios bus atei
nančiais metais. Spaudos paroda
bus Jaunimo Centre birželio 26
—liepos 5 d. ir susidės iš devy
nių dalių — ji apims nuo "Auš
ros", kurios bus minimas šimt
metis nuo išleidimo, iki dabar
tinių pogrindžio laikraščių. Tuo
reikalu su Br. Kvikliu buvo at
vykusi tartis Ingrida Bublienė
X Dr. K. Aglinskui vadovau
iš Clevelando, kuri yra Pas. jant, jachta "Audra" keturio
Lietuvių dienų renginių pirmi liktą kartą dalyvaus Mackinack
ninkė.
regatoje liepos 24 d., šeštadie
X Skautai ir skautės iš Rako nį. Įgulą sudaro jūrų skauti
stovyklavietės grįš šeštadienį, ninkai: dr. A. Aglinskas iš Ha
liepos 24 d. Autobusai su sto vajų, dr. G. Rėklaitis, K. Ože
vyklautojais ir sunkvežimis su lis, B. Stundžia iš Kanados, inž.
jų daiktais prie Jaunimo Cent D. Braune ir K. Oželis, Jr.
ro atvyks tarp 4-6 vai. p. p.
x Tomas Dundzila šiandien,
Tėvai prašomi nesivėluoti ir penktadienį, liepos 23 d. 5:15
laiku atvykti pasiimti iš sto vai. radijo stoty WTAQ (ban
vyklos grįžusių vaikų.
ga 1300 AM) kalbės apie oku
x Mokytoju ir jaunimo stu
dijų savaitėje, kuri bus rugpiūČio 1-8 d. Dainavoje, muz. St.
Sližys praves dainavimo pamo
kas ir skaitys muzikine tema
paskaitą "Ar jaunimas kal
tas?". Studentų amžiaus jauni
mas kviečiamas dalyvauti. Iš
Chicagos autobusas dalyvius
išveža rugpiūčio 1 d. 8:15 v. r.
nuo Jaunimo centro.
X Sveikatos reikalai ir kul
tūrinė programa Sodybos pažmonyje šį sekmadienį nuo 2 v.
po pietų. Užkandis. Visi laukia
mi.
X Aldona (Guoraitė) Marek,
gyv. Beverly Shores, Ind., ne
seniai aprašė savo mokytojavi
mo įspūdžius Michigan City
mokyklose t o miesto "The
News — Dispatch" laikrašty.
Kaip pavaduojančiai mokytojai
įvairiose mokyklose, jai teko
mokyti mokinius keliose moks
lo srityse. Savo straipsnyje ji
labai įdomiai pateikė skaityto
jam savo pačios ir mokinių dar
botvarke ir nuotaikas mokslo
metu. Jos straipsnis užvardin
t a s "Notės from class".
X Pranas čečkauskas, Hamilton, Ont., Kanada, pratęs
damas prenumeratą, atsiuntė ir
15 dol. auką dienraščio para
mai. Labai ačiū.
X Antanas Kvedaras, Chapel
Hill, N. C., pakeisdamas gyve
nimo vietovės adresą, pridėjo ir
10 dol. auką. Dabartinis adre
sas Savannah, Georgia. Labai
ačiū už auką.
X Inž. Mečys šilkaitis, Seminole, Fla., visuomenininkas,
Br. Mudėnas, Worcerter, Mass.,
pratęsdami prenumeratas, at
siuntė po 7 dol. aukų. Labai
ačiū.
X Už operos solistą a. a.
Vladą Baltrušaiti, minint jo
septynerių metų mirties sukak
tį, šv. Mišios bus atnašaujamos
liepos 2 5 d., sekmadienį, 9 vai.
ryto T. Marijonų koplyčioje.
(pr.)
x A. a Juozo Kulikausko de
šimties metų mirties sukaktį mi
nint ir jo žmonos a. a Vandos
trejų metų, šv. Mišios už jų sie
las bus atnašaujamos liepos 25
d., sekmadienį, 10 vai. ryto T.
Jėzuitų koplyčioje. Kviečiame
draugus ir pažįstamus dalyvaut
iv. Mišiose ir drauge su mumis
pasimelsti už mūsų mylimų tė
vų sielas.

