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Demonstracijos
Gruzijoj

"LKB Kronika" Nr. 31

Kova dėl koplytstulpio
Koplytėlių statymo tradicija Lietuvoje gyva >au viri penkių šimtų metų, turi neįkai
nuojamą istorinę, etnografinę, architektūrinę vertę, bet barbariški nerašyti potvarkia
pradėjo visą tai drausti ir naikinti
teiktą kaltinimą laikau neteisin- neįkainuojama mums, tikintiegu. O antrasis kaltinimas, kad šiems, vertybė, saugoma tarybistogastulpis pastatytas be rajono nių ir tarptautinių įstatymų, —
(Tęsinys iš vakar dienos)
1977 m. spalio mėn. pasista architekto leidimo, nepagrįstas to- ornamentuoti, kryžiai, koplytėlės
čiau prie namo, kur gyvenu su dėl, kad namų aplinkos puo- ir stogastulpiai.
šeima,
stogastulpį.
Neužilgo Šimui architektas leidimų nėra- S i u o pare įškimu prašau Jus tei
so
singai įvertinti istorinę, etnogramus aplankė Telšių m. D 2 D T Š.m.
lapkričio
17
d.
toks
pat
fine, religinę bei meninę archivykdomojo komiteto pirmininkė
E. Jonušauskienė su Telšių raj. aktas buvo surašytas ir Danutei tektūrinę stogastulpio vertę ir sugyvenančiai Tel- laikyti tolesnę vietinių vykdomųarchitektu - inspektoriumi L. Dargužaitei,
Unioku ir surašė savavališkos sta- šiuose. Ji kaltinama, kad pasta- jų organų savivalę.
tybos aktą, liepdami nugriauti tė ant savo artimųjų kapo koplyAlvydas Šeduiki
stoga^tulpį. Šis nutarimas dar bu- tėlę su Marijos ir Kristaus meTelšiai 1977. XII. 13
vo patvirtintas rajono Vykdomo- džio stovylėlėmis. Ji gi turėjo rajo komiteto posėdyje, kuris įvyko jono architekto leidimą, bet miesš.m. gruodžio 12 d.
to valdžia ruošiasi nugriauti ir
Iki šio! kryžių ir koplytėlių sta- kapų koplytėlę. Šitokios savivalės 1977 gruodžio 12 Telšių raj.
tymas prie savo sodybų ir sody- Telšiuose dar nėra buvę, ir aš Vykdomasis komitetas nusprenbų puošimas nebuvo įtrauktas į nesutinku su tokiais esamais ir de įpareigoti A. Šeduikį ir D Dar
LTSR Civilinio kodekso 114 str. būsimais sprendimais. Ar gali to- gužaitę nugriauti
savavališka
Tikintiesiems gi Telšių Kurija kiais metodais naudotis Tarybi- pastatytus statinius per mėnesi
1954X. 11 yra paskelbusi aplink- nės valdžios atstovai, kada kiek- nuo šio sprendimo gavimo die
raštį N r 577: "Kryžius statyti vienam tikinčiajam TSRS Kons- nos. Statytojams per nustatyt;
galima ne tik šventoriuose, ka- titucijos 52 str. garantuoja pil- laiką nenugriovus statinių, įpareipinėse, bet ir tikinčiųjų kiemuo- ną religijos išpažinimo, visišką gojamas ukistatims darbų vykdy
se". Tą patį Kurija pakartojo sa- sąžinės laisvę. TSRS Konstituci- tojo baras nugriauti juos staty
vo rašte Nr. 227 (1972.X.7). Šie jos 64 str. liepia gerbti kiekvie- tojų sąskaita". Sprendimą pasira
tikintiesiems žinomi raštai nėra no TSRS piliečio nacionalinė> šė Telšių raj. Vykd. komitete
apšaukti. Koplytėlių statymo tra- vertės jausmą. Šiuo atveju Kon> pirmininko pavaduotojas V. Ta
dicija Lietuvoje gyva jau virš pen- titucijos 68 str. gina istorines ii mašauskas ir sekretore R. Liuba
kių šimtų metų,, todėl man pa- kultūrines vertybes, kurių tarpe vičienė.
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Dvigubas standartas

"Aušta" Nr. 9 (49)

Kodėl neleidžiama
studijuoti

Washingtonas. — Dvigubas
standartas vartojamas ir kalbant
apie žmogaus teises. Amerikiečių
spauda mini tokį faktą: praėju
sią savaitę kongresmanas Henry
Hyde (R.,111.) Atstovu rūmų ban
kiniam komitete prikišo kole
goms, kad svarstomas klausimas
Pietų Afrikai per Ekrporto - im
porto banką paskolą sulaikyti,
kaltinant ją žmogaus teisių ne
gerbimu, bet tuo pačiu metu ta"
mastas kitoms šalims netaiko
mas. Hyde ir paklausė: "Kodėl
tik P. Afrikai?" Jis pateikė prie
dą, kad tą patį reikia pritaikin
ti ir kitiems. Pagal Freedom
House tokie yra 74 kraštai.

Liaudies rašytojas J. Baltušis
su pasididžiavimu teigia, kad LieStudentai už religines ir tau- tuva šiandien "laisva", "nepritines pažiūras pašalinti iš aukš- klausoma". Kiekvienam aišku,
tųjų mokyklų ir gąsdinami, kad kad laisvos valstybės piliečiai
bus išsiųsti į kariuomenę. Aukš- karinę tarnybą atlieka savo tėčiausiocios tarybos pirmininkui vynėje. Net fašistinė Lietuva^ yiA. Barkauskui rašytam pareiški- sapusiškai priklausiusi nuo užsiė
mė prašo jiems leisti tarnauti nio imperialistų, savo karių neLietuvos teritorijoj, neišsiųsti į siųsdavo atlikti tarnybą į Vokietiją ar Angliją. Patenkinę mūsų
Rusijos gilumą.
Kongresmanas liko nesupras
prašymą, Jūs patvirtintumėte J tas. Balsuojant prieš P. Afriką,
*
Baltušio ir kitų propagandistų
už sulaikymą paskolos buvo 10
(Tęsinys iš vakar dienos)
žodžius.
balsų, prieš tik 5.
1. Esame praktikuojantys kataTad dar kartą prašome Tamslrkai. Tarnaudami Lietuvoje, ti- tą, kaip suverenios Lietuvos valVejas padeda
kimės galėsią šventadieniais da- dovą, nesiųsti mūsų tarnauti i
prancūzų pakrantei
lyvauti šv. Mišiose ir naudotis svetimą Rusiją, bet palikti tar
šv. Sakramentais. Turime pilną nauti Lietuvoje.
Brest — Palankus vėjas tank
teisę reikalauti, kad šios sąlygos
Vytautas Bogušis,
laivio
Amoco Cadiz palietą naf
būtų mums sudarytos.
Viln.,Savičiaus 13-8
tos
didelę
dalį nuvarė į Atlanto
Algirdas M^iulionis.
2. Buvome tikinami, kad ka
vandenyną 60 mylių nuo kran
rinę tarnybą atliksime Špicberge
Viln., Ramunių 29a
tų. Bretagne, Prancūzijoj, pliažai
ne ar prie Kinijos sienos. Yra
Julius Sasnauskas,
jau
gerokai apvalyti.
pavyzdžių, kai jaunuoliai grįžta
Viln., Garelio 15-15
iš kariuomenės dvasiškai ir fi
Andrius Tučkus,
ziškai sužaloti. Lietuvoje mus ga
Viln., Šaltkalvių 68-6
lės aplankyti tėvai ir sekti, ko
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kiose sąlygose mes gyvename.

Liubeko, V. Vokietijoj, senoji architektūra

UŽ KA NUTEISTAS GAJAUSKAS
Maskva. — Vakar dienos "Monitor" įdėjo platų savo Maskvos
korespondento pranešimą apie
Balio Gajausko nuteisimą. Rašo
ma, kad lietuvis, kuris padėjo
skirstyti Solženicino fondo pini
gus kalinamiems disidentams, nu
teistas 10 metų sunkie:iems dar
bams į koncentracijos stovyklą.
Buvo kaltinamas * intisovietine
propaganda. Teismo sprendimas
paskelbtas Vilniuje balandžio 14.
Gajauskas yra Maskvos disi
dento Aleksandro Ginzburgo
draugą:, kuris pernai, vasario mė
nesį buvo suimtas. Ginzburgas
skirstė nukentėjusių šeimoms pi
nigus, gautus iš Solženicino fon
do. Iki suėmimo Ginzburgas to
kiu būdu sušelpė šimtus šeimų.

Norėjo pralaužti
blokada
Pniladelphia. — Devyniolika
asmenų buvo suimta, kai jie ban
dė pri'tatyti maisto ir vandens
apsuptiems radikalams. Jau visą
mėnesį nutraukta elektra, van
duo, policija laiko apsupusi na
mą, kur gyvena susirinkę anar
chistai, apie 25 vyrai ir moterys.
Vienuolika iš jų norima suimti
už neleistiną laikymą ginklų. Jie
grasina, kad šaudys į policiją,
jei mėgins įeiti į tuos namus.
Neįsileidžia nei gaisrininkų ar sa
nitarų. Miesto meras Frank Rizzo liepė tam namui paskelbti
blokadą.
Bologna. — Ekspresinis
kinys iš Romos į Veneciją
dūrė su priešais ateinančiu
kiniu, ir žuvo 44 žmonės,
žeistų 120.

trau
susi
trau
o su

Vilnius, 1977 m. lapkričio 8 d.

Dideli paštininkų
reikalavimai

Kanadoje bus
balsavimai

Washingtonas. — Paštininkai,
laiškų skirstytojai jokiu būdu ne
priims prezidento siūlomo atly
ginimo pakėlimo tik 5 proc., sa
kė Lonnie Johnson, unijos direk
torius. Derybos dėl naujo kont
rakto prasideda šį ketvirtadienį.
Unijai priklauso 600,000.

Ottawa. — Kanados premjeras
Pierre Trudeau birželio 19 die
ną numato parlamento rinkimus.
Paprašė dabartinio parlamento
tam sutikimo. Visuomenės opini
jos tyrinėjimai rodo, kad jo par
tija laimėtų 11 procentų balsų
deugiau nei konservatyvioji opo
zicija.

Bretagne pakrantė, Prancūzijoj, valymas nuo iisilkjusioa naftos

EHdeli etiopu; ir
kubiečiu nuostoliai

išdalino 390,000 dolerių.
Nairobi — Somalijos partiza
Gajausko teismas tęsėsi tris die
nai pradėjo atakas prieš etiopus.
nas. Aukščiausiajam teismui pir
Atnaujino karo veiksmus pieti
mininkavo teismo narys Stasys
nėse ir rytinėse Ogaden dykumo"
Radžiūnas. Teismo salėje buvo ir
kalnuotose vietose. Jų paskelbta
Gajausko 76 metų amžiaus moti
me biuletenyje sakoma, kad per
na. Buvo kaltinamas pagal Bau
paskutines septynias dienas neti
džiamojo kodekso 68 straipsnio
kėtais užpuldinėjimais jie užmu
antrą dalį: "Agitacija ar propa
šė 1,250 kubiečių ir etiopu.
ganda, kuria siekiama pakirsti ar
susilpninti Tarybų valdžią arba
Etiopija pagrasino Somalijai,
padaryti atskirus itin pavojingus kad jei partizanai ir toliau veiks,
valstybinius nusikaltimus, sklei jei juos rems Mogadishu režimas,
dimas Tarybinę valstybinę ir vi buc užatakuota ir Somalija.
suomeninę santvarką žeminan
čių šmeižikiškų
prasimanymų
tais pačiais tikslais, taip pat pla Graiku, demonstracija
tinimas arba gaminimas ar laiky
mas tokios pat turinio liWashingtonas. — Apie 10,000
teratūros tais p~.5iais tiks->
i - » T^ i
r L
•' graikų susirinko pne Baltųjų ru
i rnų ir demonstravo, protestuo
lais". Pagal tą paragrafą bausme I dami dėl,noro nuimti ginklų
- -par
numatoma nuo trejų iki dešim davimo boikotą Turkijai. Boiko
ties metų, tokiu būdu Gaiauskau: tas *pradėtas 1974 po turkų invanepagailėta maksimumo. Gajaus zijo~ į Kiprą ir norima jį nuimti.
kas jau buvo atsėdėjęs 25 metus.
:."-*Tyyr* .)>>».•.'
ląsį^ynv&m**

Maskva. — Gruzijos sostinėj,
Tbilisi, 5000 žmonių, daugiausia
studentai, protestuodami, kad
naujoj Gruzijos konstitucijoj gru
zinų kalba nepabrėžiama kaip
valstybinė kalba, išėjo demonst
ruoti. Demonstracija buvusi ra
mi. Apie ją pranešė Associated
Press, surinkusi žinias iš ten at
važiavusių.
Gruzijos vidaus reikalų ministeris Konstantin Kepiladze, išgir
dęs tokį AP pranešimą, reikalą,
išaiškino kitaip, pagal Krem
liaus formulę: demonstracijos bu
vo, bet jauni žmonės išėjo pa
reikšti savo "pritarimą naujai
konstitucijai".
Po naujos sovietų konstitucijos
priėmimo labai panašias konsti
tucijas turėjo paskelbę visos res
publikos. Gruzijos 1937 metų
konstitucijoj dar buvo pažymėta,
':ad Gruzijos valstybinė kalba
vra gruziny, bet praėjusių metų
kovo mėnesį paskelbtoj redakci
joj jau pasakyta, kad gruzinai tik
"gali naudotis savo tėvų kalba"
greta kitų sovietų tautų kalbų.
Skirtumas nemažas.

Vorsteris
neperkalbamas
Pretoria. — Valstybės sekreto
riui Vancei nepavyko perkalbėti
Pietų Afrikos premjero John Vorsterio, kad atitrauktų savo kariuo
menę iš Namibijos. Namibija, ar
ba Pietvakarių Afrika, buvusi Vo
kietijos kolonija, po I pasaulinio
karo buvo pavesta administruo
ti Pie'ų Afrikai, dabar, dekoloni
zacijos laikais, pribrendo laikas
ir šiam kraštui suteikti nepri
klausomybę. Vorsteris
aiškina,
kad Namibijoj tuoj pat įsigalėtų
nepageidaujamas elementas, ji
tam nėra dar tinkamai parengta.

Šiandien balsavimai
del kanalo
Washingtonas. — Šiandien Se
nate bus balsuojama antroji Pa
namos kanalo sutartis. Mažumos
vadas Howard Baker pranašau
ja, kad sutartis bus ratifikuota,
nežiūrint, kad kai kas iš sena
torių ir žada atsimesti, protestuo
dami dėl Panamos šefo Toni jos
užimtos kietos linijos prieš Se
nato priimtą priedą ir pasiųstą
protestą Jungtinėms Tautoms.

Teroristai nuteisė
Moro mirti
Taip Lietuvoje būdavo važiuojama į atlaidus

RUSAI UZ NUOLAIDAS
TUO PAČIU NEATSILYGINS

Turinas. — Raudonosios bri
gados komunikate pasakyta, kad
jų teismas pagrobtą krikščionių
demokratų vadą Aldo Moro nu
teisė mirti.
Italijos prezidentas Leone krei
pėsi į teroristus,
prašydamas
Moro nežudyti. Tuo jie nieko ne
pasieks.

Rangoon. — Bengalijos įlan
koje nuskendo Burmos laivas su
VVashingtonas. — Vos kelioms Į įsakmiai užklausus, argi sovie 200 žmonių, ir daugiau negu pu
minutėms praėjus po prezidento tai tikrai nieku neatsimokėtų, at sė jų prigėrė.
Carterio apsisprendimo atidėti stovas tiek pasakė: jie irgi surineutroninės bombos gamybą, so laikys ir nemėgins gaminti to
vietų
ambasadoje oficialus as kios pat neutroninės bombos.
KALENDORIUS
muo pasijuokė iš galimybės tuo Kiek žinoma, Kremlius ir negal
pačiu atsilyginti Amerikai, pvz., voja gaminti bombos, skirtos tik Balandžio 18: Apolonijus, Ansulaikyti pasibaisėtinos SS-20 ba gynybai, neturinčios jokios reikš tijas, Suvartas, Totilė.
listinės raketos statybą, raŠ-> kc- mės ofenzyvai.
Balandžio 19: Simonas, Galalumnistai Evans ir Novak. SS-20
Sovietų atsakymas negali nie ta. Nomgaila, Nuomė.
laikomos vakarinėje Ru ijoje ir ko nustebinti, išskyrus tik tuos,
Saulė teka 5:08, leidžias 6:33.
jų taikinys Vakarų Europa. Car kurie užsimerkia akis ir vis dar
ORAS
terio administracija mano, kad
už neutroninės sulaikymą sovie nenori tikėti, kad sovietai siekia
Daugiausia apsiniaukę, gali
tai bus tokie malonūs ir neliks karinės persvaros, sako kolumnis- mas lietus su perkūnija, apie 50
skolingi
laipsniu.

