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DAOUD BUVO SUŠAUDYTAS
ISLAMABAD. _ Afganista
no sukilėliai sako, kad jie turėjo
nušauti prezidentą Mohammed
Daoudą i r jo brolį, nes tie at
kakliai priešinosi sukilėliams.

Sunkiausiu Lietuvos
Bažnyčios metu

Prancūzų žiniomis, kiti prezi
dento šeimos nariai prisiglaudė
Prancūzijos ambasadoje, Kaboule.
Sukilėliai teigia, kad jie yra
padėties šeimininkai, buvusiam
prezidentui lojalių karių pasi
priešinimas likviduotas, bet Pa
ryžiuje i r Pakistane sakoma,
kad taip nėra. Armijos daliniai
kovoja s a aviacija.

"Esu susitaikęs su ta mintimi, kad ntesu valdytojas... Esu tik paprastas kaimo altarista
— išlaikytinis"
tojas. Savo mintimis ir jausmais
Magnetas yra didelė traukiaKanauninkas dr. Juozas Stan esu susitaikęs su ta minami, kad moji jėga. Dar didesnė traukiakevičius, gimęs 1903 Zardelių aš jau nesu valdytojas... Aš esu moji jėga yra gimtosios vietos,
ktm, Griškabūdžio vis., Sakių tik paprastas kaimo altarista — Ta traukiamoji jėga mane nuaps., miręs 1974, po II pasauli išlaikytinis.
galėjo ir 1955 pasiryžau aplannio karo buvo Kauno arkivysku
Žodžiu — vėl pergyvenu savo kyti tas vietas, kur gimiau, kur
pijos, Vilkaviškio vyskupijos ir
gyvenimo kryžkelę. Kas manęs augau, kūdikystę, vaikystę, jautrumpą laiką Kaišiadorių vysku
už tos kryžkelės laukia? Tuo per nystę praleidau. Man atrodė, Ead
pijos valdytojas. Tos pareigos
daug nesisieloju. Ir kiek man jau po to, kai aplankysiu gimtinę, ir
jam teko pacm sunkiausiu Lietu- b e I i k o
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artėjo, juo gyvesni darėsi kuai*
DUS ir taip gerai; tai tik daugiau k t ė s . j a u t ė s p r i s i m į n imai.
Ir kiek tų kryžkelių gyvenime įvairumo.
^ k ą b u y a u girdė_
Bet B ^
esu jau pergyvenęs.
Kartais
kritiškose valandose j e - a p ; e ^vo gimtinę, turėjau
Per gyvenimą ėjau pats vie- a tskle?dinėju Evangeliją ir pas- p a g r i n d o nerimauti,
nas. Savo gyvenimo kryžkelėse kautau pirmus i akį krintančius
Musu
nesu turėjęs nei vadovų, nei pa- žodžius. Taip padariau ir šiantėviškės trobesiai buvo
tarėjų. Kai reikėdavo apsispręsti, dien. Atsiskleidė Apd. 7,9 - 10; pastatyti ant Milupės kranto. Kai
a?sispręsdavau pats vienas. Taip "Patriarchai pavydėdami parda- buvau • kūdikis, vaikas, Milucė
yra ir šiuo momentu.
vė Juozapą į Egiptą bet Dievas buvo "milžiniška upė". Pavasari
Šias eilutes pradedu rašyti buvo su juo ir išgelbėjo jį iš vi- P ištvindavo užliedavo lankas ir
šų io
jo varzu".
vargų
vo
galią verždavosi
Milupė parodydavo
ir
1964.VII.24.
srauniai
i vakarus. SaNuo 1947.11.3 vadovauju Kau su Tai
perskaitęs, pažvelgiau
.
tais
atveiais.
kada
būdavo
lietinno arkivy kūpi jai. Kiek vėliau, "Apaštalų Darbų'' knygos pra
— prieš 16 metų, — pradėjau džią. Čia užrašyta "O Teofile S a s o r a s " Sausros metu ii kartai
liaudavosi tekėjusi, bet žemesnėvadevauti Vilkaviškio vyskupi aš kalbėjau apie visa".
Ir aš šiuo metu ryžtuosi kai- & vietose likdavo ežeriukai, kaip
jai ir tais pačiais metais — Kai
bėti
apie visa. Aš neturiu į ką Gilioji, Akmeninė, Molynė, Pašiadorių vyskupiją. Kaišiadoriai
kreiptis
ir nežinau, ar kas nors t i I t ė - T u o s e ežeriukuose būdavo
patys prmieji pasirinko savo ke
ir kada tai skaitys, ką aš čiair žuvų. Kai atvykdavo svečių,
lią.
Siųo metu susidarė tokia situ parašysiu. Tam nežinomam as- ar šiaip beruošiant kokias pra
acija, kad aš jau beveik tik for- meniui noriu išsipasakoti. Yra sa- mogas, buvo galima su tinklu pa
maliai esu Kauno arkivyskupijos koma, kad po tokių išsipasakoji- sigauti žuvies kiek reikia.
(Bus daugiau)
ir Vilkaviškio vyskupijom valdy- mų žmogui pasidaro lengviau.

