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Tokijo. — Kinijos-Japonijos
santykiuose yra šio to naujo, ra
šo "Monitor"
korespondentas
David l'haip.
Vicepremjeras
Teng Hsiao-ping japonų socia
listų partijos delegacijai Pekine sa
kė, kad jeigu Hua Kuo-feng ne
galės, tai jis, Teng, pasiruošęs
vykti į Tokijo ir pasirašyti taikos
ir draugystės sutartį.
Japonijos premjeras Takeo Fukuda kovo 23 sakė, jog jis ap
sisprendė į Pekiną siųsti užsienio
reikalų ministerį Sunao Sonodą ir
atnaujinti derybas. Derybos nu
trūko 1975, svarbiausią, kinams
reikalaujant į taikos sutartį įrašy
ti ir kontroversinį punktą apie
"antihegemoniją". Maskva įspė
jo Japoniją, kad toks prieš hege
moniją punktas yra nukreiptas
prieš sovietus.
Kovo 23 Pekine lankėsi britų
BBC atstovai, ir jiems Liaudies

Balys Gajauskas lageriuose praleido 25 metus ir išliko gyvas.
Dabar KGB nori j j sudoroti
vynei lietuvi ir kataliką. Balys
Gajauskas užtarnautai gali būti
laikomas kenčiančios ir besiprie
šinančios Tėvynės simboliu.
Su didžia viltimi laukiame,
kad mūsų broliai išeivijoje, ypač
Simas Kudirka, kuris gerai pa
žįsta Balį, padarytų visa, kad Ba
lys Gajauskas būtų išvaduotas
arba išleistas { užsienį. Naujas
lagerinės bausmės terminas jam
bus tolygus mirties sprendimui.

religinius užrašus; birželio pra
džioje beskaitant iš rankų ištrau
kė maldaknygę (tą, kurią ture
jau dar namuose — su paparčic
žiedu).
...Nuo gegužės mėn. savo laiš
kus pradėjau numeruoti iš nau
jo, tačiau visada rašau tik lietu
viškai ir ateityje taip darysiu
nors čekistai ir visus laiškus su
laikytų. Protestuodamas prieš na
cionalinę diskriminaciją ir čekis
tų provokacijas, nuo š.m. birže
Rašo
Petras
Plumpa lio 6 d. su vietine valdžia pra
dėjau kalbėtis tik lietuviškai. Ga
"...Dėl laiškų sulaikymo skųs
limas dalykas, kad jie vėl, kaip
tis čekistų pirmininkui neverta,
praėjusiais metais, panaudos
r>es viskas daroma su jų žinia.
Mums jau ne kartą buvo primin
ta, kad laiškus reikia rašyti ru
"Gyvename lemtingą amžiaus
siškai, kad per pasimatymus taip
metą,
kada joks krikščionis ne
pat reikia kalbėtis rusiškai. Žo
turi
ne
tik prekiauti savo sąži
džiu, vyksta ne tik sustiprinta
gyvenime
antireliginė, bet ir antinaciona- ne, bet ir naudotis
malonumais.
Esame
pašaukti
linė kompanija. Šiais metais jau
aukai
ir
degimui
naktyje,
ir to
keturis kartus iš manęs pagrobė
kiais turime pasilikti, kol naktis
nesibaigs".

Pavasaris Lietuvos laukuose

Gali įsiveržti i Somaliję Grįžta pagrobti vaikai

Addis Ababa. — Diplomati
prieš mane smurtą — laužys ran
kas, daužys galvą ir su antran niuose sluoksniuose sakoma, kad
kiais tampys į karcerį, tačiau Etiopija gali įsiveržti į Somalijos
juk tam mes ir sėdime lageriuo teritoriją, jei somaliečiai Ogaden
se, tam mus ir kankiniais vadina teritorijoj tęs partizaninį karą.
ir dažnai net kaip pavyzdį ima Etiopijos aviacija jau du kartus
Manau, kad su Dievo pagalba ga bombardavo šiaurinę Somaliją.
lima viską pakelti ir bet kokį
Washingtonas. — Valstybės
mirties būdą priimti. Svarbu vi departamento oficialūs asmenys
su gyvenimu ir visą laiką būti kubiečių skaičių Etiopijoj pakėlė
tam pasiruošus. Gyvename lem iki 15,000. Daugiausia kautynėms
t;mą amžiaus metą, kada joks parengti daliniai. Su prezidentu
krikščionis neturi teisės ne tik
Carteriu keliaujantieji skaičių dar
prekiauti savo sąžine, bet ir nau daugiau didina — iki 16 ar 17
dotis gyvenimo malonumais. Esa tūkstančių. Dabar kubiečių taiki
me pasaukti aukai ir degimui nys eritrėjiečiai. Eritrėja Etiopijai
naktyje, ir tokiais turime pasilik labai svarbi — tik per aną pro
ti, kol naktis nesibaigs, nes ki vinciją ji ir pasiekia Raudonąją
taip —laikinoji naktis mums po jūrą.
mirties gali pavirsti
amžinąja
naktimi.
Atmušė Vietnamo

Nijolė Sadūnaitė Bogučanuose

(1977 nuotrauka)

\
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Iš Lietuvos jaunimo
sąjūdžio istorijos
14
(Tęsinys iš šeštadienio)
1971-72 m. surengti
keli
bendri žygiai su latviais: į Šven
tąją susipažinti su paskutinių ar
cheologinių kasinėjimų duomeni
mis (daugelis buvusių žygeivių ir
ramuviečių dirbo archeologinėse
ekspedicijose), į Bauskę, į Griežę
— istorines Lietuvai ir Latvijai
vietoves.
1971 kartu su Maskvoje studi
juojančiais lietuviais — prie Smo
lensko, ten esančių 3 baltiškų pi
liakalnių aplankymas. Daug kar
tų buvo keliauta po Mažąją Lie
tuvą, nuvežant ten gyvenan
tiems lietuviams lietuviškų kny
gų, kalendorių ir t t
Ir toliau vyko Rasos, Saulės
Grąžos (ilgiausios nakties) šven
tės, minimos vėlines, ux aaoar

jose visada stebėtojais dalyvauda
vo ir KGB atstovai, o aktyves
nius švenčių dalyvius po to kvies
davo į saugumą.
Taip pat nebuvo užmiršti ir
Baltarusijos lietuviai. Pas juos va
žiuodavo koncertuoti, buvo veža
ma lietuviška spauda. Nors ten
vietiniai lietuviai dažnai patiria
valdžios nemalonę už savo lietu
viškumą (pvz., Pelesoje gyvenan
čiai Marijai Kruopienei kolūkio
pirmininkas "atsilygindama*" su
vertė iš laukų surinktus akmenis
į jos daržą), žmonės atvykusius
iš Lietuvos visada nuoširdžiai pri
ima. Tačiau būriais keliaujantys
ir pavieniai asmenys taip BTSR,
taip ir Lietuvoje yra sekami ir
registruojami vietinės milicijos ir
administracijos pareigūnų, kurie
sudaro keliaujančiu sąrašus, ste
bi, Jus totograiuojama .(1374

kongreso vicepirmininkas Ulandu
kalbėjo, kad Kinijos pozicija šiuo
klausimu nepasikeitė, jie sutarti
pasirašys, tik jei tokia klauzulė
prieš hegemoniją bus įtraukta.
Sovietų Tass jau pakomentavo
Fukudos nutarimą siusti ministe
rį ir derybas atnaujinti, sakyda
mas,
jog "tam tikri Japonijos
sluoksniai nusileidžia Pekino spau
dimui", o kinai stengiasi japonus
įjungti į priešsovietinį bloką.
Maskvos-Tokijo santykiai pas
kutiniuoju metu dar labiau pa
blogėjo. Svarbiausia, kad sovie
tai vis dar laiko okupavę dalį
Japonijos teritorijos ir neleidžia
žvejoti savo 200 mylių ekonomi
nėj zonoj.
Fukuda iš savo partijos prita
rimą gavo. Gal būt priešinsis tik
jo partijos dešinysis blokas, pa
laikąs Taiwana.

VLIKO IR ALTOS PASITARIMAS

'

Visiems visiems tos šviesos lin
kiu, kurie save laiko Kristaus pasekėjaisr*
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JAPONIJA SU KINIJA SUTARTI
PASIRAŠYS

Mūsų kalinių laiškai

Balys Gajauskas lageriuose pra
leido 25 metus ir išliko gyvas.
Dabar KGB nori jį sudoroti. To
dėl visų geros valios žmonių
šventa pareiga visomis galimo
mis priemonėmis ginti šį gerą,
dorą ir visiškai pasišventusį Tė

CEJCAJSO, ZLLETOIB
(512) 58H600
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Balio Gajausko byla, kurią ve
da majoras Pilelis, baigta ir per
duota teismui. Atrodo, kad teis
mas bus vasario pabaigoje ar ko
vo pradžioje.
B. Gajauskas kaltinamas turė
jęs ryšio su Solženicino fondu ir
Lietuvos partizanų archyvu. Po
Naujųjų Metų tardytojas Pilelis ir
papulkininkas Kėžys buvo atvy
kę į Kauno saugumą tardyti Ba
lio motinos ir sužadėtinės. Kadan
gi motina serga, tai tardytojas at
vyko į butą. Pagal tardytoją Ke
ži, Balio laukio 10 m. lagerio bau
da.

MM sntsazr

puolimą

Plumtree, Rodezija. — Didesnė
pusė pagrobtų ir į Botswaną nusi
varytų vaikų grįžo išvargę ir alka
ni. Juodieji Rodezijos partizanai
daugiau negu 400 juodųjų vaikų
iš britų misijos buvo pagrobę, bet
Bostvvanos vyriausybė, nors ir
pritaria partizanų judėjimui, bet
nepritaria vaikų grobimui ir pasi
rūpino, kad kurie nenori likti ir
ruoštis partizanauti, būtų išleisti.

Moro kankinamas
narkotikais
Roma. — Medicinos ekspertai
įsitikinę, kad Aldo Moro yra nuo
dijamas, kankinamas narkotikais.
Yra žinoma, kad Raudonoji bri
gada taip darė ir su kitais pagrob
taisiais. Iš Moro rašyto laiškelio
matyti, kad jo rašysena nelygi.
Grobikai gali priversti ji išduoti
kai kurias valstybines paslaptis.

Kovo 19 New Yorke Amerikos bei daugiau dėmesio kaip praėju
Lietuvių Tarybos ir Vyriausiojo siais metais.
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Išryškinus VLIKo ir ALTos
atstovai buvo susirinkę pasitarti. darbų apimtį, įsipareigota steng
Pirmiausia kalbėta Lietuvos tis palaikyti glaudesnius abipu
laisvinimo darbo padėties klausi sės informacijos ryšius.
mais po Belgrado konferencijos
Prisiminti praėjusio Vilko sei
'" sutartos su tuo susijusios atei
mo
nutarimai.- Išskirtinai pasiinties veiklos gairės bei konkretūs
žygiai JAV-jose ir Europoje. Susi formuota klausimu nutarimo,
tarta šio darbo padalos klausimu. kalbančio apie išsilaisvinusios Lie
Paliesta veikiančios Lietuvių žmo tuvos politinės padėties ir galimu
gaus teisių komisijos ateities veik problemų reikalą ir sutarta, kad
jis aktualus bei vykdytinas ne
la ir uždaviniai.
delsiant
Pasidalinus nuomonėmis, su
rūpesčiu konstatuota, kad lietu Pariinformuota kitais einamais
vių tarporganizacinių santykių klausimais, tarp kurių paminėtipadėtis tebėra nepatenkinama ir I nas Pabaltijo Santalkos studijų
kad dėl to šiuo metu sąlygų su dienų projektas, numatytas vyk
kviesti sėkmingą Lietuvos laisvi dyti šį ateinantį rudenį.
nimo darbo organizacijų bend
Pasitarime dalyvavo Vliko val
rinę konferenciją nėra. Pastangos dybos nariai: dr. B. Nemickas,
padėti šias kliūtis pašalinti bus J. Valaitis, B. Bieliukas, A. Saba
tęsiamos, be kita ko pripažįstant lis, A. Vedeckas, tarybos pirmi
tiesą, kad bendras darbas vyk ninkas J. Pažemėnas. Altos val
dant kad ir ribotos apimties už dybos nariai: dr. K. Bobelis, T .
davinius, jungia.
Blinstrubas, dr. L. Kriaučeliūnas,
Pakartotinai sutarta abipusiai dr. K. Šidlauskas, dr. V. Šimaitis,
finansiškai remti atskiru projek delegacijos narys J. A. Kasiulai(E.)
tų vykdymą ir skirti šiai galimy jfc

Bangkokas. — Radijo Phnom
Penh žiniomis, Kambodijos ka
Gal ir susitars del
Rekordinis deficitas
riuomenė sulaikė 40 Vietnamo
tankų įsiveržimą į Takeo provin
satelitu
ciją Kambodijoj. Pranešama ir
Washmgtonas. — Vasario mė
apie patrulinio laivo susišaudymą nesio prekybinis deficitas pasiekė
Maskva. — Sovietai sutinka
su Vietnamo kariniu laivu ties naują rekordą — 4.5 biL dolerių.
kalbėtis
apie sustabdymą gamin
Kambodijos krantais.
Nuostolinga prekyba tęsiasi jau
ti satelitų kitiems padangių sate
21 mėnesį.
litams naikinti. Taip pareiškė so
Barre lieka premjeru
Lagos, Nigerija. — Carteris yra vietų armijos štabo viršininkas
pirmasis prezidentas, vizitavęs Nikolaj Ogarkov pas jį apsilan
Paryžius. — Pagal tradiciją po į pietus nuo Sacharos juodąją Af kiusiems Atstovu rūmų Karinio
parlamento rinkimų ministeris riką. Savo kalboje sakė, kad "jau komiteto nariams.
pirmininkas Raymond Barre pre artąja valanda, kada ir juodieji, ir
zidentui Giscard {teikė kabineto baltieji galės pasakyti, kad ačiū
Gynybos sekretorius Harold
atsistatydinimą, bet prezidentas Dievui, mes jau esame laisvi". Brovvn spalio 4 buvo pareiškęs,
jam pavedė sudaryti ir naują vy Nigerija Amerikai eksportuoja kad sovietai tokį satelitą jau turi,
riausybę.
daug naftos.
o Amerika tik pradeda gaminti.

Smilginių kaime Rodūnės raj.
BTSR, apylinkės pirmininkas
smurtu iš turistų atėmė fotoapa
ratą ir apšvietė filmą, nors tuo
metu buvo fotografuojama pa
prasčiausia sodyba).
YpaČ suaktyvėjo KGB, kai
1975 Panevėžio "Ekrano" ga
myklos žygeivių iniciatyva pra
sidėjo žygių ciklas "Daukanto ta
ku", nors visas renginys iki
smulkmenų buvo suderintas su
gamyklos komjaunimo ir turiz
mo organizacijomis. Šio žygių cik
lo tikslas buvo supažindinti ke
liaujančius su Simano Daukanto
gyvenimu ir veikla, aplankant su
Tokijo. — Geriausi policijos
juo susijusias vietoves, pakeliui
esančius kultūros paminklus, me daliniai dieną ir naktį saugos nau
morialines vietas, įdomius žmo jąjį tarptautinį, netoli Tokijo,
nes rengiant vakarones mokyk Narita aedrodroma. kainavusį 2.6
bil. dolerių. Jo atidarymą sutruk
lose.
1976 žygiai buvo skiriami liau dė radikalai, sugadinę kontrolės
dies dainai ir susitikimams su ir bokšto įrengimus. Aplink ae
įvairiais folkloriniais kolektyvais. rodromą kasami grioviai, statomi
Pirmasis žygis buvo skirtas L. sustiprinimai, medinės pastatų
Rėzai — pirmajam lietuvių liau durys keičiamos plieninėmis.
dies dainų skelbėjui; sekantieji — \Vashingtonas. — Valstybės de
P. Vaičaičiui, knygnešiams ir jų partamente svarstomas klausimas
vadinamam tėvui Jurgiui Bieli- nuimti ginklų pardavimo Turkijai
lfniui, kartu aplankant 1863 su boikotą. Vyriausybė jau senokai
kilimo vietas, Jonui Basanavičiui. nori tai padaryti, tik tam vis prie Su pavasariu prasideda ir oro sūkurių (tornadų) sezonas. Nuo jų dau
giausia nukenčia Amerikos vidurio valstijos. Nuotraukoj 1977 metų va
šinasi Kongresas.
saros sūkurys Kaušas valstijoj
£Bus daugiau!

Soviete ir Taiwano
derybos
Viena. — Kinijos oficialūs as
menys sakė, kad sovietai s u
Tautinės Kinijos, Taivvano, atsto
vais veda slaptas derybas, abiejų
šalių diplomatai susitinka Aust
rijos sostinėje. Po to, kai komunis
tinę Kiniją daug kas pripažįsta ir
nutraukia santykius su Taiwanu,
Tautinei Kinijai nieko kita nelie
ka, kaip ieškoti draugų kur tik
galima- Šiuokart jų ir sovietų in
teresai sutampa.
San Diego. — Pietinėj Californijoj vėl buvo audra, vietomis pri
lijo iki 4 inčų, nuslinko žemė,
užvertė kelius.