Z

DRAUGAS, antradienis, 1973 m balandžio mėn. 18 d.
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— taip ir turi būti. Tik mes tą paV. Verikaitis dalyvius supažin
pasaulyje, visai ne neuzsiminda-,
^
^
Q y ^
bumo_
rams įžengiant į salę Br. Jonušo
silpimą nedidinkime savais liguis
TeL ofiso ir boto: OLympic 2 - 4 1 9
mas apie sutvarkymą auklėjimo,, fe ^
y ^
^
dino su šventės ruošimo eiga,
konQmh
DU K. G. BALUKAS
maršus. Geriausias
simfoninis
tais nusiteikimais. Dirbkme kiekAUTIS cia visai apleistas. Be įsauK.- ['
- ,»
atsakė į įvairius klausimus. IšdaAkušerija Ir motery ligos
DR. P. KISIELIUS
Toronto orkestras akomponuos
Ginekologine Chirurgija.
?.
..
» K
, ; mas proto sumenKimo zenKlas yra vienas pagal savas jėgas, bet n ė h į ^ informacinę medžiagą — T o GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
vaikų jungtiniam chorui. Chorui 6449 So. Pabūki Rd. (Crswford
vienas nenusileiskime sparnų b e | r o n t o n ū g ^ žemėlapius, Šventės
lėto tikru žmogumi asmens bet
1443
So.
50th
A ve.. Cicero
diriguos muzikas Faustas Strolia. HedicaJ Building) Tel LU 5-6446
reikalo: tvarkykimės apie save i r : p l a t a i ženkliukus.
kuris policijos vadas nesumažins
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak.,
išskyrus trečiadienius.
nusikaltimų mūsų aplinkoje. D a 
Šventės dirigentai bus A. Ste M neatsiliepia skambint 374-8004
Ta proga plačiau palietė ir paŠeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet.
Priima ligonius pagal susitarimą.
mi. Toks darbštumas sukels mu čios šventės ruošimo darbus. V. ponavičienė, kuri diriguos n i m bar atėjusi airė — vaikus gatvė
myse vertės jausmą. O gera nuo- Verikaitis pranešė, kad penktai
je prižiūrinti policininkė skun
nams, kiti dirigentai — rauz.
TeL REliance 5-1811
DR, V L BLAŽYS
džiasi, kad ją vyras miesto vidu
taika yra visiems geriausias vais- D a i n ų į ^ .
^
^ ^
g ; Aloyzas Jurgutis, Stasys GaileviDft. WALER J. KIRSTUK
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
ryje, 3 va L po pietų užpuolęs,,
^
^ ^
čius, Jonas Govėdas, Bronius Budh J A y ^
Qu)_
tas nuo visų gyvenime pasitai- ^
Marųnette Medica! Center
Lietuvis gydytojas)
partrenkęs, o įvykį stebėjusieji šekančių nesklandumų.
6132 So. Redzie Avenue.
n'stų skaičius sieks 1600, iš jų riūnas, Alfonsas Mikulskis ir Vac
3925
West 59th Street
šiasdešim žmonių — negelbėję
antrad Ir ketvlrtad Vai: pirmad., antrad., ketvlrtad. Ix
21. Turėk kūrybišką
1100 suaugusiųjų ir 500 vaikų. lovas Verikaitis. Jie diriguos jung Vai: ptrmad.,
6 iki 7:S0 vai. vakaro.
jos. Štai kokius žmones dabar au
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir «-8
ieftad. nuo 1 Iki S v a i
Visi chorai šventės repertuarą tu tiniam chorui pakaitomis iš anks
siekį gyvenime
vai vak. Treč. ir sestad. uždaryta
gina vietinės mokyklos. Vieno- i
Pagal susitarimą.
ri gerai paruošti. Repertuare 21 to numatytoms dainoms.
Ofiso tek-f. WA 5-2670.
kios ir kitokios jos niekuo nesiski
Gyveninio siekis gali būti madaina, daugiausia
visų
mūsų
Rezid. tel. WAlbrook 5-3043.
0R. IRENA KURAS
Besikalbant su komiteto pir
ria — visos įkalba vaikams " N e 
Į terialus ir nematerialus. Pakankompozitorių dainos. Šį kartą re mininku V. Verikaičiu, paaiškė
GYDYTOJA
IR CHIRURGE
sikišk" ( " D o not get involved").!
TeL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233
I karnas gyvenimo siekis yra nusiKCDIKIV
IR
VAIKŲ LIGOS
pertuare
nebuvo
įtraukta
sunkių
jo didieji rūpesčiai — chorų tin
T a i p ir negauna prieglobsčio d a - . Inž. Juozas Slabokas gardžraojasi teikimas kitam padėti. Plačiau
DR.
FETER
T.
BRAZIS
sPFXXAM»re
jų
kūrinių
kantatų.
kamas" pasiruošimas, jų atgabe
bartinė žmogžudžio persekioja sveiku maistu Lietuvio sodybos suprastas toks siekis yra darbas
MiDicAj. mrn.niNG
nimas į Torontą, ir Dainų šven- GYDYTOJAS IR CHmURGAS
D
a
i
n
ų
šventei
spalvingumo
ma moteriškė, besibeldžianti net užkandinėje
Nuotr. M. Nagio visuomenei. Siauriau suprastas
7156 South Western Avenue.
2434 West 7 lst Street
Valandos: Kasdien nuo 10 vai ryto
i ugniagesių duris — jos jai už- į
gyvenimo tikslas yra talkinimas duos j a u n i m o choras. T a i p pat tės meninis lygis.
V a i : pirm., antr.. ketv. Ir penkt
iki 1 vai. popiet.
trenkiamos taip. kaip jos buvo, į tas nuolatinis sėdėjimas niekus augti ir vystytis savo vaikams ir Ona ir Alfonsas Mikulskiai rū
vai. popiet, trei. Ir seSt
Turint galvoje Toronto lietu 1:00 - 5:00 tik
Ofs. teL RE 7-1168. rez. 239-2919
susitarus.
*-,
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m
e
t
ų
.
,
•
i
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—
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'
'
pinasi,
k
a
d
šauniai
pasirodytų
su
neatidaromos prieš 2000
vių organizuotumą, reikia many
, Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9801
Marijai su Juozapu Betliejuje. Be -ulbant dai*i " t ą apkalbant, o v a i k a i č į a f f l S . Kiekvienu iš tų dvie- atskira programa ir mūsų kankli
ti,
kad
ir
Dainų
šventė
tiek
d
a

jų
siekių
atveju
žmogus
apturi
DR. J. MEŠKAUSKAS
Dr. Jonas G. BYLA-BYUITIS
ninkų orkestras. Kanklininkams
tikro auklėjimo nėra, nebuvo i r , s a v e Saliamonu laikant. P e n s r
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
neous t;.<ro žmogaus. O be tikro' n m ^ U I pa K a n ka vidudienyje pn- savo gyvenimo pagražinimą ir programoje skiriama 20 minučių lyvių, tiek ir žiūrovų skaičiumi
GALVOS IK STUBURO LIGOS
Specialybė vidaus ligos
žmogaus nebėra ir nebus tikro • • * ° na-cti gerai išsimiegoti įprasminimą. Kai vienas gyveni
bus didinga, kaip ir ankstyvesnės.
2898 West 6Srd Street
laiko. Mikulskiai jau išsiuntinė
Visą
kitą
laiką
turime
visi
judėti,
2454
West 71st Street
J. Janulaitis
tikrai žmoniško gyvenimo, taiįji,
mo siekis atsiektas, kitas siekis tu jo užinteresuotiems gaidas. T a i p
Chicago, DirnoU 60629
darbuotis,
lavintis.
Tik
taip
elg71-os
ir
Campbell
Ave. kamp.
nusikaistarmumo sumažinimo. Ge- j
ri būti pensininko pasirinktas.
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Jr
mes
be
laiko
nesensime.
pat
pageidauja
ir
oavienių
kanknue>
TeL
—
476-3409
ras darbininkas pirmiausia imasi! ^
'
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik sus»itarua
Tik jau mesitime is galvos to
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Gana
mums senatvėje puzcirais
Valandos pagal susitarimą
P A S M E R K Ė KATALIKŲ
uz sun.<iausio darbo, o ne poli.ikius gyvenimo siekius, kaip kuo
OPTIC AL
STUDIO
DISKRIMINACIJĄ
" gyvenimą tęsti
kuoja, niekus kalbėdamas.
VIOLETA ILAKOSArre
Dr.
Ant
Rndoko
kabinetą
perėm?
daugiau
prisivalgyti,
k
u
o
smar
Ir pemininko amžius gali būti
7051 So. Washtenaw — TeL 77S-e?M
Luandos
katalikų vyskupai
Juk dabar ir mes jau turime to džiugus, artimu: naudingas ir kiau prisigerti, kuo stipriau prisi
BR.
EDMUND
L
GIARA
Pritaikomi altiniai pagal gydytoju
bendrame ganytojiniame laiške
kių moteriškių, kurios veidą sa- j. Dievui garbę teikiantis. Tik nu- rūkyti, kuo ilgiau patinginiauti,
receptu*
OPTOMETRISTAS
Didelis akinių rSmų pasirinkimas.
griežtai p a s m e r k ė šiame Afri
vo dažo — perdažo, tepa — per- | s t o k i m e n i e k a i s ^sŽirinefe — vi- kuo plačiau pagyventi, kuo gau
Vai.: pirm., antr.. penkt. 10-5:30.
2709 West 51st Street
kos k r a š t e vykdomus dažnus
Ketv. 1-8 v. vak. §e*t 19-4 v. p. p
tepa, kad net šlyKstu | tokias pa-1 ^ - ^ ^.ę. ^ ^ ^ „ , „ 5 r e n g ę , 0 siau gyvenimo malonumais pasi
TeL — GR 6-2400
Trečiadieniais uždaryta.
i r skaudžius religinės laisvės
žvelgus. Jos nesupranta, kad per- t u o s e o a g e r b i m u o s e d e š r a s s u r i a s naudoti. Šitokių siekių žmonės
Vai: pagal susitarimą: pirmad. ir
sitepęs ar perdaug laiko veidui ir riebias su kopū:tais kirtę, o ki visi kaip vienas baigia savo dienas
pažeidimus.
Visose
Luandos ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. ir peakt
Telef. — 282- 4356
10-4; Sestad. :0-3 vai.
skiriąs asmuo nepasitiki ką jis tu tą dieną vien vandeniu troškulį dideliame nusiminime ir labai ap
katalikų bažnyčiose perskaity
DR. ROMAS PETKUS
ri po veido oda (galvoje). Kai raminę. Dešros yra nesveikas gailėtinai slenka jų gyvenimas.
t a m e ganytojiniame laiške v y s - , Ofla, t e l 785-4477; Res. 246-2839
A K I T ; LIGOS — CHJKVKGMA
šiandien net iškilių vyrų žmo valgis: pilnos cholesterolio ir Mat, žmogus laimingas jaučiasi
Ofisai:
kupai pažymi, j o g katalikai, k u 
DR. L DECKYS
nos gulasi ligoninėsna gydymui druskos. Dar saldumynų tuose pa tik kitam gero suteikdamas. T o 
111 NO. YVABASH AVE.
rie sudaro pusę visų k r a š t o g y 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi
1200 NO. CENTRAli ATE.
si nuo įpratimo į narkotikus, tai rengimuose žmonės privalgo — kia yra tikro žmogaus asmenybė.
ventojų, Luandoje y r a diskrimi
Specialybe — >>rrq k
Valandos pagal susitarimą.
ko gero lauktina iš eilinio kiek taip ir sirgdina save riebalais — Priešingai, dar tikru žmogum ne
Emocines Ugos.
nuojami dėl savo religinių įsiti
vieno žmogaus. Taip ir riedam pa cholesteroliu, dideliu drurkos kie tapęs metasi į visokius klystke
DR. FRANK PLECKAS
kinimų. Dažnais atvejais vaikai Į CRAWF0RD MEDICAL BLDG.
kalnėn visomis keturiomis. O pa kiu ir saldžiu maistu. Kada pen lius, kad tik save laimingesnių
•449 So. PolasJd Road
(Raiba lietuviSkaP
y r a atimami n u o tėvų i r valsty- t
sėkos tokia riedėjimo visiems-jau sininkas pajėgs prisilaikyti dabar padarytų. .Deja, jis .niekad lai- I jj e tuvio sodyboje Chicagoje krauOPTOMETRISTAS
bės auklėjami ateistinėje dva
perdaug aiškios — greit mes n e  tinės medicinos nurodymų
M . A. B. GLEVECKAS
Tikrina akis. Pritaiko a l i a l U Kr
ir mingu netampa, nes laimingas į j Q spaudimą matuojant talkina sioje. Vyskupai taip p a t protes
"Contacn lensc**
galėsime saugiai jaustis net po de ims valgyti sveiką valgį: daržo tikrai gali būti tik asmenybe tik- ' Anelė Kirvaityte. Ji pažmonio
tuoja dėl sistematingai vykdo GYDYTOJAS IR CrURURGAS 2618 W. 71st St. — TeL 737-6149
vynių užraktų
apsauga. Nieko ves, vaisius, baltymus, apseida- ru žmogum tapęs. Toks laimingai j programas praturtina,
teisingai
TeL — BE S-5893
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta trei.
mos ateistinės pripagandos
čia nepadės naujų kalėjimų sta mas be cholesterolio, be druskos ima jaustis padėdamas kitam. perduodama lietuvių liaudies dai
Specialybė
Akių ligos
nas
Nuotr. M. Nagio
tymas tol, kol nebus statoma nau ir be saldumynų.
Štai kur yra mano, tamstos ir
DR. LEONAS SEIBUTIS
S997 West lOSrd Street
SB^8R9(IM!!fl'l!t.!«lip|iP!11'1'!1 i. .'" JM1 !II.TT»"M»«H«i
ja žmogaus asmenybė.
kiekvieno kito tikslas ant šios že
INKSTŲ, PŪSLfiS IR
Valandos pagal susitarimą
Negerai elgiasi ir tie mūsiškiai, mėse Per reikiamą pagalbą kitam dė! kiekvienam lietuviui prisilai $ 0 P R I E
BA R C U S
PROSTATO CHIRURGIJA
Už tai šiandien imkime save kurie apleidžia pensininką, jam
2656 W. 63rd Street
kyti minėtų gairių — kelrodžių
RADIO &BMOS VALANDOS
Ofiso teL — PR 8-2220
nagan ir ryžkimės sukaupti savo nepasitamauja, o tik pensininkui mes patys tampame laimingais
be jokiu dirbtinių priemonių., savame gyvenime. Kasdieną bet
VaL
antrad. nuo 1-4 popiet
Visos programos ii WOPA
energiją didesnio gėrio savyje įgy mirus — visi susirenka į jo laidoDR.
JANINA
JAKšEVItlUS
ir
ketv.
nuo 5-7 vakare
Dabar baisi pagunda šiame kraš kur besidarbuodami, prisiminki Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
vendindami.
. O I I A
tuves. kad po to vėl kirstų deš te jaunimui tapti laimingu var me, a r gerai m e s minėtų g a m ų madienio iki penktadienio 3:00 —
Ofiso teL 776-2889, rerid. 448-5545
TAIKŲ
LIGO S
J a u pirmiau susipažinome s u ; r a s s u cholesteroliu ir druska. N e - tojant narkotikus. Pagyvenusieji laikomės. Tos gairės primins kiek 3:30 v a i popiet. — Šeštadienį ir
DR. J. J. SIMONAITIS
2656 West 6Srd Street
kai kuriomis g}-venimo gairėmi>, būkime savanaudžiai: kol žmo- yra baisiai spaudžiami linksmin vienam, kad mes galime savo gy aekmad. nuo 8:30 'Jri 9:30 v. ryto.
GYDYTOJAS
Pirmad.,
antrad.,
ketvlrtad.
ir
penkt.
Telef.: 434-2413
— šiandien prisiminsime kitas, j gus dar gyvas, visokeriopai jam tis pasigėrimu svaigalais. Ta vis venimą padaryti laimingesnių.
nuo
12
Iki
2
vai
ir
nuo
S
Ori
8
vai.
Adresas
4255 W. 6Srd Street
1499 A. M.
vak. ftefttad. nuo 1 iki 4 vaL
Jau žinome, kad laimingesnio gy-! padekime. Ypač slaugykime rei- dar žmonėmis kaip reikiant neta To, juk, kiekvienas ir trokštame.
Ofiso telef. R E S-4410
7159
S.
MAFLEvTOOD
AVE.
venimo atsiekimui turime štai j kiamai kiekvieną nepajėgiantįjį, pusiųjų vargai yra tas svaigini
ResMeac^los telef. GR S.0S17
Pasiskaitvti. Geriatrics, January
CHICAGO, I L L 09629
Ofs. PO 7-6009
Rez. GA S-7278
kaip e!gtis. Mums visų pirma rei-! Dabar pensininkai dar turi lėšų masis pensininkų ir tas narkotiza- 1961.
Ofiso vaL; pirmad ir ketvirtad.
kia linksmai nusiteikus žvelgti į maistui, bet jie negauna už jo vimasis paauglių. Už tai dirbki
nuo 1:00 ligi 3:00 vaL popiet
DR. A. 1EMKINS
gyvenimą. Reikia puoselėti ir ša kius pinigus slaugytojo, kuris ne me, kad patys žmoniškėdami, pa- gilllllllliiiiiililiiranilllinnimillinillllf
iiumiitiiiimiiimiMiitni' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Ofiso teL HE 4-2123. Namu GI S-Sl*k
lia savęs užsiėmimą, o ne vien tik galinčiam ateity vandens stiklą dėtume asmenybe tvarkytis savo
S844 West 6Srd Street
DR. ¥ . TUMAS0NIS
savimi rūpintis. Reikia rašyti ką paduoti. Ypač kenčia tokie ligo vaikams. Tai b u s pats naudin
CHIRURGAS
nors, kad ir korespondencijas, niai, kurie neturi žmoniškų arti giausias tiek Dangui tiek Žemei
Valandos pagal susitarimą
2454
West 71st Street
laiškus ar sveikinimus. Ugdyki mųjų bei kuriuos saviškiai ap mūsų elgesys.
Vai.:
pirm.,
antrad.,
ketv. Ir peoktad
me valgiui, elgsenai ir apsirėdy- leidžia. Taip nežmoniški saviš
DR. K. A. JUČAS
Amerikos lietuviai Ubai mėgsta lankyti gimines. Chicagoje beveik
2.6 ir 6-7 — ii anksto susttarua.
22. Laėmės reikia ieškoti
DERMATOLOGIJA
kiekvienas turi giminių.
mui skonio pajutimą. Skaityki kiai, pensininkui mirus kaltina
Tei. ofiso PR 94446
visu
5
kitus,
tik
ne
save.
Mes,,
visi
pusamžio sulaukus
CHIRURGIJA
m e tik geriausius raštus bei kny
Būdami Chicagoje. aplankykite įūsų gerąjį draugą — dienraštį
5214 No. Westem Avenoe
gas. Kreipkime daugiau dėmesio lietuviai, turime būtinai tvarky
DRAUGĄ, kor galima pasHnkti knygų iŠ didžiausio Amerikos rinkinio.
F. e. VVINSKUNAS
Nepamirškime, kad mes kiek
1992 No. Western Avenue
į
apsivilkimą.
Nepamirškime tis šitame reikale: laidokime ir
Beveik
visi
leidėjai
platina
knygas
per
DRAUGĄ.
Atvykite
asmeniškai
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
vienas esame savo iaimes kalviai.
TeL atsakoma 12 valandą
pasirinkti tą knygą, kurią seniai norėjote įsigyti. Matysite, pasiimsite
kūno mankštos. Reguliuokime sa melskimės už mirusius, bet jokiu
3107
West
71st Street
Ypač pusamžio sulaukusieji nesi
4994441 _ 091-4995
j rankas, peržiūrėsite ir įsitikinsite, ar norite pirkti.
Vatandos: 1-6 vai. popiet
vo garbėtroškos
nusiteikimus. būdu neapleiskime jų dar jiems
tikėkime, kad kas nors kitas mus
Treč. ir Sestad. pagal susitarimą.
Kasdien uisiimkime kokiu nors gyviems esant. Čia dvasiškiai ga
fatalgos k buto teL 652-1381
padarys
laimingais.
Mes
patys
Ofs. teL 5864198; aamų 981-8772
rankų darbu. Domėkimės politi li daug padėti parapiečius nu
Taipgi primename, kad 5iuo laiku yra tęsiamas DRAUGO KNY
imkime savo gyvenimo vadeles |
DR.
FERD.
VYT.
KAURAS
teikdami
geriems
darbams
savo
ka. Ryžkimės gyventi religiškai
DR. PETRAS ŽLI0BA
GŲ IŠPARDAVIMAS, karti baigsis i. m. gegužes Imą dieną. Tai tik
savo rankas ir jas tvirtai laikyki
BENDROJI
MEDICINA
— kitą visapusiškai gerbdami lan darbais rodomu pavyzdžiu. Be at
GYDYTOJAS
m CHIRURGAS
rai auksini proga įsigyti visokių knygų — patogiai išdėstytų — oi
me. Tik iš savęs visko gyvenime
1497 So.49th Conrt, Cicero, DL
kykime dievnamius, dalyvaukime lyginimo nusiteikim artimui pa
62S4
So.
Narragaaeett
Avenne
žymiai papigintomis kainomis.
reikalaudami, mes pajėgsime ne
dėti,
talkinti
—
juk
taip
lietuvis
Kasdien
10-12
ir
4-7
VaL:
pirm.,
antr.,
ketv.
ir
penkt
visa širdimi pamaldose. Vaikščio
tik patys tapti laimingais, bet ir
elgdavosi
savo
tėvynėje
ir
už
tai
Išskyrus
treč.
ir
sestad
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą
kime žvaliai ir sėdėkime tiesiai.
kitų laimės statyboje pasitarnau
Be to, galėsite pasirinkti kokį dalykėlį U Cia esančių rankdarbių ar
Kalbėdamiesi su kitais eikime tuo žmoniškas gyvenimas ten klestė
sime.
keramikos. Pasirinkimas tikrai didelis.
jau prie reikalo ir nemalkime tą jo, net neturim Da'onlamai prie
Lsvada. Vis: auidčiau minėti
patį be perstojo Kitus sudorrr.r.- glaudų. Net per darbymečius
Atvykę 1 Chiragą, neužmirikite aplankyti DRAUGO.
t
icirae į d ė s i u :r paskatinančiu po Lietuve/':- 5rror:;K-; lietuvis ejo 22 kelrodžiai pensininkui I[ :a:
W. 6 M Street, Chicago HL 9 X 3 , §
Adresas: DRAUGAS,
kalbiu. Daugiau kalbėkime spic j artimui talkon, kiek įgalėdamas, rr.xgesr4 gyvenimą, ztri: kiekvie
Telefocas LU
cabarti ir atei'4, o zt vien yracš- Tai buvo u^ra* krikščioniškas nam pasitarnauja. Patariame toIMIIMUilIilt^ >