puotą Lietuvą.
X A. a. Anastasia Radke
(Paukštytė) mirė liepos 20 d.
ir palaidota iš Eudeikio laidoji
mo įstaigos po pamaldų Nekalto
Prasidėjimo par.
bažnyčioje,
Brighton Parke, liepos 22 d.
Liko jos brolis John Paukštis,
Lietuvos Vyčių veikėjas ir Chicagos politikas.
x "Latvian Information Bulletin", leidžiamas Latvijos pa
siuntinybės, liepos mėn. nume
ris, pasiekė "Draugo" redakci
ją. Gražiai spaustuvėje išleis
tas biuletenis duoda informaci
jų apie Pabaltijo Laisvės dienos
paskelbimą, apie Prancūzijos
užsienio reikalų ministerio pa
reikštą Pabaltijo kraštų oku
pacijos nepripažinimą ir daug
kitų, kurias duoda ir lietuvių
informacija. Biuletenis leidžia
mas Washingtone.
x Kun. B. Pacevičius, To
ronto, Ont., Kanada, už laimė
jimo bilietus atsiuntė 10 dol.
auką. Labai ačiū.
X Benediktas Lungys, Chicago, HL, įsigijo retesnių lei
dinių ir paliko auką.
Labai
ačiū.
x Sonia Untulis, palos Hills,
DL, pratęsė prenumeratą su
auka dienraščiui. Labai ačiū.
x Gregor W. Badvenjs, Los
Angeles, Cal., pratęsė "Draugo"
prenumeratą ir pridėjo 10 dol.
auką. Labai ačiū.
x E. Barškėtas, Chicago, UI.,
Stasys Žvirblis, Hamilton, Ont.,
Kanada, atsiuntė po 5 dol. E.
Kirkys — 3 dol. po doL — A.
Vidugiris, Anthony Jurkštas ir
M Jauniškis. Labai dėkojame.
X Už a a Onos ZaUskienės
sielą, jos vardinių proga liepos
26 d., pirmadienį, 6:30 vai. ry
to, Sv. Petro bažnyčioje, 110
W. Madison St., Chicago, bus
atnašaujamos šv. Mišios, šeima
prašo ją prisiminti ir pasimelsti.
(pr.)
X S t Gssfamr Memorialą, Inc.,
3914 W. 111 S t (1 blokas nuo
šv. Kazimiero kapinių), teief.
23S-6SS5, seniausia lietuvių pa
minklų bendrovė ir dirbtuvė. Di
džiausias pasirinkimas. Nelso
nas ir Dūlys savininkai, (sk.).

x Albinas Kurkulis, akcijų
brokeris, dirbąs su Bodman &
Bradshaw, Ine, patarnauja ak
cijų bonų, fondų bei kitų verty
liūdesyje likę duktė Irena ir bių pirkime ir pardavime. Susi
sūnus Vytautas domėję skambinkite 977-7916.
(sk.).
(pr.).

X Beverly Sbores Lietuvos
Dukterų
rengiama gegužinė
įvyks šį sekmadienį, 1 v. p. p.
Stankūnų restr. sodelyje.
Iš
r y t o prisiuogavę, popietę pra
leiskite su mumis.
(pr.)

X S t PetersbuTg Beach, Flo
ridoje, parduodamas "condominium" — 5 kamb. butas su bal
dais. 2 miegamieji, 2 tualetai.
Skambint (312)—027-7220.
(sk.)