KALENDORIUS
Balandžio 3: Pankracij'us, Fara,
Vytenis, Rimtaute.
Balandžio 4: Izidorius, Bene
diktas, Šilinis, Gerimantą.
Saulė teka 5:33, leidžias 6:17.
ORAS
Daugiausia apsiniaukę, šaltoka,
90 proc. galimybė lietaus su peri kūnija, apie 40 laipsniu

.
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DRAUGAS, pirmadienis. 1978 m. balandžio mėn. 3

THE UTRUAMAN WOftUVWIDR DAILU
Lenkijos vyskupų konferen
cija p a s k a t i n ė j e savo sesijoje
eacepr Sandara, Legal RaUdays, dnys
išreiškė viltį k a d k r a š t o poli
and Easter by tbe Uthuenian CathoUc
VLADAS RAMOJUS
tinė valdžia pasirūpins pilnai už
Subscriprioc Rates: $33.00 - Chicago, Cook County.
t i k r i n t i visiem piliečiam konsti
AKIVAIZDŪS MIRČIŲ
šytoją ir įteiktų jam lietuvių suand Caasda. £Jsewbere ls tbe UAA. 131.00. Porėtas
tucijos ir tarptautinių ^ į p a r e i 
SKAICIAI
J dėtais pinigais uždirbtą tūkstan
$34.00.
gojimų patvirtintas pagrindines
t i •"*
J I
-i
tinę... Vienas kitas galėjo žinoti,
Palto išlaidu maflmant, pakvitavimai of gauta*
ž m o g a u s teises.
"Kiekvienas
^ f t f S Ž ^ ^ S :
S
Rašvtoiu draugija premijavo
tistiką, kaip mirtis nau-ana įsei- komunistinį
,
.'._;. ..„
i_i„
,.:„„„«.
ks*.c
ratas
neshinčiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
;
veikalą, vienas kitas
ž m o g u s myli savo tėvynę ir
s
reso, garus ii Jo mokestį atžymima iki kada yra užsimokeĮęa.
vijos lietuvių gretas? Bet Lietuvių
Fondo narys žinojo, kad tūktant r o k š t a jai t a r n a u t i " , — pažy
§
fondo (milijoninio) sekretoriustis dolerių metamas į balą, bet jie
mi vyskupai, — "bet t a m reikia
ajafcaja, 6 mSn. 3 lusu.
iždininkas K. Barzdukas kovo 22
visi tylėjo..."
s u d a r y t i t i n k a m a s socialines ir
Chicago
ir
Cook
asckr.
$33.00 $19.00 $15.00
d. vakare įvykusiame LF valdy
Jei redaktorius, prieš spausdin
politines sąlygas. Lenkijos v y s 
RTtur
JAV
31.00
1800
13.00
bos posėdyje pateikė akivaizdžius
damas St. Juškėno straipsnį, bū
Kanadoje
33.00
19.00
15.00
k
u
p
a
i
t
a
i
p
p
a
t
atkreipia
dėme
duomenis, kaip mirtis naikina
Užsienyje
34.00
20.00
15.00
Los Angeles prie Šv. Kazimiero par. bažnyčios, pirmoje eilėje, stovi iš sį į sunkią darbininkų padėtį,
tų
ji
perskaitęs,
kažin
ar
būtų
drį
Lietuvių fondo narių šeimą.Posėkairės: Daiva, Rita ir Vida Čekanauskaitės, soL J. čekanauskienė, dr. pažymėdami, j o g d a r b u per
Savaitinis
25-00
15.00
9.00
sęs
užpulti
Lietuvių
fondą?
džio dieną Lietuvių fondas turėjo
K.
Bobelis,
gen.
konsulas
V.
Čekanauskas.
Jasaitytė
ir
muz.
B.
Budriū•
Redakcija
straipsnius
taiso
savo
• Administracija dirba kas
4,430 narių.Nuo 1962 m. iki tos Tikiu, kad skaitytojams išvados nas. Antroje eilėje: A. Budriūniene, gen. konsulas A. Simutis, A. Ski k r a u t a s žmogus netenka gali
ote* nuo 830 Oi 430, Šešta nuožiūra. Nesinaudotų straipsnių
yra
aiškios.
m
y
b
ė
s
rūpintis
savo
šeima,
sa
lius. A. Pažiūrienė. dr. G. Valančius ir A. Budriūnas
dienos 1,300 fondo narių jau bu
nesaugo. Juos grąžina tik ii anks
dieniais nuo 830 iki 12:00.
Nuotr. L. Briedžio vo i r šeimos religiniais porei
vo iškeliavę j amžinybę. 600 mi
SUKAKTLTVLNINKAS
to matarus. Redakcija už skelbi
• Redakcija dirba kasdien mų turin( neatsako, Skelbimų
kiais, negali atlikti savo socia
rusiųjų paliko savo įgaliotinius.
£30 - 4:00. šeštadieniais kainos jrisiunciamos gavus praSpaudos puslapiuose ir žmonių
linių uždavinių. Vyskupai pri
Jų skaičius rikiuojasi į 4,430 na
&30
—12:00.
lūpose dažniausiai minimi du
lyną.
mena, jog kiekvienam žmogui
rių šeimą. Bet 700 narių mirė,
fondai: Lietuvių fondas (milijo
privalo būti t a i p p a t u ž t i k r i n t a riiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiifimiiiiiiiiimiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir
testamentais ar raštu neįgalioje
ninis) ir Tautos fondas, esantis
kę kandidatais į tarybos, arba v a i - ' V3*1* kūrybos laisvė; vyskujokių Įpėdinių. Jiems siunčiami
NAUJA ŠAULIŲ
Vliko žinioje. Bet taip pat mūsuo
įvairus raštai bei
pranešimai
dybos, direktorius buvo pasiūlyti j V*] apgailestauja,
kad Lenki
TeL ofiso ir boto: OLympic 2-4159
KORPORACIJA
DR. K. G. DALUKAS
se yra ir mažesnių fondų, atliku
grįžta nebesuradę adresato.Bet jų
AkaŠerIja Ir moterį; ligos
šię asmenys: K. Karuža, VI. G i - joje piliečių mokslinė, meninė ir
DR. P. KISIELIUS
sių ir tebeatliekančių nemaža,
Kovo 5 d. įvyko Los Angeles
įnešti pinigai į Lietuvių fondą
Ginekologine Chirursjija.
religinė
veikla
vis
d
a
r
y
r
a
val
GYDYTOJAS DJ CHmURGAS
reikšmę. Šiuo kartu tenka ypač šaulių Juozo Daumanto vardo lys, J. Uksas, Just. Naujokas ir L.
duoda ir duos procentus, kurie
pa džios cenzūros kontroliuojama. $44$ So. Pateški Bd. (Crswford
1443 So. 30th Ave., Cicero
paminėti Vydūno Jaunimo fondą, kuopos visuotinis narių susirinki Žilevičiūtė. Dėl valdybos
naudojami lituanistiniam švieti
Medical
BoHding)
TeL
LU
5-6446
teiktų
kandidatų
pareiškus
n
e