10 puslapiu
Chicagos lietuviams

Su generolu kaip su
mokinuku

Džiaugiasi pavasariu

Paleido Piety Korėjos Demonstracija padėjo
lakūnus
MASKVA. — Irena McClelSTOCKHOLMĄS. Pietų Korė
jos lėktuvo, sovietų apšaudyto
ir priversto nusileisti netoli Mur
mansko, pilotas i r navigatorius
po tardymo Leningrade buvo pa
leisti, atskrido į Stockholmą. So
vietai tvirtino, kad jiedu prisi
pažino pažeidę sovietų teritori
ją apgailestavo i r "prašė dova
nojimo". Lakūnai, būdami šve_
nešimas
neatitinka
QU zemeje,
sase,.m*atiesai
tasao pra

lan, kurios vardas buvo mini
mas pasaulio spaudoje, kai ji pri
sirakino prie Amerikos ambasa
dos tvoros, gaus leidimą išvykti
pas vyrą į Ameriką Leidimo
prašė i r laukė ketverius metus.
Sovietų vizų išdavimo įstaiga
ją pakvietė ir pasakė, kad po
mėnesio galės išskristi.

Fukuda pas Carterį

WASHINGTONAS. — Šį tre
čiadieni Washingtone viešes i r
su Carteriu konferuos Japonijos
Didesni socialinio
premjeras Fukuda. Ketvirtadie
draudimo čekiai
ni premjeras susitiks su Jungt.
Tautų gen. sekretorium WaldWASHINGTONAS. — Nuo heimu.
liepos pradžio socialinio drau
HOUSTONAS. — Praėjusį
dimo išmokėjimai bus padidin
penktadienį šiaurės i r Pietų
ti 6.5 proc. Pakėlimas, pagal
Amerikoj kuriam laikui buvo
įstatymus, turi atitikti gyveni
nutrūkęs trumpomis bangomis
mo pabrangimo nuošimtį.
susisiekimas, nebuvo kontakto
su laivais ir lėktuvais, nepasie
kė žinios iš padangių satelitų.
Tai atsitiko dėl didesnio nei vi
sada saulės spinduliavimo.

Aerodromai uždaryti, jokio
susisiekimo su užsieniu nėra. 2i
nios ateina kitais kanalais. New
Dėmi sakoma, kad jų ambasa
dos žmonės priskaičiavo apie

Praha remia
Vakarų teroristus
Washingtonas. — Carterio ad
ministracija tyrinėja, ar yra ry
šių tarp sovietų bloko agentūrų
ir italų Raudonosiors brigados.
Nujaučiama, kad tas blokas,
ypač Čekoslovakija, italų teroris
tus aprūpina pinigais, ginklais ir
treniruoja kraštutiniai kairiuo
sius. Praha aprūpina *ir kitus te
roristus Vakarų Europoje — Šiau
rės Airijos IRA, Olandijos molukus, Vakarų Vokietijos Raudoną
ją armiją. įtarinėjimus Praha ofi
cialiai paneigia. Neigia ir Mask
va, ir Aldo Moro pagrobimą su
verčia Vakarų žvalgybai.

200 lavonų vien Kabonlo gatvė
se. Dar neaišku, kas kontroliuo
ja karinius centrus Kandbar ir
Harat. Kaboulo užėmimas dar
ne viskas, sostinė nėra visas Af
ganistanas", sakoma diplomati
niuose sluoksniuose. Pasipriesi
nimas, partizaninis karas gali
tęstis ilgus mėnesius.
Kitomis žiniomis, Daoud, j o
brolis ir dar 30 prezidento arti
miausių bendradarbių buvo su
šaudyti po to, kai atsisakė pri
pažinti sukilėlių valdžią,
Įėjo pažadėti lojalumo.

Schmidt kritikuoja
Carterį
HAMBURGAS. — Vak. Volde
tijos kancleris Helmut Schmidt
sukritikavo prezidento Carterio
naftos politiką ir sakė, kad lai
kas Amerikai prisiimti atsako
mybę už pasaulio ekonomiją.
"Sunkiai suprantama, kaip eko
nomiškai pajėgiausia šalis nega
Ii subalansuoti savo prekybos",
sakė Schmidt. "Doleris svarbiau
šias pasaulio pinigas, todėl nedo
vanotina, kad jo vertė tai krin
ta, tai vėl kyla".

Maskva. — Sovietai planuoja
vėją įkinkyti į darbą Iki 1990
žada įrengti 150,000 oro turbinų
ir tikisi gauti 4,500 megawatų
elektros energijos. Labiausiai vė
juotos sritys yra šiaurėje prie
Arktikos. Vidutiniškai vėjo stipru
mas yra 13 mylių per valandą.
Ten ir pradės savo malūnėlius
statyti.