IŠ ARTI IR TOLI
ARGENTINOJ

J. A.
— Skautės remia muziejų
Alka. Putname Alkos muzie
jaus naujos patalpos jau pasta
tytos. Dabar tvarkoma ir ka
taloguojama turima archyvinė
medžiaga Hartfordo prityrusių
skaučių Rūtų skiltis, vadovau
jama L. Simokaitienės, šiomis
dienomis atsiuntė Alkai pinigi
nę paramą. Aukojo: V. Liaukutė, J. Novakaitė, R Radikaitė, D. Raškevičiūtė, N. Simonai
tytė ir R Virkutytė. Alkos ad
resas: P. O. (BOK 608 Putnam,
Conn. 06260.
— Laura Gudelytė su pagyri
mu baigė Sacred Heart mokyk
Seselės Janinos pagerbime jos buv. mokines "Ramunės" šokusios taut. šokius. Iš kaires: J. Vaičeliūnas, Linda lą ir buvo pasiųsta tai mokyklai
Tavaraitė, Rūta Tavaraitė, Rita Ruzgaitė-Riškienė, mokyt. K. Pečkaitieng, Loreta Raudonyte, Linda RuzgaiteBurbienė, Rita Tavaraitė-Rendina, Julia Zook, Kristina Tavaraite.
Nuotr. J. Psčkaičio atstovauti į Lake Forest, UI.,
kur buvo iš 20 Sacred Heart
mokyklų atstovai L Gudelytė
yra New Yorko moksleivių atei
tininkų vicepirmininkė.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

ALIAS SUSIRINKIMAS IR
TREMTIES MINĖJIMAS

atsistojimu ir minutės susikau
pimu prisiminti ir pagerbti vi
sas t o laikotarpio komunizmo
aukas.
Po to pirmininkas susirinki
mui pristatė pagrindinį vakaro
kalbėtoją, knygos "Mirties la
geriuose ir tremtyje" autorių,
ilgus metus iškentėjusį Sibiro
lageriuose ir tremtyje Joną
Kreivėną.

Amerikos Lietuvių Inžinierių
ir Architektų sąjungos Chica
go skyriaus ir moterų pagelbinio vieneto bendras susirinki
mas vyko birželio 25 d. Lietuvių
Tautinių namų salėje. Susirin
kimą atidaręs pirmininkas Vy
tautas Budrionis pristatė šių
metų Chicago skyriaus valdy
bą: Stasys Jurjonas — vice
Jonas Kreivėnas pirmiausiai
pirmininkas kultūriniams ir or- pabrėžė, kad visi mes esame
gaiiizaciniams reikalams, Albi našlaičiai, išvaryti iš savo tė
nas Smolinskas — vicepirminin vynės. Tačiau mūsų likimas čia
k a s sporto reikalams, Gedimi nėra taip blogas, kaip lietuvių,
nas Biskis —; sekretorius, Do likusių tėvynėje. Mes išvengė
natas Stukas — iždininkas, Vik me visų t ų kančių užkrautų
toras Jautokas — "Techniks kietos okupanto rankos. 1940
Žodžio" redaktorius, Bronė Ko metais okupantas rusas, išal
va — iškylų ir kek'onių direk kęs svetimų žemių, turtų ir
torė. Pirmininkas susirinkusių vergų, surežisavo rinkimus ir
jų paprašė materialinės ir mo per neva išrinktus atstovus ins
ralinės paramos šio skyriaus cenizavo galutinį Lietuvos pa
valdybos veikloje, šią paramą vergimą. Tie "išrinktieji" bu
geriausiai galima išreikšti susi vo nuveždinti į Maskvą padė
rinkimų ir parengimų lankymu. koti valdovams už tėvynės "iš
Taip pat jis paprašė paskleis vadavimą" ir nuolankiai papra
ti gandą, kad pavojus praėjo ir šė mus priimti į "laimingų"
susirinkimus dabar jau drąsiai sovietinių tautų šeimą. Tie
galima lankyti, nes valdyba iš j "atstovai" pasirašė a n t Lietu
rinkta. Donatas Stukas, sky vos valstybės laidojimo kapo,
riaus iždininkas, pranešė, kad tuo pilnai užsitarnaudami tėvy
narių sąrašo tvarkymas
jau nės duobkasių vardą.
pradėtas ir iždas truputį pasi
Trumpas, bet nepilnas pirmo
pildė.
jo vergovės birželio mėn. išvež
Pagelbinis moterų vienetas tųjų sąrašas: 10 metų vaikai
rengia gegužinę su vaišėmis, — 3182, 80-101 metų senukai
gaivinančiais gėrimais, maudy — 318, ūkininkai — 3549, ama
mosi baseinu bei puikia Palos tininkai — 577, darbininkai —
Park aplinka ir kviečia visus 1177, mokytojai — 1142, tar
gausiai atsilankyti į kolegos nautojai ir valdininkai — 2242,
Stasio Jokubausko sodybą.
kariai — 748, generolai —
pulkininkai — 81, ma
Rudenį turėsime pikniką Kęs 10,
jorai
— 42, kapitonai — 104,
tučio Biskio sodyboje. Ta pačia
proga Albinas Smolinskas pra leitenantai — 202, studentai —
215, teisininkai — 150, gydy
ves golfo turnyrą.
Vytautas Budrionis
iškėlė tojai — 94, vaistininkai — 94,
pareigūnai — 214,
ekskursijos į Europą arba Ka policijos
dvasininkai
— 22. Išvežtųjų į
ribų salas klausimą.
Tačiau
sprendimas buvo atidėtas vė tremtį dar prieš antrąjį pasau
linį karą galėjo būti a r t i 50,000
lesniam laikui.
asmenų.
1941 metų birželio mėnuo
Jonas Kreivėnas, rusams oku
buvo labai žiaurus lietuvių
tautai: tuo metu rusiškas oku pavus Lietuvą, pasiliko savo
pantas suėmė ir išvežė į Sibirą policijos pareigose tik labai
tūkstančius brolių lietuvių. Tik trumpą laiką. Buvo areštuo
labai mažas tremtinių procen tas, tardytas, kaltinamas viso
t a s pragyveno tų kančių laiko kiais išsigalvotais priešsovietitarpį ir su sugriauta sveikata j nes veiklos nusikaltimais ir pasugrįžo į savo pavergtą tėvynę. j talpintas Marijampolės kalėjiVytautas Budrionis pakvietė ' mo 42-je kameroje.