Kasdien
1-8 vaL Jr 8-8 vai. vak.,
įkurtą akademinės skautijos ir mas. Jį atidarė kuopos pirm. K.
mui, mokslui ir kultūriniams už
išskyrus trečiadieniu«.
pasitenkinimą
Jonui
Janušauskui,
M
neatsiliepia
skambint
374-8004
švenčiantį 25 metų sukaktį. Vy Karuža, pakviesdamas į prezidiu
renumerata paremti galimai grei
Šeštadieniais 12 iki 4 va!, popiet.
daviniams. Žvelgiant į tuos skai
Priima ligonius pagal susitarimą.
dūno Jaunimo fondas per 25 gy mą susirinkimui pravesti pirmi veikliam kuopos iždininkui, ypa čiau.
čius, d a r konkrečiau iškyla tes
TeL BEBaaee 5-1311
vavimo metus studijuojančiam ninku žum. Algirdą Gustaitį ir čiai dėl Jo kandidatūros išbrauki
Sauliai moksleiviai bei studen
tamentų reikalas. Kiek daug lie
DR. VL BLAŽYS
lietuvių jaunimui įstengė pasko sekretorium dipl. teis. Kazimierą mo, kuopos pirm. K Karuža, pri- tai, užsisakę šaulių uniformas, su
DR. WALER J. KIRSTU*
PLAUČIŲ IR VIDAUS UGOS
tuvių iš anksto nesudaro tinka
ariant prezidiumui, pasiūlė susirin sirinkimo vienbalsiu
linti iš viso 61,763 dol. ir taip Motušį.
nutarimu,
Lietuvis gydytojas)
Marųuette Medical Center
mų testamentų ir po mirties jų
kimui papildomą kandidatų są galės gauti iš šaulių kasos kiek
pat lituanistikai paskyrė 8,029
6132
So.
Kedzie
Avenne.
3925 West 59th Stret*
pinigai nuplaukia Maskvai. T u o
Valdyba pateikė svarstymui rašą į direktorius: Vladą Gilį, Ka vienas po 50 dol. paramos, jei pa VaL: pirmad., antrad ir ketvirtad. VaL: pirmad., antrad.. ketvirtad. Ir
dol. Šie skaičiai tuo reikšmingi,
tarpu tų lietuvių pinigai, ku
6 iki 7:30 vai. vakaro.
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8
kad fondo vadovybė iš lietuvių dvidešimties punktų darbotvarkę. zimierą Motušį, Joną Janušaus reikš pageidavimą.
SeStad. nuo 1 iki S vaL
vaL vak.
Tre*. ir Sežtad. uždaryta.
rie, gyvi būdami, įnešė tam tik- |
.Pagal susitarimą.
visuomenės ar akademinės skau Minėtini šie svarbesnieji punktai: ką, Litą Žilevičiūtę, Tomą Stanči
ras sumas kad ir į Lietuvių fondą
Ofiso telef. YVA 5-2670.
Prezidiumo pirmininkas pasvei
tijos primygtinai nerenka aukų, adv. Romo Bakūno informacija ką ir Antaną Galdiką. Prezidiu
Rezid. tei. WAlbrook 5-3048.
DR. IRENA KURAS
ar atatinkamas sumas paskyrė
kino
susirinkime
dalyvavusius
nfsant
bet patys stengiasi pinigus už apie naujos korporacijos (incor- mo pir. AL Gustaitis,
GYDYTOJA
IR CKTRURGIJ
testamentais, dar ilgai ilgai išlai
dirbti įvairiais būdais. Tiesa, fon porated) įsteigimą - įregistravi daugiau kitų pasiūlytų kandida varduvininkus: Kazimierą Karužą, TeL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233
K
r
o
n
u
i
TJR
VAIKŲ LIGOS
kys gyvąją lietuvybę išeivijoje.
SPEClAliI9T*
minėtus Kazim. Rakūną, Kazę Mikalajū
das turi bičiulių - rėmėjų, šiek mą Saciamento įstaigose, narių tų, pristatė aukščiau
DR.
PETER
T.
BRAZIS
Testamentiniai palikimai
rūpi
MEDICAL BLTLDrNG
tiek aukomis prisideda Korp! Vy teisės, pareigos ir atsakomybė kandidatus — direktorius susirin nienę ir Kazimierą Motušį. Var GYDYTOJAS DR CHmURGAS
ne vienai svarbiųjų išeivijos lie
7156
South Western Avemie.
duvininkams
susirinkimas
sugie
tis ir ASD skyriai, bet visgi di naujų korporacijos tarybos direk kimui patvirtinti. Nesant iš n a 
2434
West
Tlst
Street
Valandos:
Kasdien nuo 10 vai ryte
tuvių organizacijų, testamentai
iki i vai. popiet
džiausią pasisekimą turi kalėdi torių pristatymas ir jų tvirtini rių pasiūlymų dėl balsavimo b ū  dojo Ilgiausių metų ir pakvietė VaL: pirm., antr., ketv. Ir penkt.
taip p a t rūpi ir Lietuvių fondui.
mas, dr. Grigo Valančiaus naujos do, balsuota viešai. Balsavimui visus devynius prie gausiai ponių 1:00 - 6:00 vai. popiet, tre«. Ir Sėst Ofs. teL BE 7-1168, rez. 239-2919
nių atvirukų vajai ir 1.1.
tik susitarus.
Šiems metams išrinkus naują Lie
knygos (antrojo tomo) "Žemai pateikti kandidatai visuotinio n a  šaulių paruoštų užkandžių ir
Ofs. H E 4-1818; rez. PR 6-9891
tuvių fondo valdybą ir tarybai ją
Balandžio 16 d. 3 vai. p.p. čių Didysis" išleidimo finansavi rių susirinkimo vienbalsiai pa gėrimų.
DR. J. MEŠKAUSKAS
Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS
patvirtinus, valdybos narys St. Tautiniuose namuose bus iškil mas, šaulių studentų uniformų įsi
tvirtinti. Atsiklausus prez. pirmi
K. Motušis
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
GALVOS IB STUBURO UGOS
Baras, iki šiol rūpinęsis tik inves mingai paminėta Vydūno Jauni gijimas ir t. t.
ninkui, kas iš narių susilaikė ar
Specialybė vidaus ligos
ticijomis, dabar rūpinsis kartu ir mo fondo 25 m. sukaktis. Minė
2858 West 63rd Street
ba yra prieš padarytą nutarimą,
2454 West 71st Street
•
•
•
n
n
testamentiniais palikimais.
Jei jime pagrindinę kalbą pasakys fil.
Adv. R. B a k ū n a s gana smul neatsirado nė vieno balso. PlojiChicago, Illinois 66629
71-os ir Campbell Ave. kamp.
S
O
P
M
I
E
B
A
R
Č
U
S
kas t u o reikalu nori daugiau in inž. L. Grinius, meninę dalį at kiai apibūdino
Vai.: pirmad., antrad.. ketvirtad. ir
svarbesniuosius
TeL — 4763409
primin"-1 m a * s Pakartotinai patvirtinti naupenktad. 8 iki 7 r. p. p. Tik susltaraa.
RADIO ŠEIMOS VALANDOS
formacijų, tegu skambina sol. St. liks fil. dr. V. Ruibytė-VasaitieValandos pagal susitarimą
damas. kad buvusi Los Angeles ** korporacijos direktonai. Kuo
Visos
programos
H
WOP
A
Barui darbo valandomis telefonu nė ir vienas iš kūrybingiausių daOPTIC AL
STUDIO
pos pirm. K Karuža vėliau pa Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
847-1141.
VIOLFTTA KAROSAITE
barties aktorių Jonas Kelečius,; Šaulių Juozo Daumanto vardo informavo prezidiumą, kad Tomas madienio iki penktadienio 3:06 — Dr. Ant. Budoko kabinetą perėmė
T051 So. Washteaaw — TeL 77S-S76S
susirinkusiems atverdamas dr. Į kuopa yra šios kuopos steigėjų,
3:30 vai. popiet. — Šeštadienį ir
Pritaikomi akiniai pagal gydytoja
DR. EDMUND L CIARA
Stančikas
dėl
laiko
stokos
ir
stu
BENDRADARBIO VIENA
Vydūno kūrybos grožį. Vydūno j t y. pereinamųjų - laikinų diaekmad. nuo 8:30 Ud 9:30 v. ryto.
receptus.
OPTOMETRISTAS
Didelis akiniu rSmų pastrinktmaa
Telef.: 434-2413
GIESMĖ,
Jaunimo fondo prezidiumą šiuo Į rektorių: Kazio Karužos, Vlado dijų svarbos iš direktorių tarpo
Vai.
pirm., antr., penkt. 10-5:30.
2709 West Slst Street
•A-42J9 A# BN*
Ketv. 1-8 v. vak. SeSt. l«-4 v. p. p.
REDAKTORIAUS — KITA
metu sudaro: D. Eidukienė -jGilio, Jurgio Ukso 1977. VI. 2 pasitraukė. Tokiu būdu taryboj li
7
1
»
S.
MAPLEWOOD
AVEL
TeL — GR 6-2408
ko Kazys Karuža, Kazys Motušis,
Trečiadieniais uždaryta.
pirm., E. Korzonas ir A. Milūnas. i d. perorganizuota ir 1977. X. 11
VaL: pagal susitarimą: pirmad. Ir
CHICAGO, HJL. 60629
Apie Lietuvių fondo veiklą
Justinas
Naujokas,
Jurgis
Uksas,
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. ir penkt
Valdybos pirm. yra V. Mikūnas, d. įregistruota nauju pavadinimu
Telef. — 282- 4856
10-4; SeStad. l#-8 vaL
"Naujienose" kartas nuo karto
Vladas
Gilys,
Litą
Žilevičiūtė,
Jo
p i i m
vadu t0 as
R
I rk
s "The National Guard of LithuP»
° J
- ^ ? >'
dienraščio skaitytojus obiektyDR. ROMAS PETKUS
nas Janušauskas ir Antanas G a l 
Ofls, teL 7854477; Bes. 249-2839
Incorporated". dikas.
AKIŲ U G O S — CHIRURGIJA
viai informuoja laikraštininkas sekretorė D. Korzonienė, iždinin ania in Exile,
kas V. Garbonkus ir reikalų vedė- Korporacijos valdybą arba taryOfisai:
St. Juškėnas. Pvz. kilus kontro
DR. L DEGKYS
111 NO. WABASH AVE.
ja
J.
Variakojienė.
Fondo
tarybą
'
|
mažiau
kaip
3
dib
ą
s
u
c
a
r
o
n
e
"Kario"
užsiprenumeravimo
rei
versijai dėl Lietuvių Rašytojų
GYDYTOJA IR CRTRURGfi
4200 JTO. CENTRAL AVE.
SpectetyH — Serru to
draugijos premijuoto I. Mero sudaro: J. Dainauskas, R. Dirvo-1 rektoriai, jų gali būti ir daugiau kalu ir dr. Gr. Valančiaus kny
Valandos pagal susitarimą.
Emocinga ligos.
"Striptizo'', St. Juškėnas Lietuvių nis, D. idukienė, dr. J. Gimbu- i v i s u o t i n i o n a r ! u susirinkimo dau gos "Žemaičių Didysis" išleidi
— Pamos* —
CRA WFORD MEDICAL BLDG.
DR. FRANK PLECKAS
fondo sukviestoje spaudos konfe tas, L. Grinius, E. Korzonas, R. gumos išrinkti. Korporacijos tiks mu bei finansavimu kalbėjo K.
DipL
teis.
Pranas
gula*
Lukienė,
R.
Merkys,
V.
Mikūnas,
6449
So.
P
O
I
M
U
B
e
s
i
(Kalba lietuviškai)
Karuža
ir
Alg.
Gustaitis.
Pirmasis
las nėra pelno ar uždarbio sieki
rencijoje kovo 8 d. paklausė, kuo
A
Milūnas,
dr.
T.
Remeikis,
V.
OPTOMETRISTAS
mas, tačiau ji gali turėti ar įsigyti ragino šaulius užsiprenumeruoti Testamentai s i legaliskomis
remiantis L, Fondas
paskyrė
Tikrina akla. Pritaiko akintas te
DR. A. B. GLEVECKAS
kilnojamą ir nekilnojamą turtą, "Karį" ir tuo palengvinti leidėjų
1,000 dol. premiją "Striptizui"? Statkus ir E. Vilkas.
"Contact • » B * y
formomis
bei
afidavitais
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 2618 W. 71st St. — TeL 737-5149
Kaip matome, fondo vadovybė užtraukti paskolas, turėti bankuo bei administracijos sunkią naštą
St. Juškėnas "Naujienų" š.m. ko
jao gaunami
TeL — BE 3-5893
vo 21 d. nr. rašo: " D r K. Ambra je dirba akademikai, daugiausia se savas sąskaitas ir 1.1. Direkto išeivijoje. Antrasis trumpai api
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.
Specialybė
Akių
ligos
zaitis paaiškino, kad Lietuvių Ra mokslus baigę jau šiame krašte rius arba ir visi direktoriai iš kor būdino knygos svarbų įnašą į lie
Tai nauja pagerinta
DR. LEONAS SEIBUTIS
3967 West lOSrd Street
šytoju draugija prašė skirti jai ir išaugę bei tebedirbą skautų or- poracijos tarybos visuotinio na tuvių kultūrą. Kvietė būti prenu
INKSTŲ, PCSLfiS IR
&
a
nuosekliai
aptariamas
testą
Šio labai
labai mažai
mažai te
te- rių susirinkimo daugumos nuta meratoriais jau iš spaudos išė
Valandos pagal susitarimą
kasmet 1,000 dol. geriausiai p a ' gamzacijoje. sio
PROSTATO CHIRURGIJA
menti; reikalingumas Ir jų galia
rimu gali būti atleisti dėl netin jusio pirmo tomo ir spaustuvei bei nurodoma jų forma ir paduoda
rašiusiam
rašiusiam romaną
romaną rašvtoiui
rašytojui ore-!
pre sireklamuojancio fondo egzisten
2658 W. 63rd Street
Ofiso teL — PB 8-2220
miją. L. Fondas jų prašymą svars' c i j a j r a tuo reikšminga, kad ji kamų pareigų ėjimo ir išrinkti perduoto antrojo tomo. Siūlė iš mi pavyzdžiai ne tik pagal JAV-st
Vai. antrad. nuo 1-4 popiet
padėjo ir tebepadeda ne vienam kiti. Direktoriai yra atsakingi už šaulių kasos skirti bent 300 dol. veikiančius jstatymus, bet ir Vo
DR. JANINA JAKšEVItlUS
te ir nutarė jų prašymą paten
Ir ketv. nuo 5-7 vakare
lietuviui jaunuoliui baigti aukš korporacijos veiklą, įsigytą judo- Susirinkimas šį reikalą pasiūlė kietijoje, Anglosaksų pasauly* be*
IO KsA
kinti. Tai ir praeitais metais jiems
Ofiso
t e i 779-2886, rezid. 448-5545
tąjį mokslą. Tuo ir lietuvių išei mą ir neiudomą turtą, banke ei perduoti spręsti naujai direkcijai. Nepriklausomoje Lietuvoje.
VAIKŲ
LIGOS
buvo išmokėta 1,000 dol. L Fon
vija liko žymiai šviesenė bei kū namas sąskaitas, finansų tvarky Šauliai, spausdinant pirmą tomą,
M. J. J. SIMONAITIS
Gaonans "DRAUGE*
2656 West 63rd Street
das jais pilnai pasitikėjo ir jokių
rybingesnė. Sukakties proga Vy mą, kultūrinius parengimus e t a , surinko tam tikslui 1,200 dol., bet
GYDYTOJAS
Pirmad.,
antrad.,
ketvirtad.
ir
penkt.
pretenzijų nereiškė...*"
nuo 12 iki 2 vaL ir nuo 5 iki 8 vai.
dūno Jaunimo fondui tenka pa ir veikia prisilaikydami patvirtin tai tik maža parama. Abiejų to S3J9; be tų formų — $8.69. PBw vak.
Adresas
4256 W. 63rd Street
seStad. nuo 1 iki 4 vaL
D a r reikėtų paminėti, jog dr. linkėti ilgų ir kūrybingų ateities tų korporacijos nuostatų bei su mų išleidimas kainuosiąs dar ke 39 eentų persiuntimo Klaidoma
Ofiso telef. RE &-4410
Oliuota gyventojai praiomi pridCt* Ofs. PO 7-600O
K. Ambrozaitis, L. Fondo pelno metų.
ReaSdenerjoa telef. GR 6-0617
sirinkimo priimtų BY — Laws.
Bes. GA 3-7278
liolika tūkstančių dol. Šauliai pa
dar 5 proe.
Ofiso vai.: pirmad. ir ketvirtad.
skirstymo komisijos pirmininkas,
Valdybos nariams padarius iš prašyti šį reikalą savo aukomis bei
DR. A. JENKINS
nuo 1:00 ligi 3:00 vaL popiet
priminė, kad iki šiol fondas Lie
samius
pranešimus
apie
šaulių
tuvių Rašytojų draugijos meti
GYDYTOJAS Dt CHIRURGAS Ofiso tel. HE 4-212S. Xama GI S-S1SS
— Kolegija y r a
jaunuolio
nėms literatūros premijoms jau atostogos, t a r p savo motinos ir kuopos valdybos atsiektus praei s'iiiiiniiiiiiiniiiMiimiiHHiiiiiiiiiiinniHHiiiiHMiHiiiiiiiiiiiinimiiiiiiiiiiiHniiiiiiis
3844 West 6Srd Street
DR. V. TUMAS0NIS
tų metų darbus, pereita prie kor ĮĮ
yra paskyręs 14,000 dol. ir iki savo žmonos.
s
CHIRURGAS
Valandos pagal susitarimą
poracijos tarybos direktorių rin
praėjusių metų premijos niekas
Alk* WaIdron
2454 W e s t 7 1 s t Street
kimų. Pagal pateiktą darbotvarfondui nepriekaištavo, nes fon
Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad
DR.
K.
A.
JUČAS
das dėl premijų paskyrimo neda
2-S ir 6-7 — iš anksto susttarua
DERMATOLOGIJA
ro jokios įtakos nei Rašytojų drau
TeL ofiso PR 6-6446
CHIRURGIJA
gijai, nei jos paskirtai vertintojų
5214 No. Western Avenue
komisijai.
F. C. WINSKUNAS
1002 No. We6tora Avenae
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
St. juškėnui gerai objektyviai
TeL atsakoma 12 valandų
8167 West 71st Street
nušvietus reikalą ir redaktoriui
48*4441 — 581-4605
Valandos: 1-6 vai. popiet.
Tre£. ir Sefttad. pagal gusitarima.
straipsni praleidus, sekančios die
Open F r i d a y evemngs, 5 P . M. t o 8 P. M.
{Btslgss ir buto teL 652-1381
nos "Naujienų"' dienraščio veda
Ofs. teL 586-3166: namų 381-3772
Instead
of
T
t
m
r
s
d
a
y
evenhags
DR.
FERO.
VYT.
KADRAS
majame jau tyčiojamasi 3 Lietu
DR. PETRAS ŽLI08A
vių fondo: "...Tas veikalas buvęs
BENDROJI MEDICINA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
toks geras, kad Amerikos Lietu
1497 So,49th Oonrt, Cicero, IH.
6284 So. Narrsgaaaett Avenue
vių Fondas, remdamas Amerikos
Kasdien 10-12 Ir 4-7
VaL: pirm., antr., ketv. Ir penkt
Išskyrus treč. Ir aefitad.
3-7; eeitadieniaia pagal gusitarima.
lietuvių kultūrinę veiklą, paskyrė
*
vieno tūkstančio dolerių premiją
"Striptyzo" autoriui už tokį gra
žų ir gerą l i t e n t i r o s kūrinį. AW l 6
S flt,f
6 R
M , W
Dr. P. Daužvardiio fondo Chicagoie vadovybė apdovanojo piniginėmis I M t l " ^
~
°
*****
~
merikos Lietuvių Fondas minėtą dovanomis eilę lietuvių jaunuolių, kurie aktyviai reiškiasi lietuvių spau
tūkstantinę įteikė Lietuvių Rašy doje. Jų tarpe buvo ir AustraDjos lietuviai: "fomas Baltutis, Biruti
tojų Draugijai, kad Ji pagerbtų fair Jonas Rukšėnas
(12 'Tėviškės A i d ų ) SMiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiMMMittiHiiiMHMMiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiHMiiiiiiiMMiimiiiim
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KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

1 mm
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I / Drive-in Tellers f
Open 6 days a week

I MARQUETTE NATIONAL BANK
64th and So. VVestern Avenue

Perskaitę "Dranga", duokite ji kitiems.
.

Sovietų Sąjungoje ~

SUNKIAI SPRENDŽIAMOS ENERGIJOS PROBLEMOS
Dar visiškai neseniai Sovietų
laikraščiai labai daug rašė apie
"didžiulę energijos krizę kapita
listiniuose kraštuose", reiškė "gi
lias užuojautas", kad dėl to turį
daug kentėti darbininkai. Jų ka
rikatūristai piešė šlykščias kari
katūras, pajuokdami^ Ameri
kos ir Vakarų Europs kraštų val
dymo sistemą, vaizdavo būtas ar
nebūtas automobilistų eiles prie
degalus pardavinėjančių stočių.
Komunistų partijos vadovai nu
rodinėjo, kad energijos krizė ga
linti būti "tiktai kapitalistiniuose
kraštuose".
Nereikia neigti — energijos kri
zė, kad ir ne tokia didelė, kaip
šaukė sovietinė propaganda, bu
vo atsiradusi dėl tam tikros įtam
pos Artimuose Rytuose. Tačiau ji
buvo nugalėta ir šiandien Ame
rikos ir Vakarų Europos kraštų
vairuotojai negali skustis negali
gauti pirkti benzino ir kitų dega
lų.
Tačiau sovietinė propaganda
nutylėjo vieną faktą, kad tuo
metu, kai Vakaruose ėmė trūkti
degalų, jie pafys sumažino savo
satelitiniams kraštams teikiamos
naftos kiekį pusiau ir tokių būdu
gautas "santaupas" vežė | Va
karų Europos kraštus "kapitalis
tam pelningai parduoti", kad
gautų svetimų kraštų vertingos
valiutos. Dar šlykščiau, jie pakė
lė satelitiniams kraštams dcsportuojamos naftos kainą dvigubai,
tuo būdu išplėšdami iš jų tą patį
gėrybių kiekį, kaip buvo moka
ma seniau, prieš kainų už naftos
produktus pakėlimą.

kos ištekliai. Vis dar tebėra dide
lių kuro nuostolių dėl neūkiško
jo laikymo ir transportavimo dėl
to, kad įmonės laiku nepasiruo
šia darbui rudenį ir žiemą, taip
pat dėl kitų priežasčių."
Dar viena citata S minėto
nutarimo: "TSKP centro komite
tas įpareigojo ministerijų, žinybų,
susivienijimų ir įmonių vadovus
vadovauti kovai už taupų ir ra
cionalų visko, ką turi mūsų ša
lies ekonomika ir vienos iš svar
biausių jos sudėtinių dalių — ku
re ir energetikos išteklių naudo
jimą." Taip pat sakoma, kad ati
tinkamos žinybos turi išdirbti
"techniškai pagrįstas kuro ir
energetikos išteklių naudojimo
normas".
*

Komunistinio jaunimo veidas
Ok. Lietinroje didžiausia jaunir: organizacija neištęsi įsipareigojimuose
Kovo 2 — 3 dienomis Vilniuje
įvyko LLKJS (Lietuvos Lenino
komunistinės jaunimo sąjungos)
XIX suvažiavimas. Šiai organiza
cijai priklauso 400.000 su viršum
varu sutelktų jaunuolių. Tai gau
siausia bet ir labiausiai pakriku
si organizacija. Jaunuoliai gainio
jami į ją stoja, kuriami LLKJS
padaliniai, bet jie aplaidžiai tebe
veikia ir net išyra.
Suvažiavime ataskaitinį pra
nešimą darė V. Baltrūnas, LLKJS
centro komiteto pirmasis sekreto
rius, vyriausias jaunuolių varo
vas. Jau pačioje pranešimo pra
džioje jis tarė: "Respublikos kom
jaunimas ir jaunimas visa širdi
mi pritaria partijos vidaus ir už
sienio politikai". Ką gi kita jis,
partijos išlaikytinis, galėjo pasa
kyti? Juk jis negalėjo kalbėti
apie komunistinio jaunimo nea
pykantą rusams okupantams, par
tijai ir jaunimo dažną bruzdėji
mą atsikratyti rusų priespaudos.

GEDIMINAS

GALVA

saulėžiūros ir rusinimo propagan
dos. LLKJS toliau tęsia politinės
propagandos darbą. Apie šios
veiklos barą pranešėjas išsitarė:
"Tačiau poli:;nio mokymo srity
je dar yra trūkumų, kai kur že
mas užsiėmimų lygis, silpnas jų
lankomumas ir didelė propagan
distų kaita".
Žinoma, pranešėjui užkliuvo ir
priešiška pasaulėžiūra: "Naujo
žmogaus sąmoningumo formavi
mas neatskiriamas nuo kovos su
priešiška ideologija. Mūsų idėji
niai priešai daug vilčių deda į re
ligines atgyvenas. Komjaunimo
organizacijos ruri apginkluoti jau
nimą giliomis ateizmo žiniomis
"stiprinti jo ateistinį veiklumą".
Kokie gi yra komunistinės pa
saulėžiūros laimėjimai?
Pranešėjas taip aptaria komu
nistinės doroves auklėjimo pasek
mes: "Komjaunime dar pasitaiko
egoizmo, šiurkštumo, visuome
ninio pasyvumo, neatsakingumo,
vartotojiškos pažiūros į gyvenimą,
girtuokliavimo ir chuliganiškumo apraiškų''
Čia nutylėti nu
sikaltėliai komjaunuoliai, pa
smerkti kalėti, ir turį didelės drą
sos, ryžto save- veiksmais pasmerk
ti dialektinio materializmo pa
saulėžiūrą, okupanto priespaudą,
net nesigailėdami savo gyvybės.

nuolius mokyti kaimo profesinėse
technikos mokyklose ir žemės
technikumuose. Akmenės, Anykš
čių, Pakruojo, Radviliškio ir kiti
rajonai tepasiuntė 62 — 74 proc.
numatyto mokinių skaičiaus į
kaimo profesines mokyklas. Dar
didesnis trūkumas mokinių že
mės ūkio technikumuose. Ignali
nos, Jonavos, Kauno, Mažeikių,
Panevėžio, Skuodo, Utenos ir Za
rasų rajonai teįvykdė tik pusę
plano nukreipti mokinius į žemės
ūkio technikumus.
Aukštąsias žemės ūkio mokyk
las ir technikumus kasmet baigia
daugiau kaip 5.000 asmenų, bet
tik 66 proc. brigadų ir gyvulinin
kystės ūkių vadovauja tos srities
žinovai. Kursus baigia 2500 trak
torininkų, bet jų vis dar trūksta.
Žemės ūkio žinovų kaita nepap
rasta. Pavyzdžiui, Biržų rajono
Kraštų tarybiniame ūkyje per
trejus metus pasitraukė net 29
žinovai. Ypač komjaunuoliai pa
sižymi nepaprasta darbo kaita,
nes jie, besinaudodami užvėjomis
dažnai keičia specialybes vis be
ieškodami geresnių darbo sąly
gų miestuose. Pranešėjas tarė tik
kelis žodžius apie šios srities ne
geroves ir jaunimo bėgimą iŠ že
mės ūkio į pramonės įmones.