Helmut Schmidt
ATLANTA.
—
Gen.
John
CHICAGA. — Vakar dienos
"Chicago Tribūne" iliustruotas Singlaub, 57 metų, pasitraukė į
priedas Magazine 10 puslapių pensiją. Jis du kartus kritikavo
paskyrė Chicagos lietuviams. prezidento Carterio gynybos po
Įdėta 12 nuotraukų, iš jų ketu litiką, ir dėl to sako nesigaili.
Atmeta Pekino reikalavimą iš Mongolijos pašalinti sovietų kariuomenę
rios spalvotos. Aprašytos lietu Jis sakęs teisybe.
Pirmą
kartą
jis
kritikavo
pre
viškos krautuvės, restoranai,
veikla, spauda, įstaigos. Pažy zidentą, sakydamas, kad ameri
Ulan Bator, Mongolija. — riuo Kinijos valdžia neseniai krei"Mongolijos vyriausybės nuo
mi, kad iš ok. Lietuvos siunčia kiečių karių atitraukimas iš Pie
i Mongolijos žinių agentūra Mon- pėsi į Sovietų Sąjungą Yra žino mone, grėsmė jos suverenumui ir
ma pogrindinė "LKB Kronika" tų Korėjos reiškia karą. Po to
I came sako, kad jų vyriausybė ma, kad sovietų karinės dalys yra nepriklausomybei
nelikviduota,
visada adresuojama" Draugui, j jis buvo atšauktas iš Jungtinių
| įteikė Kinijai notą. Nota labai pa- Mongolijoje tik Mongolijos vy nes Kinijos valdžia ne tik neat
ištisai perspausdinama, ir neži1 j Tautų karių P. Korėjoj štabo
j naši į Maskvos notą Pekinui, siū- riausybės prašymu, sutinkamai sisako ekspansionistinių
planų
viršininko pareigų. Buvo paskir
noma, kas ją siunčia.
į lo taip pat "normalizuoti" Mon- su Mongolijos ir Sovietų Sąjung- Mongolijos atžvilgiu, bet ir in
tas štabo viršininku Fort Mc'golijos ir Kinijos santykius. No gos draugystės, bendradarbia tensyvina karinius pasirengimus
Plačiau sustojama ties Jauni- j Pherson bazėje. Po Carterio nu
toje sakoma, kad "Mongolijos vimo ir savitarpio pagalbos su prieš Mongoliją ir jos sąjungi
mo centru, ir kad jis sekmadie- į tarimo atidėti neutroninės bom
Liaudies Respublika nuosekliai tartimi.
ninkę — TSRS".
nio rytais pasidaro veik visų lie j bos gaminimą pasakė, kad tai
stoja už santykių normalizavimą
"Kinijos vadovaujantys sluoks
tuvių jaunimo susirinkimo vie- Į reiškia, kaip lošiant bridžą į Ša
Įsu Kinijos Liaudies Respublika. niai nekartą atvirai yra pareiškę,
tą. Minima lietuvių opera (su lį numesti kozyrį.
Nuoširdžiai siekdama atkurti ge kad jie ketina prijungti Mongoli
Veteranų
komendantas
John
nuotrauka), Balzeko muziejus,
ros kaimynystės ir bendradar ja prie Kinijos.
Nuskandino
Wasylik labai kritiškai atsilie
biavimo santykius,
Mongolija
Lithuanian Plaza, parapijos, lie
"Tiesioginę grėsmę Mongolijos
pė apie pasielgimą su drąsiu, tie
komunistu laivę
ne kartą kreipėsi į Kiniją su kon saugumui kelia atviri Kinijos ka
tuviškoji televizijos programa, siu generolu,: "Laisvoj visuome
krečiais pasiūlymais, kurių tiks riniai pasirengimai, kurie kasmet
radijo valandėlės, taut. šokiai nėj su dviejų žvaigždžių gene
las — sureguliuoti dvišalius klau intensyvėja. Rajonuose, prie vals
SE0UL> — Pietų Korėjos ka
(su didele, spalvota nuotrauka), rolu, kuris išdrįso kritikuoti Car
simus.
tybinių sienų, sukoncentruojama ro laivai nuskandino šiaurės Ko
Dariaus Girėno paminklas ir kt. terio administracijos gynybos
"Tačiau dabartinė Mongolijos daug Kinijos kariuomenės, stato rėjos laivą netoli Komtm-Do sa
politiką, pasielgta kaip su moki
ir Kinijos savitarpio santykių būk mi kariniai-strateginiai objektai, los, 250 mylių j pietus nuo SeouNeužmirštama i r tiesą pasa nuku . Tai hipokritiška iš prezi
lė tebėra visiškai nepatenkinama. rengiami manevrai, organizuoja lo.
kyti apie tragiškąjį Lietuvos li dento pusės".
Mongolijos pasiryžimas normali mi įvairūs diversiniai išpuoliai
Baltuosiuose rūmuose buvo
kimą, pradedant 1939 metų Hitzuoti tarpvalstybinius santykius prieš Mongoliją
pasakyta,
kad į tą ginčą su ge
lerio-Stalino suokalbiu, baigiant
nesusilaukia teigiamo Kinijos at
KALENDORIUS
nerolu prezidentas nesikišo, jo
"Atsižvelgiant į tokią realią
sakymo. Dar daugiau, Kinija at
nenuilstama lietuvių kova už kių patarimų niekam nedavė.
Gegužės 1 : Juozapas darbi
kakliai vykdo Kinijos ir Mongo grėsmę, Mongolijos vyriausybei
laisvę savo tėvų žemei. "Chica
teko imtis atitinkamų priemonių ninkas, Žilvinas, Vydmantė.
lijos
santykių
aštrinimo,
kišimo
gos lietuviai didžiuojas savo et
gynybiniam pajėgumui
Nepavyko įkopti
si j Mongolijos Liaudies Respubli šalies
Gegužes 2. Anastazas, Vibonine kilme. Jie džiaugiasi vie
stiprinti, jos saugumui užtikrin
kos vidaus reikalus kursą
roda, Dangerutis. Meilutė.
ti. Tuo tikslu Mongolijos vyriau
KATMADU, Nepalis. — Vie ' - ' * * & * .
name miesto rajone gerai įsikū
Saulė teka 6:50, leidžias 7:47.
"Mongolija
yra
tos
nuomonės,
sybės prašymu buvo įvestos So
nas
australas
alpinistas
Reinrę, bet jų mintys visada grįžta
kad naujas grubus kišimosi i jos vietų Sąjungos karinės dalys, ku
pas tuos, kurie savo tėvynėje te- hold Messner norėjo būti pirmas
ORAS
vidaus reikalus aktas yra reika rios kartu su Mongolijos liaudies
į Everestą, aukščiausią pasau
bekenčia priespaudą", sako laik
Daugiausia saulėta, bet vėsu.
ly kalną, įkopti be deguonies at
Austrai vis labiau nusimena, kad 1 muzikos miestą Salzburgą, baroko lavimas išvesti Sovietų Sąjungos armija stovi Mongolijos valstybi
raščio korespondentė Helen sargų, bet nepavyko. Jam suia
r~ 3*j> v** !»N»TĮ H»-»i7«asi neskoningi dangoraižiai Nuotraukoj Salz-karines dalis iš Mongolijos Liau nės nepriklausomybės ir teritori naktį gali būti šalna, dieną neįįįįL
I toli 50 laipsnių.
dies Respublikos teritorijos, su kū jos sargyboje,
ikuudo 4i4^o aioiego amira»
• burga© nriea XX, gaMttlinį tora ic 1S7Z

