r. r ? " - " • " » ? •

-..~,

— •

SERIALS D I VISI "
' ""

:

:

" "• D.o.

20023

iBift WEBS <BM 8TBBBT

KETVIRTADIENIS — THURSDAY, BALANDIS — APREL 20,1978

Kaina 2 0 c

r~':"*3W

N r 92

• ^ ^ g ^ . - ~ ^ * * ^ ^

Praneša apie kimi —
vietnamiečių mūšį

"LKB Kronika" Nr. 31

Stockholmas. — Švedijos tele
vizija pranešė apie ginkluotą su
sidūrimą kinų-vietnamiečių pa
sieny. Tankų mūšis tebevyksta
ir dabar. Apie tai pranešė tele
vizijos reporteris Rolf Soderberg
iš Hong Kongo. Jis neseniai lan
kėsi Vietname, žinias surinko iš
patikimų šaltinių. Hanojuje rezi
duoją diplomatai apie tai plačiai
kalba.
Soderberg sakė, kad aukšto
rango oficialus Vietnamo atsto
vas mūšius paneigė, bet sakė, kad
tam tikro nesutarimo dėl ginči
jamų pasienio rajonų su kinais
yra, tas pats ir su kai kuriomis
salomis Kinijos jūroje.
. Karpavičiaus prieškarinė nuotrauka
Kitokių žinių, iš kitų šaltinių
apie anuos įvykius kol kas nie
kas nėra gavęs.

Kova dėl koplytstulpio
Viduramžiška neapykanta ir neleistinos įstatymais priemones prieš tikinčiuosius
21
(Tęsinys S vakar dienos)
Katedroje gi vaikų choro nėra,
o ateistai miesto visuomenei gar
sina, kad toks kolektyvas egzis
tuoja, i š tiesų, ateistu iškelta
mintis dėl vaikų choro verta dė
mėsią Šią mintį turėtų remti ne
tik Katedros vadovai, bet ir Jūs,
"Vaikai, kurie lanko bažny
čią, pastoviai tardomi, klausi
nėjami, ar eina Mišioms tarnau
ti, ar gieda chore, net daromos
apskaitos, kaip dažnai lanko
bažnyčią ir ką pažįsta — tuo
sudaroma tariama nusikaltimo
atmosfera, vaikai verčiami pri
sipažinti, kad, eidami į bažny
čią, nusikalsta".
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gesys vaikų atžvilgiu liečia ir ma
ne. Vaikai, kurie lanko bažny
čią, pastoviai tardomi, klausinė
jami, ar eina Mišioms tarnauti,
ar gieda chore, net daromos ap
skaitos, kaip dažnai lanko baž
nyčią ir ką pažįsta, — tuo suda
roma tariamo nusikaltimo atmos
fera, vaikai tuo verčiami prisi
pažinti, kad eidami į bažnyčią,
nusikalsta.

Pasauuis trokšta nušvisti bendražmogiškoje tautų meilėje ir
brolybėje, nepriklausomai nuc
religijos ir veido spalvos. Tad ko
dėl viduramžišką neapykantą ir
neleistinas įstatymais priemones
naudoja Telšių ateistiniai lekto
riai, kodėl jiems leidžiama pikt
naudžiauti įstatymais ir šmeižti
tikinčiuosius.

Todėl prašau, kad sudraustumėte atsakingus už tai asmeni
ir kad paskleistos mane ir tikin
čiuosius žeminančios kalbos būtr
atšauktos ir teisingai įvertintar
ateistų elgesys. Prašau, kad pri<
namo esantis stogastulpis nebū
tų sunaikintas ir kad tokia savi
valė
dekoratyviniams-skulptūriniams statiniams, turintiems re
liginę paskirtį, nesikartotų, kad
panašiu atveju kompetetingų as
menų kolegija spręstų meninę
Gyvename XX amžiaus pabai vertę, o nelygintų su lauko vir
goje. Pirmą kartą pasaulis dėka tuvės ar garažo statyba, kaip kad
masinės informacijos pažino sa įvyko šiuo atveju.
ve kaip Dievo tautą, pirmą kar
Telšių katedros vargoninkar
tą žemėje žmogus išaukštintas,
A. Šeduikif
turėdamas sąžines laisvę, Dievo
pažinimo ir išpažinimo laisvę. 1978 m. sausio 15 d.

Toks ateistų kovos būdas prieš
tikinčiuosius yra seniai pasmerk
tas Tarybų Sąjungos, Europos
šalių ir Amerikos atsakingų va
dovų Helsinkio pasitarime. Nau
jos TSRS Konstitucijos 52 str.
draudžia kurstyti neapykantą ry
šium su religiniais įsitikinimais.
Įstatyme ateistinė propaganda ir
neapykantos bei nesantaikos kurs
tymas prieš tikinčiuosius — dia
metraliai priešingi postulatai.

SEYČENKO PASITRAUKIMAS SMOGIS MASKVAI

Prancūzai gamina
neutronini ginklą

Nešiku del
Aldo Moro

Paryžius. — Prancūzai bando
pasigaminti neutroninę bombą,
Roma. — Italų policija ir ka
Per jo rankas ejo slapčiausios Kremliaus informacijos nors dar nėra apsisprendę, ar riuomenės narai tebejieško Aldo
jiems to reikia. Spaudos žiniomis, Moro Apenino kalnų ežere. Rau
pirmuosius bandymus darė, ir donoji brigada painformavo, kad
New Yorkas. — Arkady Šev- cijos, ypač Kremliaus užsienio rei
bandymai buvo sėkmingi.
Moro nužudytas ir įmestas į van
čenko buvo viena šviesiausių so kalų politika ir strateginė gink
denį.
Ministre įgaliotini. O dabar, jei
vietų
diplomatinio
korpuso luotė.
vaikai su tėvais ar pažįstamais
Vakar jau buvo abejojama dėl
žvaigždžių,
rašo "Newsweek"
Antivokiska
ateina prie vargonų, man nede
to pranešimo. Yra pagrindo ma
Patys nenorėję tikėti sovietų
(IV.24). Būdamas 47 metų, jau
ra nurodyti, kur ir kokioj formoj
nyti, kad taj buvo tų pačių tero
ambasadoriai
—
Amerikai
Anajis buvo J. Tautų gen. sekreto
propaganda
tikintysis turi pasirinkti vietą
ristų
triukas, noras suklaidinti po
riaus Kurt Waldheimo vienas toly Dobrynin ir Jungtinėms
maldai.
liciją
ir iš jų pasijuokti.
pagrindinių patarėjų ir pasekre- Tautoms Oleg Trojanovsky —
Keistas kai kurių mokytojų el
Bonna. — Vakarų Vokietija la
torįs Dėl jo atsisakymo grįžti panoro su juo susitikti ir perkal
\Vashingtonas. — Vienas Va
bai
nepatenkinta per Amerikos
bėti grįžti Maskvon. Jiedu su juo
televiziją
pradėtų
demonstruoti
karų
diplomatas taip apibūdino
susitiko advokato Ernest Gross
įstaigoje, Manhattene. DalyvaTs . filmą .'"Holocausį". Formuojama 1 Amerikos uži.icn:o^Jx>iitiką: tai
Iš ukrainiečiu
Maskva sugeba
Vance pareikalaus
pabaisa
ir Valstybės departamento atsto antivokiska opinija. Jie tačiau 'Britanijos paslaptinga
turi
prisipažinti,
kad
tai
dalis
jų
Loch
Ness.
Visi
apie
ją
kalba,
vas. Po dramatiško visos valan
disidentu veiklos
sovietų nuolaidu
apsijuokti
dos pasikalbėjimo Ševčenko pa neištrinamos istorijos, to negali bet niekas nežino, kas ji yra ir
ar ji iš viso egzistuoja.
reiškė, kad jis oficialiam vizitui ma paneigti.
Roma. — Vakarus neseniai pa
Londonas. — Valstybės sekre
Paryžius. — Prancūzijos Vals
į Maskvą nevyks, kaip to buvo
tybinės konservatorijos nariai So torius Vartce iš Londono nuskri siekė ukrainiečių Helsinkio gru
iš jo reikalaujama.
vietų Sąjungos ambasadoriui Pa do į Maskvą. Prieš iš:krisdamas pės paskelbti dokumentai, ku
ryžiuje pasiųstame laiške išreiš sakė, kad jei sovietai neatsisakys riuos pasirašė du nauji grupės
Spekuliuojama, kad jam buvo
kė savo nusistebėjimą dėl sovie nuo savo galingų raketų statymo nariai — Vitalij Kalynychenko
liepta grįžti į Maskvą dėl ten
tų įsako violončelistui Mtslavui ir Backfire bombonešių, SALT 2, ir Vasil Striltsiv. Kalynychenko
prasidėjusio trynimosi jų Užsienio
Gen. Omar Torrijos, Panamos
Washingtonas. — Senatas ant
Rostropovičiui ir jo žmonai Ga antros ginklų apribojimo sutar jau prieš keliolika metų įsijungė
reikalų ministerijoj. Galimas da
šefas,
tucj pat pasakė kalbą per
radienį
68:32
balsais
ratifikavo
linai atimti sovietų pilietybę. Iš ties nesirašys. Po pirmo SALT į žmogaus teisių gynybos sąjūdį
lykas, kad tai būtų ir Ševčenkos
savo
televiziją
ir paminėjo: jei
antrą kanalo sutartį. Pagal tą su
reikšdami savo solidarumą Rost pasirašymo sovietai išbandė pen ir už tai — 1967 — buvo nuteis
karjerai galas. Taip dabar aiški
tartį kanalas 1999 gruodžio 31 rutartis būtų buvusi atmesta, bū
ropovičiui ir jo žmonai, kuri yra kias naujų didelių raketų siste tas dešimt metų kalėti Permės
na kiti JT sovietų diplomatai,
pereis visiškon Panamos nuosa tų prasidėjusios riaušės, ir jo pi
pasaulinio
garso dainininkė, mas. Jeigu sovietai nesulaikys sa koncentracijos lageryje. Iš šio la
nujausdami, kad ir jie sukompro
vybėn. Ratifikuotas tik vienu bal liečiai gal bandytų patys iŠlaisKonservatorijos nariai ragina so vo raketų programos, sutartis, jei gerio drauge su kitais penkiais
mituoti. "Time" tačiau sako, kad
su daugiau negu būtinai reikia, j vinti kanalo zoną. Kitais žodžiais,
vietų valdžią atšaukti šį žiaurų ir būtų pasirašyta, Senate nebus politiniais kaliniais jis parašė
jis, kiek yra žinoma, porą metų
laišką
Solženicinui,
iškeldamas
ir nepateisinamą potvarkį, kuris ratifikuota.
•palaikė slaptus ryšius su Ameri
Su Gromyko Vance diskutuos nepakenčiamas kalinimo sąlygas
prieštarauja visuotiniai pripažin
kos žvalgybos valdininkais. JTs
Arkady ševčenko
Atlikęs
visą
bausmę,
buvo
įspė
toms žmogaus teisėms ir įžeidžia ir Afrikos bei Vid. Rytų klausi
pažadėjo painformuoti, kad į vietas dalyvauti žmogaus teisių gy
visus meno ir kultūros mylėto mais.
Brežnevas buvo tiesiog pritrenk frą iš svarbiausių žvalgybos agennybos veikloje.
jus.
tas labiau negu bet kada. Šev ūrų, gal būt CIA ar FBI, yra
Įspėjimo
nepaisė.
Ukrainiečių
čenko dabar pasidarė egzotinių isibrovę KGB agentų »r jie teikia
Kitas įvykis, kuris sudarė la Gerai tikrina keleivius
Helsinkio grupę dabar sudaro 14 gandų objektu Rusai diplomatai klaidingų informaciių.
bai n e s a m ą įspūdį Vakaruose,
asmenų: du nariai — Mykolą pradėjo jį vadinti girtuokliu,
Washingtonas.
—
Federalinės
:
tai sovietų valdžios draudimas
Rudenko ir Oleksij Tychij jau kad paliko postą dėl kitos mo Kai kurių spėIio' mais Ševčen
aviacijos
administracijos
žinio
garsiajžim režisieriui Juri Liubiko prašo metams 100.0CO dole
movui Paryžiuje pastatyti Čai mis, praėjusiais metais Amerikoj nuteisti kalėjimo bausmėmis; ki ters- Paskui vėl kad tai apgal rių, ir jis tada pasakys daug tei
kovskio operą Pikų damą. Sovie mėginimų nukreipti lėktuvą bu ti keturi suimti ir be teismo lai vota amerikiečių provokacija, ir sybės. Jei Amerika tizV. nesutiks
tų valfižia neišklausė nei Pary vo, bet nei vienas nepasisekė. To komi kalėjime. Žymiausiasis gru jis laikomas uždarytas prieš jo duoti, savo patarnavimą pasiūlys
žiaus operos vadovybės, nei tarp- negalima pasakyti apie kitas ša pės narys — buvęs raudonosios valią.
kam kitam iš penkių šalių, apie
tautiraų kultūros sluoksniu ragi lis. 1977 oro piratų nukreiptų armijos generolas Grigorenko ne
Ševčenko pats svarbiausias dip kurias taip pat daug žino ir apie
lėktuvų skaičius buvo dvigubai begali sugrįžti į tėvynę. Likusieji
nimų draudimą atšaukti.
didesnis nei 1976. Tai aiškinama grupės nariai toliau tęsia savo lomatas, pasitraukęs į Vakarus, jas informacijos ėjo per jo ran
B Maskvos buvo
pranešta, nepakankamu keleivių tikrinimu. veiklą.
sako "Time" (IV. 24). Maskvo kas. "Būtų neprotinga pasakyti,
kad Liubimovui nebus leista nu
je aliarmas. Jis buvo labai pro kad mes nesame suinteresuoti jo
vykti į Paryžių. Turimomis ži
teguojamas užsienio reikalų mi- informacijomis, bet tai turi nu
Panames kanalas
nisterio Gromykos. Per jo rankas spręsti prezidentas Carteris", sa
niomis, Liubimovas užsitraukęs so
ėjo pačios slapčiausios informa- ko žurnalas.
viete valdžios rūstybę, nes jo re
Ar bus pakankamas skaičius bal kanalas vargiai tiktų naudoji
žisūra neatitinkanti
oficialaus
sų, du trečdaliai, nebuvo žino mui, jis būtų sunaikintas. Nieko
sovietų meno dėsnių.
ma iki paskutinės minutės. Trys nepadėtų nei Amerikos kariuo
senatoriai apsisprendė tik balsa menes daliniai. "Mūsų nacionali
Komunistai nusileido f Susidūrimas Tajo — vimo metu.
nė gvardija (Panamos armija)
Nixono laimėjimas
tam ruošėsi 10 metų", sakė To
•
Kambodijos pasieny
Prezidentas Carteris pasidžiau rrijos.
gruzinams
Washingtonas. — Aukščiausia
gė ratifikavimu ir pasakė, kad
sis teismas 7:2 balsais išaiškino,
Maskva. — Gruzijos komunis
Bangkokas. — Tajo ir Kambo tai nauja era mūsų užsienio po
kad Nixono laikų į juorteles įra tų partija, pabūgusi, kad nebūtų dijos pasieny buvo didokas susi litikoj.
KALENDORIUS
syti pasikalbėjimai Baltuosiuose
dar blogiau, nusileido reikalavi dūrimas, jei, kaip prarfeša Bangrūmuose, kurie buvo klausomi
Balandžio 20: Sulfieijus, Teonė,
mui ir į konstituciją įrašys, kad koko radijas, reikėjo pašiur
Watergate byloje, negali būti
Goštautas, Lazdonė.
Gruzijos valstybinė kalba yra ti naujų dalinių.
Jackson. — Missisippi, Arkanplačiai visuomenei perduoti ir
Balandžio 21: Anzelmas, Oporgruzinų. Ankstesniam projekte
Buenos Aires. — Argentinos sas ir Louisianos valstijose nuo
viešai transliuojami.
buvo pasakyta, kad gruzinai "ga karinėj juntoj yra didelis nesuta oro viesulo (tornado) žuvo ke tuna. Krivis, Skalvė.
li naudotis savo tėvų kalba" ša rimas, sako UPI. Iki šio mėnesio turi žmonės, 12 buvo sužeistų.
Saulė teka 5:05, leidžias 6:35.
Madridas. — Ispanai susirūpi
lia kitų sovietinių kalbų. Dėl to pabaigos bus apsispręsta, ar da Buvo viesulai ir Chicagos apylin
no lėktuvų keleivių geresniu pa
ORAS
kio
projekto studentai Tbilisi de bartini prezidentą gen. Jorge Vi- kėje, padaryta materialinių nuo
tikrinimu ir už 2.5 mil. dolerių
Dalinai apsiniaukę, šaltoka,
monstravo, į gatves išėjo 5,000 delą palikti šiame poste, ar pa stolių, bet žmonių sužeistų ne
užpirko elektroninių aparatų tik
apie 45 laipsniai.
būva
rinkti kitą.
jaunų, žmonių,.
Paryžiaus priemiesčio Pistir statyba
rinti keleiviams ir ju_ bagažui

KANALO SUTARTIS RATIFIKUOTA
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m. balandžio mėn. 201

Į mėgsta groti gitara ir žuvauti. Ru
denį pradės studijuoti inžineriją
—University of Michigan, Dearborne.
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"KOVAS" BALIUS —
KONCERTAS
Dėl gegužės 13 d. įvykstančių
kitų renginių, bei programos
atlikėjų
kitų
įsipareigojimų,
antrą kartą atšaukiamas Det
roito sporto klubo "Kovas" ba
lius - koncertas.