MONARCHINE DEMOKRATIJA
ISPANIJOJE
Pakeitė diktatūrą grėsmingomis aprailkomi*
B. JABLONSKIS
Karo atveju Ispanija ir Portuga
lija be abejo taptų JAV karinių
jėgų prietilčiu Europai ginti nuo
Varšuvos sąjungos jėgų. Abi vals
tybės saugojamos gerų gamtinių
sąlygų. Nuo Prancūzijos Ispanija
atskirta keteruotais Pirenėjų kal
nais. Iš kitų pusių šias valstybes
saugoja Atlanto, Gibraltaro są
siaurio ir Viduržemio jūros van
denys. Jos pasiekiamos oro ir van
dens keliais.
JAV jau turi aviacijos ir lai
vyno įgulas Ispanijoje ir Portuga
lijos salose. Tačiau, jei Ispanijos
rinkimus laimėtų kairieji, kiltų
klausimas, ar jie sutiks įgulų su
tartį pratęsti. Vargiai jie jungtųsi į NATO sąjungą ir Vak. Eu
ropos bendrąją rinką, turinčią
svarios įtakos JAV užsienio poli
tikai ir gynybai, nes kairieji
šioms sąjungoms nėra palankūs.
Prancūzija ir Italija turi pajė
giausias komunistų partijas Vak.
Europoje. Gyvenimo
patirtis
daug kartų įrodė, kad komunis
tai ir kraštutiniai socialistai JAV
karinių įgulų nemėgsta. Ir Ispa
nijos kairieji skelbia, kad JAV įgu
los ne mažina pavojų Ispanijai,
o didina. Jie skleidžia propagan
dą, kad, kilus karui tarp NATO
ir Varšuvos sąjungų, Ispanija tap
tų raketų ir bombonešių taikiniu.

nansininkai savo kapitalu padė
jo pastatyti didelę alyvos valyk
lą prie Barcelonos, automobilių
dirbtuves prie Valencijos ir kitų
įmonių. Ši industrija greit pakėlė
Ispanijos ekonomiją iki 16 pro
centų. Deja, prekių pasikeitimo
balansas nebuvo palankus Ispani
jai. Išlaidos viršijo pajamas, ku
rioms pagalbon atėjo didėjantis
turizmas.
Ekonominė pažanga pakėlė ei
linio ispano gyvenimo lygį. Bet
laisvė ir teisės ir toliau liko ap
rėžtos. Dėlto Vak. Europos vals'ybės, kurių valdžias sudaro dar
bo ar socialistų partijos, trukdė
Ispanijai tapti NATO ar bendro
sios rinkos nariu.

Tačiau Sovietų Sąjunga vis dar
tebėra didžiausias naftos produk
tų gamintojas pasaulyje. T h e
Demokratinė monarchija
World Almanac 1978" paskelb
1975 pabaigoje Ispanijos sostais duomenimis, 1976 metais
tan
įžengė karalius Juan Carlos
naftos produktus gaminančios
de
Bourbon.
Jis diktatūrinį reži
šalys taip išsirikiavo, jų gamybą
mą pakeitė monarchine demokra
Spartuoliškas darbas
skaičiuojant tūkstančiais stati
tija. Paleido politinius kalinius ir
nių: L Sovietų Sąjunga — 3,822,Pranešėjas užsiminė, kad 300,
grąžino ispanams laisves ir teises.
850, n . Saudi Arabija — 3,053, 000 jaunuolių pirma laiko įvyk
Bet "medaus mėnuo" neilgai tru
887, IIL JAV — 2,971,686, IV dė 1977 m. gamybos užduotis ir
ko. Tuojau prasidėjo infliacija ir
Iranas — 2,168,237.
iš jų 21,000 per metus atliko net
nedarbas. Šiais negalavimais pir
Tačiau Sovietai iš savo naftos dvejų metų planą. Tačiau jis
miausia pasinaudojo komuruVai,
atsargų turi aprūpinti visas savo daug ką nutylėjo. Pranešime ne
baskai, kataloniečiai ir kiti, ku
satelitines valstybes ir kitus jų paminėjo, kad statybos, lengvo
riuos remia Maskva.
Milžinas vežimas supuimsiais
įtakoje esančius kraštus. Be to, sios ir kitų šakų pramonės įmo
Nuosaikūs ispanai skundžiasi,
stipinais
jie smarkiai ruošiasi karui ir, be nės nepajėgė įvykdyti ūkio pla
kad politinės žmogžudystės, gro
kitų dalykų, kaupia degalų atsar nų. Darbo našumo prieauglis
bimai, plėšimai, vagystės ir kito
Per pastaruosius ketverius me
Komjaunimo švietimas
gas. Tiesa, Sovietai turi daug menkas. Gamybiniai pajėgumai
Diktatūros metai
kie nusikaltimai tapo kasdieniniu
tus įrikiuota 220,000 naujų na
naftos, bet kai kurie šaltiniai jau nepanaudojami Daugelis įmonių
Jaunimo ir net komjaunimo, ku rių. Jie priklauso 14,140 cechų, Gen. F. Franco diktatūros vai reiškiniu. Taip nebuvo Franco
pradedą išsekti Vokiečių spauda tebegamina žemos kokybės pre ris naudojasi pirmenybėmis, švie 1,982 grupėms ir 5,915 pirminių rą stipriai laikė savo rankose. režimo metu. Ar jį ispanai mė
neseniai rašė, esą, jau "matosi kes. Jis nutylėjo, kad ypač kom timo padėtis nėra tokia, kokios organizacijų, turinčių centro ko Nuo 1939 pradžios ligi 1975 pa go ar ne, rašo V. Pinkley, jis
Baku šaltinių dugnas". Ne amži jaunuoliai darbininkai nepasižy partija siekia. Daugelis jaunuo mitetą ir apmokamų valdininkų baigos jo režimas buvo puola priversdavo juos skaitytis su įsta
nos
Uralo, Baškirijos, Ukrainos mi drausme, o jų kaita pramo lių apleidžia mokyklos suolą ne sekretoriatą. Vežimas milžiniš mas iš vidaus ir iš užsienio. Jo tymais. Ypač nedarė nuolaidų
Tačiau neilgai Sovietai džiau
naftos
atsargos. Žinoma, yra dar nės įmonėse, ypač žemės ūkyje, baigę viduriniosios mokyklos. kas, bet jo tekinių stipinai yra priešininkus rėmė Maskva, de kriminalistams.
gėsi turį pakankamai naftos savo
Dar blogiau, kai šie jaunuoliai supuvę. Toks vežimas gali riedė mokratiškos valstybės ir jų komu
įmonėms, sunkvežimiams ir au Sibiras. Tačiau, kiek ten slypi nepaprastai didelė
Nepasitenkinimas pavirto veikla
naftos,
niekas
tikrai
nežino.
Tuo
toliau nesimoko. Apie 30 000 jau ti tik partijai bizūną naudojant ir nistai. Bet jis sugebėjo vidaus
tomobiliams. Š. m. kovo mėnesio
Jis
nurodė:
"Kaip
ir
anksčiau,
Apie šimtinė moterų, įsiveržu
viduryje Sovietų komunistų cent tarpu iš jos nauda labai menka, mažai komjaunimo ir jaunimo nuolių, o iš įu 10,000 komjau rubliais jaunuolius paperkant, priešininkus sutramdyti policine sių į "Interviu" leidinio redakci
nuolių, dirba, dažnai darbovietes komjaunuoliams teikiant įvairias jėga ar specialiais potvarkiais. Ir
ro komitetas paskelbė patvarky nes naftos išgavimo sąlygos be kolektyvų
kuriama
statybose,
galo
sunkios
ir
patys
Sovietai
sa
tebekeičia,
bet vengia mokslą tęs pirmenybes.
arabų alyvos boikotas jo režimo ją, parduodančią per savaitę po
mą, kad būtų /'taupomi kuro ir
transporte
ir
ryšių
bare.
Dauge
Valstybės remiamų organiza nenugalėjo. Ligi mirties grūmėsi 800,000 egz., jos narius apmėtė
energetikos ištekliai įmonėse ir vo techniškomis priemonėmis lis komjaunimo komitetų silpnai ti.
žaliais ar supuvusiais kiaušiniais
negali
jos
išgauti.
Be
to.
nėra
Didelės kliūtys užtinkamos Jau- cijų spaudimas yra didelis, bet jis su baskais ir kitais.
statybose".
panaudoja
auklėjamąsias
galimy
ir pomidorais. Panašus ivykis,
g&na paviršutiniškas. Jų spaudi
' '
Pranešime pabrėžiama,' kad reikiamų kelių, kuriais būtų gali bes, mažai į juos įtraukia profesi
kaip
Čilėje prieš Allendės nuver
Su
įgulų
įsileidimu
į
Lpaniją
mas yra trumpalaikis. Hitlerjudegalų taupymo programa jau iš ma šaiurėje esančias naftos sri nių technikos bendrojo lavinimo
JAV 1970 suteikė jai paskolą. Ji timą. Fraga Irabame, dešiniųjų
gend organizacijos auklėtiniai ta
seniau (matyt, nuo naftos krizės tis pasiekti ir pačią naftą išga mokyklų auklėtinių. Dėl nepa
įgalino
pastatyti Ispanijai keletą populistų sąjungos vadas, susirin
po demokratiniais. Italijos jaunų
Vakaruose laikų) vykdoma ir benti. Neseniai Sovietai pasiūlė kankamo dėmesio komjaunimo ir
branduolinių
jėgainių. JAV fi- kime kaltino valdžią, kad ji nuo
jų fašistų dalis įsijungė į komu
kad "sričių Įmonėse, statybos ir japonams eksploatuoti Rusijos jaunimo kolektyvai neretai išyI
—•—•
visuomenės slepia tikslius duo
nistų partiją. Politinėms sąly
transporto organizacijose, kol tolimųjų rytų naftą. Pasiūlymas r a .
gina apnuodyti augančios kartos menis apie moterų skriaudimus,
goms pasikeitus tik maža dalis liechozuose ir sovchozuose, komu paremtas faktu, kad tos sritys yTiesa jis pasigyrė, kad apie
sąmonę, sėti apolitiškumą, skepti plėšimus ir įvairius smurto veiks
I tuvių komjaunuolių liks užkienaliniam ūkyje sutaupyta virš ra netoli Japonijos. Tačiau japo 2000 lietuvių jaunuolių dirba są
mus, nuolat didėjančius. Valdžia
cizmą".
| tėjusiais komunistais.
normų ir planinių užduočių nų specialistai, nuvykę į Sibiro junginėse statybose: Baikalo-AmūKomjaunimas jau pratrina akis bijo prieš artėjančius rinkimus
daug kuro. elektros ir kuro ener naftingas sritis, pareiškė, kad ro magistralėje, "Atomrhaše", ZėMinėtame suvažiavime komu be buržuazinių ideologų pagal pakelti nusikaltimus slepiantį šy
gijos". Šia proga giriami Keme iš jų naftos gavimas būtų be ga jos elektrinėje ir Vakarų Sibiro
nistų partijos pirmasis sekretorius bos. Jaunuoliai nėra tokie sava dą ir visuomenei paskelbti teisy
rovo srities komunistų partijos lo brangus ir, nors jų pramonei naftos ir dujų telkinių panaudo
Petras Griškevičius, neregėtas pa naudžiai, kaip Kremliaus skalikai. bę apie dabartinę Ispanijos raidą.
pareigūnai, pirmieji tokią taupy ir labai reikia degalų bei energi jime Ten vyko komjaunuoliai ne
taikūnas'Maskvai, štai ką porino: Griškevičius jau prarado doro lie Dešinieji ispanai kaltina centris
jos, nuo rusų pasiūlymo atsisakė.
mo programą pradėję.
"„vyksta aštri ideologinė kovai tuvio vardą, jam Maskvoj bus tus ir liberalus demokratijos piktSovietų ekonomistai apskaičia dėl idėjos, bet dėl žymiai didesnio
naudojrmu asmeniniams tiks
tarp socializmo ir kapitalizmo. saugiau.
Visomis išgalėmis stangiam asi vo, kad vieno naujai atvežto dar uždarbio.
lams,
^ i ė ' nusivylę blogos valios
Milžiniškas buržuazinės propa
Šį milžinišką komjaunimo veži
sukelti visoje plačioje šalyje mi bininko įkurdinimas Sibire kaš
Komunistinė propaganda
politikais,
naudojančiais lairvę
gandos aparatas stengiasi stip mą tiksliausiai gal aptarė Kauno
nėtų dalykų taupymą, ypatingai tuoja 15 - 20,000 rublių galvai
politinėms
užmačioms, parem
rinti savo ideologines diversijas miesto komiteto pirmasis sekretoKomunistų partija panaudoja
šiam reikalui panaudojant "so galvai, o jeigu darbininkas įkur
prieš mūsų šalį, mūsų socialis torius P. Ignotas: "Dar neretai už toms smurtu.
cialistinį lenktyniavimą". Meta dinamas speigiračio srityje, iš visas priemones savo pasaulėžiū
Visuose
komunistiniuose
kraštuose
mas šūkis: 'Taupykime energi laidos padvigubėja. Jau vien tik rai įskverbti. Svarbiausioji priemo jaunimas stropiai ruošiamas kariš tinį gyvenimo būdą, mėgina su nereikšmingų, bendrų sakinių
Monarchinė demokratija pa
ją, nes benzinas — ne vanduo!" tai dėl šios priežasties Sibiro ko nė yra švietimas. Mokyklų prog kai. Rytinės Vokietijos pionieriai menkinti mūsų laimėjimus. Bur ir nuošimčių skraistės dingsta virto politine kova tautinės tvar
žuazijos ideologai visokeriopai mė- jaunas žmogus".
kos sąskaitoti.
Jeigu ligi šiol Sovietų šalyje lonizacija ir jo naftos eksploa ramos persunktos komunizmo pa- karinio apmokymo metu
buvo praktikuojamos lenktynės tacija turėjo būti atidėta.
*
"pagaminti didesnį produktų
daugiau. Pirmųjų aukštų butai buvo apsemti, vanduo džiausieji — Great Meteoro, Varlaam, Agnia Tirada ir
kiekį", tai dabar einama priešin
Kad naftos taupymo klausi
iš juros pakrantės užliejo daug žemensnių vietų. Mūsų Agnios Stephanos — šv. Stepono, kurį įkūrė 1312 me
ga kryptim? — sunaudoti kaip mas yra opus, matyti ir iš fakto,
šeimininkas, aukštas vyras, buvo iki kaklo vandeny. tais. Jame yra svarbus muziejus labai senų archeologi
galima mažiau degalų, energijos. kad, kaip Sovietų žurnalas "Av2monės nemažai skausmo ir nuostolių turėjo. Pasken nių ir istorinių iškasenų ir meno dalykų.
*
tomobilnij transport" rašo, }ų
do senelių, vaikų ir jaunų. Viena motina sėdėjo su tri
Matėme pirmojo vienuolio celę. Joje mažas alto
mokslininkai
studijuoja
išrasti
mis
savo
vaikais
ant
automobilio
stogo
ir
vanduo
juos
rius, akmens lova ir durų anga, virtuvėje akmeninė
Kad naftos produktų staiga
apvertė mirtinai. Jūra ir gamta yra galinga ir pavo krosnis, didelis puodas ir stalas. Aplinkui bažnyčią ir
ėmė stigti, matome ir iŠ to, kad naftos pakaitalus. Tuo tarpu jie
MARUA PETBAVSKIENfc
7
jinga, tik kai rami ji miela ir maloni
vienuolyną auga medžiai ir gėlynai. Stebuklinga ir
įmonėms nustatytos sunaudoti- siūlo į benziną primaišyti 10 7
proc.
spirito.
Kovo
mėnesio
pra
šventa nuotaika apgaubia, kai būni ant to kalno arti
nos naftos normos, nors tas, be
Graikijoj y r a trys tokios olos — viena Pelopone
Meteorai ir vienuolynai
paties dangaus. Rodos, nebereiktų ir numirti, gyvas
abejo, neigiamai atsiliepia į pa džioje visoje Sovietų Sąjungoje se, kur ir dabar kalno oloje tebėra vanduo ir reikia
benzino kaina buvo pakelta dvi laiveliais plaukti. Apie antrą neturiu žinių. Peanios
Lapkričio 4 visa šeima išvažiavome j Meteoros ak galėtinu nueiti į dangaus karalystę.
čią gamybą.
gubai
ir
dabar
pirkėjai
turi
mo
Meteorą mano vaizduotėje įdomiausia, švenčiau
Blogai atlyginamas ir dar blo
kalne ola y r a trečia, šiandien vienu kartu praėjo 150 mens kalnynus. Nuo Atėnų iki jos — daugiau kaip
352 klm. Važiuojant vietovės gražios. Dideli pušynai sia ir įspūdingiausia Beveik ant kiekvieno aukšto
giau aprūpinamas Sovietų dar kėti 1.30 dol. už galioną, taigi žmonių, o per visą dieną 1000 ir daugiau.
bininkas ima pailsti ir nebepa- maždaug dvigubai, kaip JAV-bėTą pačią dieną po pietų buvome gėlyne: Jame viso ir kadugynai. Pakelėje žydrūs ežerai vingiuoja. Ant kalno viršuje bažnyčia ir vienuolynas. Slėnyje žmo
se
Pakeltos
ir
kitų
produktų
kai
gamina degalų tiek. kiek reikia.
kių gėlių ir medelių. Halandrion — prie amerikiečių aukštųjų kalnų girios žaliuoja, pakrantėje Egėjos jū nių namai, kaip grybai iš žalumynų kyšo. Aplinkui
nos,
pvz.
už
kavos
svarą
jau
rei
Taigi reikią lenktyniuoti ir pa
mokyklos ir kolegijos gėlynų yra angliškas ir graikiš ra mėlynuoja. Vanduo ramus, tik iš palengvo juda. Na kalnais važiuojant, miškai tartum palydovai keliauto
kia
mokėti
13
dolerių.
2inoma,
sekti tais darbo "pirmūnais", ku
kas užrašas lentoje: "Mylėk gėles —kalbėkis su jo mai stovi tarp žalių medžiųj, prieš pakrantę ir kelią. jus sutinka ir palydi. Tik mano gamtiniam pamėgi
kapitalistiniuose
kraštuose
dėl
Pravažiavome Lamią, už jos Karditsą — miestelis mui betrūko jūros ar upės. Bet prie vieno milžino
rie "Kuzbaso šachtose, kirtavie
mis". Reiktų būti poetui, kad galėtum tą jausmą per
tokio
staigaus
kainų
pakėlimo
tėse ir sodrinimo fabrikuose sten
gyventi, išreikšti ir pavaizduoti, Graikai myli gėles, lygumoje. Kelias auKštais medžiais apaugęs. Laukai kalno, truputį žemiau ant kito, pamačiau ir mėlyną
giasi kuo daugiau išgauti anglių darbininkai bruzdėtų ir keltų kaip ir lietuviai. Namuose, balkonuose, prieangiuose, ir dirvonai geri — juodžemis. Augina kviečius, vatą, vandens duobelę apvaliais pakraščiais žalumoje. Pa
Sovietuose
įvyksta darželiuose visur gėlės žydi ir kvepia. Vakare buvome kurios kereliai kaip baltom snaigėm apdribę. Vieni ari čius didžiuosius pajėgėme pamatyti, kitus palikome
iš žemės gelmių, didinti jų sodri protestus.
priešingai:
benzino
vartotojai
už Atėnuose, amerikiečių aviacijos bazėje — ten alkį ir mai išakėti naujam pasėliui. Kiti laukai žaliuoja, o į- neaplankę.
nimo apimtį ir tobulinti jo tech
šį
lupikišką
kainų
pakėlimą
tu
vairių medžių spalvos prieš saulę meniškai žybčioja.
nologiją", sakoma komunistų
Seniau vienuoliai ant kalnų užsikeldavo su virvė
troškuli numalšinome.
rėjo
savo
vyriausybei
ir
komunis
partijos nutarime
Toliau Trikala — tai didokas miestas lygumoje. mis ir krepšiais, šiuo metu su statine užsitraukia že
Vėlinės
tų
partijai
padėkoti.
Oficia
Tačiau esą dar daug įmonių,
Per vidurį upė teka. Joje gulbės ir antys plaukia. Aly mių daržams. Dabar yra akmenų laipteliai ir tilteliai
lia?
buvo
paskelbta:
"Benzino
Lapkričio
2
—
Vėlinės.
Labai
liūdna.
Prisiminiau
organizacijų ir atskirų asmenų,
pakrantės su žaliuojančiais medžiais. Arti dideli vieš Įsileidžia turistus, žmonės lipa, sustodami ir pasilsė
kaina
pakelta
patiems
vartoto
savuosius
mirusius
ir
pasimeldžiau
už
juos.
Visą
dieną
dami, ištisu ėjimu negali į tą aukštybę įkopti.
"kurie pereikvoja kurą ir elektros
lijo. Vakare siautė didelė audra: smarkus lietus, bučiai. Centre Šv. Nikolo katedra. Netoli muziejus.
Viename moterų vienuolyne (Roussanou) žydėjo
energiją, ne visu mastu utilizuo jams prašant"
Trikaloje pasilikome nakvynei. Miesto vidury gyven
griaustinis
ir
Žaibai.
Nuo
kalnų
bėgo
gatvėmis
van
gėlės.
Prie bažnyčios kalno viršaus pakraštyje stovėjo
jami antriniai kuro ir energeti
b. ko.
duo, ūždamas kaip upė. Prieš audrą Peanijoj valgėme dami, jį gerokai apžiūrėjom. Iš jo, pravažiavę mažą baltas kryžius, aptvertas tvorele. Jo gėlyne betrūko
vakarienę valgykloje, nes jų maistas labai skanus. miestelį Kalambaką, buvome Meteoro je.
tik rūtų. Gražu čia, gražu ir dar kartą gražu! Matyti
1
_ Geriausia priemonė gerai! ™* Šiandien nors vienam žmo- Bet kai reikėjo per audrą važiuoti namo, buvo baisu ir
Jos istorija prasideda prieš 14-tą šimtmetį. Tada šitokią gamtą, gal būt, tas pat, kaip Dievo stebuklą iš
nejauVu. O r a i . kad tik keletą cratvfų reikėjo vainoti. ant M*»t*wns kalnu nrodėi«% statyti Ha.$nvčias ir *n<->- vysti.
Tjradėtf kielnnVna 'H*** vr* I *«i džiaugsmo atneiti.
Atėnuose tą vakarą, nuskendo 26, vėliau atrado ir •nuolynus. SeaoBttĮaB šimtmety Jg buvo — 24. Di
ifim dau0ug