KELIAS Į SVEIKATĄ

20. Elkis taip. lyg
gyventum šimtą metų

GAIRĖS I GERESNĮ GYVENIMĄ
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Pa-aulio Lietuvių dienos. įvyks
tančios Kanadoje, jau nebetoli.
Te m e t o reikšmingas kultūrinis
įvykis — penktoji Dainų šventė.
šiai šventei pasiruošti reikėjo lai
ko, kruopščiai dirbančių chorų ir
techninius reikalus tvarkančio ko
miteto. Atrodo, kad Kanados lie
tuviai su ypatingu darbštumu
įvykiams ruošiasi ir m a n o , kad
Dainų šventėje
dalyvaujantieji
chorai sparčiai ruošiasi.
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Perskaitę "Draug*", duokite ji kitiems.
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Laisre Ir lygybe

AMERIKOS VIEŠAJAME GYVENIME

,

Sovietai šeimininkauja Adeno uoste

SVSNTASIS JURGIS !S SLIDINĄS

NINA GA1LIŪNIENĖ
Didžiules pastangos įsiviešpatauti prie Raudonosios jūros krantų
tų tautų, kad anot A. Hamiltono
Kai Vatikano n susirinkimas ten nebuvo — tik karosai ir
"nebūtų nei graikų, nei troiėnų,
ka3endoriu
Prieš gerą dešimtmetį Pietų
BK. AUŠROTAS
čių Šiuo metu jau karia fc prieš f**™**
^ ^
> ! ***!&* varliu. Bet vistiek boo tik tikri amerikiečiai". Tuo me^
r
;
lietuviai
pyko.
kad
"Bažnyčia
j vo gera žinoti, kad reikale be t ė
Jemeno
liaudies
respublika
Eritrėjos ir Somalijos sukilė
tu jau pradėta kalbėti ir apie pa
išmetė
mūsų
Jurgį
iš
šventųjų".,
tės dar buvo ir kitas gynėjas.
triotizmą, apie kurį kalbėjo ju 1967. XL 30 atsipalaidavo nuo Rytuose) valdančias arabų tau lius.
Netiesa. Jurgis kaip buvo taip Tėtė ir šv. Jurgis — jie man
tėvai ar senoliai savuose konti- D. Britanijos, tapdama nepri tas.
Kalti vakariečiai
ir
pasiliko garbinamas kaip di buvo svarbiausi mano vaikystės
nentuose. George "vVashingtonas, klausoma valstybe. Britai val
Nuožmi poBimė sistema
delis
kankinys, žuvęs už savo dienose
Savaitraštis galvoja, kad bri
nepriklausomybės kovų herojus dė šią teritoriją nuo 1839 m.,
tikėjimą.
Savaitraštis tvirtina, kad "gal tai per lengvai sugriuvo Adene,
ir pirmasis prezidentas, atsisvei- užėmę Adeno uostą ir sunaikin
Deja, apie šv. Jurgį maža žiAr kas šių dienų Lietuvoje
kindamas su savo postu, kalbėjo: dami piratus, ligi tol veikusius nė viena Rytų Europos Stalino negalėdami atsispirti ten orga m u - J i s gyveno trečiojo šimtme pasakoja vaikams apie šv. Jurgį
"Amerikiečio vardas priklauso tose geografinėse platumose. laikais Sovietų pavergtoji Euro nizuotiems darbininkams. Jiems i č i o 8 1 0
tada iš J T vadovavo Irving:
P - ^ ^ - Nežinia net ko- į ir slibiną, nežinia. Gal tokį pa
jums pagal jūsų tautinį susiprati- Šiose žemėse gyvenantieji. ara pos tauta nebuvo taip žiauriai
Brown,
Tarptautinių
profesinių!
!***
^ t y ^ buvo, bet užaugo: sakojimą valdžia palaikytų prieš
mą. Tai turi nuolat kelti pasidi- bai buvo suskilę į dvi grupes, smaugiama, kaip šiuo metu yra
centro atstovas. 1962 m krašte, kuris sudaro dabartinės valstybišku. Slibinas tada buvo
džiavimą jūsų patriotizmu la- kovodami prieš britų valdžią. prievartaujama ši strategiškai *-&l
Turkijos vidurinę dalį.
kovo
tik pasakose, dabar jis yra tik
mėnesį jis britams grasibiau negu vietiniu išsiskyrimu", 1967 m. vidurvasario karas Iz svarbi P . Jemeno valstybė". S o - '
Tarnaudamas imperatoriaus rovėje. Tik raudonasis slibinas
galutinai vietai, išnaudodami kubiečius, no, kad "arba kapituliuotų, arba
Patriotizmą jau tada John Han- raelio prieš Egiptą
Diokleciono
kariuomenėje, j i s j ^ ^ baisesnis. Jis turi ne dekock aptarė, kaip "kilnų įsipa- sugriovė Adeno, kaip uosto, kurių apie 4,000 atsivežė į Je neštų pasekmes".
pasižymėjo drąsa ir sumanumu, Yy11*33 i* n e tuziną galvų, bet
reigojimą savo kraštui atiduoti reikšmę tarptautinėje prekybo meną, kontroliuoja krašto armi
Stephen Harper savo knygoje
nesuskaitomą daugybę. Lietu
viską, kas yra brangu, net kartais je. Mat, buvo užblokuotas Su- ją ir policiją. Kiek tikrai ku "Paskutinis saulėlydis: Kas įvy Manoma, kad jis įsigijo impe voje ir kituose kraštuose jis šu
ratoriau
malonę
ir
buvo
paskirezo kanalas ir todėl apmirė vi biečių y r a atvežta į pietinį Je ko Adene?" rašo, kad "britai
gyvybę".
t a s į j o patarėjų tarvbą, nes bu-1 r i J° n e dvylika, bet šimtus tūks
sa
veikla
Adene.
1969
m.
per
meną,
t
a
i
tik
vieni
kubiečiai
ir
visiškai neteko jokios valios ko vo išsimokslinęs.
Jeigu šiuo metu ne kartą išĮ tančių aukų. Ir niekad negana.
girstama, ypač spaudoje ir ko- versmo dėka ten laimėjo proso- težino. Tačiau visą krašto sau voti su savo priešais". To meto
Dioklecionas pradėjo perse-1 Taip jau yra lemta. Kur y r a
munikacijos priemonėse, kalbant vietiškoaios politikos šalininkai gumo sistemą čia tvarko ir kon D. Britanijos kolonijų ministe- kioti krikščionis. Kiti patarėjai sumnas, ten turi būti ir Jurgis.
prieš patriotizmą ir patriotinį ir nuo pastarųjų malonės ši res troliuoja Rytų Vokietijos sam ris Duncan Sandys labiau rū- . imperatoriui pritarė. Jurgis už- š i u m e t u pradžioje Lietuvoje
diniai, kurių priskaitoma apie pinosi Europos tautų sąjunga, į stojo krikščionis, įrodinėdamas **"*> iškilmingai pagerbtas saįsipareigojimą, tai tėra tik sveti- publika šiaip taip verčiasi
mos įtakos —- tai tik nuomonė, Žydintis uostas — Įrarijaru bazė 2,000.
negu gyvybiniais Anglijos rei- jų nekaltumą. Įtartas, kad ir i v* 8 * 8 Jurgis. Kelios dešimtys
Tikima, kad P. Jemene yra ka1a1 *kuri nenori pripažinti savo tauį jis pats buvo krikščionis, Jurgis! kunigų ir minios tikinčiųjų suSavaitraštis "The Review of
tos ir jos įsipareigojimų žmonėms,
apie dešimt priverčiamojo dar Britams pasitraukus iš Adeno, į nesigynė. Prisipažino, kad, už-' plaukė į Marijampolę (Kapsuthe News" 1978. m . 29 patei
Tai kvepia mternationalizmu.
bo stovyklų, tvarkomų vokiečių, į jų vietą įsiveržė daug nuožmes- Į augę krikščioniškoje šeimoje.' **) paminėti 50-sias metines
kia papildomų žinių, kaip šiuo
"
*
kuriose atgailauja arabai už sa nės jėgos, šiuo metu jemenie- į jis tiki į Kristų ir yra pasiren- i n u o ^ ^ Jurgio Matulaičio mir
metu bolševikai ir jų samdiniai
U perdėto amerikietiškumo
vo pirmagimę nuodėme — pasi čiai kiekvieną naktį šiurpo kre- j gęs už jį mirti. Po eilės žiauriau į ****•
šeimininkauja
šioje tariamai
pabrėžimo kyla ir pavojai pačiai
tikėjimą bolševikais.
čiami laukia, kad prie jų durų i.sių kankinimų Jurgis imperatoMūsų tautiečiui Jurgiui tik vienepriklausomoje
respublikoje".
nas
Amerikai. Tai nelaimingas izobaltame
italų
gamintame
Fiate
I
riaus
įsakymu
buvo
nužudytas.!
žingsnis iki altoriaus garbės.
Adeno priemiestyje esančia
liacionizmas — mėginimas atsis- Strategiškai ir prekybiškai šios me Al Mansur kalėjime, sutvar privažiuos rytinės Vokietijos
Lietuvos kaimas šv. Jurgį' Jo kanonizarijos byla baigiama
kirti nuo kitų tautų ir kontinen- respublikos sostinė Adenas, su kytame Lhibiankos ar Vladimiro saugumo policijos barbarai ir ypatingai mylėjo, nors apie jį | Bereikia tik jį paskelbti šventuotų. Cia nebuvo patriotizmo, lais darąs jos nugarkaulį, y r a svar kalėjimų pavyzdžiu, taip pat esą išsiveš pasivažinėti
nežinojo ir tiek, kiek čia para ju. Dievas neprimeta šventumo
vės, lygybes ir taikos principų iš- biausias uostas prie Raudono įrengtas politinių kalmių tardy
šyta. Jiems užteko imponuojan žmogui. Jis pats turi šventuoju
Ar ne laikas susiprasti?
laikymo noras, bet savanaudiš- sios jūros žiočių. Anksčiau šis mo ir kankinimų centras. Ry
čio šventojo paveikslo. Jaunas tapti. Dievas neprimes mums ir
kūmas, egoizmas, kurį amerikie- D. Britanijos "amžinai žydintis tų vokietukai ten panaudoja
Na,
šiandien
už
savo,
bet
ne
vyras sėdi ant balto žirgo, sto lietuvio šventojo, jeigu mes jo nečiai dabar vadina "pralaimėji- sodas", dabar tapo Sovietų de savo pirmatakų nacių kankini už kitų nuodėmes moka dar tik jančio piestu, ir ietimi smeigia Į prašyrime ir nelauksime.
mu namie". Ne laiku buvo pa- galų ir tiekimo baze būsimie mo metodus. Ir kankinimai &U- jemeniečiai. "Bet vieną dieną", baisų slibiną... Tai šv. Jurgis.
Iki šiam laikui mes lietuviai
naikinta vergija. Ne laiku buvo siems ir dabartiniams užkariavi
Šitaip
šventasis
buvo
vaizduo
kaip
teigia
savaitraštis,
"ir
ki
vo
sugriežtinti,
įvedus
juos
tar
buvome
gana abejingi J. Matu
pradėtos auklėti skirtingos rasės, mams Rytų Afrikoje, o taip pat
jamas
ne
vien
tik
Lietuvoje
tos
Vakarų
valstybės
turės
mo
dymo
sistemom
po
to,
kai
Sovie
laičiui.
Ką
nebusi, jeigu jį paži
Rasių kova tarpusavy ir kova dėl gal būsimuoju svarbiausiu at
Toks
yra
jo
"oficialus"
ir
uni
kėti
už
jų
visų
papildytą
mir
tai buvo išvaryti iš Somali jos.
nome tik iš titulo, pavardės ir
įsipareigojimų ir laisvo apsispren- ramos tašku planuojamame ka
versalus paveikslas. Ką tas sli paveikslėlio. Paskutinių kelių
tiną
nuodėmę.
Kiek
gyvybių
Čia
vokiečiai
elgiasi
visiškai
sa
dimo pagelbėti kitiems virto ko re prieš žibalo versmes ( A r t
varankiškai, vykdydami ekzeku- pareikalaus už tai piktosios jė binas simbolizuoja, vienas Die mėnesių laikotarpyje įvyko didelė
va prieš valdžią ir valdžios prieš
vas težino. Bet mūsų kaimo žmo permaina. Stasys Yla išleido pui
cijas ir kitus prievartos veiks gos?"
tautą, kuri valdžią renka,
maistui stinga daržovių. O dauge
Mūsų tauta jau apsimokėjo nės turėjo savo versiją. Ir ji bu kiai parašytą biografinę studiją
Amerika neatsisakė laisvės ir lis rusų pulkų ir karo mokyklų mus, lyg jie būtų tikrieji valdo
apie Jurgį Matulaitį. (Rašytojas
tūkstančiais žmonių gyvybių, vo įdomesnė už tikrovę.
lygybės, taikos siekimo ir ramy- privalo papildinėti savo davinius, vai ir neveiktų jokios P . Jeme
Marių
gelmėse
gyveno
bai
Gliaudą
savo įžvalgioje recenzi
morališku
išniekinimu,
materia
savo pačių daržoves, no ministerijos.
bes namie, bet mėgino atsisakyti augindami
sus
devyngalvis
smakas.
Žmo
kiaules, galvijus, triušius ir nami
joje
tą
veikalą
jau yra pristatęs
liais turtais už "barbarų atneš
atsakomybės už savo laisvę parei- nius paukščius vadinamuose "vir
Ruošiasi pnofimui
nės
mėgino
jį
nužudyti,
bet
ne
"Draugo" skaitytojams). Kiekvie
tą laisvę", šiandien tą klaidin
gose valstybei, tautai, savo ap- tuvės ūkiuose". Tas analitikas
galėjo. Nukirtus vieną galvą, nas lietuvis padarytų sau didelę
gos
detentės
kainą
jau
moka
linkai, žmonijai. Amerikos tai Victoria Dibbern, mitybos specia Yra ženklų, kad, kai tik So
jos vietoje išaugo trys naujos skriaudą tos knygos neįsigijęs ir
neišmušė iš pusiausvyros, bet listė kariuomenės užsienio mokslo vietai tinkamai pasiruoš užpulti dalis okupuotos Afrikos gen galvos. Smakas pasidarė tik neperskaitęs. O perskaitęs neliks
įgalino teismus ne įstatymams bei technologijos Charlottesville, savo pasirinktą auką, jemenie- čių, o kitoms vakarų demokra dar baisesnis. Vietoje devynių Dievo Tarnui abejingas.
Virginijoj, centre, pranešė, jog so
vykdyti, o valdžios postui užimti, vietiniu kareivių mityboje "Net čiai jiems atstos "patrankų mė tai prievarta stengiasi užmauti turėjo dvylika galvų!
Bažnyčia šv. Jurgį prisimena
leido apsaugoti nusikaltėlius, o bulves ir kopūstai gali išsibaigti są", šiuo meta iš Berberos bolševikines grandines ant ran
Kartą
metuose
smakas
išlip
balandžio
23 d. Lietuvių Katali
uosto Somalijoje į Adeną yra kų ir kojų. Kur mes einame? davo į krantą. To kranto žmo
palikti savam likimui teisiuosius, prieš naują derlių."
kių Moterų sąjunga paskelbė tą
jau pervilktas plaukiojantis do
Taip komentuoja Amerikos gynės turėdavo jam atiduoti tuzi dieną maldų vajų išprašyti iš