MONGOLIJOS NOTA KINIJAI

»
.
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LIETUVIAI CALIFORNIJOJ

IBE UTHUANIAN VOKUMVUNI DAILI
postage p«id at OUcago, m Puhtabed ėmiij
ffa'nnd
unyl HoittavB, day» « r w Cbriatmu
ano Baste*' by che lithuanian Catfaottc Presą Society

j Senovės romėnai sakydavo
— klysti yra žmogiška. Taigi
j ir didieji literatūroą korifėjai
suklysdavo, bet kartais kiti iš
i tų klaidų mokosi.

• vardo šaulių kuopos susirinki' mo darbotvarkės, praleisdamas su
sirinkimo kultūrinę dalį. t. y. na
rių supažindinimą su Andriaus
Pavyzdžiui, Gėtės "Fausto"
CSUN (California State Uni- į Norimo 1977 metų pabaigoje išscenoje prie miesto vartų vie
versity at Northridge) biologi leistu novelių rinkiniu "Santa
nas studentas pagyrūniškai kal
jos studento Raimondo Paškaus- ka".
ba apie savo pomėgius laisva
ko iniciatyva suorganizuotas PaSusirinkimui
pirmininkavęs
laikiu, o gal ir paskaitom skir
baltiečių Klubas turėjo progas Alg. Gustaitis pristatė dalyvau
tu metu: "Stiprus alus, kartus
dalyvauti tarptautinėje mugėje, jančius du Los Angeles daugiausia - Ateitininkai moksleiviai klausosi paskaitų studijų savaitgalio metu tabakas ir sodri mergina — ne
kurią ruošė universiteto Studen premijų gavusius rašytojus — Clevelande
kenkia niekados"...
tų Tarptautinis klubas. Tikslas kuopos narį Jurgį Gliaudą, dau
Dėl pirmojo ir trečiojo nesi
buvo, kaip rašė ant rytojaus stu gelio romanų ir novelių premi
ginčijama.
Tačiau apie tabaką
dentų dienraštis "Daily Sundial" jų lauteatą ir trijų novelės bei
vaikinas sumelavo. Jis kaip ir
korespondentas, sukurti globali apysakos premijų lauretą, ramo
Faustas, buvo XVI amžiuje pir
nio visuotinumo pajautimą, at veną Andrių Mironą
—Nori
mosios pusės vaikas, o tabakas
kreipiant dėmesį į daugelio studi mą. Kuopos pirm. K. Karuža savo
VLADAS
RAMOJUS
juojančių studentų buvimą. Šiuo žodyje apibūdino A Mironą kaip
paplito Europoje tik t o amžiaus
metu tokių yra
atvažiavusių gerą savo viršininką dar Lietuvos
pabaigoje.
prisiminti. Akademiją
pravedė
NEREIKIA BIJOTI
daugiau kaip 500. Tačiau tas pats kariuomenės pulke ir L. K. V. SPrisimintina, kaip studentas
vienas iš pagrindinių
Lietuvių
korespondentas tuoj pažymėjo, gos Ramovė Los Angeles skyriaus
rūsyje
Savo savaitinėje skiltyje "Tė fondo įkūrimo iniciatorių ir da Branderis Auerbacho
kad mugės dalyviai buvo daugu pirmininką 1973 — 75 metų lai
prašo Mefistofelį šampano! Ši
bartinis
valdybos
pirm.
dr.
A
viškės
žiburių"
kovo
30
d.
nr.
moje čia gimę amerikiečiai, bet kotarpyje, su kuriuo jam teko glau
to jis negalėjo sakyti, nes jis
pacitavau
du
atsiliepimus iš Razma.
"foreign only in heritage".
džiai ir darniai bendradarbiauti.
šampano visiškai negalėjo ži
"Draugo"
apie
religinį kon
Lietuvių fondo turimas turtas
Pirm. K. Karuža pakvietė akto
noti,
šampano — putojančio
Mugė tęsėsi penkias valandas
certą, įvykusį kovo 12 d. Jauni
kas mėnesį vis auga.
Sekretorę. Oną Mironienę paskaityti iš
ir buvo visą laika studentų ir mo
gamyba įsigalėjo Europoje tik
mo centre, Chicagoje. Pacitavau
trauką iš premijuotos noveles
riaus-iždininko K. Barzduko pakomojo bei administracinio perso
todėl, kad reporterio ir muziko
XVTJI amžiuje.
"Santaka", o ji pranešė, jog no
teiktomis žiniomis kovo mėn. į
nalo gausiai lankoma. įvairiais
kritiko nuomonės apie minėtą
velės santrauką skaitys kartu su
fondą įplaukė 6,777 dol., o ba
Ir Šekspyras, genialusis dra
valgiais apdėti stalai margavo
koncertą buvo labai priešingos.
pačiu autorium. Apie 10 minu
landžio mėn. (iki 20 d.- 6,000 maturgas, yra padaręs panašių
plakatais, pristatydami kiniečių,
Cituodamas
abiejų nuomones,
čių susirinkimo dalyviai atydol.
klaidų. Jo dramoj "Hamletas'
iraniečių, armėnų, korėjiečių,
plačių išvadų nedariau, nors pa
džiai klausėsi abiejų patyrusių
penktajame veiksme prieš Hanv