Prieš pat karo pradžią buvo
sudarytas gyvulinių vagonų
traukinys, pakrautas kaliniaisvergais. Jų tarpe buvo ir Jo
nas.
Juos vežė traukiniu, kol pa
sibaigė bėgiai. Ten privažiavo
nemažai traukinių, kurie iškro
vė savo vergų turinį tiesiog ant
sniego. Po savaitės žygiavimo
priėjo aikštę, kurioje buvo pri
vežta spygliuotų vielų, kirkų,
kirvių, kastuvų ir kitokių įran
kių. Čia jie taip ir apsigyveno
tiesiog ant sniego, kol pasista
tė kuklius barakus ir apsitvėrė
gyvenamąjį plotą spygliuotomis
vielomis, saugojami sargybų ir
šunų. Jonas susirgo vandenine
liga; po oda atsirado vandens,
visas kūnas išsipūtė kaip pūslė,
nebeliko jėgų nei pajudėti. Jo
gyvybę išgelbėjo gyd. Garelis.
Po aštuonių metų visiškos
vergijos, Stalinui mirus, buvo
paskelbta amnestija i r Joną pa
leido. Tačiau jo vargai nepa
sibaigė: Lietuvon grįžti neleido.
Dar teko vargti, tremtyje gy
venti, kur rusų valdžia leido,
dirbti, ką jie liepė, valgyti, ką
bendras katilas pagamino.
Baigdamas savo kalbą, Jonas
Kreivėnas sugrįžo prie to lai
ko, kada raudonoji armija iš-