"Geresnis maistas yra rango pri kas. Jis sudaro dalį tų kariškų
venimą prof. C.P. Patterson, re- vilegija Sovietų kariškių tarpe...
ną jaunų merginų. Kiekvienai Dievo, kad greičiau įvyktų Jur
cenzuodamas knygas apie ame- Mokąs šautuvą naudoti naujokas ir karo laivyno įrengimų Adeno
galvai po vieną. Smakas jas čia gio Matulaičio beatifikacija. Tai
ir puskarininkis per aptarnavimą tolimuose priemiesčiuose, kaip
rikietišką patriotizmą,
pat gyvas prarydavo ir grįžda pirmas organizuotas žingsnis tei
Kimtys nesudaro taisyklės. gauna daugiau mėsos už eilinius, ten įrengtasis Kornaksar aero
vo atgal į marias. Jurgiui pa singa kryptimi. Visi lietuviai tu
tuo tarpu kai karininkai mėgauja dromas. Netenka abejoti, kad
gailo t o krašto žmonių. Jis sto rėtų jungtis toje maldoje.
Nuvertimas prezidento nesuku- si su didesniu paįvairinimu mėsa,
ten
esančioji
pajėgioji
Adeno
jo į kovą su baisiuoju smaku ir
Kas yra amerikietis? I šį klau- ria diktatūros ir tironijos, kurių taipgi kiaušiniais, pieno produk
Kanonizacijai reikia bent vie
žibalo
valykla
vaidina
svarbų
jį nugalėjo. (Už tai ir buvo pa
tais,
šviežiais
vaisiais
bei
daržovė
simą beveik prieš porą šimtų bijo amerikietis visoj savo istono
stebuklo. Nereikia dėl jo nuo
skelbtas šventuoju). Taip apie
rnetų davė atsakymą prancūzas rijoj. Bet tai rodo, kad Amerika mis, tuo, ką eilinių kariuomenė ma vaidmenį Sovietų avantiūriniuogąstauti.
Kai atsiras maldos, bus
to tik šventadieniais."
se planuose, net dviejuose kon
šv. Jurgį pasakodavo mano ma
imigrantas, tapęs Amerikos ūki- i r amerikietis nėra kontinentas
ir
stebuklas.
Nors ir gyvename
mytė.
Rusų kareiviai komandiruojami tinentuose. Galingieji Sovietų
ninku ir amerikiečiu: c Tas yra erdve atskirtas nuo kitų pasaulio
gausos krašte, neišgydomos ligos
Tėvų namuose jaučiausi sau suranda mus ir čia. Kai medicina
rmerikietis, kuris yra palikęs dalių, o tauta tarp kitų tautų, dirbti savo dalinio daržuose ir rū Antonov tipo lėktuvai pastarai
pintis gyvuliais, o kartais, kaip siais mėnesiais oru pervežė tan
gi. Nebuvo pavojaus, iš kurio bejėgė, belieka tik dvį išeitys: pa
praeityje visus įtarinėjimus ir ei- valstybė tarp kitų valstybių. A- Ms.
Dibbern sakė, kareiviai savo kų į kovų laukus, o juos ap
tėtė nebūtų išgelbėjęs. "Marių skęsti nevilty ar šauktis dangesio formas, kuris yra įsigijęs merikietis turi savitą charakterį vadų skolinami dirbti kaimyniniuo
tarnauja
apmokytieji
kubiečiai.
naują pažiūrą i gyvenimą, su- h- stipriai saugoja laisvės, lygy- se kolektyviniuose ūkiuose mainais
Japonijos vyriausybės galva į genies" tėviškės sodyboje su(Nukelta į 5 psL).
' darė du nedideli prūdai. Slibinų
(mk) Tikima, kad apie 2000 jemenie- Puiuda
pantį jį patį. Jis turi skirtingą bes, teisingumo ir atsakomybės už maisto produktus.
valdžią, kurios klauso, ir skirtin- dėsnius.
gą pagarbą savo valdžiai" (Hec§i ų idealu siekimas gali būti
jo kondensuotą Lietuvos klausimą liečiančią medžią- į giamą poveikį Lietuvos laisvės kovai, kad žymus ats'tor St John de Crevecoun). Tai pertempiamas politikoje, prekyvertinančius
gą. Tačiau ir šis memorandumas, kaip ir daugybė tovų skaičius parašė Vlikui laiškus,
ukiškas ir praktiškas amerikie- biniuose santykiuose, įsipareigolietuvių ir kitų tautų laisvės reikalavimų, nebuvo ati memorandumo argumentų svarumą Sutartis, tik JAV
čio aptarimas^ prancūzo, tapusio ji m u ose ginti kitų laisvę, bet dėl
tinkamai didžiųjų valstybių vyriausybių įvertinti, nes vyriausybei įtaigojant ir Sov. Sąjungai grasiai spau
amerikiečiu iš piliečio, kuriam tų principų pats amerikietis, nejų interesai diktavo jau nuolaidumo ir prisitaikymo džiant, buvo ratifikuota.
valdžia buvo karalius, kuriam ei- paisant, kurios kartos amerikieBelgrado konferencijos dalyviams buvo įteiktas
sovietams politikos kryptį.
gesio formos ir tradicijos buvo tis jis yra, kovoja visur ir visuoEitas svarbus memorandumas buvo paruoštas, i977.S.19 Vliko ir Lietuvos diplomatijos vardu plačiai
įsakymai ir kuriam laisvė apsis- m e t Prezidentai ateina ir išeikai Vakarai pasidavė Rytų bloko spaudimui ir buvo dokumentuotas memorandumas, kuriame keliami
pręsti buvo iš anksto nurodyta. n a . Seantoriai ir kongresmanai
ST. DZJKAS
pradėta rengtis vad. Europos saugumo ir bendradar ne tik žmogaus teisių bet ir Lietuvos suverenumo at
To meto Prancūzijoje buvo ab- išrenkami ir pakeičiami, bet naubiavimo konferencijai. Memorandume išsamiai nu statymo klausimai.
soliutinė monarchija, revoliu- joji tauta nėra susižavėjusi nei 12
šviesta Lietuvos nepriklausomybės praradimo eiga, so
Memorandumai yra svarbi politinio pobūdžio Lie
cijos, vėliau Napoleono viešpa- žiauriausia politine komunizmo
3. Memorandumai
vietų vaidmuo tame procese, lietuvių tautos pasiprieši tuvos laisvinimo priemonė, nes jie yra nukreipti į vy
tavimas, sukūręs savitą prancūzų sistema, nei diktatūromis, nei saViena iš esminių Vliko kovos priemonių buvo ir nimas okupantui ir teisinė Lietuvos bylos padėtis. Ja riausybes ir tarpt, institucijas, nuo kurių sprendimų
charakterį. Užtat kitas ateivis, vųjų nusikaltimais valstybės įstame taip pat prašoma, kad konferencijoj būtų pabrėžta priklauso visa t a r p t įvykių raida, karo ir taikos klau
kurio nei tautybė, nei kilmė ne- tymams ir patriotizmui. Amerika yra memorandumai, įteikiami vyriausybėms ar t a r p t
Lietuvos teisė į nepriklausomybę, ir užtikrinama, kad simai bei daugelio tautų likimas. Jei Vlikas nepristaty
žinoma, jį papildo, kad "ameri- ?r amerikietis dar tebėra rienin- institucijoms. Be anksčiau paminėtų, verti dėmesio
lietuvių tauta niekad nenustos kovoti dėl Lietuvos ne tų Lietuvos laisvės klausimo memorandumų forma
yra
d
a
r
keli
išimtinės
reikšmės
Vliko
paruosti
memo
kietis yra žmogus, ieškąs pragy- telė tvirtovė prieš diktatūras,
priklausomybės atstatymo. Šis memorandumas 1973 kiekviena proga, kai svarstomi Europos likimo klausi
venimo, laisvės ir savęs paties", prieš vergiją ir vergijos są- randumai. Dar Vlikui esant Vokietijoj, 1950 m. buvo
m. įvairiais kanalais buvo įteiktas visoms Europos mai, jis nepanaudotų vienos efektingiausių Lietuvos
Amerikiečių idealas nuo pat moningą nešimą — komunisti- paruoštas vienas iš išsamiausių memorandumų. Jis
saugumo ir bendradarbiavimo konferencijoj dalyva reikalų gynimo priemonių.
buvo
įteiktas
JAV,
D.
Britanijos
ir
Prancūzijos
vy
pradžios nepriklausomo gyveni- nę propagandą ir karinius įsikivusių valstybių vyriausybėm, išskiriant Sov. Rusiją ir
riausybėms,
pasiųstas
J.
Tautoms
ir
paskelbtas
viešu
mo, atsiskyrus nuo Anglijos vai- Šimus. Amerika dar tebėra lais4. Drauge su kitais pavergtaisiais
jos
satelitus. Ne be įtakos Helsinkio baigiamiesiems ak
džios ir kolonialinės tvarkos, bu- vės viltis, taikos, lygybės ir atsa- mai. Tai buvo kondensuota Lietuvos bylos studija, da
Nuo pat savo veikimo pradžios Vlikas siekė bend
vusi Lietuvos santykių su Rusija ir Vokietija istorinę tams liko šis Vliko dokumentas. Nežiūrint Sovietų
vo sukurti naują gyvenimą ir kingumo saugotoja.
naują
apžvalgą. Jame buvo plačiai atskleistas 1939 m. Maks- spaudimo Europos saugumą aptariantį susitarimą pa radarbiauti su kitų to paties likimo tautų politinėm
P.&
naują tautą, kuri skirtųsi nuo kivos — Berlyno slaptas sąmokslas Lietuvai pasidalinti, sirašyti tokį, kuriame būtų įteisinti jų karo metu vadovybėm. 1943 m. Vliko pirm. St Kairys buvo nu
dokumentuoti okupantų nusikaltimai prieš lietuvių {vykdyti teritoriniai užgrobimai, Vakarai tik iš dalies vykęs į Latviją ir užmezgė ryšius su latvių pogrin
Spaudoj ir gyvenime
tautą ir nušviesta jos rezistencinė kova dėl žmogaus tam spaudimui pasidavė, ir Helsinkyje pasirašytas džio veikėjais. Taip pat tuo metu turėta eilė pasitari
teisių bei valstybinės nepriklausomybės atstatymo. raštas tėra politinė deklaracija, neturinti teisinių sank mų su lenkų pogrindžio vadovybe, kuriuose principi
Memorandume buvo taip pat prašoma minėtų vyriau cijų. O ir teritorijų neliečiamumą aptaria punktai yra niais klausimais buvo susitarta, tačiau nuomonės sky
rės dėl naudotinų meiodų. Lenkai ginklu kovojo prieš
sybių padėti atstatyti suvereninę Lietuvos valstybę. migloti ir gali būti įvairiai interpretuojami.
Su dokumentais, žemėlapiais ir kitais priedais jis su
Vertas paminėti Vliko memorandumas, pasiųstas vokiečių okupacines pajėgas, tačiau nenumatė jokio pa
"Amerikiečiai kareiviai, kurie' rašoma Hammondo "The Times" darė 80 puslapių bylą.
1972.2.10 visiems V. Vokietijos žemųjų rūmų (Bundes- vojaus iš Sov. Rusijos pusės ir buvo tikri laimėsią pil
praleido savo karines karjeras! dienraštyje (IV. 3). Toliau pasakoParuošęs Šį memorandumą Vlikas atliko svarbų tag) 495 nariams, kai ten buvo svarstomas sutarties ną nepriklausomybę, Vokietiją nugalėjus. Lietuviai gi.
ckųsdamiesi armijos maistu, ture-1 jama vieną JAV kariuomenės ana
lų išgirsti paskučiausias žinias i litiką pranešant, jog daugelis So- uždavinį: sutelkė gausią dokumentinę medžiagą ir sva su Sov. Sąjunga (dėl atsisakymo naudoti jėgą) ratifi- tausodami jėgas kovai prieš bolševikus, vokiečių okuapie rusu karinę dietą-" Pagal AP! vietų kareivių kenčia vitaminų ir rią argumentaciją, įrodančią būtinumą atstatyti Lie- kavimo klau*'™**. Memorandumas išryškino taip įtai pacijai priešinosi pasyviai
pranešimą ii Waabingtono iitaipi mineralų trukumui, kadangi j ų , t u v o s nepriklausomybę. Jį gavusio* vyriausybės ture- giai Sovietijos kėslus Rytų Europoje ir sutarties neiAmerika, susikūrusi B imigrantų ir jų vaiku bei vaikaičių,
jau tun savo išskirtines savybes,
Gal ne visuomet jos patinka patiems amerikiečiams, juo labiau senajam Europos pasauliui,
kuns dažnai net dabar kritikuo{* vadinamą "amerikonizmą",
bet tai istorijos raida, laiko ir ap.inkos įtaka ir įvairių tautų misinio mozaika. Į šią amerikietisįą mozaiką šiandien jau tiek
Europos, tiek Azijos tautos, tunncios savo tūkstantmetinę istonją, žvelgia su viltimis, kaip į
laisves ir lygybės, teisingumo ir
.abdaros valstybę ir tautą. 2velgia ne tik kaip į padedančią daugeliui kraštų atsikurti ar susikurti naują gyvenimą, bet seka net
ir tomis naujomis madomis,
prieš kurias kovoja patys ameri^e^iaL
Amerikos gyvenimą kiti kraštai ne visuomet seka dėl to, kad
jis daug duoda — išeivių įnašas
kilmės tautoms, valstybės su
valstybe bendravimas ekonominėję, kultūrinėje ir politinėje srityje, - b e t ir dėl to, kad čia
nuo pat nepriklausomybės paskelbimo (1776)
pabrėžiama
žmonių_ lygybė prieš Aukščiausiąją Būtį, laisvė asmeniniam gyvenimę, organizuotuose siekimuose ir atsakomybė prieš Dievą ir įstatymus.
Ne visuomet praktikoje vyksta,
kaip paskelbta nepriklausomybės
deklaracijoje ar konstitucijoje ir
jos papildymuose. Kaltas čia ne
principas, kuriuo remiamas Amerikos gyvenimas, bet žmonės,
kuriuose reiškiasi žmogiškos silpnybės ir blogi polinkiai. Kai
šiandien puolama amerikietiska politika, tai dažnai, ypač iš
komunistinio bloko pusės, puolama Amerika ir jos santvarka.
Tuo tarpu patys amerikiečiai net
perdaug atvirai kritikuoja savo
silpnybes, žmones, kurie politiką,
visuomeninį gyvenimą ar ekonomiją išnaudoja
išmtinai saviems tikslams. Nors vyriausybė
Amerikoje pagal konstituciją tera tik žmonių pagelbininkė, tarnaujanti jai įstatymais ir pagal
įstatymus, bet ji turi atlikti ir
kontrolės pareigas, kad ta lygybė
ir laisvė eitų kartu su pilnutine
atsakomybe. Tai amerikietiško
gyvenimo siekimas, įspaudęs savitą žymę.

VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAISVINIMO
KOMITETO KILMĖ, ISTORINE APŽVALGA

ATEITIES PERSPEKTYVOS

SOVIETŲ KAREIVIO MITYBA

DRAUGAS, antradienis, 197S m. baLuidžio mėn. 18 d.

VCMOETIJOS LIET. BE^mUOMENĖS
TARYBOS ^SIJA

C LA S S I FI E D G U I D E

VLB Taryba kovo 17 ir 18 rinkta mok. M. Dambriūnaitė.
WANTED VTOAI
RE AL ESTAT E
dienomis Huettenfelde, Romu Pasaulio Lietuvių bendruomenės IANTJOMOJAMA — POB BENT
vos sodybos pilies didžiojoje sa seime atstovauti VL bendruo
6 kamb. mfir. 3 miegami. 65 ir TaiISNUOM. 4 kamb. (2 mieg.) ap
lėje buvo susirinkusi savo se menę pakviesti: dr. A. Veigel- šildomas butas. Elektra, gazas. man. $27,500.
sijos posėdžiams. I š įvairių Vo Plechavičlutė, J. Lukošius, kun. Pageidaujama vidutinio amž. dir
Gražus bunga!ow — 6 kamb. 2 Ži
POR 2nd SHIFT
bančių pora. be vaikų. Jokių gy diniai. 83 ir Kedzie. $64,200.
kietijos krašto vietovių suvažia V. Šarka ir V. Svilas.
Por steel proceseor and warefeonse.
vuliukų. 66-ta ir Sacramento apvl.
vo nuo seniau besireiškiantys
15 metų senumo, 5*4 kamb., 3
Užbaigiant savo sesijos dar
Tėte*. — 476-6642
CU1 W ALTER MULDB0W
miegami. Daug rūbiniu. 2^2 maš. ga
ir naujai išryškėjantys Bendruo bo posėdžius, taryba, vadovau
after
3:30 p.m. at 594-9206
ražas.
63
ir
Narragansett.
$54,000.
menės veikėjai. Atvykstančius jant kun. V. šarkai, sugiedojo Išmiom. 4 kamb. (2 miog.) apšild.
t-fą
aukSru
—
po
6
kamb.
mūr.
butas. Elektra, gazas. Pageidauja
MACHtNE OP£2lATOR
tarybos narius Romuvos sody Lietuvių tautos himną.
ma vidutinio amž. pora, be vaikų. 65 ir Talman. $32,500.
Mills
& lathes exper'ce reąuired.
boje pirmasis pasitiko ir reikaŽemaitis
Jokių gyvuliukų. 66 ir Sacramento
59 akru žemes Lemome. $10,000 Escellent fringes. Apply 8 AM.
j lingomis informacijomis aprūapyl. TeL 476-6642.
už akrą.
to 4 P-M.
į pino visų pažįstamas energinOODE.N vft o. & SAUBS U9C.
ISNUOM. 4 kamb. butas beismen- Š I M A I T I S
REALTY
j gasis LB valdybos reikalų ve
507 W. Algonqum Road
PELNINGI METAI
te. Marąuette Pke. Skambint po
InsnraDoe — lucome Tas
dėjas Justinas Lukošius. PirArlington Hetghts, 111. 59S-8050
5 v. v. tel. RE 7-8007
General motor Co. JAV ir
majame savo posėdyje taryba
Kmą^n apšild. saujai dekeruoCas 2951 W. 63rd St.f 436-7878
BANDSAW CUTTERS
visame pasaulyje skaitoma vie- butas — 2 miegami, virtuvė, salionas.
Tautinių šokių vadovų suvažiavimas įvyko Chicagoje balandžio 8 d. slaptu balsavimu, sekantiems 11
&
didžiausių ir turtingiau- 2-me aukšte. $180.00 mėn. Tarp CaNuotraukoje matyti registratorės J. Matulaitienė, N. Pupienė, S. Ba trejiems metams, tarybos prezi-i *
CHICftGO SIGM 00.
cevičienė. A. Bulotienė
Nuotr. P. Maletos j ^ m o pirmininku išrinko dr. J. sių bendrovių. Pagrindinis j o s Kforrtia ir Wesrern. Galima užimti
Involved in Manufactnring
geg. 1 d. Skambint 47*4128; vaka
- ! Grinių, vicepirmininku kun. A . darbas — gamyba, tai automo rais
925-911*.
VvQQDEN
SIGNS and LETBernatonį ir sekretorium mok. biliai ir sunkvežimiai, bet ji dar
TERŠ i s in Nced of ESfiperieced
V. Bartusevičių. Sesijos darbo gamina motorus garvežiams ir
Modernus 15 metų maro namus.
2 butai ir profesionalui liuksus ofi Bandsaw Cutters for Wooden
mSCELLANTCOCB
posėdžiams
priimta
15-kos kt.
Vadovybė paskelbė, kad prasui patalpa. Daug priedų. Vieta Mar- Signs, Lettars and Graphics.
Sekmadienį, balandžio 16 d.,: išvystyti tuos talentus, k u r i u ; punktų darbotvarkė. Tarybai
ąuette Pke. Aukšta kokybė. 2ema
teko išklausyti dešimtį įvairių • " m e t a i . b a v C l a b a i S e r i * Se
BCMEDJATS OPENBJG
kaina.
Jaunimo centro kavinėje gražiai Eugenijaus lemtinga liga jam
resm nei 1976 m. Praeitais
5 kamb. naujo tipo mūr. namas
praėjo Eugenijaus Kriaučeliūno nedavė progos atlikti. Žinau, I Bendruomenes organų veiklos metais ji turėjo gryno pelno 3,3
Vonių, virtuves sinkų ir vandens ir garažas. Centr. oro šildymas ir
ranesulu
Calt 4214006
vardo Jaunimo premijos įteiki- k a d aš čia stoviu dabar todėl,! P
ibfl. doL, kaip 1976 m. 2,9 bi šildytuvų specialistai. Virtuvės ir vėsinimas. Galima tuoj pažiūrėti ir
mo iškilmės. Jas trumpu žo- k a d įvyko žygis Washingtone. Į Įsisiūbuojančių diskusijų me lijonus
vonios kabinetai. Keramikos ir kt. nupirkti už $28,850. Marąuette Pk.
4 vienetų mūras ir garažas. Mar
Sinkos
džiu pracėjo premiją savo sū- Tačiau ne aš vienas čia turėčiau t u atrodė, kad taryba užmiršta
Bendrovė dirbančių vyrų ir plytelės. Glass blocks.
nui a. a. Eugenijui prisiminti stovėti. Mūsų visuomenėje yra į savo posėdžiams skirto laiko ri- moterų 1977 m. turėjusi viduti vamzdžiai išvalomi elektra. Ga ąuette Parke. Naujas gazu šildymas.
Experienred o n
skyrusios Kriaučeliūnų šeimos' įpratimas
pirmininkui skirti • bas. Tokiais momentais
teko niškai apie 7OT.000 ir jiems iš lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto Našlė atiduoda už $38,800.
IBM SELJSCTRIC
5 kamb. labai modernus mūro na
arba po 5 vai. vakaro.
vardu dr. Leonas Kriauceliū-j visus laurus, kai įdėtos pastan- intensyviai reikštis prezidiumo mokėjusi 1 5 3 biL doL, o 1976
WiH
consider trakiee.
SERAPINAS — 636-2960
mas ant plataus sklypo, tinkamas
nas, į prezidiumą pakviesdamas g o s atneša vaisių. Taip, jaučiu, į pirmininkui dr. J. Griniui, visų m. dirbančiųjų buvę apie 748,- . « » • » » » • » « « • » » • • > • • • « • • » > w šeimai žavingai gyventi. Arti 73 ir
L0OP AJR KA
Kedzie. $39,800.
jury komisijos pirm. kun. P.! įvyko su praėjusiu žygiu. Ga- j pasisakiusių mintis taikliai re- 000 ir jiems išmokėta 12,9 bil.
SALARY OPEN
Gražus platus sklypas b? garažas
Garšvą, Pas. Liet. Jaunimo są- j lėčiau suminėti bent šimtą var- Į ziumuojant. Išsamiai diskutuo- dol.
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui.
Tet — 346-1595
jungos įgaliotą atstovę Em. \ dų tų žmonių, kurie be pasi- J jant, LB valdybos pranešimų 1977 m. General Motor Co. j
Tvirtas 2-jų aukštų mūras. 2 būtai
Sakadolskienę, studentų ateiti- j gailėjimo aukojo, kad mūsų [ našta, atsakinėti į kilusius klau- pardavė vien tik automobilių i r !
fa* maloni biznio patalpa. 2 auto ga WOODW0fiKIr*C MILL MEN
KILIMUS IR BALDUS
ninkų pirm. D. Saliklytę ir patį I svajonė susitikti prie Lincolno j simus, teko valdybos reikalų ve- sunkvežimių 9,068.000.
ražas.
Savininkas nusileido iki
Plauname Ir vaškuojame
$38,500. Marąuette Parke.
visų rftftn grtndfe.
laureatą Viktorą Naką, atvy- i paminklo taptų realybe. Vis' dėjui J. Lukošiui. Jis išryškėjo Turėtas grynas pelnas pasi
CHICAG0 S1GH C0.
kusį iš Washington, D. C. Pro- j dėlto turiu iškerti tą branduolį kaip tikrasis reikalų ir veiklos dalintas sėrminkų: 1977 m. i. BUBNYS — TBL RE 7-5168
Invoivd ki Manufocturmg
gramai vesti pakvietė Viktori-, lietuvių, be kurių šis žygis jo- specialistas ir visos valdybos į kiekvienas seras uždirbo po
Need of Bxperienced WOOT>ją Kučaitę.
j kiu būdu nebūtų įvykęs ir apie jėga. Daug dėmesio skirta V a - 1L62 dol., o 1976 — 10,08 dol.
Wooden Signs and Letters is in
2625 Wesf7lst Street
tri,+
v vo <• i o o iru '• kuriuos mažai kas buvo rašo- sario 16 gimnazijos reikalams,
WORrONG MILiL M E N for
Andrius Laukaitis
ViKtonia Jvucaite, a. a. n*u-'
. ..
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.
. . .
.
. . . . . .
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir Tel. 737-7200 ar 737-8534
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Vyriausiojo
vykdomojo
nors
tai
ir
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tiesioginis
taJ
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SUTTDSTG P1AQUES and ateo
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
geruiaus Knauceliuno pussese. .
. . , r
~ Z°
11
Rough MS11 Work.
.
, i ...
komiteto lietuviai nanai. kūne, rybos reikalas. Plačiai aptartas
dimai ir pilna apdrauda.
Are, pirmiausia perskaitė premi. . v .
,
*
JT*
TEL. — W A 5*663
IMMEDIATE CPEN1NGS
MASOUETTE PARK
k "
akt i Dakvietė n e s d a m i 'V1S^ zy&o ruošos atsa- Jaunimo kongreso ruošimo r a - minii.Hiui.iu.Jtiiin ,
2-įą batų po S kamb. murinto. 11
Cdl 421-0006
k ? r J s l į s T ^ n k a r kun. R a m y b e , dirbo kaip juodi jau- j kalas. Konstruota, kad stud.
metų senumo. Atskiros šildymo sis
Du
Šimt0 v a d o
a m S JaU
Garšva tarti žodį. Jis pasveiki- i ^
™ * * £ ™ 2 L r K
^
f
f"
temos. Garažas. Arti 73 ir RockwelL
SIUNTINIAI
{
LIETUVĄ
no komisijos vardu laureatą Y * * * * Abanute^Rusne Baltru-1 mo kongreso ruošimo komitetas
$58,500.
Turime 4 motoras, labai gera
HELP H'ANTED — MOTERYS
Viktorą Naką. padėkojo mece-' ^ ^ < , G m t f Darnusyte Sau-1 gerai veikia ir leidžia tikėtis, me stovyje, kurios galite įsigyti
BLTŲ
M'OHAMMAa
ir kitus kraštus
geraikongresas
paruoš labai prieinama kaina. Firmų var
natams Kriaučeliūnų šeimai ir'. ^ / ^ a u s k a s , Jonas Marei- Vokietijoje
kad 1979 m.bus
Jaunimo
>i amų pirkimu.- — Pardavimas
GENERAL OFFICE/TELLER
dai ir specifikacijos yra sekančos: NEDZINSKAS, 4065 Arctoer Ave
i
•_
4.~i,-„„ *i^w*; i sauskas, Gražina Vaskelyte ir tas ir pravestas.
Valdymas
Grovrln^
Savinga Aasociatlon wants
a person with some bookkeeping and
skatino jaunimą toliau dirbti
'.
• 7 .„._..
Draudimai — Income Tax
Priešpietiniame antros dienos 1. Westingl»oiise motor, 3 phase, Cldcago, lu. 606S2, tetef. 927-5980
typing for general office-tell«r work.
Votanatas — Vertiniai
. ..- . •
•
1„;^T„: cikagiske Mada Kupcikeviciute.
Part>- wUi gr<ow with AaEociation.
savo darbo posėdyje taryba Ui HJP^ 60 cycle, 220-240 V.
Kali time. 8ee Mr. Gembara Cor
tautos kultūrai ir jos laisvei. ."T.7*\~ ^ ^ ..
,
appointment
•r,
i. J T v • s^ : T^1- ka. Detroitas planavo ir patvirtino valdybos finansinę 2. Kimbfe Motor. 1 phase, Vs H.P iiniiiiiiHiiiHiiiniiiiniinifini
WASfa>*GTO>"
r
apyskaitą už 1977 metus sumo- Į 00 cyctes, 220 V.
SAV1NGS & LOA.V ASSS.
M. A. i I M K U S
Pasaulio
Liet. Jaun.
ats 1
Po
jo sveikinimo
dr. L.s-gos
Knauce-i
y*
i.
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2869 Archer Avenoe. TeL 254-8422
vių dalies
finansavimą,
susida
.tovė
..
u. w
••
-lAon
Chicaga
fmansavo.
O , je 42,915 DM. ir atpalaidavo; s ^^^ M o t o r < s ^^^ x „ ^
NOTART P T B U C
svei vvkde,
hunasEmilija
|teike Sakadolskienę
premiją — 1000
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0455
So.
Kedzie
Ave,
—
778-2283
rė
iš
dr.
Jono
Valaičio,
dr.
Anta
, , . . . XT ;. ,v. . » -,-• • betuvių finansų komitetas, ku- valdybą nuo atsakomybės. Val-| 00 cyiėles, 220 V.
nroom: T A I S E R V I C E
dol.
Nuoširdžiais
žodžiais
: , . . , , .
» . ,. .
kino čeki.
premiją
laimėjusį savo
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C0OKS - WAITRESSES
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Razmos,
O.
Barškėtytės,
G.
4250
So, MapteffooA, teL 154-7480
dybos
pateiktą
sąmatą
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tvarkė
žygio
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legą ir kvietė visus prisiminti
Ali hours avaiiabie. Salary open.
Taip pat daromi VKKT1MAI.
Remytės. J. Ivanausko ir kit". 19«9 metams taryba nuodugniai! j * ^ 5 flj\, 60 cyde, 220-240 V.
OIMINTŲ ttkvi«tiiBal, pildomi
tuos, kurie šiuo metu pavergto- j
Caii Ed or Mane,
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir
Laureatui visa gausi publika pakedeno ir įnešė stambių p a 
je Lietuvoje persekiojami, tei
kitokį* Mankai
stipriai reiškė pritarimą savo keitimų Pasaulio Lietuvių jauni
tiiiiiiiiimimiimmmiuiiiiiuimmimit!
Tetefonuokite —
MAR00N RRCO0N
siami ir baudžiami už savo
mo
kongreso
1979
m.
rengimo
Rosemoat,
lll.
696-4077
Mes
su
50
kitom
namų
pardavi
įsitikinimus, primindama neseną \ **' $
imtnmiHiiiiinmHimiiminiiiimiiBMi! mo ištaigom aptarnaujame pietva
B. Gajausko nuteisimą dešim- j Meninę programą atliko solis- naudai. Priimta sąmata siekia
10?c — 20% — SOTi plgian moke«4te
ož apdraadą nuo rufnieM ir automo karių Chfcagą — tas daug pagrei
iiiniitnitiiiiiitiHiiiMini
čiai metų sunkiųjų darbų sto-'tai Nerija Linkevičiūtė ir Al- 1978 m. 65.750 DM. ir 1979 m.
bilio pas m w
tina pardavimą ir pirkimą.
vyklon ir dar penkeriems me- girdas Brazis, pianinu akompa- 108,500 DM. Kontrolės komi
FnU Time POMHOH «•
NORINTIEJI
FRANK
ZAP0LIS
tams ištrėmimo.
Ateitininkų nuojant muz. Alvydui Vasaičhii. sijos pirmininko -kun.- J \ -Skėrio
S3»»H West S5tb Street
PAJtDUOTI AR PIRKTI
VIZITINIU KORTEUŲ
studentų
buvusį pirmininką Pirmiausia sol. N . Linkevičiūtė perskaitytą protokolą apie val
Our Starting Rates are flexible,
Chieago, minoi<>
arba išnuomoti butą
dybos
finansinę
atskaitomybę
depending upon your experience.
REIKALU
jaunesniųjų globėją, stovyklų padainavo tris dainas: Ko tu
T***. GA 4-8654
paskaitininką V. Naką ateitinin- vaikštai — Budrevičiaus, 0 , ir suminėtas pastabas taryba vizitinių kortelių naudojimas yre mminuimniifiiinmiiiiiimiiimniinmi be jokio įsipareigojimo skambinkit and we offer excellent fringe benefits and working conditkms. For
kų vardu sveikino pirm. D. Sa- i nepyk
ZeDerio. Pasakykite Į apsvarstė, priėmė dėmesin ir graias paprotys. Biznieriai jas pla nnMHMMiiiiiiHHftfntiiininiitiiiiiiHtt mums.
more information pleaae apply in
čiai
naudoja.
Bet
tinka
ir
visų
Įuo
liklytė. Raštu sveikino Skautų j a i j ^ ^ žiedai — ariją iš op. P a v e d ė valdybai ateityje vado- stų atstovams turėti gražias via
Taip pat, abejojant dėl turimo person or contact Mr. Bob Baker
PACKAGE EXPRESS AGENCY
DRAUDIMO, ar norint apdausti
tinęs korteles.
MARMA NOBKIKIENE
akademinio fondo pirm. V. Mi- Fausto. Sol. Brazis padainavo v a u t i s NAMĄ,
AUTOMOBILĮ, GYVYBĘ
Kreipkitės \ "Draugo" adminis
kūnas.
i š Eglės, žalaų karalienės —Į Paskutiniame savo darbo seSIUNTINIAI [ LIETUVĄ ir SVEIKATĄ maloniai jums pa MANOR CARE OF MtNSBALE
tradją visais panašiais reikalais
liahal pacHdanjamos gf*w
rtSles
A MAN O K CARE HOME
Po sveikinimų buvo pakvies- j Kamavičiaus, Patekėk, aušrele j sijos posėdyje taryba išrinko Busite patenkinti mnsų natarnsvi. pr»'kes.
Maistas S Europos sandeUu. tarnaus
2608 W. «» St., ChJcago, n t «0«2».
t*« kalbėti nat* laureatas Vik
ir u '•
^ naujus LB organus. Į V L B vai
512 E. Ogden Ave.
TEI*. — WA 5-27S7
BALYS BUDRAITIS
tas kalbėti pats laureatas Vik-, _ Kacanausko ir anją i s op. "I d M ^*o
pasiūlyta aštuoni
iiiiMiifMMiiiiiiiniiiiiiufiiiiinnnninttiif
4243 W. 63rd St.. Chkstgo. m
toras Nakas. Jis nuoširdžiai; Lituani" - PonechioUo. Po t o ^ ^ ^
siantu balsavimu
Westmont, III. 60559
767-0690
arba
779-9371
kalbėjo, tiksliai vertino savo j d a r abu duetu sudainavo Plau-, . v a l d b išriktiy Svilas R
iiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiHiiiiiiinimiin
312-323-4400
bendradarbių talką, dėkodamas k i a gau laivelis — S. Šimkaus, i Tendzeeolskis A."Linšvs J W
Equal
Opportnnity
Employ«r M./F.
ir savo tėveUams. kurie leido į Qi berneli vientury - Kača-j ^
^
^ Veigel-Pleciiavi- "LIETUVOS ATSIMINIMŲ"
PROGOS — OPPORmNrTIBB
Radijo Valanda jan virš 35 m. tar
savo namus padaryti_jgio i; n a U s k o ir iš op. Don Giovanni j m t ė . Į kontrolės komisiją: A.
nauja New Jersey. N«w York ir CoaVTRAI IK MOTERYS
PROVINCIJOJE PARDUODAMA
^ashmgtonąrenpmobustme^r^ Mozarto.
gofi^^
buvo|Mostvi]^ ^
F. Skėrys ir nectletit Ttetuviarna!
Apdraustas
perkiaustymas
TAVERNA
pnannne. kad is trylikos arti- j smarkiai paplota, nors bisui jie j ^
j j y ^ ^ y L BendruoKaa SfeStadien) nuo 4 Uc! 5 vai. po
2-Pi miegamąf namas. 2 muš gara
piet « WKVD
Stoties New Yorke
Jvairiu atstumų
W A « TEO :
miausių bendradarbių net de- J a u nebėjo. Pilnoj žmonių k a - į m e n ė s
^
^
^^^^
t smo
1330 kil., AM ir nuo 7 iki 8 vaL va.k.
žas. Naujas tvartas. 1 akras žemes.
»7.»
me*f.
FM.
simt buvo 30 kartos žmonių.
, ^ n ė j e „ebuvo lengva dainuoti. | ^ g
^ prel j ^
TeL S76-1882 arte 876-5996
Q ^
Vienas savininkas per 28 metus. 24
Dlrekt. HT. JoknbM i. Stukaa
"Man yra garbė šiandien, O į iškilmes buvo tikrai daug | p a v a d u o t o j u teisininkas J. LuIIIHIIllllilIlIHIlHimilHIUIIIUIIUlUIIUUil mylios į pietus nuo Joliet Jeony's
14S7 Foroe Drlve
Tap, Rome 1 — BOK 291, BneevOte, Por pTogresmve manufactnrer.
kalbėjo laureatas, šiose iškilmė- j susirinkę. Visi domėjosi nauja Į k o š i u a Garbės teismo nariu išMountahvldfs Tf. JI. O70S2
HL 69497. Td *15 — 237-S336.
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STEE SUTTER OPER.