vokiečių, meksikiečių, na ir pastebėjau, kad labiau tikiu reika PRAETTĮ ATSKLEIDŽIANT
aktorių meniškai atlikto skaity
lėto ir Laerto dvikovą karalius
baltiečių susiorganizavusias gru
lo žinovo, muzikos kritiko nuo
mo. Kaip žinoma, kiekvieną ge
Vartydamas senus "Į Laisvę" įsako: "Jei Hamletui suduoti
pes. Visos tautybės stengėsi pa
mone. Kuo tuomi nusikaltau, ne
rą novelę galima ir suvaidinti.
žurnalo nr. suradau atspausdin pasisektų pirmuosius du smū
brėžti savų kultūrų savitumus
žinau, bet visgi vieno iš koncer
Aktorė O. Mironienė puikiai iš
tus du buv.
JAV prezidento gius, ar jeigu jis per trečiąjį
per apsirengimą, maistą, meninę
to atlikėjų, dr. L. Rago, ietis atsi
gyveno herojės vidinę kančią, o
Roosevelto pareiškimus. Tuos pa puolimą atsikirstų, patrankos
programą ir informacinę literatū
suko į mane. "Draugo" š.m. nr.
autorius A Norimas gerai atliko
reiškimus vėl įdomu prisiminti lai sugriaudžia nuo pilies".
rą apie savo atstovaujamos tautos
92 dr. L. Ragas, mano didžiai
pasakotojo ir kitų dviejų perso
praėjus 38 m.:
geografinę padėtį bei kitokią reikš
gerbiamas asmuo, paskelbė vie
Šitas karaliaus įsakymas jo
nažų — vyrų roles.
"Prez. Roosevelto žodžiai Al
mę. Prie Pabaltiečių klubo stalo
šą laišką, kuriame labai gražiai
kiu
būdu negalėjo būti įvykdy
tui:
Tik po knygos supažindinimo
ant iškeltos lentos buvo iškabin
įvertina muz. F. Strolią (o kiek
Lietuva nėra praradus savo ne tas, nes princas Hamletas gy
susirinkimo dalyviai buvo pakvies
ta išsami informacija apie pabal
kartų aš apie jį gražiausiai ra
priklausomybės; jos nepriklauso veno tokiais laikais, kai buvo
ti pasivaišinti, kur vaišes paruo
tiečių proistorę, jų sukurtas vals
šiau, ypač vertindamas jo dar
mybė tik laikinai yra sukliudy šaudoma strėlėmis iš lanko.
šė sesės šaulės.
tybes, šimtmečių pastangas išsi
bą su jaunimo chorais) ir įrodi
ta. Po kurio laiko Lietuva vėl Juk patrankų pabūklai atsirado
Kazys Karuža
laikyti nepriklausomais, ir dabar
nėja, kad kovo 12 d. koncertas
bus laisva valstybė. Ir tai įvyks tik antroje XIV a. pusėje.
tinę okupaciją. Minėto dienraš
didžiajai daugumai žiūrovų tik
greičiau, negu manoma.
Kartais ne tik istorija, bet ir
čio korespondentas skyrė pusę sa
rai patikęs ir kad jų nuomonei
(Tuos žodžius prezidentas ta astronomija rašytojams iškre
vo gana ilgoko straipsnio, apra
atstovavęs
reporteris.
O kad
rė 1940 spalio 15 Amerikos Lie čia pokštų. Pavyzdžiui, Oriono
šinėdamas pokalbius su mugės
spaudoje pasirodė ir priešingai
tuvių Tarybai).
žvaigždynas suklaidino šiaip jau
dalyviais, kurie aiškino, kaip jų
LIETUVIŠKŲ RADIJO
skirtingos nuomonės, pagal dr.
"Prez. Roosevelto žodžiai Be- dramaturgą Bertoldą Brechtą.
kraštuose paneigiamos pagrindi
L. Rago viešą laišką išeina, kad
MELODHC KULTCRA
nešui:
Trečioje jo pjesės "Galilėjaus
nės žmogaus teisės į laisvę, o kai
kaltas tik Vladas Ramojus, o ne
Lietuviškų
radijo
pusvalandžių
Jungtinės
Valstybės
nėra
pajė
gyvenimas" scenoje Galilėjus ir
kur net į mokslą.
muzikos kritikas recenziją rašęs.
ir valandų jau turime nemažai.
gios ir nė nemano trukdyti galu j o draugas Sagredas stovi prie
tinio Pabaltijo prijungimo prie teleskopo. Šis neseniai išrastas
Meninė programa suteikė pro Nevienodo jos lygio, įvairiai iš
PRIEŠ DIDĮJĮ SULĖKIMA
silaiko,
tačiau
visos
nuolat
pra
SSSR. Bet jos taip pat negali ne prietaisas Galiliejaus buvo pa
gą daugeliui gal pirmą kartą pa
šo
aukų
—
net
prie
visuomeninių
siskaityti
su pasaulio viešąja opi tobulintas. Garsusis mokslinin
matyti būdingus šokius iš Boli
Šeštadienį, gegužės 6 dL, Jau nija ir todėl turi rūpestingai ieš
fondų
taikstosi.
Netenka
abejoti
vijos, Guatemalos, Ispanijos, Mek
k a s sako: "Dabar a š tau paro
nimo centre įvyksta metinis Lie koti būdų ir formų kaip šią opi
jų
vadovų
gerais
norais,
tačiau
sikos, Artimųjų Rytų, na ir' iš