GRAŽIOJI GRAIKIJOS
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!_ —minkle įrašas: "Pamilęs Lietuvą
iš tolo, jis tiltą nutiesė iš muzikos
garsų tarp čia atklydusių ir tė Anatolijaus Kairio dramų
rinkinys vienoje knygoje
viškės namų". Tie keli žodžiai iš
MLsCELLANEOLS
Kada tik užklystame į Lietuvių
sako velionio darbus, meilę savo
tautines kapines ir artėjame prie
tėvynei ir muzikai.
lUiiiiuiiiiiiiiiiiiiiuimuiUiuiuiiuNiiiiiii
rACKA«* KsyREa» AGmtcnr
Dr. Šliupo kalnelio, visada dėme
Paminklas kaštuosiąs arti šešių
MARMA N O S E K D E N B
sį atkreipia mažytis, trijų pėdų,
1.
RCTELJS,
4
v.
drama
tūkstančių. Velionio žmona pati
SIUNTINIAI
į LIETUVA
lietuviškais ornamentais
padą- Į
2. SAULĖS RŪMAI, 4 v. dra
išlaidų naštą neša. Tačiau muzi
ma
bintas medinis kryželis, ženklinąs ;
kas Steponavičius priklausė visai
prekė*. Mateta* • SlSMnOa Mod&tln.
S k ,Chfcnca. a i U I S
a. a. muziko Kazio Steponavi- j
3.
SMOGUS
IR TILTAI, 3 v. M 6 6 W T. «S«h
išeivijai, visom lietuvių kartom.
U - — WA 5-278?
čiaus kapą. Šį kuklų, laikiną kry-1
drama
Tad būtų labai garžu ir kilnu,
želi savo rankomis pagamino ve
Rinkinys dedikuotas nepri
kad visi lietuviai, muzikos ir dai
lionio žmona Alė Steponavičie
klausomybės
6 0 m. sukakčiai
nos mylėtojai, savo auka prisidė
nė, vildamasi savo mylimo vyro
paminėti.
tų ir prie muz. Kaziu: Steponavi
kapą kada nors paženklinti dides
čiui statomo paminklo.
Kaina s u persiuntimu $6.55.
niu granito-paminkiu.
Pirmyn choro valdyba velio
Užsisakyti:
niui pagerbti įsteigė paminklo
Apdraustas peritraustvmas
Muzikas Kazys Steponavičius
fondą
ir
pirmuosius
savo
įnašus
Įvairiu atstumų
žemiškąją kelionę baigė 1976 m.
DRAUGAS
Pirmyn choro dalyviai vieno ban
liepos 30 d. Tai buvo vyras ne
4545 W. 63rd Street
T e t : 376-1882 arba S7ft-S8!*
keto metu jau sudėjo. Fondą glo
išsenkamos energijos ir visą savo
Chicago,
UI
60629
boja choro valdyba, kuriam vado
jfr
4J
s*_.
gražų gyvenimą skyrė dainai, mu
vauja
Algirdas
Brazis
ir
sekretorė
IUIIiiilllUMIUIIIIUlUU4HiiitiiillUllillllltt
A.
a.
muz.
K.
Steponavičius
po
zikai, lietuvių tautos kultūros
Zina Pocienė. Fondo pinigai lai
puoselėjimui. Jis keturiasdešimt paskutinio spektaklio
komi Chicago Midland taup. skol.
SIUNTnUAI | UETOV^
septynerius merus vadovavo sėk
nų
ir
su
didele
meile
ir
pagar
bendrovėje,
Marąuette
Parke,
69
mingai veikusiam "Pirmyn" cho
ir kitus kraštas
rui, su kuriuo aplankė ir savo tė ba kalbėjo apie savo numylėtąjį gatvėje. Taigi norintieji prie pa
NEDZINSKAS,
4089 Ardu* Ave
— o —
vynę Lietuvą, ten duodamas dau "Pirmyn" chorą, drauge tarda minklo prisidėti savo aukas gali
gelį gražių ir sėkmingų lietuviš mas, kad tokie darbai tai našus įmokėti banke, ar pas choro val Seniausia Lietuvių <adk> progra Chicago, m. 80682, telef. 027-5980
kos dainos koncertų. Muzikas Ka grūdas ir mūsų tėvynės Lietuvos dybos narius. Paminklas šventi ma Naujo) AngUjoj iš Stotie*
zys Steponavičius ne tik lavino garbei. Ir jis, mylėdamas Lietu namas Kapinių puošimo dieną. WNSR, 1388 banga, veikia sekma
chorą, jį ugdė, globojo ir savo šir vą iš tolo, jos šviesesnei ateičiai Tikėtina, kad ir šiuo atveju lie (Beniais nuo 1:00 iki 1:38 vai. po 10% — 20% — 36% p i g i u mokėsite
pietų — perduodama vėliausių, pa aš apdraada n u o IIQ,TIHM ir automodį ten paliko, bet statė gražias skyrė savo laimės, rūpesčių ir tuvių visuomenė parodys reikia saulinių fintą santrauką ir komen paa niua
sunkaus
darbo
dienas.
Po
jo
mir
mą dėmesį ir dėkingumą a. a.
operetes ir jomis džiugino seno
tarai, nuoika, dainos ir Magdutės F R A N K
ZAPOLIS
ties,
tačiau
jo
garbei,
1976
m.
muz.
K Steponavičiui.
Sią programą veda Steposios kartos ir vėlesniosios išeivi
S208J4 V e s i »5th Street
Chicago, n i i n o i s
ir Valentina Minkai. Biznio
J. Janulaitis
jos lietuvius. Savo darbu jis Ame lapkričio 14 d. rinkomės į pakar
Telef. GA 4-8654
reikalais
kreiptis
|
Baltic
Ftorists
tojamą
"Grafo
Liuksemburgo"
rikos lietuvių gyvenime išvarė gi
— genų bei dovanų krautuvę, 502
lią vagą ir jo darbais galime pektaklį. Mąstėme apie jo dirigen
E. Broadway, So Boston, Mase
NEDŪŽTANTTS
džiaugtis ir didžiuotis. Tuo jis pa tą, tačiau nuo pulto išėjusį į am
02127. Telefonas 2884489 Ten pat
VEIDRODŽIAI
ganuamas dienraštis "Draugas" ir
silieka ilgam laikui gyvas mūsų žinybę ir dirigento lazdelę padė
jusį,
nebaigusį
dar
daug,
daug
gra
Naujieji veidrodžiai naudoja rasite dideli pasirinkimą lietuviškų
tarpe.
ŠERĖNAS perkrausto baldas kr
žių darbų dainos ir scenos pasau mi labai plačiai — ir moksli
kitus
daiktus. Ir ifi toli miesto lei
Dar 1976 m. kovo 13 ir 14 d. lyje. Grįžtame prie jo kapo. Ar niuose prietaisuose, ir lėktuvuo
dimai ir pūna apdrauda.
Marijos aukšt. mokyklos audito- tėja ir šių metų Kapų puošimo se. Jie gaminami i š organinio
TEL. - W A S-806S
rijoje gėrėjomės jo paskutiniais j diena. Žmona Alė Steponavičie- stiklo, ant kurio metalų termi
skelbtis dien. DRAUGE,
spektakliais — "Grafu Lruksem- į n ė rūpinasi, kad muz. Kazio Ste- nio išgarinimo vakuume metodu
Ja plačiausiai skaitomas lie
burgu". Tiesa, jis jau tada nega ponavičiaus kapą ženklintų tą sudaromas atspindima sluoks tuvių dienraštis, gi skelbimų kai ilIlIlHllllllllllllllllilIlIlII
M. A. Š I M K U S
lavo, tačiau dirigento lazdelės ne dieną didingas paminklas. Skulp nis, o po t o dar ir apsauginis. nos yra visiems prieinamos.
\OTABY P C B U O
torius
Mozoliauskas
paruošė
pa
padėjo ir paskutinįjį pastatymą
1\
i=iSi
~ T g ~
Taip pagaminti veidrodžiai sveENOOMJS TAX SERVICE
minklo
projektą.
Meniškas,
muz.
paruošė gerai. Ir tada po spektak
iria du kartus mažiau už įpras4256 So. Mapfemod, t e t 254-7450
lio sumetus su šiuo vyru po žodį, Kazio Steponavičiaus gyvenimą j tinius, j ų gamybai reikia 3,5 Remkite t a m biznierius, ku
Taip pat daromi VERTIMAI.
jis turėjo daug gražių naujų pla-! ženklinantis. Jis bus pilko granito i karto mažiau darbo sąnaudų. r s skelUssi "Drauge
FILtETTBES PRASTMAI tr
*

DRAUGAS. TtfrroRtHenTs. 137* *». H1J»I»«?RO *»«r f»

MMM^*.

PAMINKLAS PAMILUSIAM LIHUVA, IS TOLO

}\

AUTOMOBILI U
MECKANIKIS
'jneiptis j savininke
\Bka> Čes* — Tet GR 6-7TO

M A R Q O T T E PAJRK
2-jų butų mūrinis po 5 kamb.
Gazu šildymas. Mūr. garažas. Arti lUIlIUIIIIIIUlUIIIIIIIUIlUIIIIIIIUilIlIlIUlu
66-ios ir falman. Žemiau 434,000.
BUTŲ NUOMAVIMAS
Namų pirkimas — Pardavimas
Valdymas
A p p I y —
Draudimai — Incerae Tas
Netanatas — Vertiniai
fmfTKWESTERR fcUOTRIČ

EXPER'D MACHiNISTS

A. V I L I M A S
M O V I N G . BELL

RikDIO PROGRAMA

MOVING

H ere is what you alvvays vvanted
to know about our Certificates
of Deposit and how they benefit you
ST. ANTHONY
S A V I N G S PLANS

O.
A.

Any certificate opened on or before the )0th of the month
will receive interest as of the Ist. (The maturity of the cer
tificate is the term from the actual dote the certificate wos
opened)

•

7%%
j

V/2%

m

W/i%

6yr c«fTiticof«.
$i.00C mmimum

Interest is compounded daily and is paid ąuorterly. Dividerwf
dates oceur at t h e end of March. June. September. and
December. Take your choice: add earnings to your certifkate
and permit them to compound; add earnings to a regular
possbook account. or receive earnings in eheck form.

4yr certifieote.
$1,000 mirtim um

S!.000mi«imum

1 yr. certifico?*.

$1.000 minimum

1

5 /4%

8.11%

SlOminimum

If you prefer, you can receive an interest check monthfy on
any certificate with a $5,000 minimum balonce. Monthiy in
terest is computed at the end of every month and is payable
only by check.