Rimtas Namy
Pardavimas

VIKTORUI NAKUI - JAUNIMO PREMIJA

PLUMBI NG

Typewriter Seroceman

V A L O M E

Valdis Real Estate

O V I NG

PARDAVIMUI

BELL

REALTY

Budraitis Realty Co.

U) 5-9500

LAUNORESS

A. V I L I M A S
M OV I NG

Wire Drarwbender Oper

TELEVIZIJOS

HOUSEKEEPERS

A. T A. DR. JONUI PUZINUI

'»•<

BURIAVIMO VARŽYBOS
APLINK PASAULĮ

Legend. Tad sugrįžus į Ports
— Čilėje už 4 dol. veža 50 my
mouthą j a m teko trečia vieta. lių autobusu ekskursijoj iš
Santiago į Andų kalnus.
Praeitais metais, rugpiūčio
AL T.
27 d., iš Portsmoutho uosto,
Anglijoje, išplaukė 15 burlaivių
varžytis, kuris jų greičiau api
plauks aplink pasaulį. Kelionė
užtruko 7 mėnesius ir buvo nu
Penkerių Metų Mirties
plaukta 30.000 km. Lenktynes *
laimėjo "skrajojantis olandas"
Sukaktis
Cor van Rietschoten iš Roter
damo, su savo burlaiviu "Fly
er", kuris padarytas iš aliuminijo, buvo 19,5 m ilgio, svėrė 25
tonas ir turėjo 600 kv. metrų
A. a. Marytė Balkauskaitė (kairėje) su draugėmis
bures. Burlaivio ekipą sudarė
Am A.
11 žmonių. Visi jie buvo pri
tyrę burlaivių jūrininkai. Tarp
MARYTES AITVLINIMUI
jų ir medicinos daktaras. Kad
Stebėdama pražilusias pušis Matu, Juozas atostogose iš Karo neapsunkintų laivo kroviniais,
Jau suėjo penkeri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė
saulės lakbs ružavų kalnų to laivyno. Daug svečių sukviesta net maistas įgulai buvo parink
iš
mūsų
tarpo mylimą vyrą ir tėvą, kurio netekome 1973 m.
tas
iš
sausai
užšaldytų
produk
liuose, kai balta žemė aplinkui kukliam Arelphi St. bute paro
bal. 16 dieną.
kvėpuoja šerkšna per balzganą dyti "viešnią iš Lietuvos". Šito tų. Dieną ir naktį buvo buriuo
Nors laikas tęsiasi, bet mes jo negalėsime užmiršti. Lai
ta didžiausiu greičiu, kad tik
miglą, prisimenu Marytę.
užteko: "Iš Lietuvos".
gailestingas Dievas suteikia jam amji^ą ramybę.
laimėtų varžybas. Tad "Flyer"
"Nuvažiavus į Škotiją būtinai
"Man patiko atviras Lietuvos sugrįžo j Portsmouthą pirmas,
Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos balandžio 23 d.
turi sutikti Balkauskų Marytę", veidas — eik, kur nori, laukai
T. Jėzuitų koplyčioje.
man bruko į rankas pundą laiškų. netverti" — pasakojo linksmu dvi ir puse dienos greičiau už
Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįsta
Taip mudvi susitikome Glasgo- veidu. Ją visur lydėjo giedra ir kitą burlaivį.
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti
ve per Velykas 1940 m. Marytė, juokas. Visiem su ja buvo gera
už a. a. Fausto Stundžios sielą.
Pirmą etapą iš Portsmoutho
vyriausia sesuo šeimoje, kurios pabūti, lyg kiekvienas jai buvo iki Kapštato "Flyer" nuplaukė
Nuliūdę: jžmona Bronė, sūnūs Viktorą* ir
motina mirus anksti. Tėvas, sese g:minė. Marytę išnešė tėvai ant per 38 dienas ir 21 valandą. 311
Kazimieras, duktė Kristina
rys Matilda, Lina, Elzė, Adelė, rankų, bėgdami nuo karo, ir taip dieną burlaivio ekipa pastebėjo :
broliai — Juozas, Pijušėlis. Ade ji pasiliko lyg paženklinta savo savo konkurentą burlaivį Kings i
lė ištekėjusi, Elzė susižiedavusi su dalies — brangino viską, kas lie Legend Tai buvo praplaukus
tuviška per visą savo amžių, su 20000 km! Dieną ir naktį t a s
savo
giminėmis ir su gimtine Lie konkurentas nebuvo išleidžia-1
ŠVENTASIS JURGIS.tuvoje palaikydama glaudų ryšį. mas iš akių ir pirmąją distanci
(Atkelta iš 3 psl.).
Šita visa paminėjo "Jotvingis" ku ją 26.000 km Flyer nuplaukė
gaus. Ieškant užtarėjo pas Dievą, nigas Guta per jos laidotuves per 933 valandas, laimėjęs dvi
lietuviui savas šventasis bus visa 1977 metais kovo mėnesio pra valandas pirmavimo.
A. A.
da arčiau širdies. Nuo vaiko die džioje.
Per antrąjį etapą plaukiant
nų visą amžių kentėjęs pats nuo
A N N A NORUSEVIČIUS
Mudviejų draugystė daugiausia Indijos vandenynu iki Aucklannepagydomos kaulų ligos arkiv.
MOCKUTE
Matulaitis bus jautrus užtarėjas per laiškus truko visą tą laiką. Su do, Naujojoje Zelandijoje, Flyer
Gyveno Chicago, Illinois, Brighton Parko apyltiems, kuriems ir moderniškiau sitikome keletą kartų Londone, pirmavimas sumažėjo iki 45 miMirė bal. 16 d., 1978, 11:30 vai. vak., sulaukęs senatvės.
sia medicina neįstengia padėti. Edinburge, Glasgove ir Toronte. , nučių. Tačiau perplaukus Didįjį
Gimė Lietuvoje. Tauragės apskrityje. Amerikoje išgyveno 54 m.
Reikia tikėtis, kad Jurgio Matu Ji mus aplanke "pakely pas sese- i Vandenyną bei Pietų Atlantą
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs Algirdas Norris, marti
laičio beatifikacija jau ne už kal r{ Matildą", kuri ištekėjusi L a b - ' ^ p a s i e k u s R i o d e J a n e i r o >
Nina ir Danny Norris, 3 anūkai, sesuo Josephine Lukošius su šeima,
i j
^^
nu. Miręs tik prieš 50 metų, al radar* Suspėdavo visur irmavQ 5 9 valando.
brolis Stasys Mockus, brolienė Prane, sūnėnai ir dukterėčios, bei
.\ew
Yoncą
pas
Barbutę
,
sesers
toriaus garbėje jis sugrįš atgal į
mja
kiti giminės, draugai ir pažįstamiVelionė buvo našlė a. a. Anufro ir sesuo a. a. Stella Belunski,
žemę gyventi su mumis. Lengva dukrą. Maniau dar ir į WhiteKelyje iš Rio de Janeiro į
kuri mirė šį mėnesi, bal- 11 dieną.
jam bus suprasti mūsų reikalus horse pas mus atsibus pakely į
Kūnas bus pašarvotas antrad., 6 vai. vak. Eudeikis-Daimidir rūpesčius, nes savo'esmėje mū kur nors, bet į laišką atsakė Lina Portsmouthą konkurentas Kings
Gaidas
koplyčioje, 4330 S- California Ave.
Legend
sumažino
savo
atsiliki
sų dabarties raikalai ir rūpes — paskui Elzė Paskauskas — MitLaidotuvės įvyks ketv., bal- 20 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus
čiai yra tie patys, kaip ir jo lai chell: "Mes jos visi pasigendame, mą, bet nebegalėjo sumušti re
atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos bažny
bet
ji
užsitarnavo
savo
poilsį
ir
ar
kordą.
kais.
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų
Amerikoje jis lankėsi du kar tinosi prie dangaus vartų su ran
bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Tenka
pripažinti,
kad
pirme
tus. Po pirmojo vizito jis rašė: komis, pilnomis gerų darbu, kad nybę laimėjo pinigas. Olandas
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
''Žiūrint į Amerikos lietuvius, ne mes visi čia pasilikusieji būtume Cor po kiekvieno etapo vis pa
lyvauti šiose laidotuvėse.
taip užtikrinti, mūsų širdys su vil
jučiomis apima rūpestis: kas bus
keisdavo senas bures naujomis,
Nuliūdę: Sūnūs, marti ir anūkai
timi būtų ramios".
su jaunomis kartomis, ar jos ne
sumokėdamas už tai po pusę
Laid. direkt. G. Daimid ir D. Gaidas, Tel. 523-0440.
paskęs amerikiečių — anglų jū
Marytės atminimas, kaip Auro milijono frankų. Tokios pra
rose? ar neištautė;?" (Jurgis Ma ra Borealis švyti vaivos juostos bangos negalėjo sau leisti Kings
tulaitis psl. 75). Ar ne tokiais rū spalvomis visiems gausingiems jos Legend savininkas, plaukęs su
pesčiais lietuviškoji išeivija gyve giminėms, draugams, pažįsta senomis burėmis.
na Šiandien?
miems ir visiems
lietuviams, Trečioji vieta teko Belgijos
Brangiam
Nesutarimai mūsų partijose, nes ji mylėjo savo tėvų žemę ir burlaiviui 'Traite de Rome".
organizacijose, veiksfiiuose, kolo padėjo visur, kur tiktai galėjo ir
Išplaukiant iš Rio de Janeiro šis
nijose, politinėje ir kultūrinėje sugebėjo.
burlaivis buvo atsilikęs 88 vai.
t a i p netikėtai mirus, jo ŽMONAI, sūnui AI/JIMLANTUI,
veikloje bei spaudoje nebūtų jam
Aguona
nuo Flyer ir 28,5 vai. nuo Kings
dukroms ALDONAI CEPENIENta ir ŽIVILEI TAMO
jokia naujiena. "Gaila Lietuvos
ŠIŪNIENEI ir j ų šeimoms reiškiame giliausią užuojautą
... tos partijų rietenos gali sunai
ir kartu liūdime.
kinti Lietuvą", apgailestavo Ma
Juozas i r Ada Matekūnai
tulaitis Kaune tik keliolika dienų
Andrius ir Aiė Butkūnai
prieš savo mirtį.
O komunizmo dviveidiškumą
(LIUDAS SAKALIMS)
niekas negalėtų geriau nusakyti,
Savanoris-kurėjas, Lietuvos laisvės kovų invalidas. Vyties
kaip Matulaitis: "Tiek mūsų Baž
kryžiaus
kavalierius, Sibiro tremties kankinys, gimęs 1894 m.
nyčia kentėjo prie caro, dabar ir|
rugp. m. 25 d. Rudaminos par., Lazdijų aps., mirė 1978 m. bavėl naujos kančios, ir tai vardan
lan. m. 14 d. Lietuvoje.
sąžinės laisvės. Dieve, koks keis
Liūdėdami liko žmona Juzė, trys sūnūs su šeimomis, bro
tas šis pasaulis!... Tie patys žmo
Gyveno Burkank, California. Anksčiau gyv. Cicero, Illinois.
lis Bernardas, jo vaikai su šeimomis, gausūs giminės Lietuvoje
nės, kurie neseniai kovojo prieš
Po ilgos ligos mirė bal. 15 d., 1978, 4:15 vai. popiet, su
ir Amerikoje.
cenzūrą, prieš spaudos laisvės
laukus 89 m. amžiaus.
Pamaldos už jo vėlę bus baland. m. 22 d. 10 vai. Tėvų Jėzu
varžymą, dabar neleidžia kitokių
Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 7o m.
itų koplyčioje.
pažiūrų laikraščių... Tie žmo
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 sūnūs: Bernard Kukta,
nės, kurie taip karštai reikalavo
Liūdintis brolis BERNARDAS ŽUKAUSKAS
Frank Kukta, Richard Kukta, marti Lori, anūkas Greg Kukta,
susirinkimų ir susibūrimų lais
2 seserys: Pat Bernotas su vyru Joseph ir šeima ir Stella Shimvės ir žodžio laisvės, dabar kito
kūnas su šeima, brolis Stanley Andrulitis ir kiti giminės, drau
gai ir pažjstami.
kiu nuomonių žmogui neduoda
nė lūpų praverti... Jie seniai rei
Kūnas pašarvotas Hollywood Hills. Forest Lawn koplyčioje.
kalavo visiems lygių teisių, o da
Laidotuvės įvyks antrad.. bal. 18 d. iš koplyčios bus atly
bar jas pripažįsta tik savo šali
dėta j gv. Kazimiero parapijos bažnyčią, Los Angeles, kurioje
ninkams... Kaip gi dažnai čia tai
9:30 v. r. įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
komas laukinio nedorėlio doros
Gyveno Chicago, Illinois, Bridgeporto apyl.
maldų bus nulydėta į Hollywood Hills, Forest Lawn kapines,
dėsnis" (J. M. psl. 129).
Los Angeles.
Mirė bal. 15 d., 1978, 7:04 vai. vak.. sulaukęs 75 m. a m t
Ar ne lygiai taip pat komunis
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 29 m.
tai elgiasi šiandien visuose pasau
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Sūnūs, marti ir anūkas.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Audronis, marti Marilio kraštuose, kur tik jie laimi
lyn,
anūkė
Adrienne,
ir
kiti
giminės,
draugai
ir
paž^tami.
pergalę?!
Atrodo, kad savasis šv. Jurgis
Priklausė Vytauto D. saulių Rinktinei,
gali pasidaryti ne mažiau popu
Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje, 3354 S. Halsted
liarus Lietuvoje, kaip buvo jo
Street.
bendravardi?. Jurgis Matulaitis
Laidotuvės įvyks treč., bal. 19 d. ii koplyčios 9 vai. ryto
bus paguoda ir užtarėjas kenčian
bus
atlydėtas j Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks
čiai tautai kovoje su raudonuo
žmoną ANT/LNINJį, sūnų LINA su žmona DALIA,
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nuly
ju slibinu. "Vis ta Maskva, kuri
dėtas j Lietuvių Tautines kapines.
dukrą RAMUNĘ su Tyru bei anūkus nuoširdžiai už
tiek laiko buvo pavergusi, prie
Nuoširdžiai kviečiame visus r gimines, draugus ir pažįsta
vartavusi, žalojusi mūsų tautos
jaučiame ir kartu liūdime.
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
dvasią. Dieve, kada gi tai baig
sis!", tokiais žodžiais pats deja
Marija. Lemas ir Q&\n& 5ai©ru!»a!
Na!i5dę: Sūnus, marti ir aasūkė.
vęs, arkiv. Matulaitis išgirs savos
Giedre !.• Alfredas šau!!a!
Laid. direkt. P. J , Ridikas, teL 927-1311
tautos raudą ir nuneš ją prie
Galybių Viešpaties sosto.