Redaguoja Emilija Pakalniškienė. Rankraščius siusti adresu:
E. Pakalniškienė, 3948 S. Artesiaa Aveu, Chicago, I1L 60632
Telefonas FR 6-6489
»H

VEIKU DAYT0N0 KUOPA
Dabar, kai jau
atšventėme Švento Kryžiaus parapiečių auka
Kristaus Prisikėlimo iš numiru- Šv. Kazimiero kolegijai.
LB Detroito apylinkės Žiburio lituanistinės mokyklos parengiamasis
sių šventę ir kai dangus saulėtas
Kovo 15 d. Ada Sinkwitz su skyrius. Iš kairės i dešinę: Aleksas Mitrius, Vitas Žebraitis. Daina Gripasidarė, gal greitai užmiršime ruošė lietuviškų kiaušinių dažy garaitė. Mėta Lisauskaite. Andrius McDonald, Daina Merkytė. Rima
ir baisiąją 1978 metų žiemą.
mo Velykoms pamoką. Jai padė Idzelytė. mok. Rita Neverauskaite, Onute Jasevičiūtė. Tauras Baraus
kas ir Danutė Rugieniūtė
Daug vyčių dalyvavo Šv. Kazi jo Marija Lucienė.
miero šventėje kovo 5 d. ir visi
Verbų sekmadienį buvo pyra
jaunieji joje dalyvavo. Iš to ga gų išpardavimas. Jį tvarkė Zuza
lima spręsti, kokia
reikšminga na Mantz Smiley. Vyčiai sune
yra ta diena organizacijos gyve šė pyragus. Tokio didelio pelno,
nime. Pradėjome mišiomis 8 v.r. kaip šį kartą, nebuvo dar neiPo jų buvo pysryčiai parapijos kuomet gauta iš pyragų išparda
salėje, kuriuos paruošė Eleonora vimo.
Zuzanai padėjo Chris
Sulienė. Judita Petrokaitė ir Ma- ; Mantz, Eleonora Mantz, Pranry An Blum. Joms padėjo Au- ; ciška Petkuvienė, Sarah Petkuviegustinas Blum, Gregorijus Blum, j nė, Aloyza Berczelly, Barbora
DARIAUS - GIRĖNO KLUBAS sivajšinsįme su kava ir pyragai
Harley Karns, Rita Ambrose ir į Goecke ir Marija Lucienė. Buvo ir
čiais.
Dariaus - Girėno .klubo valdy
Marija Mikalauskaitė. Maisto bu- j loterija. Eleonora Sluzienė lai
Dar. kartą prašome visus daly
vo daugiau negu reikėjo.
į mėjo Velykų krepšį, o Aldona ba savo posėdyje nutarė padary
vauti.
ti kai kurių pagerinimų ir pato
'.:. .'
Jaunučiai
pristatė susirinku-! Ryan papuoštą tortą.
Tėvų komitetas
rierns Šv. Kazimiero gyvenimą.
Švento Kryžiaus parapijos nare bulinimų svetainėje ir LietuvTų
Medžiagą paruošė ir viską supla Elzbieta Vaitkuvienė padovano-' namuose,
navo jų
pirmininkė Shanon jo kuopai gražią rankų darbo filKad pritraukus daugiau narių
Grantham.
Vaidino, kad rašo nonę skarą. Šitaip ji padėkojo vy ir jie dažniau atsilankytų f kl'jbą
mokyklai rašto darbą, ir rašyda čiams už aplankymą jos per Ka valdyba nutarė svetainėje teikti
mi klausinėjo vienas kitą. Jau lėdas. Saly Miller suruošė tai gerą maistą ir gėrimus, įrengti
nučių globėja Chris Mantz pri skarai loteriją, ir laimėjo ją Ju spalvotą dideliu ekranu televiziją,
žiūrėjo, kad viskas eitų kaip rei dita Petrokaitė. Loterijos pelnas kad atsilankę ir svečiai galėtų ste
kiant.
bus panaudotas dovanoms, kai bėti sporto žaidynes ir kitas prog
Po pusryčių buvo viešai pra bus lankomi ligonys ir seneliai ramas. Nutarta klubo svetai
nę laikyti atidarą 5 dienas savai
nešta, kas gauna pirmą vyčio per sekančias Kalėdas.
laipsrų. ir kas pakeliamas į ant
Kuopos istorijos ir Archyvo ko tėje ir aptarnavimui samdyti dar
rą.
mitetą
dabar
sudaro Harley vieną tarnauotją. Pageidautina
Daug vyčių padėjo parapijai Karns, Aloyza Berczelly ir Eleo tokį tarnautoja gauti iš jaunimo
tarpo. Suinteresuoti skambina tel.
per bingo žaidimą kovo 12 d. nora Sluzienė.
894-9775 arba 841-3606..:
Frau Petkus
Pelnas bus pasiųstas į Romą. kaip

Momentas iš Chicagos vyčių choro vakaro. Stovi; choro pirmininkė
Estelle Rogers. paveikslą laimėjęs Jonas Kernagis, savo tapytą paveiks
lą dovanojusi Stase Grigaliūnienė, choro sekretorė Loreta Grigaliūnienė
ir vakaro rengimo komiteto pirmininkas Jonas Aukšciūnas
Nuotr. G. Janulos
VYČIAI MINĖJO VASARIO 16 I savo pastabas ta proga įraše
) 'Congres ional Record'. SenatoDaugelis vyčių kuopų aktyviai
rius Joseph Gurzenda pravedė
dalyvavo Lietuvos nepriklauso
Lietuvai palankią rezoliuciją Penmybės paskelbimo 60 metų su
j sylvanijos senate.
Allentouno
kakties minėjime.
* i » *~ J • vyskupas
Joseph McShea tšsiunK
Connecticule 10 Athol-Gard- i / .. , . i
. _.
tineio- laišką parapiioms. prasvner kuopa
suruošė Lietuvos ne- ,
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į oamas
oasimelsti uz Lietuvos
:r!Klausom.vbes mmeumą Sv. rran- v
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J „ v. . \ ?
į.1 žmones. Pensvlvanijos
atstovu
erskaus baznvcioje. JĮ
apraše _
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,
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Amsterdamo
vas dr. Stasys Bačkis gavo svei
INew
Yorke
10
Amsterdamo
i
'Recorder
aprašė
minėjimą.
kinimą iš Valstybės Sekretoriaus
Proklamacijas paskelbė Amster
Cyrus Vance. 142 kuopa dalyva
damo burmistras John P. Govo minėjime, suruoštame Latvių
mulka ir New Yorko gubernato
Salėje Rockville mieste
netoli
rius Hugh Carey. Paminėjo tą
Washingtono.
lietuvių šventę dar radijo stotis
(Iš 'Lietuvos Reikalų'
WCS.
"Schenectady
Gazette
biuletenio)
laikraštis ir Amsterdamo televi
zijos 8-tas kanalas.
Ohio valstijoje 96 kuopos na CHICAGOS VYČIU CHORAS
DAINUOS
riai dalyvavo minėjime Daytone.
Rezoliucija, paremianti JAV nu
Chicagos vyčių choras dainuos
sistatymą nepripažinti Pabaltijo Vyčių salėje šį šeštadienį, ba
įjungimo į Sovietų Sąjungą, bu landžio 2 d. salės rėmėjų banvo primta ir pasiųsta preziden- j k e t e , Q sekmadieni, balandžio 23
tui Carteriui, Cyrus Vance, Ohio J į ; i s d a -; n u o s Nekalto Prasidėjisenatoriams ir laikraščiams bei m o parapijos salėje, seselių pran
radijo ir televizijos stotims. Apie ciškiečių rėmėjų pietuose. Gegu
minėjimą pranešė W D T N
ir žės 7 d. sekmadienį Chicagos vy
W H I O televizijos stotys.
čių choro nariai, kartu su savo
14 Anthracite kuopa suruošė šeimomis, važiuos į ponu Skripki?
nuaėjimą Minersvile rr.:este; fr žydinčius obelų :>odus, pavasari©
Yttą rr.fr.ėf:n:ą New Ph:!ide!?h:a pr_i5:c; jroitu pasidžiaugti, o
zrSezte. Juc: i p n 5 ė lOur Scmday tą pati vakarą ztr.crzz vė! daiVisitor* - ir 'Potsvile
Republ:- rszz Ver.ecuelo; lietuvių vakare
carr*. Respublikonas Gus Yarton I šauliu salėje.

Jis buvo planuotas sutelkti
Pasaulio lietuvių sporto žaidy
nėms paremti finansų.
Dabar
reikės ieškoti kitų būdų kaip
tai atlikti.
LB Detroito apy
linkės valdyba jau yra gavusi
aukų lapus iš Pasaulio Lietu
vių dienoms remti aukų telki
mo komiteto ir s u sartininkų
talka išpildys jiems paskirtą
kvotą, o detroitiečiai bus jiems
dosnūs.
J. U.
SVARBUS NUTARIMAS LB
APYLINKĖS METINIAME
SUSIRINKIME
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___
$33.00 — CMcago, ~Čook
Coofc County,
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DR. K. 6 . BALUKAS
Akušerija ir motenj Ugos
Gtoeiurio^toS Chirurgija.

. J978 m. balandžio 9 d. Dievo 6449 So. Pabaki Rd. (Crawford
Apvaizdos Kultūros centre įvyko Medical Baildiog) Tel. LU 5-6446
metinis JAV LB Detroito .apylin
Jei aenteUiepia skambint S74-8004
kės susirinkimas, kuriame užsire
Prtima Usoaiua pa^ra! susitarime.
gistravo 79 dalyviai.
Susirinkimą atidarė apylinkės
DR. Y L BLAŽYS
pirm. Alfonsas Juška. \ manda
PLAUČIŲ IR VTDAUS LIGOS
tų komisiją jis pasiūlė fr buvo iš
Marqoette Medical Center
SIS2 So. Kedzie Avenue.
rinkti Jurgis Ribinskas, Kazys
VaL: pirmad., antrad ir ketvlrtad.
Ražauskas ir Česlovas Staniulis.
6 iki 7:S0 vai. vakaro.
fiestad. nuo 1 Iki S vaL
Susirinkimą pravesti pakvietė Al
Pagal susitarimą.
gį Zaparacka,, o sekretoriauti —
Ofiso telef. WA 5-2«70.
Rezld. tel. WAlbrook 5-3048.
Giną Baukienę. Jie abu buvo su
sirinkimo patvirtinti.
TeL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233
Priėmus pereitų metų protoko
DR. PETER T. BRAZIS
lą, valdybos pirm. Alfonsas Juš
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
ka pranešė, kad pereitais metais
2434
West
71st Street
jo vadovaujama apylinkė suruoVaL: pirm., antr., ketv. Ir penkt
,šė tris literatūrines popietes, Tau 1:00 - 6:00 vaL popiet tree. ir Seet.
tik susitarua.
tos šventės minėjimą, Naujųjų
Metų sutikimą, dalyvavo tauty
bių baliuje Renessance centre, Dr. Jonas 6 . BYLA-BYLAITIS
GALVOS IB STUBURO LIGOS
glaudžiai bendradarbiavo su a2858 West 63rd Street
biem mokyklom ir joms paremti
Klųbas administruoja ir Lietu
davė 1,167 dol., prisidėjo prie
Chicago, Illinois 60629
vių namus, kurie reikalingi para-.
tautinių šokių grupės "Šilainės"
Tel. — 476-3409
mos. Namų netekti galima greit,
atgaivinimo, dalyvavo ir sveiki
Valandos
pagal susitarimą
bet sunku juos įsigyti. Lietuviai,
— Tauras Majauskas, baigian no įvairių organizacijų šventėse
remkite Lietuviu namus; savo au tis Brodąer Rke gimnaziją. Gim bei minėjimuose, atsisveikino su Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
komis ir parengimais bei sutrin nazijoje reiškėsi kaip sportinin mirusiais apylinkės nariais. O
DR. EDMUND L CIARA
kimais. Atsiminkime, kad pinigai kas ir priklausė, krepšinio, tink baigdama kadenciją ši apylinkės
OPTOMETrRISTAS
pinga, o turtas ir nuosavybės linio ir beisbolo komandoms. valdyba suruošė sėkmingą JAV
2709 West 51st Street
brangsta. Turėkime kantrybės. Priklauso'ateitininkų organizaci LB Detroito apylinkės 25 metų
Tel. — GR 6-2400
Gal ir mūsų namų vertė pakils ir jai, sporto klubui ".Kovas" krep sukakties minėjimą, kuriame da
VaL: pagal susitarimą: pirmad. ir
mes džiaugsimės jų nepraradę!
šinio komandai ir šoka tautinius lyvavo apie 250 asmenų.
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. ir penkt
10-4; Softtnd, l»-3 vai.
Antanas Grinius Šokius "Šilainės'' tautinių šokių
Kadangi apylinkės valdybos iž
ansamblyje. Baigęs lituanistinės dininkas jau seniai apleido mū
Ofla, tel. 735-4477; Rez. 246-2839
ABITURIENTU BAUUS
mokyklos devynis skyrius. Rudenį sų koloniją, todėl apyl. pirm. Al
DR. L DECKYS
Detroito skautų tėvų komi pradės studijuoti ekonomiją — fonsas Juška raštu pateikė ir fi
GYDYTOJA IR CHTRURG£
teto ruošiamame baliuje "Kartą Michigano valst. universitete.
nansinę apyskaitą. Metų bėgyje
Specialybe — Nervą Ir
Pavasarį", balandžio 29-tą, Kul
apylinkė turėjo 9,395. dol. paja
Emocines Hgos.
tūros centre, bus pristatyti abitu
PAMINĖJO MOTINOS
mų ir 8,768 dol.- išlakų. Šiuo me
CRAWFORD MEDICAL BLDG.
rientai.
• '••'
GIMTADIENI
' tų kasoje yra.626 dol. Taipgi pirm.
6449 So. Pulaski Road
Alfonsas
Juška
pranešė,
kad
spei
Duktė Elvyra su vyru Jurgiu
DR. A. B. 6LEVECKAS
Idzeliai ir sūnus Algirdas su žmo cialiai Vasario 16 proga aukoms]
rinkti
komisija,
kuriai
pirminin-'
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
na Plečkaičiai balandžio 9 d. Al
kavo
Jonas
Urbonas,
partizaniš\
TeL — BE 3-5893
girdo namuose padarė savo mo
tinai Bronei Plečkaitienei staig kai, nes jai rinkti salėje aukas bu
Specialybė Akių ligos
meną; surengė jai gimtadienio vo neleidžiama, surinko net
3997 West lOSrd Street
paminėjimą. Prirengė vaišes ir 4.053 dol. iš kurių JAV Lietuvių
Valandos pagal susitarimą
pakvietė svečių. Gimtadienio mi Bendruomenei teko 3, 983 dol.,
Ofiso tat — PR 8-2220
nėjime dalyvavo duktė Elvyra su Vlikui i— 45 dol. ir Lietuvių fon
vyru Jurgiu ir trimis-dukrlėmis-- dui — 25 dol. Susirinkimas šį
DR. JANINA JACEVIČIUS
j Živilė, Vilija ir Rimas, Idzeliai, pranešimą priėmė gana entuzi
JOK | A
I sūnus Algirdas su žmona Nijole astingai.
VAIKŲ
LIGOS
Taigi apylinkės valdyba dirbo
Plečkaičiai, Marytė Gendvilaito,
2656 West 63rd Street
i šachmatininkas iš
Hamiltono ramų ir pozityvų darbą, ką tei Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt.
iki 2 vai. ir nuo 5 ik) 8 vaL
Į Paulius Vaitonis, O n a ir Jonas giamai įvertino ir kontrolės ko nuo 12sestad.
nuo 1 Iki 4 vaL
misija,
kurios
protokolą
perskaitė
Bartkai ir Jadvyga ir Antanas Griniai. Sukaktuvininkei sugiedota jos pirm. Jonas Urbonas. Susirin 09*. PO 7-9999
Rez. GA 3-7278
Ilgiausių metų ir įteikta dovanų. kusieji trumpai padiskutavo, da
DR. A. JENKINS
vė keletą klausimų, priėmė visus
Vincentas Žebraitis. baigian
pranešimus ir padėkojo valdybai GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tis Aųuinas gimnazija, kur buvo
už jų atliktą darbą.
3844 West 9Srd Street
garbės studentas. Reiškėsi mate
Po to sekė valdybos narių rin
Valandos pagal susitarimą
matikoje ir fizikoje. Priklausė
##
kimai. Pirmininkui paaiškinus,
gimnazijos dramos klubui ir cho
kad iš pereitos valdybos antrų
-* - f
DR. K. A. JUČAS
rui. Skautas vytis, einąs skiltininmetų kadencijai dar pasilieka GiDERMATOLOGIJA
ko pareigas. Rudenį pradės studi
Į na Baukienė, Vytas Petrulis ir
CHIRURGIJA
juoti Retz Electronikos institute Į Aleksas Zotovas ir, kad Kaziui
5214
No.
Westera A vena*
elektroniką, o po to planuoja stu
Saudargui išvykus j kitą miestą,
1992
No.
Western Avenoe
dijuoti kompiuterių mokslą, uni
o Stasiui Garliauskui dėl darbo
TeL atsakoma 12 valanda
versitete. Laisvu laiku mėgsta
pasitraukus iš valdybos, reikia iš
489-4441 — 061-4605
skaityti.
rinkti du narius vienerių metų
įstaigos ir boto tel. 662-1381
terminui, jų kadencijoms užbaig
v
TĖVŲ SUSIRINKIMAS
ti, o susirinkimas nutarė rinkti
DR. FERD. VYT. KAUNAS
Visus maloniai kviečiame į LB
dar 5 narius pilnam dviejų me
BENDROJI MEDICINA
"Žiburio" lituanistinės mokyklos
tų terminui. Už tiek ir buvo bal
1497 8o,49th Conrt Cicero, DL
—
Andrius
Anužis,
baigiantis
visuotiną tėvų susirinkimą kuris
suojama.
10-12 Ir 4-7
gimnaziją, kur
įvyks, balandžio 29 d. 9 vai. ry Bishop Borgess
Suskaičius
balsus
mandatų
ko
trec.
Ir seetad
reiškėsi kaip bėgikas.
Jis yra
to Kultūros centre.
misijos pirm. Česlovas Staniulis
bai ges lituanistinės mokyklos aš
pranešė, kad dviejų metų termi
Nuoširdžiai
orasome visus tuonis skyrius. Skautas. Mėgsta
nui
į -valdybą buvo išrinkti: Ele
kuo Siu^icu^a: atsilankyt ;i ši• .portą ir ~aidŽią krepšin; iporto
onora
Grigaitienė, dr. Vytautas
:varbi ;us:rinknr.a., nes jau sie x.a-/w xovs.^ .<rep^:r.:o *crr;a:
Majauskas, Algis Rudeniui, dr.
tai prabėgo, ir vėl mes rinksią*, j doje. Priklauso "Šilainės" tautinių
n*uia tėvų kMTur*ta. Vėliau pa-is>>kių anvimblim. Laisvu laiko
" • * - •

•

TeL ofiso Ir bato: OLvmpic 2-415!