— Antanas Vytas Šidlauskas
ir Kristina MUukaitė yra pasi
žymėję Richmond Hill aukštes
niojoje mokykloje. Jie abu yra
pasižymėjusių moksleivių są
raše. A. V. Šidlauskas daly
vauja sporte ir yra kelių ko
mandų kapitonas.
— A. a. Aiva ŽarskuvienėStrausnikaitė nuo širdies smū
gio mirė gegužės 5 d. VVoodhavene, N. Y. Ji buvo gimusi 1924
m kovo 13 d. Velionė priklausė
LDK Birutės draugijai ir Lie
tuvių Bendruomenei. Jos vyras
mirė prieš dešimt metų. Ji gy
veno su savo vienintele dukra
ir jos šeima bei padėjo auginti
anūkus.
varė vokiečius iš Lietuvos. Jie
buvo labai kerštingi ir žiaurūs:
jaunus vyrus gaudė ir siuntė be
ginklų į frontą. Daugiausiai dėl
tos priežasties jaunimas turėjo
slėptis, bėgti į miškus ir jung
tis į partizanų gretas. Partiza
ninės kovos tęsėsi apie 10 me
tų.
Po susirinkimo valdyba vi
sus dalyvius pavaišino kavute
su pyragaičiais.
Petras Kiršinąs

CHICAGOS ŽINIOS
MEILĖS MISIONIERĖS
CHICAGOJE

ARKIVYSKUPO MOTINA
Persikeldamas į Chicagą, ar
kivyskupas Bernardin atsiveš
ir savo motiną Mariją, 77 m.
amžiaus. Jai surado vietą Varg
dienių seselių slaugymo namuo
se — H. Kellogg centre. Ta
vieta arti arkivyskupo rūmų,
o arkv. Bernardin mėgsta kas
dien motiną aplankyti. Motina
reikalinga nuolatinės priežiū
ros. Arkivyskupas kartkartė
mis aukos Mišias slaugymo na
mų koplyčioj, kur galės daly
vauti ir motina.

Neturtingiausia Chicagoj Sv.
Malachijo parapija, 2248 W.
Washington Blvd., laukia at
vykstant keturių Meilės misijonierių seselių iš Kalkutos.
Jau dabar pradėjo plaukti au
kos.

— Baisusis Birželis buvo pa
minėtas birželio 20 d., sekma
dienį, pamaldomis ketuvių baž
nyčioje ir akademine dalimi sa
lėje. Buvo prisiminta Lietuvos
okupacijos ir didžiųjų trėmimų
j Sibirą liūdnos sukaktys, ku
rios palietė beveik kiekvieną
šeimą, nes visi turi giminių ar
artimųjų, ištremtų ir žuvusių
šaltajame Sibire.
— Motinos diena buvo pami
nėta lietuvių Aušros Vartų pa
rapijoje, Rosario šv. Kazimie
ro parap., Susivienijimo salėje,
"Birutės" moterų draugijos na
muose Temperley, Berisso mie
ste ir k t Visur buvo ne tik
motinų pagerbimas, bet ir me
ninė programa, kurią atliko cho
rai, lituanistinės mokyklos ar
šiaip vaikučiai ir suaugusieji.
Taip pat buvo pamaldos už mo
tinas.
— A. a, Petras Stasiūnas, su
laukęs 80 metų amžiaus, mirė
gegužės 19 d. "VVildėje, Buenos
Aires priemiestyje.
Velionis
buvo kilęs iš Pandėlio, Rokiškio
apskr. Argentinoje gyveno nuo
1930 m. Liko žmona Malvina,
duktė Maria Gaurienė su šeima,
ok. Lietuvoje du broliai ir se
suo. Palaidotas Sarandi kapi
nėse. Priklausė Lietuvių Susi
vienijimui