dysiu vieną iš baltai spindinčių
tuvių fondo (milijoninio) narių niją apeiti.
tolimojo Pabalčio. Galima buvo ne visada jie sugeba pateikti tik
Paukščių Tako ūkų. Žinai iš
suvažiavimas. Kvietimai iš anks
(Tuos žodžius prezidentas ka k o jis sudarytas?" Sagredas,
justi atskirų tautybių subtiliau rai kultūringą ir lietuviškai pa
to išsiųsti 3625 fondo nariams,
ro metu tarė Čekoslovakijos Be- pasirodo, visai neblogai infor
sius išgyvenimus jų šokių struk trauklią programą.
gyvenantiems JAV, ir 190, gy
Jų
klausosi
kelių
generacijų
sa
nešui, prašydamas perduoti juos muotas: "Tai žvaigždės, begalė
tūrose. Temperamentingi ispanai,
venantiems užsienyje. Sis suvažia
Stalinui. Juos mini Benešąs savo žvaigždžių". Galilėjus lakoniš
romantiški amerikos pietiečiai, vieji ir svetimtaučiai. Dėl to jų
vimas bus antrasis iš eilės, kurį
pareiga
tinkamai
reprezentuoti
atsiminimuose, išleistuose Lon kai dėsto toliau: "Vien tik Orio
haremų šokėjos sukosi, lingavo
dengs ir gedulo skraistė. Praėju
lietuvišką
muziką
ir
dainas.
Ži
done)". H laisvę", 1955 m.nr. n o žvaigždyne yra penki šimtai
įvairiausių ritmų muzikos gar
siais metais prieš pat suvažiavi
sams grojant Pabaltiečius atsto noma, yra skonio skirtumai, daž
Pagarba Altai ir kitiems mūsų nejudamųjų žvaigždžių".
mą mirtis išplėšė vieną iš pa
vavo lietuvių šokėjų grupė, ve niausiai susidarantieji pagal skir
grindinių Lietuvių fondo darbuo veiksniams, ilgai budėjusiems ir Deja, kaip tik šito Galilėjus
dama Vytenio Vilko. Jiems pradė tingą žmogaus kultūrinį lygį, am
tojų pulk. A. Rėklaitį. Šiemet gi dėjusiems visas pastangas, kad negalėjo žinoti, nors turėjo uni
jus, žiūrovai buvo tuoj pagauti žių, individualias nuotaikas. Ta
žodžiai, versalių žinių ir patobulintą te
atžvilgiu vėl su liūdesiu prisiminsime tik prezidento Roosevelto
linksmo gyvataro ritmo. Nuotai čiau tikrai meniniu
vertingi dalykai visiems patinka. ką amžinybėn iškeliavusį prof. pareikšti Benešui, nebuvo įvyk- leskopą. Nors jis pirmasis pa
kingai jiems plojant pagal taktą
Kodėl neprisilaikyti prie pačių dr. Joną Puziną. Prof. dr. J. Pu- dyti bent iki Helsinkio konferen- matė keturis šviesiausius Jupi
ir kartu trepsint, smagu buvo ma
geriausiųjų? Jau jų turime labai zinas buvo Lietuvių fondo tarybos cijos. Ar po Helsinkio konferen- terio mėnulius ir tuo pagrindu
tyti mūsų studentus patenkin
daug — tik reikia plokštelių įsi narys. pelno skirstymo komisijos cijos padėtis pasikeitė, jau nebe pradėjo griauti Aristotelio visa
tus ir laimingus šokant, kaip ste
gyti arba susiaukoti.
narys, Lietuvos istorijos rašymo man spręsti. Paskaitęs panašius t o s modelį, tačiau tuometinio
bėtojai atrodė, su pasitikėjimu ir
Yra nemažai plokštelių, kurių referentas, nes per jo rankas per istorinius žodžius, visgi turi su j o teleskopo pajėgumo neužte
tyliu pasididžiavimu.
nevertėtų daugiau panaudoti. Jos ėjo visi iki šiol parašyti rankraš tikti, kad Aha ir kiti politiniai k o įžiūrėti kosminio ūko, nuto
C S U N yra Los Angeles už daro gėdą ir nemaloniai užteršia čiai. Būdamas Lietuvių fondo na veiksniai ir kartu važinėjimai į lusio nuo mūsų žemės per 500
miesty, San Fernando Valley vie mūsų programas, nors ir retkar rys, prof. J. Puzinas aktyviai da sostinę Washingtoną yra reika šviesmečių
Mšk.
tovėje. Įsikūręs prieš dvidešimtį čiais panaudojant. Yra nemažas lyvaudavo kiekviename metinia lingi ir turi prasmę.
metų universitetas dar vis spar antplūdis iš okupuotos Lietuvos me narių suvažiavime ir įnešda
Esu be gak) dideliai dėkingas p. p.
čiai auga ir tobulėja. Ten tarpe pigiosios muzikos plokštelių, est vo svarių, pozityvių pastabų dis
Nelei ir Jonui Stonkams, kurie tikrai
jo 26,000 studentų mokosi nema radinių dainų — labai menkos kusijose. Po jo mirties prof. J. Pu
broliškai rūpinosi manimi tiek man