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRTJRGAS
1443 So. 50th A ve., Cicero
Kasdien 1-3 vaL ir 6-S vai. -yalc.
ISskyrus trečiadienius.
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. poelet.

TeL REliance 5-1811

D^. WALER J. KIRSTU K
Lietuvis gydytojas) .-„
3925 West 59th Street
VaL: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8
vai. vak.
Tred. Ir šestad. uždaryta

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA LR CHLRURGft
K f D I K J V IK VAIKV LIGOS
SPECIAJU9TE
MEDICAL BCTIiDrSO-'
7156 South Wessero Aveoųe.
'Valandos: Kasdien nuo 10 vai ryte.
iki i vai. popiet.

Ofs. tel. B E 7-1168, rez. 239-2919
Ofs.

HE 4-1818; rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street
71-os ir Campbell A ve. kamp
Vai.: pirmad., antrad.. ketvirtad. fc
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus

OPTICAL

STUDIO

VIOLETA K_\ROSAITC
7051 So. YVashtenav. — TeL 7T8-S7SI
Pritaikomi akiniai pagal rydytojų
receptas.
Didelis akiniu r£mų pasirinkimas.
Vai.: 1-8
pirm.,
antr..Sėst.
penkt.
Ketv.
v. vak.
10-4 10-5:80.
v. p. a
Trečiadieniais uždaryta.'

Telef. — 282-4396

DR. ROMAS PETKUS
aKTC LJGOS — CHTRITIIGUA
Ofisai:
111 SO. ffABASH AVE.
4200 NO. CT:\TRAL A V E .
Valandos pagal susitarimą-

M . FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviskaT
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko s99j89įji 8f
"Contact lenseg"

2618 W. 71st St. — TeL 737-5149
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta trsč

DR. LEONAS SEIBUTIS
LNKSTŲ, PŪSLSS LR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street
VaL antrad. nuo 1-4 popiet
Ir ketv. nuo 5-7 vakare
Ofiso tsi. 776*2889,

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS
Adresas 4255 W. 6Srd Street
Ofiso telef. R E 5-4410
Rezidencijos telef. GR S-OS17

Ofiso vaL: pirmad. ir ketvirtad.
nuo 1:00 ligi 3:00 vai. popiet
Ofiso teL H E 4-212S. Xaroa GI 8 - t l S S

DR. V. TUMAS0NIS
CHIRURGAS
2454 West 71st Street
Vai.: pirm., antrad., ketv. Ir p e n k t a s
2-6 Ir C-7 — ii anksto susttarua.

TeL ofiso PR 64446

F. C. VYINSKUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS
3197 West Tlst 8treet
Valandos: l-« vai. popiet.
Treč. Ir šadtad. pagal susitarimą.

Ofs. teL 589-3193: narna 381-3772

DR. PETRAS ŽLI0BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6234 So. Narragnnsett Avemoe
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą

Perskaitę "Draugą", duokite ji kitiems.