7..0/0

6.81%
5.39%

* A i o b s t O " * i o I pet^ol^y is required b y low or> cert i t i c o ' e p r i n c i p o l wi»hdfQwn o"oi 'o m a t u f ' t y .

REALTY

C0Wf>&MT

J. B A C E V I Č I U S
So. Ke&ae Ave. — 778-223$

1750 H. Springfieid
Chicago, Illinois
imtimuijjjitiiiiiiiimtmumiiiMuttiiHiit
•

TOOL MAKER

Budraitis Realty Co.
Mes su 90 kitom namų pardavimo
įstaigom aptarnaujame pietvakarių
Chicagą — tas daug pagreitina
pardavimą ir pirkimą.
NOKINTIEJI
PARDUOTI AR PIRKTI
arba Uaumuod botą
be Jokio

įsipareigojimo

Hydraulic varve & filter manufacturer
needs a highly skilled persen for a
variety of speciaiized tool making
tasks. Heavy experience in Jigs &
Fixtures-die work wouki be a plūs.
Creative ability would be an asset to
our company Friendly atmosphere,
good company benefits. For additioaal
mformation;

skambinkit

Call C. P
5 4

CANDEPOS!TSBEAD0EuT0MYPRfSENTatTfflCATlACCOUMT?

FLTJID POWl5R STSTE3IS

BALYS BUDRAITIS

WHEELING, I L U N O I S

4243 W. 6Srd St.. Chicago, DL

511 Glen Avemie
An B o n a i Opportuntty

767-0800 arba 778-9371

Additional deposits can be made of a minimom of $100 if the
maturity date is extended the term of the certificate from the
date of the deposit. Only deposits made on or before the
lOth of the month will receive interest as of the lst.

EmployerM/F

EXPERIENCED TRUCK
MECHANIG NEEDED

Sudiev Žiemuže

Mušt speak English
Call — 806-8855
Good steady work

S SĮSSjPt nanjo Upo m ū r . narni
ir garažas. Centr. oro SUdymaa lr
vSsinimaa.
Gaiimo tuoj pažiūrStl lr
nupirkti
u2
$28.850.
Marąuette
Parke.

15 uiGiij 9nmno, 5/^ ksnm^ 3
miegami. Daug rūbinių. 214 maS. ga
ražas. 63 ir Narragansett $54,000.
2-hi aukštu — po 6 kamb. mūr65 ir Talman. $32^00.
90 akrą žestft f raasntii. $10,009

DESIGNER & DRAFTSMAN
MECHANICAL

ŠIMAITIS

VYRAI

Valdis Real Estate

IR

U

MOTERYS
— —

mųm

Ex p e r i e n c e d
MICROFILM
OPERATOR

2625 Wcst 7lst Street
TeL 737-7200 ar 737-6534

KEALTY

Familiar with fiLmins & deveiopin^ procesą. Also need eseperi2S51 W. 63rd St.. 436-7878 I&iaom. 7 kamb. butas — 4 miega eneed TYPISTS & BOOKKEEPmi. Marąuette Parko rajone. Geras EIRS. Mušt have knowledge of
susisiekimas. Skambint po 5:30 v. v. Polish laneruagre.
teL PR 6-7178
Visit our Personnel Office.
KILIMUS M BALDUS
Išnuorn. 6 kamb. butas pirmame
Pkumiune Ir vaikoojasK
aukšte. Suaugusiems. Jokių g y 
Polish National
tfaą rmų grindis.
vuliukų. Ciceroj — 4 9 t h Ave.
t. BUBNT9 — TsL BE 7-S168
Alliance
. Skambint 656-6889
MNmtfCM \ M \ — FOB BEV1

lasoranee — lucerae Tax
.

.

.

Ą

.

V A L O M E

TELEVIZIJOS
3paivotc* lr Paprastos. Radijai,
Stereo br Oro Vestotaval
Pai ils rin— kr TaJsyBSM

M I G L I N A S TV
2346 W 09th S t . teL 776-1486

6100 R. Cicero Ave.
or call - 286-0500

DKMESIOi
mifiuiniiiHiuHiiiiiiiiiiHii:niiiiiiiiiHiiM >

Keypunch Operątor
Liaudies menas ir kitkas! TmmeUiate
opening for fuU-tirae eperator. SmalI congenial department.
Quiet southwest side neighborhood.
Excellent fringes. 12 holidays, pension, health insurance 8:30 to S.

"Drauge"

B E L L ELECTRIC
TeL — 77&-6111

OO^fOS PAECELS EXPBEBS

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
A.

1 - 3 0 9 0

Taip pat, abejojact dėl tarimo
DRAUDIMO, ar norint apdrausti
NAMĄ AUTOMOBILĮ, GYVYBĘ ir
SVEIKATĄ maloniai jums patarnaus

|»alriu pn?kh|
(lai «

O.

ATTEBSOS

4 T h M M m«rM ir g a m t e a , M s r - 1
1
S
^ ? atiduoda
^ ? f k e i N už
* J l JS38,80«.
S . C 5 1 S U d y m a * Faatest growing
NažlS
"^
° hydraulic -ratlVe manufactnrer i n midwest h a s openings
, ^ ^ &nt p l a t a u » sklypo,
tinkamąjį in their enginsering department for
dtokle btankiu.
Seimai žavingai g y v e n t i
Arti 71 tr designer and drafsman.
'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiHiuiuiuitiiiir Kedzie.
$39.800.
M 0 D U L A R CONTROLS
rjra*ns ptMos ektjv»»
t*
• kamb. assr. 3 miegami 66 ir Tal- lCarquette
742
N . Princeton. Vilią Paric
Pke. Vertinga* pirkSjul.
man. $27,500.
TteL— 833-5211
T I I I I I M a-Jn n — n j n f a n . 2 b a t a i
Gražus bungaknv — 6 kamb 2 %.* to maloni biznio patalpa. 2 a u t o
garažą*.
Savininkas
nusileido i k i
diniai 83 ir Kedzie $64,200.
118.500.
Marąuette Parke.

™

ANNUALYIELO

RATE

WHEN AND HOW 0OIRECEI VE INTEIEST ON OITIFIC ATt 5AYINGS?

VYRA*

Reikalingas

t 8 ! A l K

TRYS 0 R A M0 S

,

HEfc* «A.VTia>

i CLASSIFIED ADS
K K A i

1

O M l l l

———

An Sau&i opportunlty
-A'>

SSSS & H a l t i t c d St.. Ohicmga, m SOSSS
S S 6 1 W . « S t b SC, CKjOB«r>, m . S O S M
T e l e f . : SSS-27S7 — S M - » S O
V j t — t M

HELF WAVTED —

mfTVKtH

TalMfina*

MUIIIIIUIMIIIHIIIUIIIIIIIIIIIlMHUiaiMIIMI

Key Punch Operator
. : . - •

FREE GIFTS NOW AVAILABLE!
A variety of f ree g i f t s or those t h a t can b e purchased
a t a substantial savings w i t h deposits o f $300 ond u p
a r e now o n display on the 2nd fioor. Sorry, o n e g i f t p e r
faiyily, supplies a r e l i m i t e d , so come i n tomorrow!

aint
ntriony
"avings
1*47 S O U T H 4 9 T M C O U R T . C I C E R O . IL60SSO
Swb«irban 8 6 S 4 3 3 0

LOBBY HOURS
Tu«f., Tho**., Fri
»»t

9 i . m . - j p.m.
9 a . m . — S e.m.
9 t.m, — l o . m .
CMHd

ORrVE-IN HOURS
T««..Thuft

8:30a.m.-S.3O».m.

v*e<i.*Stm.

-

J o s e p h F, G r i b a u s I c c M . E x e c u t l v « S « c r « t o r y

/ CHICAGO: 2*2-^399

M .

Immedia te opening for full-Ume
operator. Small congenial depart
ment. Quiet southwėst side neigliborbood. Excellent fringes. 12 holi
days, peasion, health insuraace
8:30—5.
BEKX FXFTRIC 7X8-«1U

VIZITINIŲ KORTELIŲ
REIKALU
Vizltiafa} kortelių aaudojbnaa yra
gražus paprotys. Biznieriai jas plaDienraščio "DraugC* admi
diai naudoja. Bet tinka ir visu l^o*
nistracijoje
galima pasirinkti įmų atstovams turėti grąžas vizi
vairfų liaudies meno darbų: me
tines korteles.
Kreipkitės J "Draugo" adminis džio, keramikos, drobes, taip
traciją Tisais panailais reikalais pat lietuviškų lėlių i r vėliavėlių.
Busite patenkinti mūsų patarnavjApeilanJrykite į "Draugo" administraiciją i s pasižiūrėkite. Oal
rasite kai k ą padovanoti savo
giminėms ar draugams.
BlzcieriasBf apntzaoka tkelb"tonm&r adrmas: 4545 We*b
Ha dienraštyje
63rd S t , C**n»g«\ OL OMA0.
nM(«uH*i«uiimiiiiii

oim

EXPF.R*D
'
AM> BAR MAIDS
A real good place t o w«ork. Apply in person if possible or caD.
T H E FOKEST FLAME
8100 OaldwelI. Wksn, D. 9*77-8180
MATUKE WOMAN PRESSTTJR
9:30 a.m. - 3:30 p.m., 4 days per
week. We will train. Apply be
fore 4 p.m.
CHAJU* O L K A N I S K
1149 Ogden, Oowner« Grwv«, OL

•

,

Sekmadieni,
Balandžio 23 diena
3:00 valandą po pietų
JAUNIMO CENTRE
CH I C A GOJ E
Jūsų dalyvavimas kosėsite pa
gelbės mūsą dissrafirha tęsti sa
vo svarbi) uidavinL Kviečiame viaos garniai dalyvauti.

MŪSŲ

R A U G O

D A I L I O J O

2 0 D 2 I O

l\CNCERTA$
IR

DVIDEŠIMT

SEPTINTOJO

ROMANO P R E M I J O S

Sol. MNR STJU1KMTYTE

ĮTEIKIMO

LAUREATAS

AkompanUOS mUZ. ALVYDAS V A S A I T I S

Biliebj kainos: $4JM> b? $549
BILIETAI GAUNAMI:
Draugo adtniaistradjoje,
4545 West 6Srd Street
Chkago, m. 60629

IŠKILMES

ANATOLIJUS

KAIRYS

Premiją $1,000 skiria ADA ir ANDRIUS SKUČAI

PLD EHNŲ ŠVENTES DALYVIAMS

KOLONUOSE

Šio didžiojo įvykio — P a š a u - 1 C h o r a i ir muzikiniai vienetai,'
lio Lietuvių dienų nformacijos k u r i e iki šiol dar n ė r a pateikę
traukė į pensiją. Išaugino akty- JAV ir Kanados lietuvių dainų centras praneša, j o g M. Mi- į a p r a š y m ų bei n u o t r a u k ų V-to-:
1
vų veikėją skautą — sūnų Alfon- šventė. Ji bus liepos 2 d. Toron- kulskis
p r a š ą s tuojau regis šios K a n a d o s ir J A V l i e t u v i ų
są, kuris yra sukūręs lietuvišką te, Maple Leaf Gardens sporto sta- truotis, visiems k a k l i n i n k a m s , Dainų šventės leidiniui, prašomi
ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ
šeimą ir augina taip pat skautiš dijone, Kanadoje. Prasidės 3 vai. skudutininkams,
birbyninin nedelsiant t a i p a d a r y t i . Prime
Kovo 5 d. Šv. Kazimiero para koje dvasioje savo vaikus. A.a. p.p. Šioje dainų šventėje žada da
kams ir kitų liaudies muzikos n a m a , kad medžiaga turi būti
pija šventė šios parapijos globė Prancekvičius priklausė Sv. Kazi lyvauti apie 1,000 choristų, o žiū
instrumentų griežikams — šiuo aiškiai ir išskaitomai paruošta,
jo šv. Kazimiero šventę. Klebo miero parapijai ir kol sveikata rovų turėtų būti per 10,000.
adresu: Mikulskis, 10400 B r i g h - y p a č aiškiai ir lengvai skaito
nas kun. A. Miciūnas aukojo šv. leido lankė bažnyčią ir atlikda
Šioje didžiulėje lietuvių dainų t©n Drive, Cleveland, Ohio, m o s choristų ir k i t ų muzikinių
Mišias ir pasakė pamokslą, iškel vo kataliko pareigas.
šventėje dalyvaus ir New Bri- 44108, U S A
vienetų dalyvių p a v a r d ė s . Me
damas pagrindinės šv. Kazimiero
Pasiliko žmona Veronika, sū taino šv. Andriejaus lietuvių pa
Šis kvietimas liečiąs ir p a s k i  džiagą siųsti: Č. Senkevičius,
dorybes.
nus Alfonsas su šeima, du bro rapijos mišrus choras. New BriAve.,
Islington,
rus, o taip p a t ir chorų s ą s t a  40 B u r r o w s
Po pietų Maironio Parke įvyko liai ir trys seserys Lietuvoje ir taino choras nedidelis, jį sudaro tuose esančius liaudies instru Ont., Canada, (M9B - 4 W 7 ) .
9 moterys ir II vyrų, bet daiparapijos pietus su programa. Vi trys anūkai čia Amerikoje.
Visais iškilusiais Dainų šven
mentų vienetus.
Į
nuoja labai puikiai. Jį tokį paliKūnas
buvo
pašarvotas
laidotu
sas pelnas buvo skiriamas mo
Jaunimo chorai prašomi irgi I tės reikalais kreiptis į V-tosios
,
.
-kyklos įvairiems reikalingiems pa
pranešti
savo adresus ir dalyviųj K a n a d o s i r J A V Liet. Dainų
vių direk. Dirsa namuose ir gau- į k muz. Jonas Beinorius, kuris iš
taisymams. Programą atliko jau smi lankomas. Kovo 18 d. atly 0
sikėlė į Waterburį ir ten yra Šv. skaičių F a u s t u i Stroliai, a d r e s u : Šventės muzikinės k-jos pirm.:
nimo tautinių šokių sambūris dėtas i Šv. Kazimiero parapijos
Juozapo parapijos vargonininkas. 15325 Seąuoia Drive. Oak F o - Vaclovą Verikaitį, 80 Dorval
"Žaibas", vadovaujamas I. Mar bažnyčią, kurioje už a.a. Jono
Roa.3. Ont., Canada, M65 - 2B8,
rest, I1L 60452, USA.
kevičienės ir N. Pranckevičienės. Pranckevičiaus sielą kun. A. Mi New Britaino Šv. Andriejaus pa
P h o n e : 1-416 -534-3120.
Jie pašoko keturis šokius. Šv. Ka ciūnas, MIC, asistentas kun. B. rapijos vargoninkas ir to paties
Pr. AK.
zimiero parapijos mokiniai, va Uždavinis, MIC, ir kuru J. Baka- vardo choro dirigentas yra Ro džiuvienė, Algis Dūda, Juozas
bertas
Kelly.
nas
koncelebravo
šv.
Mišias.
Kle
dovaujami seselių mokytojų, prog
Leiberis, Vincas Vilčinskas ir Ro
Šis choras Kalėdų metu giedo mas Butrimas.
ramą atliko lietuvių ir anglų kal bonas pasakė ir pamokslą. Giedo
— Tik
džiaugsmas stumia
bomis. Juos paruošė seselės Igna- jo Šv. Kazimiero parapijos vyrų jo kalėdines giesmes per 30 sto
Valdyba kviečia visus iš arti
tį
televizijoj,
o
klebonas
kun.
Jo
choras,
vadovaujamas
muz.
Z.
pri
ta ir Laurine. Šioje mokykloje
ir iš toliau ' šį mūsų parengimą žmogų į vaisingą darbą,
nuo jos įsteigimo dirba Šv. Kazi Snarskio, solo V. Roževičius. Var nas Rikteraitis pasakė puikią kai- praleisti su mumis, minint m ū  v e r s d a m a s jo k ū n ą sparčiau
miero vienuolijos seselės. Vedėja gonais grojo parapijos vargoni bą.
sų LB New Britaino apylinkės j j u d ė t i ,
didindamas
žmoguje
Jonas Bernotas veiklos 25-rių metų sukaktį.
seselė. M. Kornelija ir kitos trys ninkė O. Keršytė. Po pamaldų
energiją i r pailgindamas j o gy
seselės: Gracija, Laurine ir Igna- visi dalyvavusieji bažnyčioje, o jų LB APYLINKĖS ĮSIKŪRIMO
M. Harvey
Jonas Bernotas venimą.
MINĖJIMAS
ta bei viena pasaulietė mokytoja, buvo labai daug, palydėjo a.a. J.
Balandžio 29 d., 7 vaL v. di
kuri norinčius mokina skambin Pranckevičiaus palaikus į amži
no
poilsio
vietą
Notre
Dame
ka
džiojoje
Šv. Andriejaus parapijos
ti gitaromis ir giedoti. Aštunto
pus.
Ilsėkis
ramybėje.
salėje
rengiamas
LB New Britai
skyriaus mokinys V. Bazikas api
būdino lietuviu kalba mokyklos
Iš kapų visus laidotuvių daly no apylinkės 25-rių metų įsikūri
ir bažnyčios įsikūrimą. Ne tik vius Pranckevičių šeima pakvietė mo sukakties minėjimas. Tai bus
vienas iš gražiausių ir didingiau
bažnyčia, bet ir mokykla pava gedulo pietums.
sių parengimų New Britaine.
dinta Šv. Kazimiero vardu. Para
PAMALDOS
Pagrindinę kalbą pasakys Copijos vyrų choras vadovaujamas
jos VTRJį ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjau
muz. Z. Snarskio padainavo kele
Šv. Kazimiero parapijos bažny nnecticuto LB apygardos pirm.
čiame skausmo valandose.
tą dainų. Akompanavo šios para čioje Didžiosios savaitės pamal Albina Lipčienė iš New Haveno.
pi jos vargonininkė O. Keršytė.
dos prasidėjo procesija. Penkta Dalyvaus miesto ir valstijos pa
Chicagos Anglijcs-Britanijos Liet. Klubas
dienio
vakare prie Kristaus kars reigūnai.
Programą pravedė Lietuvos Vy
JPo
trumpos
oficialios
minėji
čių centro valdybos pirmininkas, to budėjo Motery sąjungos 5-tos
mo dalies bus vakarienė.
kuris priklauso ir parapijos ko kuopos narės. Velykų rytą giedo
Meninę programą atliks New
mitetui, A. Miner. Jis pristatė ir jo vyrų parapijos choras, vad.
Yorko
"Perkūno" vyrų choras.
garbės svečius. Dalyvavo religi muz. Z. Snarskio, vargonavo var
Nepraleiskime
progos šį chorą iš
nės šalpos pirm. kun. K. Pugevi- gonininkė O. Keršytė. Procesijai
girsti.
čius iš New Yorko, kun. J. Ste vaikučius paruošė seselė M. IgPo meninės dalies bus šokiai,
ponaitis iš Atholio, kleb. kun. A. nata.
kuriems
gros "Melodijos" orkest
J.M.
Yankauskas, Šv. Brigitos parapi
ras.
Bilietus
prašome įsigyti pas
jos klebonas iš Milburio, Aušros
PO TĖVAIS PASTERUOKAS
N
e
w
Britain,
Conn.
valdybos narius, nes prie durų
Vartų parapijos klebonas kun. A.
Gyveno
432Q
South Washtenaw Ave., Chicago, Illinois.
Volungis, Šv. Kazimiero parapi VAŽIUOJA Į DAINŲ ŠVENTĘ jie nebus parduodami.
Mirė
balandžio
2 d., 1978 m-, 7:00 vai. ryto, sulaukusi
Valdybą šiais metais sudaro
jos asistentas kun. B. Uždavinis,
pusės amžiaus.
Šiais metais įvyksta jau 5-ji' Juozas Liudžius, Elzbieta LiuGimė Chicago, Illinois.
MIC.,Maironio Parko šeimininkas
Velionė buvo žmona mirusio vyro Frank,
Lietuvių Labdaros draugijos pir
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Adaline Gedvil, švomininkas K. Adomavičius su žmo
geris Charlie, brolis John Pars, sesers duktė Silvija Tamošai
na. Laimingasis, laimėjęs naują
tis ir jos vyras Vitas, sesers sūnus Richard Betten ir jo žmo
A. + A.
automobilį, buvo Lietuviu Piliečių
na Irene, ir Mti giminės, draugai ir paž^rtami.
klubas. Visi įtemptai laukė to
Kūnas bus pašarvotas pirmadieni, balandžio 3 d. Petro
lafmingojo asmens. V. Bazikas
Bieliūno koplyčioj, 4348 So. Califonria Ave. Laidotuvės įvyks
antradienį) balandžio 4 d. iš koplyčios 9:00 vai. ryto bus at
šv. Kazimiero parapijos mokinys
dukrai
VINCENTINAI
JURKCNIENEI,
sūnui
VY
lydėta
į Nekalto Prasidėjimo M. Marijos parap. bažnyčią, ku
ištraukė laimingojo bilietą ir tai
rioje
įvyks
gedulingos pamaldos už veliones sielą.. Po pamaldų
TAUTUI,
anūkams
RAMUNEI
VITKUVIENEI,
AL
buvo Lietuvių Piliečių klubas.
bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
GIUI JURKŪNUI ir jų šeimoms bei kitiems gi
Klebonas A. Miciūnas, MIC pa
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs
dėkojo visiems, kurie prisidėjo
minėms reiškiame gilią užuojautą ir kartu liū
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
prie pasisekimo parengimo šių
dimo.
Nuliūdę: Sesuo, švogeris brolis ir kiti riminės.
pietų, nes Žmonių buvo pilna sa
Laidotuvių direkt. Petras Bieliūnas — Tel. LA 3-3572,
lė. Padėkojo ir Maironio Parko šei
Jadvyga
ir
Adolfas
Pupeliai
mininkei E. Kauševičienei ir pa
dėjėjoms.