Faustas Stundžia

A. t A. PROF. JONUI PUZINUI

A. t A. Kpf. LIUDAS ŽUKAUSKAS

A. + A. A N N A

DRAUGAS, antradienis, 1978 m. halanrižio- mėn, 18 d.

1978 metų balandžio 14 d. Čikagoje mirė profesorius
daktaras

A.f A,
J ONAS PUZINAS,

Lituanistikos instituto narys, vienas steigėjų, ilgametis
Istorijos skyriaus vedėjas, LI rengiamos "Lietuvos isto
rijos" Redakcinės komisijos pirmininkas, buv. Vytauto
Didžiojo i r Vilniaus universitetų profesorius, dekanas,
ėjęs rektoriaus pareigas, Pabaltijo u-to profesorius ir
rektorius, daugelio mokslo darbų autorius, archeologas.
Reiškiame užuojautą našlei KONSTANCIJAI, SŪ
NUI, DUKTERIMS, artimiesiems ir visai lituanistų ko
legijai.
lituanistikos Instituto Prezidiumas,
Taryba ir Istorijos sekcija

E U DEIKIS
UUDOTUVTC DIREKTORIAI
DOVYDAS P. GAIDAS Ir 0ERALDAS F. DAIMID

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 So, California Atenue

Telefonai LA 3-0440 ii LA 3-9852
4605-87 Soufli HermHage Avenua

Telefonas — YArds 74741-2

Mažeikai Evans
Laidotuvių Direktoriai
6 8 4 5 SOUTH VVESTERN AVE.
Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL 737-8601

PETKUS
TĖVAS

IR Š O N U S

M A R Q U E T T E FUNERAL H O M E
rBYI

MOMBUTUKOS KOPLYČIOS

2533 Wtst 71 St.

Tai. GRovenhiII 6-2345-6

I4I0 So. 50th Ave., Cicero T0wnfaall 3-2108-9
AIKATl

tCTOMOBlUAMS

STATYTI

LABUTIS

A. t A. SERGIEJUS RADZV1CKAS

A. t A. MARTYNUI STONIUI mirus,

LAILX>TUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviai Laidotuvių Direktoriuj Asociacijos Nariai
ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS
8307 SO. LTTUAMCA AVE.

TeL YArds 7-3461

STEPONAS C. LACK (LACKAWIOZ) IR SONOS
2314 W. 23rd FLACE
VTrtfaia 7-6672
2424 W. 69th STREET
TeL REpublic 7-1213
11028 Sootiiwest ffigkttay, Palos Hills, HL
TeL 974-4416

PETRAS MELIONAS
434g SO. CALIFORNIA AVE.

TeL LAfayette 3-3972

JURGIS F. RUDMIM
3319 SO. LITUANICA AVE

TeL YArds 7-1138-39

POVILAS L RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STBfflT

TeL YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1446 SO. 56th AVE, CICEBO, ILL,

TeL OLymptc 2-1663

PKAUOAS. anfeaateus, 1978 is. balan3zio aen. 15 d.

IŠ ARTI IR TOLI

X Kun. Juozas Prunskis,
Amerikos Lietuvių Tarybos cen} trinės būstinės informacijos veį dejas, išvyko kuriam laikui po
ilsio. Grįš balandžio pabai
goje.