Skaitymas aar

NE20STANT1S MfNAS

SIAUBAS ITALIJOJE

CIUVJL

Pavasario žiedai ir rūpesčiai

Italai Yaigais tepajėgia sa*e valdyti
GRAŽINA KRTvlCKIENĖ
Praėjusių metų New York Kokios pasaulyje knygos lailbTenka pastebėti, kad pranešė
Kai prezidentas grįžo balan
GEDIMINAS GALVA
mirties bausme ir nužudė.
Gražioji, senovės didybe alsuo
Times dienraščio "Book Review" mos pačiomis svarbiosiomis? Tai
džio 3 d. iš Afrikos ir Pietų jai — valdžios atstovai stengė
lapkričio 13 d. laidoje buvo pa- esą amerikiečio Mellviles "Moby janti Italija yra silpniausias Ūki
Amerikos kelionės, Washingto- si pozityviai nušviesti vyriausy
Raudonieji brigadininkai
rašyta, kad skaitymo menas per- Diek", Dikenso dalis raštų, Dos- nės Europos narys. Ji sunkiai
Teroro banga
nas jau buvo pasipuošęs nuosta bes sprendžiamas problema", pa
Raudonųjų brigadininkų steigi biai gausiais pavasario žiedais. kelti prezidento atliekmų darbų
gyvena paskutines dienas, kad jis tojevskio "Nusikaltimas ir baus- sprendžia ūkinius, politinius ir
Tik praėjusiais metais raudo mo mintis brendo Trento univer
pasmerktas žūti. Atsiliepdamos i mė", Dantės "Dieviškoji kome visuomeninius klausimus. Ją gai
w
nosios
brigados padarė daugiau sitete. Jie pradėjo reikštis 1970 Žydėjo japoniškos vyšnios, kame žemą vertinimą.
tai "The Viking Press
ir dija", Homero "mada", Mark nioja streikai ir siaubą keliantis
lijos, magnolijos, tulpės, narcizai
Prezidento Carterio pasakyta
"Penąuin Books" leidyklos paskel- Tvvaino kai kurie raštai, Swifto visuomeninis pakrikimas. Bri- kaip 2000 nusikaltimų: žmogžu m. lapkričio mėnesį. Tuo me ir daug nežinomais vardais mede kalba konferencijoje (dalinai kal
be, kad skaitymo menas niekada "Gulivero kelionės*\ Miltono gate Rose - raudonosios briga dysčių, sužeidimų, susišaudymų tu jie pasiskelbė esą proletariato lių ir krūmų.
tinant kongresą neveiklumu)
nedings, kad daugelis žmonių vis "Prarastasis rojus" ir dar viena dos, siekiančios sunaikinti demo su policija, sprogdinimų, padegi ginkluotais daliniais revoliucijai
mų, ir asmenų grobimų. Tik per vykdyti ir išnaudojamųjų klasių
Reporteriai susirinko Baltųjų apie ekonomiką, energiją, nepa
tiek skaitys ir džiaugsis galį skai- kita. Tačiau, jei paklaustume kratinę santvarką, kerta vieną
teikė nieko naujo, kaip pagerinti
šių metų tris mėnesius įvykdyta valiai pareikšti.
Brigadininkai rūmų spaudos skyriun. Praneši
tytį. Leidyklos organizuoja fon- skaitytojų, tai geriausiomis kny- stulpą po kito.
13 asmenų pagrobimų ir 12 poli lesinėjo Markso, Mao ir Guevaros mų laukė ypač tie koresponden krašto būklę. Programoje išvar
dus, iš kurių apdalina vaikus gomis būtų pavadintos gal visai
dintų 11 asmenų, pateikė prezi
tinių
žmogžudysčių.
Kovo 16 d. raudonosios briga
mintis, pasirinko penkiakampę tai, kurie nekeliavo drauge su
knygomis. Vien 1975-6 metais kitos knygos.
Raudonųjų brigadų narių esą žvaigždę savo ženklu, stojo atvi- prezidentu. Cia būna įdomu ne dentui paklausimus, į kuriuos
48,256 vaikams buvo įteikta
Lygiai taip pat ir lietuviška- dos 12 dalyvių įvykdė gerai orga
prezidentas atsakinėjo, paaiškin
98,000 knygų.
me pasaulyje. Jeigu klaustume, nizuotą Aldo Moro pagrobimą, tik keli šimtai. 148 teroristai ir ron kovon prieš krikščionis de vien klausytis oficialių praneši damas kai kuriuos padarytus
kuris sukrėtė ne tik Italiją, bet ir jų vadas jau suimti. 39 teroristai mokratus ir komunistus, esą, iš mų, bet ir girdėti pastabas ir ko
Leidyklos teigia, kad dauge- kurios geriausios knygos, galima visą pasaulį.
pasmerkti už žmogžudystes, pasi davusius proletariatą. Jų uždavi mentarus aplinkui esančių žur sprendimus. Pasibaigus diskusi
liui žmonių skaitymas yra di- būtų išvardinti jų bent keletą viejoms tie mažiau žymūs korespon
nalistų.
kėsinimą žudyti, 55 asmenų pa
Tą dieną Palazo Chigi rūmuo grobimą, 30 įvykdytų plėšimų ir nys sunaikinti demokratinę sant
džiausias malonumas ir kviečia nu požiūriu, o kiti vertintų kitu
dentai tarpusavyje komentavo
varką Italijoje. Kas ją pakeis—ne
—
Carteriui,
atvykusiam
iš
Gese
nepaprastai
iškilmingai
prisie
remti knygomis tuos, kurie nori požiūriu ir geriausiomis knygoproblemas, ieškojo nenurodytų
daugelį kitų nusikaltimų.
skelbiama.
Galima numanyti, orgia Plains ir tapusiam Ameri
keliu
ekonomijai kelti ar kalti
skartyti, bet negali knygų įsigy- mis laikytų visai kitas knygas. Jei- kė 46-ji Giulio Andreoti vyriau
Torino mieste vykstanti 48 te kad jie siekia dar griežtesnės pro kos prezidentu, šios kelionės bu
no prezidentą pvz. dėl ko buvo
ti. O knygų amerikiečiai išperka gu kas klaustų, kokios knygos lie- sybė. Po priesaikos vyriausybė roristų byla vis delsiama. Toje by
letariato diktatūros, kaip Kinijo vo naudingos įsigyti platesnį aki
aukštai iškelti Baltųjų rūmų
gana daug Pvz. 1976 m. net 10 tuvių gyvenime turėjo daugiau- buvo apstulbinta, kai patyrė apie loję 15 teroristų ir jų vadas R. je ar Sovietuose.
ratį
ir
pajusti,
kas
vyksta
pasau
tarnautojų atlyginimai, dėl ko
knygų kietais viršeliais buvo par- sia įtakos, tai vėl susidurtume su A. Moro pagrobimą. O po šio nu Curcio suimti, o kiti teisiami už
Italijos
ir
kitų
demokratinių
lyje
už
Georgijos
ir
Washingtono.
nevetavo, kai kongresmanai sau
duota po 100,000 egz. ar dau- daugeliu kitų klausimų. Kiltų sikaltimo sekė Torino buvusio akių. Byla pradėta 1976 m. gegu
Spaudos sekretorius Jody Po- padidino algas ar nekvalifikuo
giau. Be abejo parduota ir kitų klausimas, kokiu požiūriu viena burmistro ir Genuos pramonin žės mėnesį, bet vis atidėliota. kraštų teroristai kilo ne iš pro
knygų, nors ir mažesniais tirą- ar kita knyga turėjo daugiausia į- kų pirmininko Felice Schiaveti Prasidėjus bylai nužudytas vals letariato, bet iš vidurinio, pasi well, atėjęs daryti pranešimų, at tiems darbininkams minimumą,
turinčio sluoksnio. Jie užsimoję rodė išvargęs. Jis nekalbėjo apie ir tuo būdu esą susidarė daugiau
žais ir taip pat parduota milijo- takos — meno ar patriotizmo užpuolimai bei sužeidimai
tybės gynėjas ir jo padėjėjas. sugriauti vidurinio sluoksnio de
buvusią kelionę, bet apie: Baltų- ^ ^
„ ^
kuriems dabar
nai kišeninio formato leidinių, ugdymui ar kokio nors visuomePraėjusį balandžio mėn., tęsiant mokratinę santvarką, pasižymin
Bet gal "New York Times" teigi- ninio ar politinio reikalo iškėli
bylą, nušautas Torino advokatų čią negerovėmis. Tiesa, universite ,ų rūmų personalo padidn mą, m 0 3 p a š a l p o s . Visiems kitiems esą,
kuris eilę metų buvęs mažina
mas kad skaitymas mažėja, ir tu- mui ir išryškinimui.
Kovo 16 d. praminta juodojo tarybos pirmininkas Furvio Croce. tai ir kitos viešojo patarnavimo mas. Kalbėjo apie ekonomiką, siūloma aukotis sulaikyti infliaciri kiek tiesos.
Sunku išvardinti, kuri knyga ketvirtadienio skerdynėmis. Jos į- Bent 12 advokatų ir kai kurie pri
įstaigos yra prikimšti.
Okmiai energiją, mažumų ir kitas pro jai. Cia turima galvoje ir val
džios tarnautojus, kuriems 2 nu
*
geriausia. Manytume, kad dau- vyko šiaurės vakarinėje Romoje, siekusieji atsisakė eiti pareigas. klausimai sunkiai sprendžiami.
blemas. Kai korespondentai kėlė matytų
metinių
pabrangiAmerikoje pirma knyga išleis- gelis jų geros vienu ar kitu at- Trionfale rajone,
Bylos svarstymas vėl atidėtas.
Bedarbių skaičius Italijoje siekia priekaištingus klausimus, primin
gimo
pakėlimų
7
ir
0,5
proc nu
ta Oxfordo universiteto Press žvilgiu, niekas jas skaitydamas
Šių metų kovo 9 d. trečią kar- Į X& miL, o 1 miL jaunuolių iki 30 dami prezidento pasižadėjimus
Aldo
Moro
sudaręs
Italijos
pen
mušti
ligi
5
ir
0,5
proc.
Taip pat
1478 m. Tai iš Vokietijos atvy- nenukentės, kad sugaišo daug
tą buvo svarstoma byla. Ką tik' m. amžiaus ieško darbą
prieš rinkimus, Jody Powell, ku- buvo nuomonių mokiniams ne
kias
vyriausybes,
krikščionių
de
kęs Theodor Rood išspausdino laiko, ir niekas nesuloš bankroto,
bylos svarstymą atnaujinus buvo
Visa tai galima suprasti, bet ris paprastai su tam tikru humo- duoti vairavimo leidimų nuo
religinio pobūdžio knygą apie šv. kad jai įsigyti išleido keletą do- mokratų pirmininkas, tarpinin nušautas Torino policijos pa
befgždžia
ūkinėmis ir politinėmis ru sugebėdavo valdyti padėtį, pa 16 ligi 18 metų. Tuo būdu su
kas
pastarajai
politinei
krizei
pa
Jeronirna. Lietuviai pirmą savo lenų. Priešingai, kiekviena knyreigūnas
Rosario
Berardi,
teroro
keisti nuotaiką ir atsakyti į klau mažės paauglių automobilių ka
knygą išleido daug vėliau, per- ga praturtins skaitančiojo pasau- šalinti, vienas ryškiausių politi veiklos žinovas. Po šio įvykio ke priežastimis aiškinti teroro siau
simus, šį kartą buvo blankus. Jis tastrofos ir gazolino naudojimas,
gyvenę spaudos draudimo laiko- lį vienu ar kitu požiūriu. Supran- nių veikėjų ir svarbiausias kandi turi advokatai pasitraukė. Prisie bą. Teroro šaknys siekia žymiai
nieko gudraus priekaištus patei ypač jei yra mokyklų autobusų
giliau
—
visuomeninės
santvar
datas
š.m.
gruodžio
mėn.
įvyk
tarpj, tačiau knygos meilė augo, tama, gali būti knygų, kurios sukusieji buvo teroristų grasomi,
sinančio neatsakė, vis tęsė. Kar susisiekimas.
ypač knygos leidimas suklestėjo kelia ir priešingų minčių, kurios siančiuose prezidento rinkimuo kad ir jų laukia nužudymas. Vėl kos ir doros pakrikimą
tais
paėmęs iš padėtos netoli su
Atskirų kraštų teroristai palai
nepriklausomos Lietuvos gyvavi- erzina ir kurių išleidimas laiko se buvo svarbiausias šios trage sukrėsta Torino byla, kai parei
Įdomu buvo pasiklausyti kon
ko glaudžius ryšius. Vokiečiai te ledais ir vandeniu stiklinės iš ferencijoje prezidentūros pareigū
mo metais. Išeivijoje mus šiek mas nesusipratimu, bet reikia at- dijos veikėjas.
kalauta kalinamus teroristus iš roristai glaudžiai bendradarbia siurbdavo ledukus užtęsdamas kutiek palietė šio krašto tenden- siminti, kad kiekviena idėja turi
nų pranešimų, diskusijų tema:
Jis, išklausęs Mišių, 9 vaL ryto keisti už Moro.
vo su palestiniečiais ir net iš jų iam laikui atsakymą, traškiai, gar "Gyvenimas už 1600 Pennsyrvacija mažiau knygų skaityti, apie savo pasekėjų, kad kiekviena kny- vyko Fiatu. Autovežimio prieša
Teroristai įvykdytu A. Moro mokėsi teroro veiklos. A. Moro siai juos kramtydavo, paskui at
ką kalba "New York Times" ga turi savo skaitytojų. Jeigu kam kyje sėdėjo du policininkai — vai pagrobimu į padanges iškėlė ne
blankiai
atsakydavo nia vartų" (reiškia Baltuose rū
pagrobime, esą, dalyvavę asme sargiai
muose). Ten kalbėjo Baltųjų rū
knygų priedas. Bet teigti, kad nepatinka vienas paveikslas, tai ruotojas ir jo asmens saugai. Fi tik Torino bylos, bet ir Italijos
nys, kalbėję itališkai vokišku ak į paklausimą ar pasakydavo, kad mų spaudos sekretorius Jody
knygų skaitymo menas miršta, jam patinka kitas, ir jei kas ne at autovežimį sekė kitas automo politinės santvarkos klausimą.
turįs tuo reikalu pasiinformuoti.
centu.
būtų gal kiek ir perdrasu. Jei taip mėgsta poezijos, tas gali mėg- bilis, kuriame sėdėjo 3 policinin Teroristai ėmė grasinti kitu teis
Kalbant apie Jody Powell, šviesia Powell ir prezidento asistentai
Iki
šio
meto
vis
dar
neišaiš
teigia amerikiečiai, tai išeivijoj ti kokį kitą žanrą, bet niekas ne- kai jo apsaugai. Viskas dėjosi lyg mu: "Moro teis proletariatas".
plaukį, mėlynakį pietietį, tenka Hamilton Jordan ir Midge Conskinta,
kas
remia
ir
derina
ju
. mums yra dar sunkiau. Jei ameri- gali būti atitolęs nuo lietuviško fronte lydint generolą. Tačiau ši Toks "teismas" pasmerkė Morą
pasakyti, kad jis yra aštraus pro tanza. Ypač plačiau diskusijose
veiklą.
kietis jaunuolis dažnai nesidomi spausdinto žodžio.
apsauga buvo per menka apsau
to, greitos orientacijos, 1970 m. buvo sustota prie Bert Lance
knyga todėl, kad jis turi kitų už*
goti A. Moro. Visi policininkai
yra įsigijęs politinių mokslų dak (prezidento ir Powell draugo)
siėmimų, tai Amerikoje augęs lieKnygų išleidimas ir platinimas buvo nužudyti, o Moro pagrob
taro laipsnį ir sėkmingai padė problemos, o taip pat ir dėl FBI
tuvių jaunimas neskaito knygos tikrai šiuo metu nėra lengvas, tas. Visa tai įvyko nežymių gat
jęs Jimmy Carteriui rinkimų tarnautojų kaltinimų.
ne tik dėl tų pačių priežasčių, nes knygos paruošimo kainos vis vių Via Stresą ir Via Fani sank
kampanijose kandidatuojant j Ge
Prezidentūros pietinėje pusėje
kaip ir jų draugai amerikiečiai, kyla, knyga brangsta, o skaityto- ryžoje.
orgijos gubernatorius ir vėliau į pavasarišku veržlumu žydėjo
Amerikos prezidentus.
bet lietuviškos knygos neskaito, jas dažnai apie tai nepagalvoja.
jvairios gėlės, krūmai, medeliai.
Po pagrobimo Italija sujudo.
nes jau nebesugeba, nors tenka Jis vis prisimena ankstyvesnes,
Balandžio 12 dieną atvykusi Ru
Washington Hilton viešbutyje
pasakyti, kad yra gražių išimčių, daug žemesnes knygos kainas, Tūkstančiai policininkų ir karių
munijos prezidentą Ceausescu su
balandžio 9 — 12 dienomis vy
tikrino
eismą,
krėtė
Romos,
kitų
Lietuviškos knygos pirkėjų dar todėl į knygos pasiūlą žiūri abetiko prezidentas ir Rosalyn Carko Amerikos laikraščių leidėjų
ter. Iškilmių metu, deja, mari
būtų nemaža, įei parodytume dė- jingaL Ne vienas dar pagalvoja, miestų įtartinas vietoves, panau
suruošta
konferencija. Žymių
nų orkestras grojo ne tą Rumu
mesį lietuviškai knygai Juk vien kur tas knygas gilesnės senatvės dojo net įvairių nusikaltėlių pa
kalbėtojų tarpe, pareiškimus pa
nijos himną (išimtą iš naudoji
lietuvių profesionalų Amerikoje metais turėtų dėti. Bet nereikia tarnavimą, bet per tą laiką nė
darė prezidentas Jimmy Carteris.
pėdsakų
nesurado.
Teroristai
įvai
mo praeitą rudenį). Nuolat ky
yra tūkstančiai, kurie lietuviškai nusiminti, kad kai ką reikės išValstybės departamento sekreto
riais
pranešimais
svarbiausioje
ilančių ir besileidžiančių tuo lai
dar gerai moka ir yra pajėgūs mesti ar dovanoti, nes žemėje
rius Cyrus Vance bei kelių kitų
ku lėktuvų ūžimas kliudė girdė
knygą paskaityti ir ją įsigyti. Yra daug kas išmetama, o knyga juk talų spaudoje dar įkaitino gyven
žinybų sekretoriai, universitetų
ti prezidentų sveikinimų žodžius,
teigiančių, kad neturį laiko, kad tam tikru momentu suteikė ma- tojų nuotaikas. Jie grasino sunai
profesoriai, prezidento patarėjai ir
ypač
tyliau kalbančio Rumunijos
lietuviŠka knyga neįdomi, kad iš lomių momentų, pradžiugino kai kinti "pakrikusią ir nešvarią
kiti. Pranešimus sekė autorite
Rytų
Vokietijos
sargybos
vis
dar
stropiai
kontroliuoja
ir
tuo
«p«ntt,iri
«
n
vertėjo,
bet korespondentams buviso ar verta laiką gaišinti. Gali- kurias valandas ar praturtino krikščioniu demokratų valdžią ir
Vakarų Vokietijos swai»wkimą su Vak. Berlynu, Kontrolės punktas tingų reporterių bei Jeidėjų pa
mas daiktas, kad kai kuriuose dvasią. Todėl ji atliko savo už- išdavikišką komunistų partiją prie HelmsCedto
klausimai, diskusijos.
(Nukelta J 5 paL)
teigimuose yra ir tiesos. Lietuvis- davinį h* kaip tokia apsimokėjo,
koji išeivijos knyga gal ir negali
Malonu, kad, nepaisant visų
teisių pažeidimus; jie buvo įteikti Belgrado konferen macinę Vliko darbų sritį. Perkėlus Vliką j JAV ne
rungtyniauti su Nobelio premi- pranašysčių apie knygos, tikriau
cijos dalyviams.
vienu atveju svarstytas Informacijos Biuro šiame
jos laureatais, bet, kaip rodo pa- apie skaitymo meno, mirtį, lietuVliko
ryšiai
su
disidentais
ir
su
visa
sovietinės
krašte suorganizavimas, tačiau, svarbiausia, dėl lėšų
tirtis, kaip rodo mūsų vertimai į viškoji knyga dar išeina, skahypriespaudos slegiama lietuvių tauta pagerėjo, kai Va stokos, tai neįvykdyta. Tik pastaruoju metu (1977 m.)
anglų ar kitas kalbas, nėra jau tojai ne tik ją įsigija, bet dar ir
karus pasiekė žymūs disidentai: K. Jokubynas, T. Vlikas biurą įsteigė ir paskyrė jo vadovus: kun. K.
mūsų literatūra taip atsilikusi, išskirtinai paremia aukomis. Kol
Venclova, A. Jurašienė, J. Jurašas, dr. A. Štromas ir Pugevičių ir D. Kezienę.
kad joje nieko gero nebesurastu- yra knyga, tol yra gyva visuomekiti Jų patirtis, betarpiškas pavergtos tautos mintiji
me. Juo labiau, kad lietuviškoje nė. Nenuostabu, kad amerikiečių
Lietuvos laisvinimo klausimais visuomenei in
mo ir sąlygų pažinimas Vlikui suteikė pirmaeiles formuoti, 1945.7.4 Ruetlingene, Vokietijoj, pradėtos
knygoje, tegu ir silpniau parašy- leidyklos taip griežtai paneigė
3T. MIKAS
reikšmės duomenų savo ateities planams sudaryti ir skelbti kasdieninės Eltos
toj, lietuvis skaitytojas ras pats "N.Y. Times Books Review^ pre
žinios. Sekančiais me
veiklai nukreipti. Ypač įsidėmėtinų faktų atskleidė ir tais Eltos biuleteniai pradėta leisti kas sa
savę, ko jis neras kita kalba iš- našystę apie skaitymo mirtį, nes 14
Vliko veiklos krypčiai nustatyti sugestijų davė dr. A. vaitę Eltos Informacijų vardu. Nuo 1965 m.
leistame leidiny. Pasaulyje išeina tai jau reikštų ir pačios visuomemilijonai knygų, šimtai milijonų nės nuskurdimą ir dvasinę mirtįPastarųjų kelių metų bėgyje pogrindžio veikimas Štromas, skaitęs 197 m, Vliko seime vieną pagrindi Elta leidžiama New Yorke. Du šiol be pertraukos jų
jų išperkama, tačiau jų nedaug
Lietuviškoji knyga dar gyva, krašte vėl išplito ir sustiprėjo. Jo pobūdis b" metodai nių paskaitų.
išleista per tūkstantį numerių. Eltos biuleteniuose tal
laikoma tikrai geromis. Bet šiaip ir tai malonu konstatuoti "Drau- yra nauji. Jo geriausia išraiška yra Lietuvos Katalikų
pinama naujausios žinios iš okupuotos Lietuvos ir lie
6. Informacijos reikalai: kalba, radijas ir kita
ar taip kiekviena knyga turi vie- go" romano konkurso premijos Bažnyčios Kronika, kurios per 6 metus išėjo 29 nume
tuvių laisvinimo darbų bei tarptautinių įvykių, lie
nų ar kitų gerų privalumų,
įteikimo išvakarėse,
riai. Taip pat sėkmingai yra leidžiami ir kiti pogrin
Tik Vliką suorganizavus Vokiečių okupuotoje čiančių Lietuvos klausimą, apžvalga. Eltą gauna ir
džio
leidiniai:
Aušra,
Dievas
ir
Tėvynė
ir
kt_
Visi
jie
Lietuvoje,
kilo reikalas informuoti tautą apie Vliko naudoja visa lietuviškoji spauda. Tautos Fondo rė
*
AI. B.
yra tikras veidrodis tautos pasipriešinimo prieš reli nutarimus pagrindiniais laisvės kovos klausimais ir mėjai ją gauna nemokamai (jei pageidauja).
Svetimiesiems apie Lietuvos reikalus informuoti
PARKAS MERDI
Parkas gražioje vietoje — ginę ir tautinę okupantų priespauda. Pasiekę Vaka pranešti Vakarams apie savo egzistenciją bei veiklą.
rus,
šie
leidiniai
Voko
ir
kitų
organizacijų
yra
plačiai
Pirmasis
tikslas
buvo
atsiektas
perduodant
reikalin
Vlikas
leidžia Eltos biuletenius kitomis kalbomis. Vo
ant nedidelės kalvos, kairiaja
Pavergtoje Lietuvoje, Pakruo
panaudojami
Lietuvos
problemai
aktualinti.
gas
žinias
ir
direktyvas
tautai
per
tuo
metu
jau
eg
kiškoji Elta — Pressedienst pradėta leisti kartą į mė
me Mūšos upės krante. Deši
jo rajone, Linkuvos apylinkės,
zistavusią
pogrindžio
spaudą.
Kad
to
informacija
buvo
nesį 1952 m. Biuletenis siuntinėjamas vokiečių spau
niajame krante — Pamūšio linų
Antra vertus, Vliko vardas ir veikla Lietuvoje yra
Pamūšio kaime yra sena Pamū
sėkminga,
nėra
abejonių,
nes
okupantų
lietuvių
tautai
dai, radijo stotims, veikėjams ir politikams. 1954 m.,
fabriko darbininkų gyvenvietė, žinomi. Dažni Vliko puolimai sovietinėj spaudoje tik
šio dvarvietė. Rūmai čia su
kenksmingi
planai,
Vlikui
griežtai
prieš
juos
pasisa
prel V. Mincevičiaus redaguojama, Romoje pradėta
paprastai vadinama KuntapUš- parodo, kad jo veikla yra reikšminga. K tų puolimų ir
griuvo, liko tik vandens malū
kius,
nebuvo
įvykdyti.
leisti
italų kalba Elta Pres. gis biuletenis yra labai
kra, Tai to paties Pamūšio kai pavergtoji tautos dalis pasidaro atitinkamas išvadas.
nas ir kumetynas, vėliau kolū
plačiai
naudojamas ir cituojamas Italijos spaudoje.
Vliko
1944.2.16
deklaracija,
nežiūrint
okupacinių
mo dalia Pats parkas priklau
kis pastatė čionai karvide. Ap
Kelių paskutinių metų bėgyje Lietuvoje, kaip ir pafrontės varžtų, Vakarus pasiekė netrukus po jos pa Lotynų Amerikai informuoti 1061 m. pradėta Argen
so apylinkės kolchozui
link buvusius rūmus anksčiau
kitose Sovietijos vietose, greta pogrindžio spaudos, skelbimo. Pasiekė Vakarus ir kitos dvi tų metų Vliko tinoje leisti Elta ispanų kalba. Su mažom pertraukom
ir Lietuvos įrepriklausomybės
Medžiai negenėjami, parko išplito ir aktyvi disidentinė veikla. Disidentinis judėji deklaracijos.
(dėl redaktorių stokos) ir su nekuriais pakeitimais ji
metais buvo įveistas puikus par alėjos priaugę įvairių krūmokš mas jau yra viešas bandymas kovoti dėl žmogaus tei
leidžiama
iki šiol. Anglų kalba Elta Information Ser
Vlikui pradėjus veikti Berlyne, teikti užsieniui ži
kas. Nūdien yra tik likę trys nių - lazdynų, ievų ir kitokių. sių Tas judėjimas sustiprėjo po Helsinkio dokumentų nioms apie Lietuvos padėtį buvo nutarta įsteigti in vice leidžiama kas mėnuo NTew Yorke nuo 1956 metų
Šoninės ir viena alėjos, apau Praėjusiais metais buvo nuplau pasirašymo. 1976 m. lapkričio 25 dienos manifestą pra formacini biurą. Jo vedėju buvo paskirtas A. Valiukė vidurio. Paryžiuje (nuo 1967 m.) leidžiama Elta pran
gusios liepomis, vinkšnomis ir tos kelios puošnios liepos nu dėjo veikti Lietuvos grupė Helsinkio susitarimų vyk nas. Persikėlus į Wuerzburgą, vedėju buvo J. Griška. cūzų kalba. Kurį laiką buvo leidžiama Elta ir arabų
klevais. Daugiausia — liepų. laužtos šakos mėtosi alėjose ir dymui remti Jį pasirašė T. Venclova, kun. K. Garuckas, Po karo biuras veikė iki 1946 m., kai Vlike buvo įsteig kalba, pradėjusi eiti 1964 m. Lebane. Pastaruoju metu
Parko centre — keturkampė pievose. Niekas parko netvarko. O. Lukauskaitė, V. Petkus ir E. Fmkelšteinas. Grupė ta Informacinė Tarnyba. Tiek biuro, tiek Tarnybos vėl atgaivinta anksčiau leista portugališka Eltą.
TmplroThA ailm dokumentu. •urBfišsfcn.vuaiii jbnaaana nžduotfci tavo teisti biuietinras ir tvarkyti visą infor
(Bot asugiaul

VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAISVINIMO
KOMITETO KILME, ISTORINE APŽVALGA
ATEITIES PERSPEKTYVOS

DRAUGAS, ketvirtadienis, 19«S m . balandžio mėn. 2 0

DETROITO ŽINIOS

f f c o 5 w 1 . OMOirrTUNrniDS

C L A S S I F I E D G U I DE

PROVINCIJOJE PARDUODAMA
TAVERNA
2-jų miegamų namas. 2 maš. gara
WAXTED VK8AI
R E AL
ESTĄTE
R E AL E S T A T E
žas. Naujas tvanas. ! akras žemės.
Vienas sa* įninkąs per 28 metus. 24
• kamb. mūr. 3 miegami. 66 ir TalFor mir lar oMaer—$-F!at
mylios j pietus nuo Joliet. Jenny's
man.
$27,500.
Three
3-bedroom apts. Near WdTap, Route I — Box 2*1. Braceville,
Need several T&aintenancfi Machinists
way
airport.
$95,50000.
Gražus
bungak>w
—
6
kamb.
2
ži
DL «W07. TeL 815 — 237-8330.
wfcb at least 1 year miianMip eatjpendiniai. 83 ir Kedzie. $64,200.
Oall 735-3498
1S metę senumo, 5% kamb., 3
Steady ycork, many benefits iociuding
HNTKHfOJAMA — FOB R E M miegami. Daug rūbinių. 2% maš. ga
profit shanng.
ražas. 63 ir Narragansett $54,000.
I&NUOM. i kamb. butas beismen1
2-iu aukštų — po 6 kamb. mūr.
Ą p p i y
te, Marąuette Pke. Skambint po 65 ir Talman. $32,500.
B A J O C ^ A P T eORPORAMON
5 v. v. teL R E 7-8007
50 akrų žemes famame, $10,000
OF AMriRlC A
Didelis Ir patogus namas. Marapšild. nauiai dekoruotas už akrą.
quette Parke gabiam ir tvarkingam
3800 West 43rd 8treet
butas — 2 miegami, v rruvė. salionas.
2<ne aukšte. $180.00 mėn. Tarp Ca- Š I M A I T I S
R E A L T Y žmogui. Pigas. $16.800.
CSucago, B l n o t s
lietuvių mėgiamoj gamtoj, netoli
Kfbrnia ir Western. Galima užimti
Aa Squ&t opportunity
Insurance
—
Ineooae
T
a
s
nuo Cnicagos, prie ežero didelis na
geg. 1 d. Skambint 47M128; vaka
rais •254116.
2951 W. 63rd St. 436-7878 mas ir 3 akrai žemės. Daug kitų prie
BAHDSAW CUTTERS
•
statų. Svarus oras, aplinka ir namas
tinka
pastoviam
gyvenimui.
$45.000.
IŠNUOM. 3-jų kambarių bute
>iARQlETTE PAJUKE —
CHICAGO SiGN CO.
Modemus 15 metų muro namas.
MAŽIAU $40.000
lis Marąuette Parke.
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
Invoived in Manufaeturing
Duokit*- pasinrym*
sui patalpa. Daug priedų. Vieta MarTelef. — 737-8219
\SOODEX SIGNS and L E T
Mūr. I 1 2 aukšto bungalow gimi auette Pke. Aukšta kokybė. Žema
TERŠ
is i a Need of Experieoed
kaina.
ningom šeimom gyventi. Skubiai
5
kamb.
naujo
opo
mūr.
namas
PARDAVIMUI
Bartdsaw Cutters f o r Wooden
parduoda. Geras investavimui paja
moms, lmormacijai kreipkitės į ir garažas. Centr. oro šildymas ir Sigua. Leccers aod Graphics.
vėsinimas. Galima tuoj pažiūrėti ir
Sylvia.
nupirkti už $28,850. Marquette Pk.
Įvairių daiktų
IMMEEUATE O P E N I N G
IŠPARDAVIMAS — RCSY
4 vienetų mūras ir garažas. MarSEKLES & SON REALTY OO
quette Parke. Naujas gazu šildymas.
Penkta<L, baL 21 d
TeL —508-6666
Call 421-0006
nuo 9 vai. r. iki 3 v. popiet
Našlė atiduoda už $38.800.
5
kamb.
labai
modernus
mūro
na
4624 S. SPAULDING AVE.
5 kamb. (2 miejr.) mūr. btmgato?c
mas ant plataus sklypo, tinkamas
Centrinis oro vėsinimas
Rūbai — Baldai — Žaislai — Vidaus
seimai žavingai gyventi. Arti 73 ir
durys — Rūsio langai — Mediniai Uždaras porčius. Garažas. Mar- Kedzie. $39.800.
Expecien.i.ed on
žieminiai langai — Įrankiai ir daug quette Pke. į rytus už California. Gražus platus sklypas ir garažas
mtA SELECTR1C
kitko.
Skambint iki 10 v. r. ir po 6 v. v. Marquettc Parke. Vertingas pirkėjui.
Will
consider trainee.
teL 4364294
Tvirtas 2-jų aukštų mūras. 2 butai
LOOP ARKA
ir maloni biznio patalpa. 2 auto ga
iiiiiiiuiiHiiiiuiitiiiuitiiimmiiiiiui
ražas. Savininkas nusileido iki
SALARY O P E N
$38,500. Marąuette Parke.

MACMNISTS

(Atkelta i š 2 psl.)

vo talkininkė — Aleksandra Sagienė. Spaudai pateiktoje infor
Kęstutis Keblys ir Vytautas Kutmacijoje vienetas kukliai vadina
kus. O vienerių metų terminui:
mas grupe, arba tik tiesiai " G r a n
— Gintė Damušytė ir Jurgis Ridinėle". Aš pavadinau >aunimo
binskas.
ansambliu, nes šios ilgos grandi
Kontrolės komisija buvo iš nės nareliai yra vidurinių mokyk
rinkta pereitais metais dvejų me lų bei universitetų jaunimas, o
tų kadencijai, todėl jos šiais me ansambliškumą įteisina d u p a 
tais rinkti nereikėjo. Taipgi susi grindiniai elementai — šokis ir
rinkimas įgaliojo naujai? apylin muzika (jei neskaityti d a r tre
kės valdybą išrinkti atstovus i čiojo - dramatinio).
apygardos suvažiavimą.
Per pirmąjį gyvavimo dešimt
Mandatų komisijai skaičiuojant
metį "Grandinėlė" atlikusi 9 8 — Vidas Neverauskas, baigian
balsus, buvo įvairūs pranešimai
koncertus bei mažesnio pobūdžio tis St. A n n gimnaziją, Warren,
bei sumanymai. Dr. Algis Ba
pasirodymus.
Antrajame
d e  Mich. Priklausė National Honors
rauskas kalbėjo apie apylinkės
šimtmety būta 108 renginių. P a  Society. Gimnazijoje žaidė krep
valdybos santykius su kitomis įstarojo penkmečio laike užregis šinį ir studijavo religinę muziką.
staigomis, o ypač apie pastangas
truoti 47. Bet tai n ė nebūta penk Šoka ir groja "Šilainės" tautinių
gauti finansinę paramą iš val
mečio, o tik ketverių metų su šokių ansamblyje — akomponiadžios lietuviškoms mokykloms.
karaliaus
trupučiu, nes paskutinis 1977 m e  torius. Ateitininkas,
Susirinkimo pabaigoje buvo tų sezono koncertas įvykęs b a l a n  Mindaugo, Detroito moksleivių
diskutuojamas gana svarbus Va- džio 23. Jeigu sidabrinių .pasiro- ateitininkų kuopos pirmininkas.
sano 16 minėjimų mosimo ir ta u
š u o l i u i į r e n g i a n t ir nie- Šį pavasarį baigiantis LB Detroito
proga aukų nnkimų klausimas. L £ ^
^
lituanistinę mokyk
l l n u s aukštesniąją
Detroitieciams jau pakankamai, d u s u
būta
253
lą
—
klasės
seniūnas.
Dievo Ap
deSimtlIleSo
įkyrėjo Vasario 16 šventes mmej,-;
^
i
vaizdos lietuvių parapijos vargo
impo2antiškas
ska
mų metu klausytis prelegentų pa- Z. j •
nininkas. Studijuos
inžineriją,
mokslų ir nurodinėjimų, ką Lietu-j . f e ^ ^ y ^ p a ž y m u są- W a y n e valst. un-tete, Detroi
vių Bendruomene turėjo padary-• ^
^ ^
^
d i d i e j i te, kur yra gavęs Merit (Acadeti ir ko P nepadarė, ką Lietuvių
^ ^
^ m ^
c } g v e _ mic) Schoiarship — stipendiją.
Bendruomene t u n teisę daryti ir \&nd ^ ^
Toront0?
H a m i I
PATAISYMAS
kunose srityse jai neleidžiama
ton, Baltimore, London, Detroit,
veikti. Prieš porą metų buvo pa
Jonas Urbonas iš Detroito ži
Philadelphia, N e w York, H a r t 
siekta įžūlumo viršūnė, pakvie
m — 34S»I505
ford etc. D a r didesnę nuostabą nutėje, tilpusioje "Drauge" ba
Mes su 50 kitom namų pardavi
čiant pagrindiniu kalbėtoju vadi
kelią išvykos į Pietų Ameriką landžio 6 d. prasilenkė su tiesa.
mo įstaigom aptarnaujame pietva
namos reorganizuotos JAV Lie
(1970 metais) ir išvykos į Euro Aprašydamas L.B. Detroito apy
karių Chicagą — tas daug pagrei
tuvių Bendruomenės pirm. dr.
2625 West 1tetStreet
Turime 4 motorus, labai gera- tina pardavimą ir pirkimą.
pą (1972-siais) kronika. Medei- linkės 25 metų sukaktį, parašė,
CHICA60 SIGN 60.
Vytautą Dargį, kuris pasiskelbė
stovyįe,
kurios
galite
įsigyti
lin, Bogota, Valencia, Maracay, kad Stasys Šimoliūnas buvo tos
NORINTIEJI
Tel.
737-7200
ar
737-8534
Lietuvių Bendruomenės pirmi
labai prieinama kaina. Firmų var
Invdved in Majaut'acturing
apylinkės pirmininkas tik vieną dai ir specifikacijos yra sekančos:
PARDUOTI AR PEIKTI
ninku, nors prieš tai Lietuvių Caracas. Stuttgart, Bonn, HarnWooden Signa and Letters i s in
mėnesį. Tai būtų h/g ir "atsilygi
arba išnuomoti butą
bendruomenės veikloje visai ne burg, London (Anglijos sostinė),
L.
VFestingbouse
motor,
$
pbase,
Need of Eiąterienioed WOODHELP
WANTKD
—
Pietų Amerikoje, nimas" už m a n o aprašymą Dir
dalyvavo. Ar galima taip elgtis Manchester,
L5 H ^ . , 60 cycles, r.20-240 V. — be jokio įsipareigojimo skambinkit
VVORKING MILi. MEN for
mums tarp brangios Vasario 16 prie "Grandinėlė" šokėjų bei m u  vos 11 nr., kaip jis sukėlė erzelį
Slo.00 mums.
Detroito
lietuvių
tarpe.
Reaguoti
CCTTING PLAQUES a n d for
Šventės metu ir kviesti tokius zikantų prisidėjo ir sodrus Aldo
2. Kimbte Motor, \ pbase, '/s R.P-,
Taip pat, abejojant dėl turimo Immediate opening. Varied duties. | Rougfc Mill Work.
kiekvieno
teisė
ir
privilegija,
bet
nos
Stempužienės
balsas.
kontraversinius kalbėtojus? Ar ga
60 eycks, 220 V.
$15.00 DRAUDIMO, a r norint apdausti Aocurate typing, figure aptituoe, &
Detroite
"Grandinėlė" Y r a Į klastoti datas nedera.
Hma šventinė mus sustiprinanti
NAMĄ, AUTOMOBILĮ, GYVYBĘ pbone skills a mušt. Experience preIMMEDIATE O P E N I N G S
keturis
kartus.
L.B. Detroito apylinkė įisteigė S. Kknble Motor, S pbase, 1 H.P., ir SVEIKATĄ maloniai jums pa
nuotaika tokiuose minėjimuose, koncertavusi
ferred.
Near
Cirde
Campus
&
Loop.
60 cycles, 220 V.
$15.00 tarnaus
Call 421-0066
kuriuose dar ir auką turime ati Kiekvienam penkmečiui p o kon 1953 m. balandžio 12 d. ir tą pat
Public trans. & secure parking.
certą,
nors
paskutinis
įvyko
4.
Lotm
Alfe
Indnctkm
Motor.
S
dieną
buvo
išrinkta
pirmoji
val
duoti?
BALYS BUDRAITIS
prieš šešerius metus, tiksliai 1972 dyba, o balandžio 2 5 d. valdybai pfcase, 6 H X „ 60 cycle, 220-240 V
HELP WANTED — MOTERYS
To dar negana, kada LB žmo
$25.00'
4243
W. 6Srd St., Chicago, m
m. balandžio 9. Po kiekvieno kon pasiskirsčius pareigomis pirminm
..
REIKALINGA
6EDONINK£
nės Vasario 16 proga pradėjo
certo ir šių žodžių autoriui spau ko pareiga teko m a n . Dėl ligos!
767-6600 a r t a 778-9371
TelefoMOkite —
rinkti aukas Lietuvių bendruo
Lengva namų ruoša ir šiek tiek vi GENERAL OFFlC t / T E L L E R
doje
teko
nemažai
džiaugtis.
Ža
Bavings Aasociation want?
valdybos posėdyje 1953 m. spalio
rimo. Reikalinga nors kiek kalbė Growing
menei, buvo grasoma prie durų
» persftn vritb. sc«ne bookkeeping and
ti angliškai. 100 doL į savaitę. typing for general oftice-tetler wotk.
pastatyti maršalkas ir to neleisti. vėdavo išradinga L. Sagio chore 4 d. pirmininko pareigų atsisa
Party vrtll srnww w i t h Asaociation.
M \RQUETTE FARK
Westchesteryje.
ografija,
šokėjų
pantomirniniai
kiau,
nežinodamas,
kiek
ilgai
Tai tau ir šventinė nuotaika.
Full time. See Mr.
Geanbara tor
2-įą
butų
po
3
mieg.
mūrinis.
U
HMtlIMliUtlIimilIlIlIimilHI I
talentai, ekstravagantiška muzi teks ligoninėje būti, nenorėjau
appointmeat.
Skambint
562-5583
Taigi styga buvo pertempta ir
metų senumo. Atskiros Šildymo sis
WASHISGTOK
ka, po kelias dešimtis minučių organizaciją palikti be veikiau*
SAVTVGS A LOAN ASSIf.
po abipusių pasisakymų buvo tar
temos. Garažas. Arti 73 ir RockweU.
286t
A
r
A
e
r Avenne. TeL Ž54-»432
nenutrūkstanti triukšmingo spėk vadovavimo, juo labiau, kad tuo
$58,500.
D fi M E S I O
ta gana ir susirinkimas vienbal
met buvo išvystyta gyva veikla
C00KS — WAiTRES$LS
siai nutarė prašyti naująją apy taklio srovė.
BUTŲ NUOMAVIMAS
į l > » t > H « > M M > « M > » » » » < M <
Kad
būsimoji
Detroito
publika
į
g
į
^
į
į
&&&
Lietusių
namus.
Full
Hme
Po*4tJons
Namų
pirkimas
—
Pardavimas
linkės valdybą tartis su Detroito
ĄU boura available. Salary open.
Valdymas
Lietuvių organizacijų centru dėl labiau patikėtų, kokie stebuklai Vadinasi, pirmininku buvau ne
Our Starting Rates are flejribte, Call £d or >*arie.
Draudimai — Income Tax
bendro 1979 m. Vasario 16 minė CrestAvood auditorijoje kitą sek tik vieną mėnesį, o beveik pus Vonių, virtuves sinkų ir vandens
j depending upon your experience,
Notariatas —• Vertimai
MAROON RACOON
jimo, kuriame aukos būtų renka madienį jos laukia, m a n duota metį — tiksliai 5 m ė n . 10 d. Po Šildytuvų specialistai, virtuvės ir
and we offer escellent f ringe bene
glėbys
spaudos
iškarpų
lietuvių,
vonios
kabinetai.
Keramikos
ir
kt.
manęs
buvęs
pirmininkas
parei
mos pagal aukotojo laisvo apsis
696-4V77
fits and vrorking conditions. For Roseraont, BĮ.
plytelės. Glass blocks.
Sinkos
prendimo valią JAV Liėtuvrų angių ir.vokiečių.kalbomis. Pali gas ėjo iki 1954 m. sausio 20 d., vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
more information please apply in
t. B A C E V I Č I U S .
person or contact Mr. Bob Baker
Bendruomenei, Vlikui ar' Altai. kęs .visas- kitas. ištraukas ramybėje, t y . 3 mėn. 15 d. Enciklopedijoje lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto
6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233
pacituosiu tik vieną autorių, gar jis skelbiasi buvęs L.B. Detroito arba po 5 vai. vakaro
Su Detroito Lietuvių Organi
for new salcai in SW auburb of
bingąjį kompozitorių bei muzi apyl. pirmininku n e t 1952 m.,
SERAFINAS — 636-2960
MANO* CARt 0T HIHS0AU Bolaisbrook. Opportunity for
zacijų centru nesusitarus, JAV
kos kritiką, velionį profesorių Vla bet tuokart tokios organizacijos
A MANOR CARE HCOtE
LB Detroito apylinkės valdyba
top doliar. CaU —
dą
Jakubėną.
Po
1972
m.
kovo
18
ilHIIIIIIIIIHlIUIIItlIUIIIUIIIIIIIllllllllllllll
Detroite
dar
nebuvo.
Jis
skelbia
yra
įpareigojama Vasario 16
512
L
Ogden
Avc.
MKCELLANEOCB
Donna o r Rhod^rH 7a9-iluu
minėjimą ruošti savarankiškai, "Grandinėlės" koncerto Chica- si, kad jis buvo pirmasis L.B. Det
goje,
kovo
25
Draugo
II
dalyje
roito apylinkės pirmininkas.
kuriame aukos būtų renkamos ir
Westmont, IIL 60550
pagal aukotojo laisvo apsispren tarp kitko jis rašė:
Nekreipiu ir nebūčiau kreipęs
Remktte tuos biznieriua. ko*
"Grandinėlės"
šokius
charak
dimo valią.
dėmesio į tą pirmumo ieškojimo
3I2-32S-4460
^ **a*m* -Drm«g^
perkiaustymas
KILIMUS IR BALOUS
terizuoja didelis įvairumas išbaig komediją, jei tas varžovas ir jo Apdraustas
Equal Ooportonlty Employer M./F.
Tikėkimės, kad aklas užsispy
Įvairių atstumų
rimas bus nugalėtas ir kad nau tai atliktų detalių; kas ypač svar \ draugai net 2 5 metų sukakties
vfam rttmj grindis.
KBIP
W A M I 1 D - I B M A I I
TeL 376-1882 arba 376-5996
joji JAV Lietuvių Bendruomenės bu — šias detales jungia ryškiai minėjimo dieną nebūtų reikalavę,
t. BUBNTB — TeL R E 7-5168
Detroito apylinkės valdyba susi jaučiamas platesnis planas, kuris kad pareikščiau, jog nebuvau pir WMI|lJHIIIIM!!HHtinHIMninilliHHiMMI
tars su Detroito Lietuvių organi irgi yra išbaigtas, su įdomiai muoju pirmininku, o spaudoje
scenovaiz nebūtų mėginę pajuokti vieno į liiiiiiiiiiimiinimiiiiimniHimimiiiiHii
zacijų centru ir kad mes turėsi kontrastuojančiais
lO^į — 30% — 309fc P«g»aa mokfe^te
TWO FULL TIME POSEHONS AVAILABLE OPENINGS
apdraudę nuo ugnies ir automome gražų ir -vieningą 1979 m.džiais. Šokėjų technika, mimika, mėnesio pareigūnų. Kiek vėliau už
fcttk> pM m u s
ON 7 A. M. — 3tfQ P. U. ŠBHHT
SER£NAS
perkrausto
baldus
ir
vaidyba
yra
tiek
sklandi,
jog
sun
Vasario 16 minėjimą
pasveikęs vėl įsitraukiau į Bend
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
Our starting rates are flexible. depending upon your expenence.
Z
A
P
0
L
I
S
ku tikėti, kad turime reikalo n e ruomenės aktyvią veiklą, buvau F R A M K
Vytautas Kutkus
dimai ir pilna apdrauda.
»*•&% Wes» »5th Street
and we offer exceUent fringe benefits and workmg conditions. For
su profesionalais, bet su mokyk kelerius metus valdybų nariu ir
Chicago. Dlinot'more
information Hease apply in person or Contact Mr. I
TEL.
—
WA
5-8063
liniu jaunimu. (...) Kas ypač 1957 m . Vyriausioje rinkimų ko
Tdef. GA 4-8654
APIE "GRANDINĖLE" JOS
223-4400.
malonu, visa, ką matėme scenoje, misijoje sekretorium. Prieš susi miiimiiuiiifiiiiiiiiuiiiiiiHiiiifiMmniiiu
K O N C E R T O IŠVAKARĖSE
'lll'IIHNIinrl
buvo sava, miela* lietuviška. N e  organizuojant Bendruomenei buMANO* CARE OF MNSftALE, INC.
MMifltiiiiiMmiiiiiiiiimrimHiuiui'HHii
M. A. i I M K O S
Kas norite tik trumpos infor buvo tai, suprantama, grynas a- Jvau Tremtinių drattgijos Detroi
512 E. Ogden Ave., Westm«it. 01.
PAOKAGE E S P R E S S AGENCt
JTOTART PTJBIilC
macijos, tai prašome:
kademinis folkloras. Čia b u v o toli te valdyboje, o Vokietijoje Trem
MARI4A NOBEIKrENE
An pCĮual Opportunity Employer M/F
TNOOKS
TAX
SFKVKm
Clevelando jaunimo ansamb nueita sceniško išplėtojimo ke tinių vyriausioje valdyboje- Trem
SIUNTINIAI
!
LIETUVĄ
,
4259
So.
Maplewood,
M
.
354-9400
lis "Grandinėlė*' Detroite koncer liu. Bet eita natūraliai, organiš tinių, o vėliau Bendruomenės or
Labai pasetdnnjamos iCPros ril^les I
Taip pat daromi VERTIMAI,
H&LP WANTED — MAUS
tuos sekmadienį, balandžio 30 d. kai, plačiai vartojant liaudies te ganizacijose anuomet buvo malo prvii*. Mal.-ta- 1C Europos sandeUą. į
GIMINIŲ MtYlettmaį pfldorm
2608 W. 6t» S t . Oikaųj". UI. «0«2».
PILIBTTBeS PRAAT1AAI tr
Crestwood High School audi matiką bei motyvus."
T E I - ~ WA S»-2"K"
kttokSe blankai
nu dirbti, žydėjo grupių ir pavie
torijoj, 1501 N . Beach DalyRoad,
Tenka dar paaiškinti, kodėl nių asmenų tolerancija ir darnus 4tHUIIItMMIItlMIIIIIIIIUHUIHIIIIUUIIlllll timimmiiiitttmm—niiMiiiiininini
Dearborn Heights (už poros šim Crestwood audftorijoį, kodėl ne sugyvenimas.
tų metrų į pietus nuo Ford Road). mūsų žaviajame kultūros centre.
SIUNTINIAI | LIETUVA
Stasys Simoluinas
Koncertas prasidės 3 vai. p.p.Dalykas
visiškai
paprastas:
apalfotoa ta
West CJcrvina, Calif. area. with interest i n deT^opir kitus kraštus
Rengėja — Švyturio jūrų šaulių "Grandinėlei" reikia specialios,
N U K E L I A M A S STUD.
Stereo tr Oro VmintavmL
raentai disabilities a n d ability to work as a part of a
NEDZINSKAS, 4065 Arcker Ave
kuopos valdyba.
ATEITININKE
Putlavtnms taf Tmcynma
beveik kvadratinės scenos, kad
team, w i t h board certtfication, for S a n Gabriel Valley
Tiek būtinos
informacijos galėtų laisvai iSsitekti ir savo me
Cfckago. Itt. 60632, telef. 927-5980
SUSIRINKIMAS
MIGLINAS T f
Regionai Centcr. Ine. for developmental disabilities.
trems, kurie apie "Grandinėlę" ną atskleisti. Kultūros centras,
2S4fl Vf flWh 8C, t H HS-1481
Studentų
ateitininkų
susirin
Duties include client asueasraent, in^er-disapliaplamai jau viską žino. Toliau deja, tokios scenos neturi. Prie
iimiuui
nar> conferences a n d cor.anunity liask-n. Salary r a n g e
rašysiu skaitytojams, kurie kon šingai — Crestwood auditorijos kimas įvyks ne balandžio 22 d., STATOME NAUJUS NAMUS
|T*iriq prekių pastrinfelmau nebrasS3270 U> $3075 per. motith. Piease send cumcdlum d a t a
certo laukdami, dar nori šį tą a- scena yra beveik ideali. T e n n u  kaip anksčiau buvo skelbta,
\tlW*arm»
jria*
*š masi) <«nd§Uu.
bet
balandžio
2
9
dieną,
sespie "Grandinėlę" prisiminti.
i9,miĮ ĮfĮkiįfjvvvnnm.
važiavom "Grandinėlės" žiūrėti
to- Donaid M Vbathiam Bar. PH. Diractor. S a a Gatoiel
€X>SMOS PARCELS »XPRES6
" G r a n d i n ė l e " buvo įsteigta 1972 :r.eta:s: N ė patys didieji kul tadieai, 3 vai. p® pietų A r a Ą P %'sSep 5eg!oe22 6easter., Ž$6 B . H a r n s o c Baoiosa, Ctt
PLTRACSKAS
SIUNTINIAI
! 9 6 S §L vasario 15 d. tad Žiu* tūros centro š a l u u s k a ; (įų U r p e b o r t d r . A~t.aąo S a a š o c buts.
C D N S T R U C n O N COMPANT 333» S. Bal9t«C &, ^*=H?o, Į g . «0«O8
actolinus* ial
metu Švanžia 25 r., sukaktį. Jo*
a5 esu) -'Grandiaelci" d ė l » - Susirinkimus
Aa E^uąl Opppenatty Empi^cr
TeL — 847 7564
trijų priežasčių: 1. dsupstis stusteigėjas ir vmSovAi iki šių dkaaų į lės nabotkotuokjfflr
SUotMęt po 6 vaL vaJkaro