žas skaičius latvių, lietuvių ir es vertės, tačiau vis labiau naudo rino ir jo žmonos turimas įnašas
esant ligoninėje ir tebesirūpina esant
jamų mūsų radijo programose.
tų,
Lietuvių fonde yra didinamas,
namie.
Net ir lietuviškumo atžvilgiu nes visa eilė lietuvių laidotuvių
Reiškiu didelę padėką Naujienų
š. m. kovo men. 15 d. bovau stip
LOS ANGELES BALTŲ
nederėtų jų naudoti. Daugelio proga įteikė aukas Lietuvių fon riai sužalotas eismo nelaimėje ir redaktoriui Martynui Gudeliui, kuris,
KULTŪRŲ
STUDI]OS
jų melodijos rusiškos, nors žo dui, pagerbdami a.a. prof. J. Pu greitosios pagalbos tuoj pat nuvežtas nežiūrint jo kasdieninio 20 valandų
j St, Anthony ligoninę, kurioje išbu rūpestingo darbo, rado galimybės
džiai ir lietuviški, kartais užbai rino atminimą.
vau 5 savaites: 2 savaites Intensfve mane paguosti tik papuolus man į
Užsakė dovanų AABS Journal giant būdingu burliokų šūktelė
Care ir 3 savaites normaliame kam ligoninę.
prenumeratą devyniems jauniems jimu ' chi". Kai kurioms lenkiš
A.a. pulk. A. Rėklaitis ne tik baryje.
Tariu didelį padėkos žodį mano
lietuviams, studijuojantiems CS koms plokštelėms pritaikinti lie pats buvo Lietuvių fondo narys, Tos mano skaudžios nelaimes liu
prieteliui inž- Stasiui švedui, kuris
U N universitete ir ten įsteigu tuviški žodžiai, pavyzdžiui, labai bet taip pat įrašęs ir 17 savo gi dininke Jūrate Jasiūniene, kuri mane pirmasis mane aplankė ligoninėje, kai
siems šių metu, pradžioje Pabal senai lenkų šokių dainai "Rau minės narių su 7,449 dol. įna tik Siek tiek pažinojo, pirmoji sutei dar nebuvo niekam leidžiama mane
tiečių klubą. Pirmininko pareigas doni batukai".
šu. A a . A. Rėklaitis testamentu kė man pagalbą ir nulydėjusi j ligo lankyti.
ninę sutvarkė visus netik ligoninės,
eina klubo įsteigimo pradininkas
Lietuviškosios radijo progra Lietuvių fondui taip pat paliko bet ir asmeniškus mano reikalaus.
Didelis aiiū prieteliui Juozui Jure
Raimondas Paškauskas, jo padė mos turėtų pasitelkti muzikus ar 10 proc savo turimo turto ir to
Labai ir labai nuoširdžiai dėkoju vičiui už sutvarkymą mano iš ligojėjas — Vytenis Vilkas
šiaip kultūrininkus, kurie visada išdavoje į fondą greit įplauks dar p. Jūratei už tokį jos pasišventimą ir I ninės aprašymo (rašau "išprašymo",
nes nebuvau išrašytas, o tiesiog išapie 9,000 dol. Tai pavyzdys ki dažną manęs lankymą ligoninėje.
Vanda Zelenienė patars, kas yra geriausia oro ban
j
prašytas
tik šiek tiek apsveikęs) reigomis paleisti, reprezentuojant tiems, kaip gražiai galima palik
Širdingiausia^ ačiū p. Jūratės vy i kalingų formalumų ir namo parvemūsų tautą kultūringai, teisin ti turtą lietuvybės ateičiai, ne rui inž. Edmundui, kuris nors ir ne ' žimą.
A NORIMO "SANTAKA"
gai, patraukliai ir keliant muzi nuskriaudžiami ir giminių. A.a. buvo mano asmenišl*as pažįstamas,
bet su ponia ne kartą aplankė mane
Nuoširdi mano padėka visiems ki"Drauge" balandžio 3 d. "Lie kinį klausytojų lygį. Kas savo A. Rėklaičio mirties metinių pro ligoninėje.
I tiems lankiusiems mane ligoninėje ir
šlamštą, ga velionio sūnaus V y t Rėklai
tuviai Califomijoje" skyriuje bu programose praleidžia
i jau esant namuose, bei nuoširdžias
Neįsivaizduoju kuo pajėgsiu atsily rastu užuojautas. Tokių geraširdžių
nors
ir
įterpdamas
gražių
dalykų, čio iniciatyva vakar liet. jėzui
vo išspausdinta K. Motušio korespondencija "Nauja Šalių kor-į neturėtu sulaukti mūsų pe ramos tų koplyčioje buvo atlaikytos Mi ginti p. O. Daikevičienei, kuri paro buvo tiek daug, kad čia nepajėgčiau
šios ir po jų Jaunimo centre įvy dė man tiek daug nuoširdumo ir rū jų visų pavardžių išvardinti.
poracija", kur rašantysis palietė- aaj dėmesio
poracija
pesčio, kad tai įvertinti tiesiog ne
R. Dagilis ko trumpa akademija velioniui įmanoma.
tik dalį Los Angeles Daumanto
PABALTIEČIŲ
STUDENTŲ
KLUBO PIRMAS
PASIRODYMAS