A. t A. AN&EI ŽEMAITIENEI mirus,
jos dukrai dantų gyd. VINCENTINAIJŪRKŪOTENEI.
žentui JONUI ir visai jų šeimai bei giminėms gi
liausią užuojautą reiškia

Worcester, Mass.

Chicagos Lietuviu Danty
Gydytoju Sąjunga

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
DOVYDAS P. GAIDAS Ir GERALDAS F. DAIMID

TRTS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 So, Callfornla Avenue

Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermltage Aveniu

Teleionas — YArds 7-1741-2

Mažeika 5/Evans

A.fA.

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH VVESTERN /ME.

EUGENIJAI JONKAITIENEI mirus,

Trys Modemiškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tol 737-8601

A.fA.

H E L E N

PETKUS

A C A S

TlfAS

IR

ŠONUS

MARQUETTE FUNERAL H O M E
KOPLYCBD8

West7l St.
I4I0

AYOH

Tol. GRovenhili 6-2345-6
Cicero T0wnhall 3-2166-9

AEKftTO AUTOMOBILIAMS

STATYTI

ANELEI ŽEMAITIENEI mirus,

A.A. J. PRANCKEVIClUS
Kovo 13 d. aprūpintas šven
tais sakramentais mirė a.a. Jonas
Pranckevičius. Velionis gimė Lie
tuvoje. 1950 metais su šeima at
vyko i Amerika ir apsigyveno
Worcesteryje. Dirbo Hammond
Plaštkis farbirke. Nesijausdamas
stiprloa *v«ik«os 1#77 m. pasi-

Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 SO. LITUAN1CA AVE.

^iiiiiiiiiuimiittiiiiHiiiiimimiiinniminiiiHfiimmnnniniiimiiiininniiiiiititiii^

REKOLEKCIJOS
Kovo 12 d. sekmadieni po pie
tų per graudžius verksmus baigė
si Sv. Kazimiero parapijoje reko
lekcijos, kurias pravedė tėvas
marijonas iš Chicagos kun. J.
Vaškas, MIC. Pamoksle priminė,
kad jis labai seniai girdėjo gie
dant graudžius verksmus ir kurie
jį labai sujaudino. Suteikė pabai
goje Šv. Tėvo palaiminimą. Reko
lekcijos tęsėsi visą savaitę.
J.M.

LAHX>TUVIŲ DIREKTORIAI

A. t A. EUGENIJAI JONKAITIENEI mirus,
jos vyrui

VINCUI

reiškiame nuošir

džiausia užuojauta.
Zina ir Vladas Dalioogai
Ragina Hobson su sotina
Homewood, DJinois

f
Į-

į amžinybę iškeliavus, dukras ALGĘ ŠLEŽIENĘ, VIDĄ
ŠILIENĘ, sūnų ZENONĄ ir jų šeimos nariuse nuoširlžiai užjaučiame i r kartu liūdime.

STEPONAS C. LACK (LA€KAWICZ) IR SflNŪS

i

s
£
Ar mes atliekame laisvės pareigą Bavo tautai?
=
=
Bent vienu tžvflgiu mes glime ją nesunkiai atlikti, būtent :
I ugdydami lietuvišką knygą.
|
į pridėdami $5.00 'stojimo mokesčio. Jokių kitų mokesčių nerei- :
- kės, išskyrus už pasirinktas knygas su trečdaliu nuolaidos.
=
r

A. t i FILOMENAI BUTĖNIENEI miros,

LAISVO T A I P PAT
ĮPAREIGOJA

Klubas siunčia savo nariams informacijas apie naujai
į leidžiamas knygas.

i
s
§
3

TeL YArds 7-3401

iš- ~
=
- zs
Ui $5.00 ar daugiau paimdami tietuvlškų knygų per metus, =
mes galiate per Lietuviškos Knygos Klubą palaikyti gyvą LAIS- s
VĄ LIETUVIŠKĄ KNYGA Už t s l mes gausime pasirinkti vi- g
sus Klubo leidinius trečdaliu pigiau.
1

2314 W. 23rd PLACE
Vlrgmia 7-0872
2424 W. 69th STREET
TeL REpubiic 7-121S
11028 Soothwest Highuay. Palos HilK I1L
T-H. 974-4410

PETRAS 6IELI6NAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

TeL LAfayette 3-3572

JURGIS F, RUDMIN
3319 SO. UTUANICA AVE.

TeL YArds 7-1138-39

POVILAS L RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STRfET

TeL YArds 7-1911

Rašykite prie pirmos progos:
UETTJVIAKOe KNVGOO KLUBUI

P r Adomoniene, D. B Šulskiai
K. 8h. Adamonlsi. L. J Grigaičiai

VASAITIS - BUTKUS
1446 SO. 50tfc AVE, CICEBO, UJU

UlIlUlllllllllllMlllllllllIlIHIUUIMIIHIIiHUUlUMUIIMIfHIIMIIIIHHlllliltlIHIlIiniliiO

TeL OLyupK 2-1003
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DRAUGAS, pirmadienis, 1978 m. balandžio mėn, 3 j

CHICAGOS ŽINIOS

X Svč. M. M. Gimimo para
pijos mokyklos mokslo darbų
paroda įvyks balandžio 12 d. I
sporto salėje.
X LB Vidurio Vakarę suva
žiavimas įvyks gegužės 14 d.

1

r

X Vid. Vakarę Sporto apyLingertaičio, S*1**** žaidynės įvyks balandžio I
pritaikomo meno dailininko iš ?2-^
*• Chicagoje. Dalyvau-j
Bostono, gintaro ir sidabro dar-! J* Clevelando, Detroito, Chica-,
bų paroda įvvko pereitą savait-' S 0 8 * apylirkių sportininkai, j
galį Čiurlionio galerijoje, Jauni- *
P " * * *»• :adienio vakare,
!
mo centre. Suruošė Akademinio balandžio 22 d., Jaunimo centre
skautų sąjūdžio Chicagos s k y - l ^ y * 8 §o]^i
jaunimui. 2aidy-.
rius, atidaromąją kalbą pasakė j n e s &&is metais praveda Chica- j
ir dagininką apibūdino ktm. A. j S 0 3 ASK Lttuanica.
Sau'aitis. Buvo išstatyta apie
Balzeko Lietuvių kultūros
x
70 darbų, kuriais gausiai susi- muziejaus naujai išleistame biurinkę lietuviai domėjosi ir ne- letenyje E. Jasiūnas paskelbė
maža jų įsigijo. Į parodą buvo straipsnį apie lietuvių įnašą į
atvykęs ir pats N. Lingertaitis, aviaciją.
kuris atidarymo metu skaidrė
X Sophie Barčus šeimos ra
mis ir žodžiais pavaizdavo savo
dijo vedėja Aldona Daukienė į
darbo techniką.
paprašė jos radijo programų
x Stasys ir Ona Piežai svei- klausytojų dviem žodžiais (raš-;
kiną "Draugą" iš Loretto, Pa., tu — laiške a r atvirutėje) jai
kur kun. Augustinas Galicinas pranešti per šį balandžio mė-;
1799 metais įsteigė parapijos nesį, kas šias programas klaubažnytėlę ir darbavosi iki savo so, būtent: "klausau vienas",

POMPfcJOS MENAS

VOKIECIŲ PARODA

Chicagos Meno institute nuo
; rugpiūčio 12 iki lapkričio 12 d.
bus Pompėjos mieste buvusių
meno kūrinių paroda. Tas mies| t a s buvo 79 m. po Kristaus už; lietas ugniakalnio lavos. Iš ten
j rastų statulų, bronzos, sidabro,
aukso dirbinių 300 kūrinių pir
mą kartą iš Italijos bus atga
benta į Chicagą.

Vokietijos keramikos, bran
genybių, sidabro, stiklo, teksti
lės, medžio kūrinių, knygrišyk
lų darbų bei žaislų paroda
Mokslo ir pramonės muziejuje,
Chicagoje, tesis iki balandžio
16 dienos.
SUDEGĖ PADEGĖJAS