Rimtas Namų
Pardavimas

Typewriter Seryiceman

PARDAVIMUI

Budraitis Realty Co.

Valdis Real Estate

mSSmSam

MIU. MM

GENERAL OFHCE

LU 5-9500

LAUNDRESS

PLUMBI NG

REALTY

HAIRSTYLIST

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

V A L O

O V I NG

TELEVIZIJOS

! urruvi

— Liudas S&gys.fr-^Uuni«a.4o-

Alfonsas Nakas

HOUSEKEEPERS

P H Y S I C IA

1

« M M H H H i

Sekmadienį,
Balandžio 23 dįeną

Stisą dalyvavimas koncerte pa
gelbės mfisu dienraščiai tęsti sa
vo svarba uždavinį. Kviečiame vi
sos gausiai dalyvauti.

IR

DVIDEŠIMT

Jurgis priklausė St. Butkaus
šaulių kuopai, Dariaus - Girėno
klubui, Lietuvių namų draugijai,
Balfui, SLA 352 kuopai ir kitoms
organizacijoms. Jautrus lietuviš
kuose reikaluose. Skautei Lilei
Petrauskaitei tragiškai žuvus, Jur
gis ją įamžina — skautėms doyanoįą brangią vėliavą.
;
.•.Balandžio 11 d. susirinkusieji
koplyčion vadovaujami Balfo 76
sk. pirmininkės Rožės Ražauskienės sukalbėjo rožini. Atsisveikini
mą pravedė ir jo biografiją papa
sakojo St. Butkaus šaulių kuopos
pirm. Vincas Tamošiūnas. Atsis
veikinimo žodį tarė pušalotiečių
vardu - Jonas Urbonas, Dariaus
-Girėno klubo ir Lietuvių n a m ų
draugijos vardu - Justas Pusdešris, Balfo vardu Rožė Ražauskie-

BALTUOSIUOSE RŪMUOSE
( A t k e l t a iš 3 psl.)
vo padalinti prezidentų kalbų
tekstai, kuriuose atsispindėjo sie
kiamas Rytų ir Vakarų Europos
kraštų bendradarbiavimas, JAV
ir Rumunijos pažiūrų skirtumai,
kiek tai liečia žmogaus teises.
Tos pat dienos ankstyvą popie
tę Baltuosiuose rūmuose, kurių
sales puošė vazonuose ir vazose
gražiausios gėlės, įvyko prjėmimas Gėlių augintojų
darugijos
nariams, Rossalyn Carterienė pa
sveikino susirinkusius ir įteikė ati
tinkamą atžymėjimą Gėlių au
gintojų sąjungos vadovams, ku
rie savo puošniais augalais puo
šia ne tiktai įvykstančių Baltuo
se rūmuose iškilmių sales, bet ir
plečia tos rūšies pramonę ir savo
aukomis paremia jos reikalingiau
sius.
Svečiai lydėjo dailiai pasirė
džiusiai Šviesia:;; p a v a s a r i ; ^ : ; drabųžiaĮs poniaa. Kai kurios buvo
pasipuošusios plaukuose ar kostiu
mėlių atlapose gyvomis gėlėmis

SEPTINTOJO

ROMANO

Sol. DANA STANKAITYTĖ
Akompanuos muz ALVYDAS VASAITIS

LAIŠKAI "DRAUGIU"
GERBIAMIEJI,
Kovo 14 ir 18 d. "Drauge" pa
sirodė vienas kitam priešingi
straipsniai,
liečiantys tą patį
koncertą, ir kai "Tėviškės Žibu
riuose" kovo 30 d. buvo straips
nis Vlado Ramojaus, kuris smer
kia vieną iš tų straipsnių ir giria
kitą, vien tik remdamasis "švie
sesnės visuomenės' nuomone,jau

dentų t u o m e t u laiko baigia
muosius egzaminus; 2. keli s t u 
dentai išvažiuoja į Liet. J a u n i 
m o sąjungos t a r y b o s suvažiavi
mą, k u r i s v y k s t a Rochestery,
N. Y., 3 . d a r kiti šį savaitgalį
dalyvauja
Chicagoje
sporto
nė ir St. Butkaus šaulių kuopos
šventėje.
vardu Vincas Tamošiūnas.
Balandžio 12 .d. kun. Kazimie
A A . JURGIS SIDAGIS
rui Simaičiui koplyčioje atskai
A. a. Jurgį Šidagį Southwesčius laidojimo maldas, ilgos vilksi
tern ligoninėje balandžio 9 d.
tinės automobilių buvo nulydė
mirtis užklupo nelauktai. Žmo
tas į Woodmeres kapinių krema
gus dar neturėjo 60 metų.
toriumą nes, a. a. Jurgio troškimas,
A a. Jurgis Šidagis buvo gimęs kad žiupsnys jo pelenų pasiektų
1918 m. balandžio 26 d. garsiame numylėtas Pušaloto kapines, kur
Pušalote, kur Šidagių erdviame ilsis jo tėveliai ir kiti giminės.
m ū r o n a m e vyko posėdžiai, susi
Nuliūdime liko brolis dr. Juo
rinkimai, gegužinės ir vaidini
zas Šidagis su žmona ir. kiti gimi
mai. Tuose vaidinimuose dalyva
nės.
vo ir čia esanti Ada Petrauskie
Užkandžiai laidotuvių daly
nė. Šidagių namuose bręsta ir iš
kilieji muzikai: Alfonas Mikuls viams buvo parūpinti švedų sve
tainėje. Jo įamžinimui Lietuvių
kis, Bronius Budriūnas.
Fondui laidotuvių dalyviai su
A a . Jurgis, tuo laiku jau buvo
aukojo 100 dol.
16-metis vyras ir reiškėsi kaip iš
radingas
jaunasis
ūkininkas,
A A . JUOZO PAUUKO
darbštus drausmingas šaulys.
NETEKUS
Karo m e t u Jurgis vokiečių bu
vo paimtas ir įjungtas į darbo
kuopą. Vokiečiams kapituliavus,
patenka prancūzams į nelaisvę.
Čia, kai jis anksčiau pasakodavo,
buvo tikras pragaras. Maisto sto
ka ir nešvara d a r nebuvo tokia
baisi, kaip prancūzų neapykanta
belaisviams. Prancūzas ar pran
cūzė spiaudė jiems į veidą.

D A I L I O J O

zacijoms. Juozas Paulikas buvo pa
šarvotas Jolandos Zaparackienės
Bauža koplyčioje. Balandžio 9 d.
koplyčioje rožinį sukalbėjo Roži
nio draugijos nariai ir narės. Ba
landžio 10 d. šv. Amano para
pijos klebonas kun. K Simaitis
paskaitė laidotuvių maldas ir su
kalbėjo rožinį. Atsisveikinimo
žodį tarė Jūrų šaulių "Švyturio"
kuopos pirm. Alfa Šukys. Prie
karsto budėjo kuopos šaulių gar
bės sargyba
Balandžio I I d. buvo nulydė
tas šv. Antano bažnyčion, kur už
jo sielą atlaikytos mišios. Turi
ningą pamokslą pasakė kun. K.
Simaitis. Mišių metu vargonais
grojo J. Sinkus. Dalyvavo gausiai
žmonių. Po mišių buvo nulydė
tas amžinam poilsiui į Šv. Jadvykos kapines. Užkanda laidotuvių
dalyviams buvo parūpinta švedų
svetainėje. Laidotuvių reikalus
tvarkė J. ir J. Mikolioniai. Liko
žmona Elena, serganti ir net lai
dotuvėse negalėjusi dalyvauti, ir
kiti giminės.

PREMIJOS

ĮTEIKIMO

LAUREATAS

ANATOLIJUS

Mūsų gausios publikos šiltas
r nuoširdus reagavimas mane ver
čia drąsiai teigti, kad bent tame
koncerte "šviesesnė visuomenė?
buvo mažumoje — daugumoje
buvo brangūs, nuolaidūs tautie
čiai, kaip J. Pr., kjuriems tas kon
certas ir buvo taikomas. Savo ko
respondencijoje jis iškėlė lietuvy
bės veikloje pasiaukojusio Fausto
Strolios nuopelnus, nes jis kaip
daugumas salėje kitų pastebėjo,
kad Strolia be jokių komitetų ir
kitų pagalbos per labai trumpą
laiką suvedė į krūvą maždaug 45
žmonių chorą, 14 styginių, 5 pu
čiamuosius bei mušamuosius in
strumentalistus, 3 solistus, iš ku
rių du nelietuviai svečiai giedojo

BILIETAI GAUNAMI:
Draugo administracijoje,
4545 West 63rd Street
fer Marsaiatoae, 2511 W. 69th Str.
TeL — 778-4585

KAIRYS

Premija $1,000 skiria ADA ir ANDRIUS SKUČAI

A. t A. ALFONSAS LINGIS

kuklų ir švelnų skambinimą ge
rokai užstelbė per garsiai grojąs
orkestras"..., kada iš
tikrųjų
bent antroje lėtoje dalyje orkes
tras turėjo tik retus picikato atsa
kymus. Tas "orkestras pavirsta
tik "... mėgėjų instrumentalis
tų būreliu".