J. A. VALSTYBĖSE

KANADOJE

— Simas Kudirka vėl buvo
— "Saulėgrąžų sala" Los An
geles scenoje. Vyt. Alanto 3-jų rodomas JAV televizijos 7-tąjį
veiksmų komedija balandžio 29 tinklą kovo 20 d., programoje
d statoma Thomas King Starr "To Tell the Truth". Speciali
X Cicero Lietuvių namų sa
mokyklos salėje, Los Angeles, komisija turėjo atspėti kuris iš
vininkų susirinkimas įvyko ba
Calif.
Komediją režisuoja D trijų buvusių jūrininkų yra S.
X Si. Xavier kolegijoje ba- landžio 11 d. parapijos salėje.
Mackialienė. Dekoracijos Povilo Kudirka.
landžio 6 d. įvyko tarptautinė pirmininkavo Leščinskas, seJasiukonio. Vaidina Barauskai— Ottawa v Ont., Pabaltiečių
diena, kurioje dalyvavo ir lie-' kretoriavo Paulėnas, K. Razma
į tė, Jati'llanė, Zelenytė, Dovydai- vakaras, surengtas parlamento
tuviai. Buvo parengta maža ^ ^ pranešimą apie iždą. Daj tis, Matas, Stančikas, Prišman- rūmuose kovo 1 d., rado at
parodėlė su lietuviškais audi- lyvavo
Marąuette Parko liet.
tas ir Žukas. Dovydaitienė ir garsį ir vietinėje spaudoje. Dien
niais, lėlėmis ir gintaro papuo- ; ^jaų
savininkų atstovai J.
šalais. Buvo taip p a t ir lietu- Skeivvs, J. Janušaitis ir S. Pat-j Lietuviai respublikonai balandžio 5 d. sv. Antano parapijos salėje gieda "Ilgiausių Metų" savo garbės Tumienė — rež. padėjėjos.
raštis "Ottawa
Journal" iš
irminiūkui
0
sekretorius
—
Hot
Springs
lietuviai
Va
viškų pyragėlių. Gražiausias l a b ? u " j janusaitis skaitė pas-1 P
J *"" Kimbarkui jo 81 gimtadienio prcga. J. Kimbarkas yra Cicero, UI., miesto
spausdino ilgoką skiltį apie žy
NuoLr. V. Račkausko sario 16-tosios minėjimo proga mesniuosius vakaro dalyvius ir
momentas buvo Alvydės Eitu-. jcaitą c^pie prekybos galimumus.
pasiuntė rezoliuciją į "VVashing- dvi nuotraukas. Vienoje jų R.
tytės pasirodymas su kanklė-1 Susirinkime buvo svarstomi naton, D. C. Jie gavo po ilgą at O. Šiūlytė kalba su opozicijos
mis. Nors mūsų pasirodymas, j m u savininkus liečia reikalai.
sakymo laišką, pasirašytą Hcd- vadu J. Clarku, kitoje — L
kaip sako G. Reinytė, buvo ga-Į
. . ^
na kuklus, palvginus su kitom! * Marąuette Parko lietuvių
ding Carter m , viešųjų reika- j gturmienė su min. N. Cafiku.
lų sekretoriaus asistento Vai- j Parlamento leidinys "House of
daivvavusiom tautinėm grupėm,; ***** savininkų draugijos sus>
i TOMO VENCLOVOS KNYGOS kas, žinoma, laikytina teigiamu stybės departamente. Laiške j Commons Debates" įdėjo senaDOM£KIM£S
bet'vistiek įrodėm, kad mūsų \ rinkimas bus balandžio 21 d
SUTIKTUVES CHICAGOJE
MARQL*ETTE PARKU
momentu. Šalia įvairių visuo užtikrinama, kad Valstybės de-; torių pareiškimus, padarytus
kultūra gyva ir kad jaunimas: penktadienį, < vaL vak. Švč. M.
Mari os Gimimo
Yra
palaiko tautines tradicijas.
I
J
P"- ^ ^
Chicagoje lietuviškas centras
Pirmosios laisvajame pasauly- meninių buitį ir kasdienybę partamentas laikosi pavergtų, senato posėdyje, kuriame buvo
s v a r b i ų TfSkalų
aptarti
pr0ga
Baltijos
valstybių
v Daihojo
Dailios zodzio
žodžio koncertas,
koncertas I ^ ^
* skai- vis dar yra Marąuette Parko! je poeto Tomo Venclovos kny- ryškinančių skičų buvo ir su po- tautų atžvilgiu tos pačios poli- atsilankę
X
^ paskaitą, kurią
utinhl
ėl tikos ir gina žmonių teises, konsulai
J
ir premijos rašyt. Anatolijui
tys Census Area Stabilization lietuvių kolonija. Čia susitel- gos
Tokių rezoliucijų buvo pasiųsta
Kairiui įteikimas bus ateinantį; * .
kusios lietuviškos prekybos, Ii-1 Chicagoje buvo praėjusi sekma- rusai nepruma lietuvo į astropirm.
John
S.
Ignabeveik iš visų minėjimų ir pa~ Sudbury, Ont^ tikinčiosios
- ~ J - ~ * -^
- n autus, jog
sekmadienį, balandžio 23 d, 3 szak.
'
6 šie nori skristi su
Kviečiami visi nariai da-! goninės, parapija, mokykla, Ma- į dieni 3 vaL p. p M.
K
Čiurlio.
.
,
.
.
.
.
.
.
.
našius
atsakymus
visos
koloniLietuvos
diena, sujungta su šv.
x
vaL p. p. Jaunimo centro sa lvvautL
i ^ J 0 8 aukšt. mokykla, vienuoly-1 nio galerijos patalpose. Jaunimo, v_sa šeima. Jeigu skičai viem jos gavo iš Valstybės departa-1 Kazimiero švente, praėjo sėklėje. Sol. Dana Stankaitytė at
nas. Jeigu kada Marąuette; centre. Knyga, kaip žinome, buvo įdomesni, o kiti mažiau mento Bet geras yra jau M i s • * • » * • Misijos koplyčioje per
tai du ilgesni vaidini
X Septintosios metinės Iie- Parko lietuviai išsisklaidytų,, praėjusių metų data buvo išleis- i įdomūs,
liks koncertinę programą, akompamaldas surinkta 290 dol. Be
panuos muz. Alvydas Vasaitis. tuvių Foto parodos rengimo k o - ; b ū t ų n u o s tolis visam Cbicagosjta Algimanto Mackaus Knygų mai "Generalinis dvasios va susirašinėjimas ir pavergtųjų
to,
ta proga airių parapijos kle
Romanas "Po Damoklo kardu" , mitetas primena, kad hetuviai j u e t u v i u gyvenimui.
leidimo fondo. Sutiktuvių po- das" ir ^Kiaušinienė" iš akto- priminimas.
— Los Angeles birutiečių vi- bonas R. J. van Berkel paauko
jau sulankstytas ir yra knygų fotografai ruoštųsi savo darbų; N a t ū r a l u k a d Marąuette Par- piete surengė Santara - Šviesa. į n u I ^ " " " ^ e n g i a u pastanjo 100 dol. ir kun. Antanas Sa
vai nunai
kom
rišykloje. Sekmadienį ji bus ga- parodai įvykstančiai lapkričio i f e o sėtuvių koloni jos likimu rei- Jon atvyko ir pats autorius. I « £ ^
?
&**
" , t o t a l i a m e susirmkime išrinkta
111 1011
»• išskyrus pirmąjį,; nauja valdyba: pirm. Rūta Sa- bas 100 dol. Tad iš viso t a pro12—12 d. Čiurlionio galerijoje, j k i a gintis j a u dabar, šia ko- Poniete atidarė i r i a i vadovavo P "
Įima įsigyti.
kuris perpintas sklandžiais hu-1 kienė, vicepirm. A. Audronienė,! f*_ f ^ ^ J ) 1 ^ 0
J * ^
- v tai Ši paroda yra visų lietuvių f o j i o m j a rūpinasi Marąuette Parko L ū ^ M o c k t o J
X Bronė ir
misijoj Religinei šalpai surinkta
moristiniais
eilėraščiais,
nebeĮ
sekret
M.
Gasparonienė,
iždin.
iš Detroito buvo atvykę į savo tografų išeivijoje darbų paroda, j u e t u v i ų namų savininkų organi- Įdomiausi ir labiausiai in
490 doll
sūnaus Viktoro Nako premijos Rengimo komitetas kviečia pa- į ^ ^ kuri turi apie 800 narių, triguojantys buvo paties poeto labai pagavo publiką. Kalbant', ir korespondentė N. Apeikienė,
— St. Catharines, Ont^ buvo
gavimo iškilmes, kuriose sekma rodoje dalyvauti ne tik J A V , ; B e t p i r m i n i n k o Juozo Skeivio Tomo Venclovos pasipasakoji apie publiką, Šiuo atveju ji bu-, narė — Marija Kairienė-Rovo
gana
senyvo
amžiaus,
toberts
suruošta
paroda
"Kovojanti
dienį buvo įteikta Kriaučeliūnų bet ir fotografus iš Australijos, t e i g i m u nario mokesti užsimo- mai iš jo sovietinės ir pastaro
Lietuva". Tai gausus ir kruopš
šeimos įsteigta a. a. Eugenijaus Europos, Kanados. Pietų Ameri-! k ė ; j u s i ų > T a t i k a p f e 3 ^ ^ ^ sios vakarietiškos patirties, lie dėl ją išjudinti nelabai buvo
lengva,
bet
iš
kitos
pusės
nerei
t
u s rinkinys Broniaus Kviklio,
Kriaučehūno
vardo Jaunimo kos ir kitur. Parodą Uečiančiais j susirinkimus tesilanko apie čiant knygų leidybą, aplamai
kia
norėti,
kad
kiekviena
frazė
gyvenančio
Chicagoje. Parodą
premija. Pirmadienį A. Nakas ' reikalais kreiptis į Romą Bar- 80—100 narių. Tai rodo. kad literatūrą ir pan. Užmegztą su .„
iš Toronto atgabeno
skautų
nuolatinis mūsų bendradarbis, \ tušką, Lietuvių Foto Archyvas, namų savininkai nelabai rūpi pirmininkaujančiu dialogą poe iššauktų juoką. Užtenka, kad
malonu
klausyti.
veikėjai
—
V.
Skrinskas,
C.
aplankė redakciją
ir pasitarė į 2345 W. 56 St., Chicago, DL nasi šios apylinkės problemo t a s pratęsė ir gyvu pokalbiu su
Senkevičius,
V.
Sendzikas
ir
L.
įvairiais
spaudą
liečiančiais j 60636.
Linksmojo vieneto kolektyvą
mis. 0 problemų yra. Vanda gausia popietės publika. Gale
Kalinauskas.
Buvo išdėstyta
klausimais.
]oekį liet. knygų, lizmas, apgriuvusios gatvės, dar paskaitė kelis eilėraščius iš sudaro plakatų piešėjas ir garso
x mitmj
400
leidinių
antisovietinio,
taip
X Už a. a. Leonardo šimučio, ; M D n i
.. p as k e :btu išpardavv artėja pavojai pakeisti koloni išleistos knygos ir mintinai pa efektų tvarkytojas Vincas Lu
gi ir prosovietinio turinio, apie
mirusio prieš trejus metus, sielą 1 m u ^ a t p i g i n i m u pasinaudoda- jos veidą, tai visų rūpestis.
deklamavo iš pačios naujausios kas, šviesų tvarkytojas Jonas
50 įvairių plakatų, originalių
šv. Mišias Marijonų koplyčioje mi, užsisakė: A. Alčiauskas iš
Namų savininkų organizaci- savo kūrybos. įkvėptos nesenų' Kaunas, vieneto vadovas ir pats
partizanų rankraščių, tremtinių
atlaikė "Draugo" adininistrato- Tampos. Schwartzas iš Orwings! jos valdybos budi. kad ši apy- Australijos kelionės įspūdžių. į vaidinąs Alg. T. Antanaitis, Jūlaiškų bei gausybė nuotraukų,
rius kun. P. Cinikas, MIC, da Mills, K. Balvs (Dearborn Hts.),l linkė išliktų nepakitusi, kad Į Poezijos bičiuliai čia pat turėjo rate Jakštytė, Vaigalė Kavaryškiai vaizduojančių Lietuvos
lyvaujant velionio šeimos na Lena Masionis (Plains), Gusta- lietuvis jaustųsi šeimininku. į progos įsigyti naująją knygą su liūnaitė, Dana Nolte, Juozas
tragedijos laikotarpį nuo jos
riams ir lietuviškų organizacijų vas Lekšas (Ft. Lauderdale),| Valdyba lanko politikus, juos poeto autografu. Įdomios, kon-j Aleksiūnas, Eugenijus Būtėnas,
pavergimo dienos.
atstovams.
j C. Choromanskis (Hamilton), j kviečia į savo renginius, pri- densuotos popietės programa' Juozas Kapačinskas ir Jurgis
X Operos choro Dainų šven JA Poderienė (Baltimore). Au-' stato problemas, pateikia pagei- buvo tikrai pavyzdinga, užtru- j Riškus.
— Tautybių savaitė — Kara
tės repertuaro repeticijos vyksta'
M^ovaMen*. Br. Palių- davimus,
Tekstų autoriai įvairūs, tai
kusi tik valandą su trupučiu.
vanas Toronte bus birželio 23
kiekvieną penktadieni S vai. lionis (ciceriškiai), K Grinius i Balandžio 21 d. Marąuette
Antanaitis, Gustaitis, Dovydė
— liepos 1 d. Šiais metais jame
vakaro Jaunimo centre. Norin (Chicago), Kurt Anden (Las Parko lietuvių parapijos salėje
ANTRO KAIMO
nas, Stakauskas, Aleksiūnas ir
dalyvaus 58 paviljonai, jų tar
tieji dalyvauti Toronte Dainų ; Vegas), F. Mickūnas (Athol). , šaukiamas Namų savininkų or
PREMJERA CHICAGOJE
daugelis kitų mažiau ar dau
pe ir "Vilnius", kuris bus įreng
šventėje kviečiami atvykti i
giau žinomų ar ir nežinomų as- Inž. Vidugiris praveda LB Vakarų t a s Prisikėlimo salėse. Pernai
ganizacijos įprastinis narių suapygardos suvažiavimą Los Ange
šias repeticijas ir išmokti visas j x Kun. Juozas V. Kluonius, irinkimas.
Reikia atkreipti
Taip jau buvome įpratę, kad į menų
50 Karavano paviljonų aplankė
les balandžio 2 d.
reikalingas dainas. Ypač kvie- | Mackinaw City, Mich., siųsda- • dėmesį_ Kiekvienam nariui yra į linksmasis teatro vienetas Ant-1 Linksmajam vienetui, glosNuotr. A Guibinsko apie 2 mil. žmonių. Karavanas
čiami visi, Irorie anksčiau y r a ; mas prenumeratos mokestį, at pareiga siisirinkime dalyvauti \ r a s Kaimas išskirtinai priklauso j tančiam prieš p'auką, linkėtina
Toronte pradėtas organizuoti
dainavę Operos chore. Penkto-, siuntė ir 25 dolerių auką, tuo ir jungtis į bendrus darbus, j Chicagai, čia daugiausia pasiro-jir toliau neprarasti kūrybinio
19S8 m. Tais metais dalyvavo
ji Dainų šventė įvyksta Kana-, būdu gražiai paremdamas jsavo j Re]]6& veiMai ^ l ė š ų < ^ ^ g^jdydavo, retkarčiais išvykdamas j užsimojimo, nes humoras mums
29 tautinės grupės. Dabar su
doje liepos 2 d. Atvykę į šias dienraš į. Jis skelbiamas "Drau •idarumo narių tarpe. Valdyba' iš Chicagos į kitas kolonijas, 1 'abai reikalingas. Kitas speksidomėjimas Karavanu y r a ga
repeticijas, sužinos ir visas šią go" Garbės prenumeratorium, balandžio mėn. 22 d, šeštadie- kur buvo įvairiai sutiktas. Pas- \ taklis įvyks ateinantį šeštadie
na didelis ir kaikuriem paviljo
šventę liečiančias informacijas. Maloniai dėkojame.
nį, Marąuette Parko parap. sa- taraisiais metais Antras Kai- nį Playhouse ir dar kitą sekmanam
(komercinio
pobūdžio)
Prašomi dalyvauti.
lėje
ruošia
specialų
banketą.
Į
nias
dažnai
gastroliuodavo
ki]
dienį
Jaunimo
centre.
pelningas.
Kiekviena
dalyvau
X Stasys Garnauskaa, "DrauMIUJONAS ŠVARAI
X Žurn. Algis Rukšėnas, kny
L.
Gal.
ji
kviečiamas
sen.
Frank
Savictuose
miestrose
ir
net
šįmetinę,
janti
grupė
turi
įmokėti
centrui
i go" artimas bendradarbis Det03
f
Meras Bilandic nusprendė pa 1,000 doL
f . "P?* ° ^ ° f
^ ^ i r o i t e . radęs pamestus 10 dole- kas. aid Jakšy, kongr. Beatty ; naujai paruoštą programą pair dr. Viktoras Stankus praėjusį
Ls
BTKŽKNŲ
KLUBO
ir
kit.
Bus
proga
ir
jiems
parodė
pirma
ne
Chicago
je,
bet
skirti
specialiai milijoną dole
rių ir nesuradęs jų pametėjo,
Šeštadienį iš Clevelando lankėsi j a t g h m t ė ^ ^ U e t u v i škajai spau-! sakyti savo pageidavimus. Ban-, New Yorke. Bet praėjusį šešVEIKLOS
rių, kad Chieagos miestas šį
Chicagoje, t a proga "Drauge' dai paremti Labai ačiū.
keto metu programą atliks soL|tadienį Antras Kaimas davė
Dėl narių sumažėjimo klubo \ ******* b ū t u S*™ apšvarin- i n i i K M M i i i i i f i i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i i i i i i n i i i n
įsigijo knygų, o vakare stebė
Irena Petrauskienė, AK. Šidagis, | spektakli Playhouse salėje ir
veikla pastaruosius kelis metus tas.
X Juozas Saplys, Milford,
jo Antro kaimo spektaklį.
žemaičio su dzūku dialogas, kurį, čikagižkiams.
4 MIL PABAUDŲ
buvo susilpnėjusi, bet praeita
X Antanas ir Marcelė Pakel- Mich., didelis lietuviškos knygos attiks Vacys Petrauskas ir Ona
Programa nauja. Tenka pačiaL nuoširdūs čikagiškiai, ma mylėtojas, užsisakė "Drauge" Smith. Banketo ruoša rūpina-1 sakyti, kad ir pats vienetas yra sis visuotinis narių susirinki
Yra sudaryta Chieagos tar
loniai pasveikino "Draugą" ir papigintomis sąlygomis įvairių si pirm. Juozas Skeivys su tai- j naujesnis ar gerokai pasikeitęs. mas, kuris buvo daug gyvesnis nautojų grupė, susidedanti
iš
nei pastarųjų kelių metų, teikia vyrų ir moterų, kuri rašo pa
įteikė 10 dolerių auką. Dėko leidinių už apie 80 dolerių.
kininkais St. Patlaba, Alf. Gu- Jame po penkiolikos metų
^ \ ^ ^ ^ ^ ^ ^ y ^
jame.
baudas automobiliams, kurie
,,dausku,
K.
Repšiu,
Cicėniene.•
matome
gana
pajėgaus
akto-i
^
X "Grandies", tautinių šokių
X Liet. Bendruomenės Wau- grupės, tradicinis vakaras buvo Į Programai vadovaus Vacys Pet- • riaus Romo Stakausko, kuris į TSrinkta nauia valdvba.
prie statymo stulpelių užsistovi j
ku- ilgiau, negu jų įmesti pinigai!
kegano apylinkės valdyba, su balandžio 15 d. Jaunimo centre, j rauskas, laimės šuliniui — Sta- i šį kartą žiūrovų eilėse. Naujoji
rios pirm. yra Augustinas Gaprasdama sunkų lietuvių spau Puikią programą atliko pati' sys Patlaba.
programa buvo tam tikra pras- į leckas, vicepirm. Halina Dilienė, leidžia. Per paskutinius 12 me-;
dos darbą ir įvertindama jos "Grandis", vadovaujama mo- i Banketas turėtų sulaukti iš me panaši į buvusias, tai trum- j ^ ^
jo^ag Indriūnas
ižd! tų, kai t a s tarnautojų viene-'
gerą informaciją, paskyrė ir ; kytojos Irenos Smieliauskienės, namų savininkų reikiamo dėme pų škicų eilė su netikėtomis pa
tas pradėjo veikti, išrašė jau
per Vladą Petrauską atsiuntė taip pat buvo puiki vakarienė. sio, solidarumo ir paramos. Tai baigomis, bet šįmet buvo ir du! dr. Juozas Briedis ir kasin. Ro 4 miL pabaudų.
mas Maldūnas.
20 dolerių auką. Labai ačiū.
pastarajam
Ąžuolo Stelmoko orkestrui gro ne tik gražus pažmonys, bet ir ilgesni gabalai, šiaip jau trum- . ^ ^
vaM^ja
TARPTIKYBINĖ MALDA
X Maloniai kviečiame daly jant, pilna salė svečių galėjo savo organizacijos stiprumo pi škicai su netikėta pabaiga la-1 ^
apsvarsčiusi klubo fivauti A. L. Tautinės Sąjungos* dar pasišokti.
I demonstravimas. J. Janusaitis i biau sužavi žiūrovus, negu į „ ų
. j ^ n u t a r ė paskirti Prisimenant nacių nužudytas
Chieagos skyriaus Pavasario ba
gesm kūrinėliai Gana linksmai 2 5 d o l
^ ^ ^ ^
Donelaičio aukas, ypač daug išžudytų žy
lta je, balandžio 22 d., šeštadienį, į
pasityčiojama iš įvairių Ame lituanistinėms mokytoms Chi dų, sekmadienį buvo surengtos
Lietuvių Tautiniuose namuose, i
rikoje daromų apklausinėjimų, cagoje ir po 15 doL Baliui ir tarptikybinės pamaldos lauke
Niles VVest aukšt. mokyklos
6422 S. Kedzie Ave. Programo-'
kai nežiūrima esmės, o klausiaAltai.
atletikos aikštėje, Skokie prie
je operos sol. Roma Mantienė,,
I ma tik dėl klausimo. Paklaus
Be
to,
valdyba
nutarė
su
miesty. Dalyvavo apie 2000
akompanuos prof. Aloyzas Jur
tas tautietis, ar jis vyktų į pa
rengti
rugpiūčio
mėn.
šeimyniš
Dienraščio "Draugo" admi
gutis. Programą praves Vladas
ežere su negru ar kitos rasės ką gegužinę - pikniką, kurios žydų ir krikščionių.
nistracijoje galima pasirinkti įVUtikis. Turtinga loterija. Kar
asmeniu, pasisako nevvksiąs, ir . . .
, . .
~ Xi.
.
MIRTIS BEŽAIDŽUNT
vairių liaudies meno darbų: me
Ll,
vieta ir data bus pranešta vėšta vakarienė. Šokiams gros i
tik gale paaiškėja, nevyksiąs
.."
A.
O.
Viename privačiame paren- džio, keramikos, drobės, taip
Ąžuolo Stelmoko orkestras. Pra- j
todėl, kad jam jokio reikalo į
įgime Chicagoje P. McClellan, rrunistraciją ir pasižiūrėkit. Gal
džia 7:30 vai. vak. Auka 101
ten vykti nėra. Moralas, kad
gyvenąs 3436 S. Homan Ave.,
dol. asmeniui. Stalus rezervuo
rasini* klausimas yra daugiau
Apsilankykite į "Draugo" ad
SUDEGfc BAŽNYČIA
j
žaisdamas
"rusišką
ruletę"
su
ti pas Gaižučius. 778-7306, O.
komplikuotas, neeu kad mano
ministraciją i s pasižiūrėkite. Gal
Anksti sekmadienį Chicagoje ko ir tiesė ginklą į dvi mergai rasite kai ką padovanoti savo
Daškevičienę. 778-7864. A. Šva
ma Dauerens kitų skičų yra.
žus. 964-106L
(pr).
sakytume. m pamokomu pamu- j sudegė baptistų Karaliaus Do- tes. Pistoletas iššovė ir buvo ^ ^ ^ g ar draugams
X Reikalinga raštininkė — '•
šąlu. Ir jei prie kitų skičų pa- j vydo bažnyčia, buvusi 826 W. nušauta 13 m. mergaitė Car- Į
Mutual Federal Savings and, "Lį e t u v c a Aidų* radijo programos Chicagoj pobūvyje maucę progra- žymėta, kad juose nereikia ie*-|l9 gatvėj. Išliko tik sienos ir men Bali Eason, gyv. 3436 W.
*T)raiigoM adresas: 4545 West
Loan Asaociation of Chicago. J m o a dalį atlikę muz. M. Mote.aailis ir aoi. I. Rūta su radijo programos koti moralės, taip pat prasiki- j varpinė. Gesinti buvo auvažia-' Jackson Blvd, septinto sky-163rd SL. Chicago, BL 60G29.
elementarinę 135 ugniagesiai.
I riaus mokinA,
•uuiiiiiiuuiiuuujiuiiiiHiiiiuiuiiiiiiiiiit
{ik.) • vedė;* K. BraadiioGyta
Nuotr. C Genučio 6a paTnokrmfif
847-7747.
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Liaudies menas ir kitkas
"Drauge"