Patruliuodami policininkai
prie namų 6040 Winthrop, Chi
MOKSLAPENIGIAI
cagoje, pamatė įtartiną vyrą
Studijoms mokslapinigiai gau kažką nešanti ir jį pasekė. At
nami kreipiantis į Ulinois Scho- rado namo viduje stovintį jau
larship Commission. Galima Į prie degančios namo dalies. Po~
K
pas'sakė, kas jie yra.
kreiptis per Chicagos miesto • licirinkai
Tas
šovė
į poUcininkus. Polici
kolegijas.
jos šūviai pradaužė gazolino
indą, kurį buvo atsivežęs vyras,
REKORDINĖ ŠILIMA
ir liepsnos ėmė siausti jį ir vieChicagoje penkiadienį tempeDalis Toronto atžaryniečių, aplankiusių St. Petersburgą, Floridoje
ratūra pasiekė 83 laipsnius. T * »* Policininką. E t a s t * savo
buvo rekordinė šilima kovo 311 ^ " ^ P***™?**. ^ ^ 1 ^
užgesino, o padegėjas Ch. Par
dienai. Tik 1943 m. kovo 31 d
ker, 35 m., sudegė.
temperatūra buvo 78 laipsniaiPLAUKYMO RUNGTYNES
ISPANŲ MENO FESTIVALIS
Jaunių plaukymo rungtynės
— Vyt. Alanto 3-jų veiksmų
J. A. VALSTYBĖSE
ARGEHTINOJ
Mokslo ir pramonės muziejų vyks Eckhart Parko baseine
komedijos "Saulėgrąžų sala"
Prof. Vytautas Klemas da— Lietuvos nepriklausomybės J e Chicagoje balandžio 12—2: 330 W. Chicago Ave., Chica
goje.
mas kunigas, įšventintas JAV- dona nori sužinoti tik klausyto- l^s jungtinių Tautų konferen- zijos salėje, Los Angeles. K o - , 1 ^ ^ v a s a r i o 1 8 * Susivieni- tivalis. Bus jų tapybos, skulp
ILLINOIS CENTRAS
ėse ir paskirtas darbuotis Penn- jų skaičių ir todėl nereikia at- s įj 0 j Maniloj, Filipinuose, su mideją režisuoja D. Mackialie-! j h n 0 ***** m P r ° g r a m a ' **- tūros, rankdarbių ir foto parosylvanijoje. Į Ameriką jis atvy-, sakymus pasirašyti. Adresas: paskaita apie technologijos pri- nė. Dekoracijos Povilo J a s i u - ! r i a i vadovavo Irena Simanaus- .
Bus nugriautas Sherman vieš
da
T e a t r e kasdien 10 ir 11:30
ko su motina apžiūrėti naująjį Sophie Barčus radio, 7159 So. taikvmą besivystančioms vals- konio. Vaidina: B a r a u s k a i t ė j 1 ^ * ° l g a Zabarauskaitė de
butis Chicagos centre ir toje
v a J . ryto, 0 penktadieniais, šešPasaulį. Jo motina grįžo į Pary Maplewood, Chicago, Ulinois tybėms. Balandžio mėn. dr. Jatulienė, Zelenytė, Dovydaitis, | C a s a s ' P r į * t a . A r g e n t m < J . "" tadieniais ir sekmadieniais, 1 vietoje bus pastatyti nauji Uli
x
žių, o sūnus Augustinas tęsė 60629.
j Klemas taip pat praves bendrą
V eUavų
Matas, Stančikas, Prišmantas \ ^ ^ ^
,
^ ^ ^ ^
**• * 3 v a l - P- P- b u s speciali nois valstybinių įstaigų centro
mokslus Amerikoje ir gavo
x lietuvišku knygų išparda- Indijos - Amerikos vandens atnais, po to pasirodė Aušros programa.
ši festivalį finan- rūmai, čia persikels valstijos
šventimus. Jo tėvas Dimitrijus vimas atpigintomis* sąlvgomis ^dimo ir tiekimo simpoziumą ir 2ukas. Rež. padėjėjai: Do
choras su savo dainomis. Ati- guoja McDonald korporacija ir įstaigos iš įvairių nuomojamų
Gallitzin buvo Rusijos ambasa "Drauge" vyksta sėkmingai. Hyderabade ir padarys prane- vydaitienė ir Tumienė.
patalpų Chicagoje.
darymo žodį tarė R. Staliorai- Ulinois menų taryba.
dorius Olandijoje. Loretto, Pa., Be daugybės kitų užsakovų, at- ***& J^1"06 tyrinėjimo konfe— Poezijos konkursą ruošia j tis, Tarybos pirmininkas. Apie
galima palankyti kun. Galicino vykę didesnį knygų kiekį misi- uncijoj Seule, Korėjoj,
"World of Poetry" dr-ja. Pre-: nepriklausomybės reikšmę iskapa, o Washingtono tautinė pirko: Danutė Kregždienė, Sta_ Pranciškonų v-asarvfetėje mijai paskirta 1000 dol.. be jos paniškai kalbėjo prof. Ernesje bazilikoje zakristijos languo sys Jurjonas. Marija Maceviėie- Kennebunkporte, Maine, atosto- bus skiriama dar 49 premijos, j tas Paršelis, lietuviškai — Leose jo atvaizdas yra viename
nė ir kiti. Atpigintų knygų są- gavimo sezonas prasidės liepos Norį daugiau informacijų gali nardąs Sruoga. Buvo įteikti
vitraže. Katalikų enciklopedija
rašyti: "Worid of Poetry", 24311 ,valdžics
tiems^ kurie
. diplomai
. ..
gana plačiai aprašo jo gyveni rasas paskelbtas balandžio 1 d.. l i r baigsis rugsėjo 4 d Va S t o c k t o n B0 l. v d . Er > 8 t C„ „
mą, aukštą lietuvišką kilme, di "Draugo" kultūriniame priede. s a rvietė daugelhii Amerikos ir m e n t 0 CaM "9 5 8 1 7P - Sacra-į Argentinoje išgyveno oO metų
'
I Pagerbtųjų tarpe buvo ir 83 m
delį misionierišką darbą tarp Išpardavimas baigsis balandžio į K a n a d o s lietuvių yra žinoma ir
15
dieną.
_
Mykolas
ir
Stasė
Gečiaus-!
f£utė
J ^ S ^ - ^ f ^
lankoma. Pastatai — arti Atnaujai atvykusių į Pennsylvanilant
X BU1 Macaitis, Sanitarinio j
* vandenyno, savas maudy- j kai iš Manchester Conn 5-kias J 2 f c £ S g o k o k e l e ^ šokių,
ją. Jis jiems daug pagelbėjo įsi
dis-rikto
planavimo
skyriaus!
™
»
baseinas, reto grožio par- savaites praleido Sun u t y , Az..
. ^ f
Įį^
^
kurti naujajam krašte.
kas
inžinierius. įstaigos parinktas i - koncertai, dailės parodos, Č:a buvo V. ir Š. Ruseckų svebažnyčioje, Buenos Aires mies
X Pasaulio Lietuviu dienų, rinktiniu profesionalu, Jis ko- btuviška apl'nka. Vasarvietė- čiai. Kovo 20 d. savo svečiams to centre, pamaldas laikė Lomuzikinės k-jos pirm. Vaclovas Į vai su tarša yra parašęs labai I " e gaunamas butas ir maistas Ruseckai suruošš jaukias iš-i ma-5 de Zamora vyskupas DeVerikaitis atvyksta į Chicagą ir \ svarbią 4 tomų studiją. Ry-' ūmesnėmis kainomis, negu ki- leistuves, į kurias buvo sukri
~ " siderio Collino, pasakydamas ir
Informacijai
adresas: tę burei* savo artimųjų.
Ge.,
. .
„.«
balandžio 8 d., šeštadienį, 2 vai. šhun suo tuo gauta projektams tur.
menj
Pa
S
p. p. Jaunimo centre padarys! vykdyti 1,6 bil. dol. Iš viso yra Franciscan Guest House, Ken- čiauskai ateity patys galvoja čia JĮJĮįj^
^ ° į c i i į j 0 s choras Argentinos lietuviams minint Vasario 16-tąįą, Lietuvių susivienijimo rūmuose
įteikti garbės diplomai. Iš kairės: E. Burbienė — imigrantų sekr., R.
pranešimą V-sios Dainų šventės padaręs daug projektų, šutau- n ebunkport. Maine 04O46 (tel. įsikurti
Prie Belgrano pammklo buvc buvo
207
Stalioraitis
— Argentinos Lietuvių organizacijų ir spaudos tarybos pirm., Ad.
reikalu. Visi Chicagoje gyve-'phishi įstaigai milijonus d o - j
' 967-2011)
— Aldona Gcnčiuvienė ir Ona | padėtas specialus vainikas, ku- Burba — ižd., J. Asc&a, kuriam įteikiamas diplomas, Z. Juknevičius — vinantieji muzikai, chorų vedėjai lerių.
Lietuvio Kataliko religinės Guobienė iš Toronto, Kanados j riamę primenama Lietuvos ne- cepirm., kun. A. Steigvilas — sekr.
ar jų įgaliotiniai kviečiami į šį
•m j šalpos valdyba paskelbė pilną I jau antri metai atvyksta į Sun j prik'ausomybės sukak is. Nors
pranešimą atsilankyti Jei tuo
' „ i lietuvių
misiių są-; City pasidžiaugti Arizonos sausau-1j ta
uvių parapijų ir misijų
tą diena
dieną liio
lijo smarkus lietus, Protarpiais visi susirinkusieji: Velionis buvo 55 metų, gimęs
metu būtų muzikų a r chorų
rašą kiek ir kuri parapija bei j lute. Jos sustoja pas B. Gu- bet žmonių d'delis būrys ryžo?i dainavo Letuviškas dainas, o i Skuode, Kretingos apskr. Nuo
vadovų, atvykusių į Chicagą iš
misija aukojo persekiojamai lie- Į zienę.
pamaHose ir iškilmėse prie pa kad jos visad skambėtų "Min- j mažens daug vargo: mažas gakitų vietovių ir su savo chorais
iauge", P. Gudelevičius dova-jnė galvijus, paaugęs dirbo žetuvių bažnyčiai šelpti. Tame
minklo dalyvauti.
dalyvausiančių Dainų šventėje
nojo
dvi lietuviškų dainų plok-1 mės ūkio darbus, subrendęs tarsąraše ir 1977 m. Los Angeles
— Rikardas Rolandas Gečia
Toronte, taip p a t kviečiami at
iteles.
Po to visi susirinkusieji navo kariuomenėje ir atsidūrė
Šv. Kazimiero parapija užima
baigė agronomijos fakultetą L: ruvo pavaišinti pietumis. Nors net Norveriioje. Paimtas i bevykti.
pirmą vietą su 6,015 dol. Antro
Hatos mieste gaudamas m n- ^ ^
^ ^ ^
n e g a l e s t i n g a i pylė> ^
ly]svę
tavo
nuvežtas .
je vietoje Prisikėjimo Toronte
X "'Laišku Lietuviams" -va
nierlo-agronomo ti'ulą. Perenė žmonių susirinko beveik pilna belaisvių stovyk'ą. Ištrūkęs iš
su 3.418 dol
karonė įvyks balandžio 28 d.
vadovauti didelį ūki LLataman- U ^
stovyklos, emigravo į Angliją.
7:39 vai. vak. Jaunimo centro
— Los Angeles, CaliL, šv.
ca, Santiago del Estero provin
Kurį laiką padirbėjęs Selby,
kavinėje. Programą atliks rež.
Kazimiero bažnyčioje kovo 19
0KUP. LIETUVOJE
cijoj arti savo tėvelio Kaz'mieapie dešimt metų gyveno BirŽivilė Numgaudaitė.
d. pakrikštyta Raimondo ir Gra
ro Gečio įsigytos nuosavybės.
— Neringoje yra 6356 hekta mingham, iš kur 1960 m. atsi
žinos Tompauskų dukra Vilijos
Jo sesutė Diana Monika baigė rai miško. Taigi daugiau kaip
x Cicero šv. Vardo draugi
kėlė į Bradfordą ir apsigyveno
Julijos
vardu.
Krikšto
tėvais
La Platos universitetą. Gėčių pusė šios teritorijos ploto apau-'. Shipley koop. bute, dirbdamas
jos parengimas įvyks gegužės Muz. F . Strolia linksmina s'.idinė cšeimos tretysis sūnus Eduar gusi miškais (69 procentai). i įvairiuose fabrikuose. A. a.
7 d parapijos salėje, nuo 3 ligi jus laike liet. gyd. ir slidininkų buvo Rimas Petraitis ir Giedrė
Petraitienė.
Kovo
28
d
buvo
das Kazimieras studijuoja in Žvėrių apskaitos metu buvo su- Į Petras buvo ramaus būdo, drauklubo
konferencijos
Taos,
New
Me7 vai. vak.
Nuotr. K. Ambrozaičio j pakrikštyta Vytenio ir Daivos
xico
žineriją ir dirba.
skaičiuoti 68 briedžiai, 221 stir- j giškas, nors laikėsi palyginti
x Kazys Meškoms, Chicago,
, Dūdų dukra Audros Natalijos
—
•'Mindaugo"
draugija
va
na, 193 -kiškiai, 162 šernai, 51 nuošaliai. Skaitė " R Lietuvį"
Ui., žinomas filatelistas, renka
X V. Ramanauskas, čikagiš-1 vardu. Krikšto tėvais buvo IS Landsbergio literatūros vakaro
ir geras lietuviškas knygas. kis, lietuviškos knygos mylėto- j Kęstutis Dūda ir Nojolė Remei- Washmgtone vasario 26 d. Rašy sario 12 d. paminėjo Lietuvos lapė. Dar yra kiaunių, mangu- bei "Nidas" knygas, paremda
tojas Antanas Vaičiulaitis pristato nepriklausomybės sukaktį. Ma tų ir kitų žvėrelių.
Pasinaudodamas "Draugo" pa jas, atvykęs į "Draugą" ir, pa-jfcyte.
mas lietuvišką spaudą. Latvijo
dramaturgą Algirdą Landsbergį
rijos Krikščionių Pagalbos baž
— Klaipėdoje, Paveikslų ga je gyvena jo motina Butienė i r
skelbtu lietuviškos knygos at sinaudodamas lietuviškų knygų
nyčioje Berisse buvo atnašau lerijos skulptūrų kiemelyje, pa sesuo.
piginimu, nusipirko jų už di atpiginimu, nusipirko įvairių lei
tos
šv. Mišios, kurias aukojo ir statytas rašytojo Vydūno skulp
desnę sumą.
dinių už didesnę sumą. Atpigin
progai pritaikintą pamokslą pa tūrinis portretas, kurį sukūrė
PASĖSTUS
X Vytautas Beleckas iš Nevr tomis kainomis knygų išparda
sakė
kun.
J.
Petraitis.
Po
pa
skulptorius
A
Belevičius.
Te
Yorko, Sunny Hills Lietuvių ko vimas vyks Ugi balandžio 15
— Estijos nepriklausomybės
maldų visi nužygiavo į "Min besą išlikę ir kai kurie kiti Vy
miteto pirmininkas, lankysis Į dienos.
susrrnaMAs su RASIYT. kūrybinį darbą, tai pavaizduo daugo" salę, kur įvyko minėji dūną primenantieji paminklai: 60 metų sukaktis buvo gražiai
paminėta Estų namuose Meldamas pavyzdžiais. Jis pabrėžė,
Chicagoje nuo bal. 7 iki 9 d Jį
J. JANKUM CHICAGOJE
X Elena Pajnodienė, Hot
mas, kuris buvo .pradėtas Ar- Kintuose yra buvusi pradžios
bourne, Australijoje. Kalbėto
galima pasiekti tel. 737-1717.
Springs, Ark., nusipirko "Drau
Viena iš tradicinių Jaunimo kad jam idėja ateina iš karto,
mokykla, kurioje 1888—1892 m. jų tarpe buvo žymūs Australi
(sk.) ge" lietuviškų meno drcžinių už centro kavinėje ruošiamų vaka o paskui ją pateikia skaitytojui. gintinos ir Lietuvos himnais bei
paprastose ir suprantamose kompoz. V. Rymavičiaus gies- rašytojas mykytojavo. Jonai jos parlamentarai ir vyriausy
X Reikalinga raštininkė — didesnę sumą ir tuo parėmė ronių, įvykusių praėjusį penktačiuose, kur yra Vydūno gimtinė, bės atstovai. Lietuvių vardu
apystovose. Po to aktoriai Sta me — Vasario 16-toji. Progai
d
enj
buvo
išskirtinė
ta
prasme,
dienraščio
leidimo
darbą.
Ačiū.
Mutual Federal Savings and
pritaikintą žodį tarė pirrnin. J. buvo įruošta paminklinė lenta. es'us sveikino Liet. bendruo
kad joje dalvvavo svečias iš sė
. ir Jonas Kelečiai, puikiai talLoan Association of Chicago.
Š'šlauskas. Po to buvo papra Dailininkas Edv. Jonušas sukū menės pirmininkas Albinas Po
X Bronius Andriukaitis, ži
Skambint &I7-7747.
( s k ) . nomas čikagiškis, savo namuo Rochesterio rašyt J. j a n ^ . , k . n m k a u J a r n i N Jankutes pa šyti tarti žodį kun. J. Petraitis, rė naują Vydūno paveikslą.
cius.
teikė graudžiai linksmo J. Jan
pradėjo
Jaunimo
—
Norbertas
Vėlius
paraše
"Laiko"
atstovas
P.
Gudelevi
se y r a surinkęs nemaža lietu Vakaronę
kaus novelės "Sužieduotuvės"
centro direkt. kun. A. Saulaitis,l
čius, Juozas Siušis, Adomas knygą "Mitinės lietuvių sak
viškų
knygų.
Neseniai
jis
dar
pasveikindamas gausiai susirin- ^ n i z a c i j ^ parodydami dide- Burba, jo dukra Ana Marija, j mių būtybės", 235 pusi., kuri — Mokykis tartum gyventam
.MIIIIIHIliiiiiiilllli]|ii|iii|llilll|||f|||||||;Q
s papilde savo rinkinius, nusipirk- j kwim
v a k a r u i - b u s a k t o n f i I a i s sugebėjimus, Po oficialios dalies prasidėjo buvo Vilniuje išleista. Tai svar- amžinai, gyvenk tartum mir
TOkvieadamas
S
5 CTICC'f r i O U i n i l P S damas "Drauge" papigmt
papigintomis i
^. _ » . . . . . . T . i puikiai atskleisdami novelės vci meno programa. Šios dalies j bus veikalas lietuvių mitologi- tum rytoj. Mahatma Gandhi
Visi buvo la| O l A O t S r A o H I U N S | sąlygomis nemažą
— « * - knygų
vadovaut, rašyt. Nijolę J a n k u -kėjų
i ^ charakterius.
^
kiekį. t?.
Ji trumpai atskleidė J- į j - ; ^ fflui „ ^
~ Pranešėja | jai ir iš dalies jų senajai tiky
a p d o v a n o t i g e - f " * ™ " - . \?*£
X
Mečys
ir
Elena
Krasauskaus
kūrybinį
pobūdį,
pažymė"
buvo prof. V. Bukauskaitė de Į bai pažinti.
Kūdikiams ir vaikam*
Advokatas JONAS GIBAITIS
2 kai, žinomi čikagiškiai. nuo šioj dama. kad autorius yra įžvaJ- \ l y t ^ ' ° ?°. t o t^3°
C ^ Persico.
Jaunųjų
ansamblis
6217 So. Kedzie Avenne
rūbų krautuve.
ą
0IDŽ. BR1TANIJ0I
mėnesio pradžios persikėlė gy-'gus psichologas ir geras pasą-! 1
pašoko: lenciūgėlį, šustą. kepu
Tel.: 776-8599
— A. a. P. Andrijauskas mi
venti į Floridą, Jų dabartinis kotojas. Po to rašyt. J. Jankus Jankaus knygą ir gauti auto rinę, o "Mindaugo" draugijos
6237 S. Kedzle Av«.
Chicago, Hmiois 60029
adresas yra toks: 1424 Corey pateikė ištrauką iš naujo, dar grafus. Vakaronė su svečiu J. solistė Adriana Jocytė padaina rė Bradforde. Vasario 26 d.,
Tel. 436-4184
Jankumi
buvo
kaip
retai
malo
1 Way S. St. Petersburg. H a nespausdinto romano, apie tavo keletą dainų. A. M. Burbai- užėjęs į Vyčio klubą praleisti lai Darbo vaL nuo 9 iki 7 v a i vak,
nus
kultūrinis
pabendravimas.
Sestad. 9 vai. iki 1 vai. d.
3 33707. Keisdami adresą atsiun-, namus ir tikrus pamišėlius. Ratė, palydint gitara A. Jocytei, ką su draugais, širdies smūgio
g
| | t ė 7 dolerių auką. Dėkojame, jšytojas papasakojo apie savo
L. Gal j padainavo: Grįžta žuYčdroB, i ištiktas sukrito Ir staiga mirė.
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