Bilietą kainos: $4.00 ir $54)0

IŠKILMES

čiu pareigą, nors ir buvau vienas BR. JONUŠO STIPENDIJOS Kandidatams pasiūlyti terminas
iš programos atlikėjų, viešai pra
yra kiekvienerių metų gegužės
REIKALU
bilti. Ypatingai todėl, kad koncer
15 diena. Stipendijatą parinks
te nebuvę išeivijos gyvenimu beMuz. Broniaus J o n u š o stipen teisėjų komisija, sudaryta iš
sisieloją galėtų susidaryti tiks dijos taisyklės spaudoje
organizacijų
buvo įvairių jaunimo
lesnį ir pilnesnį vaizdą. Tai lie paskelbtos
atstovų.
Kai
visos
organizaci
jau
kelis k a r t u s .
čia kovo 12 d. Chicagoje Jaunimo
jos, paprašytos paskirti atstovą
centre įvykusį religinį koncertą.
pasigėrėtinai lietuviškai ir vieną į teisėjų komisiją, atsilieps, ver
Į šį reikalą mane reaguoti paska
pianistą. Ir tuo pačiu "praturtino tintojų sąrašas b u s paskelbtas.
tina mano paties dėmesio atkrei
D a r ne visos į prašymą atsakė.
pimas į neteisėtą pasmerkimą ir išeivijos dvasinį gyvenimą". Tai
kandidatai siūlomi
klausytojų nuoširdūs ir neabe pozityvią .veiklą visada iškeliąs Stipendijai
jotinai pozityvūs gausūs atsilie kultūrininkas, kuris kalbėjo dau šiuo adresu: Mrs. E . Jonušienė,
pimai. Jie pabrėžia programos
4006 S. 26 Street, Omaha,
gumos vardu.
įvairumą, originalumą ir jų au
Leonidas Ragas,D.D.S. Nebr. 68107. USA.
sims priimtiną ir suprantamą m u 
zikinį atlikimą. Jie įvertina neoerseniausiai įsikuiu^iv. ^_^VW..AH .»•/ginio ansamblio dedamas pastan
gas. Tos grupės dalyviai labai
skiriasi tiek savo amžiumi, tiek
Gyveno St. Charles, Illinois.
savo pasiruošimu ir pajėgumu,
tačiau vieningai dirba pagal turi
Mirė tai. 38 d., 1978.
mas sąlygas. Reklamose niekur
Gimė Lietuvoje, Kretingos ipskr., Kartenos mieste.
nebuvo jokio pretendavime į
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona, 2 dukterys Alice
"aukštą lygį". Priešingai, jose at
ir žentas Charles Van Bogaert, Ann ir žentas James McKelvy,
sūnus Alfonsas, 6 anūkai, Lietuvoje brolis Stasys su šeima ir
sispindėjo tos grupės kuklūs už-,
sesuo Mituką, kiti giminės, draugai ir pažįstami.
simojimai, kaip išlaikyti lietuvių I
Kūnas pašarvota? Yurs koplyčioje, 405 East Main Street,
tarpe vienintelę f os rūšies grupę, Į
f
St.
Charles,
m.
kaip suteikti įkvėpimo oliau to
šv.
Rožančius
bus kalbamas ketvirtad., 7:30 vai. vak.
bulintis muzikos srityje, kaip at
Laidotuvės įvyks penktad., bal. 21 d. iš koplyčios bus atly
likti mūsų kūrėjų kompozicijas,
dėtas į S t Patrick parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto
kad jos nedulkėtų stalčiuose, ir
įvyks gedulingos pamaldos už velionies 6ielą. Po pamaldų bus
nulydėtas į Resurrection kapines, Geneva, Illinois.

Kaip būtų gražu ir naudinga,,
jeigu kritikas, atlikęs, ko'.^trukty- I
Balandžio 8 d. Harper ligoni vią ir objektyvi, kritiką, nenu
nėje, mirė Juozas Paulikas, sulau kryptų tik į negatyvius išvedžio
kęs 82 mėtų amžiaus. Velionis jimus, bet prisidėtų prie bendro;
buvo gimęs 1896 m. Darbėnuose, lietuviško darbo, savo talentu pa
Lietuvoje. Turėjo stambų ūkį, ku ruošdamas bent "kuklų kūrinė
rį gražiai tvarkė. Buvo geros šir lį", kaip Faustas Strolia parašė
dies ir svetingas.
specialiai t a m koncertui. Tačiau,
Elena ir Juozas Paulikai karo jeigu kritikas, norėtų pasireikšti
metu turėjo apleisti savo gražų profesionalu kritiku, tai turėtų
ūkį ir atsidurti Vokietijon. Juozas pasirinkti atitinkama obiektą, kaip
ir Elena Paulikai praleidę keletą pvz."Chicago Syimphony" ar pa
metų Vokietijoje 1950 metais at našiai. Vietomis kritikas savo as
vyko į Ameriką ir apsistojo Det meniška nuomone, kaip "... vie
roite. Iki pensijos dirbo Fordo nintelis numeris, atkreipęs publi
fabrike. Juozas buvo malonaus kos dėmesį", neteisingai perduo
būdo,
patenkintas
gyvenimu, da visų klausytojų vardu. Kriti
gražiai su visais sugyveno. Pri kas neįtikėtinai suskaičiuoja net
klausė šv. A n t a n o parapijai,-Sv. *\..: "keliolika, daugiausia moteRožinio draugijai,-Dariaus-- G i  'risku,-balsų" chore, kuriame bu
rėno klubui, Lietuvių Namų vo apie; .45 choristai, tačiau solis
nutaria
draugija^ Jūrų šaulių "Švyturio** to pianisto • vertinimą
kuepaTinčTfomsliiftrW^
kitam 7 I S r t S P v ries~'*'jo

n

Ž O D Ž I O

KCNCERTAS

JAUNIMO CENTRE
CK I G A € O J E

( A t k e l t a iš 4 p s l . ) .

**f8mmemmmmmmm

D R A U G O

3:00 valandą po pietų

DETROITO
ŽINIOS

..

Nuoširdžiai kvi*8*ame visus:: gimines, draugus ir pažįsta
mus daiyvau** šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Žmona, dukterys, somos, žentai ir anūkai.
Laidotuvių direktorius Yurs, tel. 312-584-0060

Mielam kaimynui

A. t A. Prof. dr. JONUI PUZINUI,
netikėtai mirus, jo žmoną KONSTANCIJĄ, sūnų
ALGIMRNT^ dukras ALDONĄ ir ŽIVILĘ bei kitus
šeimos artimu-sius gilaus skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučia
Dr. Edmundas ir dr. Marija Ringai

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
0OVYDAS P. SAIDAS Ir GERALDAS F. 0AIMID

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
433044 S* Calltornia Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-01 South Hermitage Avenuo

Telefonas — YArds 7-1741-2

Mažeikai Evans
Laidotuvių Direktoriai
6 8 4 5 SOUTH VVESTERNAVE

A. t A. Kpt. UODUI ŽUKAUSKUI
Lietuvoje mirus, brolį BERNARDA ŽUKAUSKĄ, jo
sūnų ALGĮ ir kitus artimuosius nuoširdžiai už
jaučia
K oro!

Kęstutis

Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel. 7 3 7 - 8 6 0 0
TeL 737-8601

PETKUS
TĘVAS

Didžiam Lietuviui, Istorikui, Vilniaus Univer
siteto Profesoriui, Lietuvos Medicinos Istorijos
Redaktoriui
A. + A.

Dr. JONUI PUZINUI

IR

S0NUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS

HODERMAKOS

2533 Wsst 7f St.

KOPLYČIOS

Tel. GRovenhili 6-2345-6

1410 St, 50th Ate^ Cicero T0wnhal! 3-2108-9
ATKSTB AUTOMOBILIAMS

STATYTI

staiga mirus, reiškiame gilią užuojautą Jo
ŠEIMAI ir ARTIMIESIEMS.
Pasaulio Lietuviu Gydytoju
Sąjunga

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

* '

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS

Brangiam

3807 SO. LITUANICA AVE.

A. f A. PROF. JONUI PUZINUI
taip netikėtai m i n i s , j o žmonai KONSTANCIJAI, dukte
r i m s A L D O N A I Č E P E N I E N E I i r 2TVTT,ET TAMOŠIŪNIE
N E I , sūnui A L G I M A N T U I ir j ų šeimoms reiškiame gilią
užuojautą i r k a r t u liūdime.
Algis ir Dalia Augūnai
Vytas ir Birutė Rauckjai

TeL Y Ardu 7-8401

STEPONAS C LACK (LACKAYYICZ) IR SŪNŪS
2314 W. 2Srd PLACE
VIrgiafe 7-6872
2424 W. «9th STREET
TeL REpubtic 7-121S
11028 Southwe*t HSgtocay, Palos Hflls, m .
T«L 9744410

PETKAS liaiORAS
4S48 SO. OAUFOBNIA A VE,

TeL LAfayette S4572

JURGIS F. RUDMIN

Mielam

A.+A.

A. t A. Prof. dr. JONUI PUZINUI mirus,

KPT # LIUDUI ŽUKAUSKUI

žmonai KONSTANCIJAI, dukroms ALDONAI, ŽIVILEI
ir sūnui ALGIMANTUI su šeimomis reiškiame nuošir
džią užuojautą ir drauge liūdime netekę tauraus lie
tuvio, įsokslčisio ir visuonesiįakc.

Lietuvoje m i r u s , velionies broliui BERNARDUI ŽU
KAUSKUI, j o ir velionies artimiesiems reiškiame nuošir
džią užuojautą.

TeL YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
335* SO. HALSTED STB/ET

TeL YArds 7-1911

VASAITIS - MITKUS
rmilijg, Įr Bteįys į t e k s i

Js&ryga !r Psfras Srsodžtel

SS1S SO. LITUANICA AVE.

1446 SO, 50th A V E , CI3ERO, IL2*

IeL OLjmpic 2-1008

9^i
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DRAUGAS, fetvfrkafcais, 1978 a. Balandžio men.
x š i e lietuviškosios knygos
mylėtojai nusipirko "Drauge"
didesnį kiekį lietuviškų knygų:
Petras Kliorys (Euclid), Jonas
Pipiras (Worcester), A. Rudzitas (Elizabeth), Birutė Prasauskienė (Lomita), Jonas Petiaitis (Chicago), A. Paškonis
(I>owners Grove), V. Bagdonas
(Hamilton),
Z.
Petkevičius
(Washington),
J.
Strazdas)
(Oakville). Visiems nuoširdžiai |
dėkojame.
X Aldona Paulikaitienė ir
Leokadija Matulevičienė sėk
mingai baigė š v . Kryžiaus ligo
ninėje kursus ir gavo namų
slaugių pažymėjimus. Jos ga
lės dirbti prie slaugymo namuo
s e ar ligoninėse,
X Dr. H. Solys, Toledo, Ohio,
atnaujindamas prenumeratą at
siuntė 19 dolerių auką ir tuo
dosniai parėmė mūsų spaudos
darbus.
Jis skelbiamas Gar
bės prenumeratorium. Nuošir
džiai dėkojame.
X Svč. M. Marijos Gimimo
parapijoj sutvirtinimo sakra
mentas bus teikiamas šį sekma
dieni, 2 v a i p. p.