KANADOJE
— Aušros Vartų parapija
Montrealyje surengė Jonines su
"paparčio ieškojimu". Buvo pa
minėti Jonai, Petrai, Pauliai,
kurių vardinės neseniai buvo
praėjusios. Prie garbės stalo
sėdėjo Aušros Vartų parapijos
klebonas kun. Jonas Kubilius ir
kiti vardininkai. Programą at
liko Teresė, Diana, Joana ir Vi
da Stankutės iš Sudbury, Ont.
Svečių buvo iš Kalifornijos, Ar
gentinos, Detroito, Toronto.
— Tautybių festivalis Wmnipege, Manitobos provincijoje,
bus rugpiūčio 8-15 dienomis.
Lietuviai taip pat dalyvaus ta
me festivalyje. Lietuvių pavil
jono karalaitė bus I i s a Daubaraitė, o paviljono burmistras
— Juozas Grabys, tas pareigas
jau kelerius metus ištikimai
ėjęs.
aesteaagstaBBMBseaagasaaaaeSasbaaa

Susitikimas pamary
NOVELĖS
Aurelija Balašaitienė
Leidinyje yra 8-nios novelės:
Ponios Varputienės paslaptis. Ir
tokių reikia Pėdos sniege. Lai
mė nelaimėje. Raudonas auto
mobilis. Abejonės valanda. Ke
lionė į niekur ir Susitikimas pa
mary.

{KLIUVO DĖL GINKLŲ
Išleido Vilties leidykla 1982
Du aukšti TenCom bendro
vės Northbrook
priemiesty m. 214 psl. Kieti viršeliai. Kai
pareigūnai teismo apkaltinti ne na su persiuntimu $8.00.
teisėtai į Libiją išgabenę ginklų
Užsakymus siųsti:
už 14 mil. dol., ypač lėktuvų
TRtKSTA KRAUJO
dalių ir helikopterių. Jie veikė DRAUGAS, kH5 W. 6Srd St.,
Chicago, IL 60629
Chicagos ligoninėse vasarą, padedami vieno Libijos aviaci
kai būna reikalas daryti dau jos pulkininko.
giau perliejimų, pradeda trūkti
kraujo. Kreipiamasi į aukoto ^imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiniiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH^
jus, kad jų daugiau atsirastų.
JUOZAS B R A Z A I T I S
ATOMINE JĖGAINĖ

R A Š T A I III

Nuodugniai patikrinus, rasta,
kad statoma Edison bendrovės
atominė jėgaine prie LaSalle už
80 mylių į Šiaurvakarius nuo
Chicagos yra saugi ir bus lei
džiamas jos užbaigimas.

(Literatūros baruose; Knygų vertinimai; Tautosaka)
Ta pačia proga primename, k a d dar galima įsigyti
J. Brazaičio RASTŲ I i r I I tomus.
Redagavo ALINA SKRUPSKELTENE ir
ČESLOVAS GRINCEVIČffUS

CHICAGOS FESTIVALIS
Tikimasi, kad j Chicagos fes
tivalį rugpiūčio 4-15 d. Navy
Pier patalpose atsilankys apie
milijonas. Bus daug pramogų.
Dalyvaus Frank Sinatra ir kiti
aktoriai.
107 MDL DOL. BUTAMS
Iš federalinio iždo Cbicaga
ateinančiais iždo metais gaus
miesto butų tvarkymui J107.9
Svečiai iš Adelaidės, Australijos, apsilankę Chicagoje, su savo artimaisiais.
miL dol. Tai mažiau negu anks1$ kaires: marijonų vienuolyno vyresnysis kun. Juozas Vaškas, viešnios se
suo Birutė Bagdonienė, inž. Antanas ir dr. Stase Pacevičiai iš Australijos ir tybesniais metais, kada buvo
duota 122.2 mil. doL
Uet. Kat spaudos draugijos pirm. dr. Antanas Razma.

Viršelis ir aplankas (skirtingi) daiL Ados
Korsakaitės - Sutkuvienės
Išleido Į LAISVĘ FONDAS hetuviškai kultūrai
dyti. Kiekvienas tomas daugiau negu pusšešto šimto
lapių, įrišta i kietus viršelius.
Spausdino "Draugo" spaustuvė. 1982 m. Kaina
§
no tomo *ai persiuntimu $16.10. Illinois gyventojai
1
prideda 90 e t valstijos mokesčio.
|
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Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W « t 6Srd S t ,
Cbiaųo, IL 60629
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