SPECIALIZACIJA IR KOMPIUTERIAI

Mokslinių temų M. S. ir P h .
Chicagoje besiburiantis komputerių srityje dirbančių lietu D. studijų rėmuose paairinkimą
vių profesionalų klubas nori at galima būtų suderinti su lietu
kreipti mūsų studentijos ir vi viška tematika bent šiose srisuomenės dėmesį | labai vertin tyse:
gą prof. Prano Zundės pasiūly
L Sritys, kur lietuvių kalba
mą, padarytą 1977 m. Mokslo yra tyrimų objektas iš infor
ir kūrybos simpoziumo metu.
macijų ir kompiuterių mokslo
X Vytautas Nakas ir draugai.
Žinomame Georgia Institute taško, pvz., (automatinis verti
—Vakaronė Jaunimo
centro
of Technology universitete pro mas iš lietuvių kalbos ar į lie
kavinėje įvyks šį penktadienį,
fesoriaujantis dr. P. Zunde tei tuvių kalbą), statistinė lingvi
balandžio 21 d., 7:30 vai. vak.
gia, kad komputerių ir informa stika ir jos pritaikymas komu
Dalyvauja: A. Bylaitytė, V.
cijos srityje yra eilė rimtų moks nikacijoje, šifravime, kalbos di
Dirda, N. Linkevičiūtė, A . Pelinių temų, kurių tyrinėjimo re namikos analizavime ir panM
čiūraitė,
B. Prapuolenis,
D.
zultatai galėtų būti naudingi ar lyginamoji kalbų struktūra.
Stankaitytė ir A. Vasaitis,
bent įdomūs lietuvių visuome
2. Sritys, kurių tyrimų obnės interesams. Prof. Zunde
X Marquette Parko Balfo
Ijektas nėra specifiškai lietuvisvisai konkrečiai skatina mūsų
penkto skyriaus valdyba kvie
Ikas, bet kur galima panaudoti
studentiją pasidomėti "gradučia visuotinį metinį narių ir
ką nors bendra su Lietuva ar
ate" (daktaro ar magistro laips
prijaučiančių susirinkimą ba
lietuvių išeivija turinčius duo
niui įgyti) studijų galimybėmis
landžio 23 d., sekmadieni, 11:30
menis. Pavyzdžiais galima nu
LB Detroito apylinkės Žiburio lituanistinės mokyklos VTH-as sk. Pirmoj eilėj iš kairės j dešine: Daiva minėtose srityse, o tyrimų dar
v a i , tuoj po pamaldų, Svč. M.
Orentaitė. Vida Rackaite, Rasa Orentaitė, Eglė Baltru šaitytė ir Paulius Doveinis. Antroj eUėj: Danutė Gil- bams temas rinktis iš tokių rodyti įvairias modeliavimo pro
Marijos Gimimo par. salėje.
blemas: demografinio judėjimo,
vydytė. Aras Kriaučiūnas, Alma Matvekaitė, mok. Marija Jankauskienė, Dainius Skiotys, Gina Kugieniūtė
naokslinių dalykų, kurie būtų
ir Mykolas Abarius
Bus centro valdybos pirminin
socialinės dinamikos krašte ar
artimi Hetuviškiems reikalams.
kės M. Rudienės žodis, valdy
išeivijoje, informacinių sistemų
Minėtam
universitete kvalifi
bos narių ir revizijos komisijos
planavimo, kultūrinių išteklių
kuoti studentai gali tikėtis ir
pranešima: ir naujos valdybos
optimalaus investavimo ir pan.
finansinės paramos.
bei revizijos komisijos rinki3. Sritys, kurios turi ką benmal
jdro su etnine tematika, specia
Iš liaudininkų, Altoa ir Vliko
KELI ŽODŽIAI A P I E
kursų domėjosi, laukiama tos
lizuojant ją lietuviškąja krypti
X A . a. Anete Dabauskaite,
centrų
veiklos pranešimą pada
DZŪKUS
tematikos
romanų.
mi, pvz., atatinkamų CAI (Com
Cicero gyventoja, 15 m. am
rė
inž.
J.
Lazauskas.
puter Aided Instruction) pro
žiaus, žuvo auto nelaimėje, kai
Išeivijoj tenka stebėtis orga
Draugija turi gražią tradici
Valdyba
vienbalsiai
perrinkta
gramų ir sistemų projektavi
jos
vairuojamas
automobilis
nizacijų gausumu. Visos gyvos ją — dzūkų dienas. Jos yra
t
a
pati,
tai
rodo,
kad
kalbos
mas, etninių, kultūrinių išteklių
susidūrė su miesto autobusu.
organizacijos — profesinės, vie ruošiamos pavasarį. Šių metų
apie
liaudininkų
skilimą
neturi
panaudojimo pagerinimas kom
Kartu su ja važiavusi mergaitė
J. A. VALSTYBĖSE
tovių, buvusių profesijų — yra Dzūkų diena ruošiama gegužės.
puterių pagalba ir pan.
sužeista, taip pat sužeistas ir
x- e JI -T • I jokio pamato
reikalingos, nes j o s sutelkia gy m , _ - - -_
— Waterburio lietuvių Ben
J Nutarta, kaip kasmet, liepos
Aišku, kad, plačiau šį reika
autobuso šoferis.
vuosius lietuvius veiklai. Jos 6 ir 7 d. Gegužes 6 d. Jaunamo | KT„«.„Z*T
druomenės metinis susirinki
4
d.
suvažiuoti
į
Faustinos
ir
lą patyrinėjus,
būtų galima
visos atlieka naudingą darbą, centre įvyksta balius, kurio me
mas bus balandžio 30 d., sek
x "Tėvynės spinduliai" —
Mečio
Mackevičių
sodybą,
o
lie
rasti
ir
daugiau
tinkamų
temų
padeda išlaikyti lietuvybę, su t u programą atliks sesutės Drū
madienį, 3 vai p. p. Lietuvių
devynioliktojo Chicagos A n k š t
pos
21
d,
suruošti
Vyčių
salėje
ar studijoms sričių.
Prof. P.
tytės, Puodžiūno
Violeta Karosaitė
ir Jautelktomis lėšomis dažnai pare-1 nučio
baleto studija,
klubo svetainėje. Darbotvarkė
Irt. mokyklos metraščio vardas.
ir sodelyje viešą gegužinę.
Zunde
mums
rašo,
kad
pana
mia ir didesniųjų organizacijų j Pelnas skiriamas ku'tūriniams
je numatyti valdybos ir kon
Jis leidžiamas tėvų ir visuome
šiems
moksliniams
studentų
Po
susirinkimo
visi
buvo
paužmojus, spaudą, radijo va-j riekalams. Dzūkų dienos baitrolės komisijos pranešimai, panės lėšomis. Tėvai prašomi šį
projektams jis turi geras aka
landėles, htuanistines mokyklas,' giamos gegužės 7 d. Jėzuitų ko- i l s i n u vaiayoos vicepirminin-1 k l a u s i m a i ^ ^^^i^ r
valdv
J
šeštadienį gražinti aukų lapus.
___•! i.
i_
_i„v. .
,,
•_ T.
kės Elenos Rūkienės narunstais
.
_
" ^*
demines
sąlygas, o mokslinei
paruoštais
mūsų veiksnius ir pan.
Po pa
( plyčioje pamaldomis.
bos kai kurių narių rinkimas į
iniciatyvai
— gana laisvas ran
užkandžiais.
. X Danutė Janutienė, BerkeGyvųjų organizacijų tarpe maldų sodelyje prie žuvusiems
kadenciją baigiančiųjų vietas ir
kas.
M. Tamulėnas į susirinkimą
ley, Cahf., pasinaudodama lie
yra nuoširdžiai dirbanti ir Dzū-1 už laisvę paminklo iškilmėmis
pasitarimai dėl ateities veiklos.
0
2emiau pasirašę komputerių
tuviškų
knygų
atpiginimu
kų draugija. Ji įsteigta prieš \ bus prisiminti visi dzūkai žuvę "V* atvykęs iš Racine. Apla- Taip pat čia yra meno paroda,
"Drauge", užsisakė įvairių lei
devynerius metus ir ateinančių kovose už tautos laisvę ir mirę mai. susirinkimas buvo darbin kuri buvo pradėta balandžio 8 d. srityje dirbantieji profesiona
lai reiškia viešą padėką prof.
dinių už 80 dolerių. Knygų
metų pavasari š v ę s veiklos de» Sibiro tremtyje, tėvynėje ir išei gas ir praėjo labai tvarkingai. ir tesis iki gegužės 7 d.
S.
Paulauskas
Zundei už šios galimybės iš
išpardavimas atpigintomis są
X R a š y t Anatolijus Kairys, šimtmetį. Draugijos tikslas — vijoje.
— Vysk. Vincentas Brizgys,
kėlimą viešumon ir skatina mū
lygomis baigiasi gegužės 1 d.
kuriam už premijuotą romaną suburti dzūkus kultūrinei veikkviečiamas Šv. Jurgio par. kle
Tenka pažymėti, kad Dzūkų
sų akademinį jaunimą šios pro
bono kun. B. Ivanausko ir para
X B. Vašcega, Rochester, N. "Po Damoklo kardu" šį sekma- lai. lėšomis remti lietuviškus draugija rūpinasi ir savo drau
pijos tarybos, atvyksta Clevelan- gos nepraleisti.
Y., papildė savo lietuviškų kny dienį, balandžio 23 d., 3 vai. po užmojus. Draugija savo veiklos gijos nariais, ligoje juos lanko,
ietl J a u n i m o
11 0
1978 m. rudens semestro rei
dan ir balandžio 23 d. per Šv. Jur
rmkinius, užsisakydamas | P *
c* ^ ^je
bus laikotarpyje tūkstantine parė- esantiems varge materialiai pa
gų
f\ laikys pamaldas ir pasakys pa kalais dabar yra jau laikas ra
įteikta mecenatų Ados ir And- mė Jaunimo centrą, Lietuvių deda. Be ruošiamų Dzūkų die
įvairių knygų už 53 dolerius
mokslą. Po pamaldų parapijos sa- šyti tiesiog prof. Pranui Zun
riaus Skučų tūkstančio dolerių fondą.
Mažesnėmis
sumomis nų, kasmet suruošia gerų kul
X Aukų po 5 doL atsiuntė: premija,
universitetui: Georlėie ganvtoiui pagerbti bus pie dei arba
pasakys literatūrinę remia lituanistines mokyklas, tūrinių popiečių, koncertų. Taip
Paulina Kankalienė, Chicago, kalbą.
Technology,
tūs, į kuriuos pakvietimus jau J » Institute of
Romanas jau išspaus- \ spaudą, radijo valandėles ir pan. I
;
Elena Pagirienė, Chicago,
School
of
Information
and Com
dintas.
Sekmadienio iškilmėse
Draugi ios reikšmingas užmo-it,
-.t
J «.
dabar galima įsigyti parapijos
8 J
Mečys Bružas, Clarendon Pūs., - .
puter
Science,
Atlanta,
Georgia
,.
.
.
, ^"««**"i6«» "^""^ draugijos veiklos dešimtmeti ir
raštinėse ir pas komiteto narius.
Valė Kundrotienė, Pigeon.
3C332.
jį bus galima įsigyt* su a u o - ; j u s paskelbtas uteraturos p r e ^ o t Ą romaJ1^
^
^
Parapijos tarybai pirmininkauja
Po
oficialių
konkursas.
Prenuja
_1500_dc4.
^
į
^
^
p
^
į
£
Visiems maloniai dėkojame.
d
y
ą
N
Antanas Dnndzila,
iškilmių ir koncerto, kuri atliks už parašytą iš dzūkų ar Dzūki
Pranas Razgaitis.
pirmininkas,
kun.
Jonas
BoreviModestas Jakaitis,
romaną.
x Suėjus dviems metams nuo soL Dana Stankaitytė, akompa- į jos istorinių įvykių
! č'us. vicepirmininkas, Janina
KANADOJE
Remigijus
Sužiedėlis,
a. a. Raimundo Grigaliūno, Jr.. nuojant muz. Alvydui vasaicms. Rankraščiams įteikti terminasj P i l e c k i e n ė , ^ s e k r e t o r ė .
Julius
Dalia
TaHat-Kelpsaitė,
— "The Montreal Star" kovo
mirties šv. Mišios bus atlaiky kavinėje bus užkandžiai ir ka- - gegužes 1 d. Romano vertinimo į j ^ - g g g iždininkas, Danutė DaArvydas Tamulis.
25 d. išspausdino platoką in
tos už jo vėlę balandžio 23 d., vutė. Ten bus galima pasikal-1 komisiją sudaro kun. dr. Ignas rienė, socialinių reikalų vadovė,
formaciją apie soL L Šukis7 v a i ryto Our Lady of t h e j ^ . ^ " * * > * « • programos at-; Urbonas, Česlovas Grinevičius A n t a n a s Drūtys, renginių vado^
11116 8
r
Eugenijaus
Kriaučeliūno
Jaunimo
bažnvčioie. 2414 S. S61st
lst!
^
* P emijos mecenatų j ir Dalia Kučėnienė. Tikimasi, mam
šukytę, kuri turėjo dainuoti mrfiiiiMmmiiimiimuiiiiiimiiiiiittftfii
Mount bažnyčioje,
premijos įteikimo iškilmėse balan
vas.
atstovais.
I kad mūsų rašytojai šiuo konPortlande, Ore., Mocarto opero- Advokatas JONAS GIBAITiS
Avenue, Cicero. BĮ. Giminės ir
Darbštūs ir malonūs dzūkai šį džio 16 d. laureatas Viktoras Na
kas ir šeimos atstovas dr. Leonas je "Užburtoji fleita", bet susir
pažįstami kviečiami dalyvauti
kartą tikisi visuomenės dėmesio
6247 So Kedzie Avenue
KriauČeliūnas, įteikęs tūkstantinę go. Staigiai buvo iškviesta mon(pr.).
savo
veiklai ir dalyvavimo
T e l : 776-3599
Nuotr. Lino Meilaus trealietė sol. Collete Boky, kuri
Dzūkų dienose,
x Jaunimo centro TeWiriChicago,
Illinois 60629
buvo nuvykusi dainuoti į Van
VIEŠNIA IŠ VOKIETIJOS
J. Jan ūsaitis
Jos Valandėlė balandžio 29 d ,
kuveryje statomą operą "Sevili- Darbo vai. nuo 9 iki 7 v a i vak.
Šeštadienį, 8 v a i vak. rengia
Vida
Sidrytė,
Vasario
16
gimj ^ kirpėjas". Kadangi jai nešeštad. 9 vai. iki 1 vaL d.
IEŠKO CHORISTŲ
ATSILIKUSIŲ J Ų
VALSTIEČIŲ LIAUDININKŲ nazijos Vokietijoje anglų kal-i^uvo vietos keleiviniame lėktuAntro Kaimo spektaklį Jaunimo
PIRMENYBĖS
niniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiti
SĄJUNGOJ
centro didžiojoje salėje. Staliu
bos mokytoja, Velykų atostogų j VC( ^ ^ skristi specialiu hidroChicagos Grant Parko choras
kus rezervuoti galima Jaunimo
metu buvo parvykusi į namus p l a m i į Portlandą.
ieško vyriškų balsu. Tenorai, n u o l i ų s ^
.į9ykB
pirmenybės
Balandžio 16 d- įvyko visuoti pas saviškius, Sreaton, Dl.
centre arba t e l 778-75001 (pr.).
baritonai ir bosai prašomi stoti b a l a n d ž i o 27 ir 28 d. Maname
— Kanados Lenkų kongresas
nis metinis Lietuvos Valstiečių
Ji dalyvavo savo brolio dr. rengia laisvojo pasaulio lenkų
X Marąoette Parko lietuviai į Grant Parko simfoninį chorą. Curie mokyklos parke, 4949 S. liaudininkų sąjungos Chicagos
^ mmos
Briedytės vesU n o
suvažiavimą š. m. gegužės 25-28
namų savininkai rengia linksmą Aplikantai turi padainuoti vie
Archer Ave. Plaukymo ir gim- j skyriaus narių susirinkimas, j t u v ė g e > N a b u c c o o p e r o j e ^
ne
d. "The Sheraton Centre" vieš
Pavasario Banketą balandžio ną ariją angliškai ir kitą lotynastikos pirmenybėse dalyvaus \ kuriame prezidiumo pumiininku y^^j^ lankėsi Chicagoje Vasa
butyje Toronte. Pagrindinė su
22 d-, šeštadienį, 7:00 vaL vak. 2 S Š f 1 ™ * 2 ^ vokiškai « j
. • -s r. /
buvo išrinktas irž. Kazys Kara rio 16 gimnazijos reikalais.
važiavimo tema "Ateities Len
parapijos salėje. Bus linksma itahškai. Sumteresuoti prašomi L a i ^ j ^ e j į ^
atžymimi me- zija,
sekretoriumi
Viktoras Savo įdomiame pokalbyje s u P.
kija". Paskelbtoje informacijo
meninė dalis, linksmina judrus skambinti choro koordinatorei! dah a ; s . V i s a tai vykdo Chica- Motuši8.
Petružiu per "Margučio" radiją je sakoma, kad išeivijoj yra 13
hetuviai
muzikantai,
vaišins Mary Watkins, 334-2556, tarp go-Cook
apskrities olimpinis
Pranešimus padarė "Varpo" ir Vasario 16 gimnazijai remti
milijonų lenkų, t y. trečdalis
geriausiu maistu p. Kurauakie- į 0 vai r. ir 5 v a i vak. savaitga- komitetas, globojamas J. F. redaktorius Antanas
Kučys, komiteto posėdyje Jaunimo centautos.
Suvažiavimo tikslas —
liais.
nė, paskirstymas vertingų do
Kennedy, jr., fondo.
''Sėios" administratorė Elena tre ji optimistiškai
nušvietė tęsti kovą už Lenkijos nepri
vanų, bus ir kitų nenumatytų
Rūkienė ir Varpininkų Leidinių g i m ^ j o , , mokytojų ir mokinių klausomybę, stiprinti lenkiškąją
STIPRUS V I E S U L A S
PAVASARIO KONCERTAS
džiaugsmų bei malonumų. Bi
fondo pirmininkas Edvardas Bo- nuotaikas, mokslo eigą ir pri
kultūrą, išlaikyti krikščionišką
Praėjusio antradienio vakaro reiša.
lietai gaunami pas valdybos
Pavasario koncertas, ruošia
minė,
kad
jaunimą
mėgstan
ją tradiciją.
narius ir prie įėjima Visi lau mas Chicagos Parkų distrikto, stiprus viesulas palietė kai ku
čiam
vyriškiui
yra
proga
gerom
kiami,
(pr.).
įvyks balandžio 23 d. 3 vai. p. rias Chicagos vietoves ir prie
VOKIETIJOJ
sąlygom gauti berniukų ben
miesčius. Prie Bridgeview vie
X NAMAMS PIKKTI PA p. North Parko kolegijos audi
drabučio
vedėjo
pareigas.
Taip
sulas sukrėtė
2 0 gyvenamųjų
— Saarlouis - Beautnarais po- XX amžiaus madona (paveiK&u**)
SKOLOS duodamos mažais mė torijoj, Foster ir Kedzie gatvių automobilių ir apie 100 kitų ma
pat ji priminė, kad šią vasarą, sėdžavo VLB Saaro krašto apy Apdovanota* aukščiausia premija
nesiniais įmokėjimais ir prieina kampe. Koncertuos Studentų šinų. Vadinamieji traileriai sto
kaip ir praėjusią, yra organi linkės valdyba. Nutarta papil tarptautiniame madonų meno festi
aimfonirds, Miesto jaunimo ir
valyje Loa Angeles, Ca. ir Grand
mais nuošimčiais
zuojama gimnazijai pagražinti dyti valdybos sudėtį,
vėjo
vietovėje
prie
8800
S.
Harpakvie
National Award Amerikos dailinin
suaugusių chorai
talka.
Mutual Federal Savinga, 2212
lem.
2monių
aukų
nebuvo.
čiant iždininku A. Daubarį, su kų profesinėje sąjungoje New Tor
West Cermak Road — Tetef
Vida Sidrytė atvežė į Chicagą LB Miesau apylinke surengti te. Tai puošni daU. POVILO PUZIautomobiliai
FUTBOLO TRANSLIACIJOS Ir kitose vietose
ir lauktuvių — gimnazijos mo Motinos dieną, kurios meninę NO monografija, kuri yra didelio
užversti šakomis,
nulaužytos
formato ir talpina 28 spalvotas re
Pasaulio futbolo (soccer) pir antenos, apdraskyti namų sto
kinių Velykų proga gražiai iš dali atlikti kviesti Vasario 16 produkcijas Kartu ir XX amžiau*
X 1978 m. keHonių | Vilnių
menybės, pradedant birželio 1 gai.
leistą ir pačių mokinių prirašy gimnazijos mokinius, sutvarkyti Madona. Kaina 25 dol Puiki dov»tvarkaraštis jau paruoštas. Tei
d. ir baigiant birželio 25 d., bus
tą laikraštėlį "Romuvos pasto narių kartoteką, sušaukti vi m ir tinka bent kuriomis progo
raukitės pas Marių Kielą. 6657
LIGONINIU KAC«'A
transliuojamos per uždarą tele
gėje". Kad ši žavi jaunimo pa suotinį susirinkimą ir žiūrėti, mis įteikti bent kam: svetimtau
So. Talman Ave., Chicago, m
čiui ar lietuviui.
Nuo 1950 m. g y d y m a s ligoviziją Cihcagoj. Bus rodoma
stanga būtų tęsiama ir toliau, kad visi mokėtų sandarumo
60629. t e > f 787-1717.
(pr.)
Chicagos Amphiteatre ir Up-1 ninėse pabrango 1000 procentų.
komitetas įteikė jai laikraštė įnašus.
Gaunama DRAUGEI 4545 West
63rd St.. Chicago. IL. 60629 U*X Reikalinga raštininkė — town teatre Chicagos šiaurėje, i I>abar už
7.7 dienų gydymą
liui leisti piniginę paramą.
paima
Mutual Federal Savinga and •Visu tuo reikalu rūpinasi Bil ligoninės vidutiniškai
Nors ši tauri lietuvaitė turi pasilikti su lietuvišku jaunimu sakant prfdėtj 50 cent'j už persiuiJDr. Kazys Pemkua atsisveikina su
timą (Ilinojaus gyventojai moka
Loan Asaodation cl Chicago. Margolis įstaiga, 400 N. Michi- apie 1,330 dol., ir tai daugelis a, a. dr. J. Puzinu akademijos Chi- gerų progų gauti mokytojos Romuvoje ir sekančiais mokslo S proc mokesčių.
§47-7747.
(ik,»
gan Ave,
ligoninių dar turi nuostolių.
sagoje metų Nuotr. Lino Meilaus darbą ir Amerikoje, bet ryžtasi metais,
a Z.
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