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE

LAIŠKAI DRAUGUI

MANO NUOŠIRDI
PADĖKA

I

Subecripuce Rates: $33.00 - Cbtcago. Cook County.
saw*» and Canada. Etoevter* ta tfcs LJ.S.A. $31.00. Foresga
couatries $34.00.
Pa*to {Saldu maflnant. pakvitavimai oi gautas
ratas netrinnftami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, garo ii to mokesti atžymima iki kada yra užsimokėtai
DRAUGO preamaeraRa mokama M
netams 6 men. 3 men.
Cucago ir Cook apsfcr. $33.00 $19.00 $13.00
1300
gjtar JAV
31.00
18.00
15.00
Kanadoje
33.00
19.00
15.00
Užsienyje
3400
20.00
S.00
Savsitinta
25°°
15.00
• Redakcija straipsnius taiso savo
• Administracija dirba
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
diea nuo 830 Ua 430, Šešta
nesaugo. Juos grąžina tik iš anka
dieniais nuo 830 iki 12:00.
to susitarus. Redakcija už skelbi• Redakcija dirba kasdien nja, turini Beatsako, Skelbimų
830 — 4.-00. šeitadipniais kainos prisiunčiamo* gavus pra
830 — 12.-00.
šymą,

I
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DR, K. G. BALUKAS
Akušerija Ir moterį) Ilgos
Ginekologine Chirurgija.

6449 So. Polasld BdL (Crawford
Medicsi Boilding) TeL LU 5-6446
Jei Beatsiliepia skambint 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą.

DR, V L BLAŽYS

TeL ofiso Ir boto: OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1448 So. SOth Ave., Cicero
Kasdien 1-S vaL ir 6-8 vai. vak.,
Išskyrus trečiadienius.
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. poDieC

TeL BEttsaee 5-1811

PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

D*. VVALER J, KIRSTUK

Marųuette Medical Cente*
6132 So. Kedzie Avenoe.
VaL: plrmad., antrad ir ketvirtad.
6 iki 7:30 vai. vakaro.
SeStad. nuo 1 iki S vai
Pagal susitarimą.

lietuvis gydytojas)
3925 West 59th Street

Ofiso

telef. W A

VaL: plrmad., antrad. ketvirtad. ir
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8
vai. vak. Treč. ir SeStad. uždaryta.

5-2670.

DR. IRENA KURAS

Rezld. tol. WAlbrook 5-S048.

GYDYTOJA IR CHIRURGE
TeL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233
Kūdikių ir vaikų ligų specialistė
DR. PETER T. BRAZIS
MEDICAL, BUILDING
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3200 West 81st Street
24S4 West 71st Street
VaL: pirm., antr.. ketv. ir penkt. Ofs. teL RE 7-1168, rcz. 239-2919
1:00 - 5:00 vai. popiet, treč. ir
tik susitarus.

Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS
GALVOS K STUBURO LIGOS
2858 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629
TeL — 476-3469
Valandos pagal susitarimą
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND L CIARA
OPTOMETRISTAS
2709 West 51st Street
Tel. — GR 6-2400

Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9891

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street
71-os ir Campbell A ve. kamp.
VaL: plrmad., antrad., ketvirtad. lt
penktad. 3 Iki 7 v. p. p. Tik susitarus.

OPTIC A L

STUDIO

VIOLETA KAROSAITE
7051 So. Washtenaw — TeL 778-S7M
Pritaikomi akiniai pagal gydytojų
receptu*
Didelis akiniu rėmų pasirinkimą*.
VaL: pirm., antr., penkt. 10-5:80.
Ketv. 1-8 v. vak. Sėst. 10-4 v. p. p.
Trečiadieniais uždaryta.

VaL: pagal susitarimą,: plrmad. tr
ketv. 1-4 Ir 7-9; antrad. Ir p e n k t
10-4; seetad. 14-3 vai.

Telef. — 282- 4156

DR. ROMAS PETKUS

Ofis. teL 785-4477; Re* 246-2839

AKIŲ LIGOS — CrnRURGTJA
Ofisai:
111 NO. WABASH AVK.
4200 NO. CENTRAL ATB.
Valandom pagal susitarimą.

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
Specialybe — Nervu tr
Emocines ligos.

DR. FRANK PLECKAS

CRAWFORD MEDICAL BLDG.
6449 So. Pnlaski Road

(Kalba iieraviskaT*
OPTOMETRISTAS

DR. A. B. GLEVECKAS

akla. Pritaiko akinio* ar
"Contact lensea"

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 261S W. 71st St. — TeL 737-5149
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treS.
TeL — BE 3-5893
Specialybė Akių ligos
DR. LEONAS SEIBUTIS
3907 West lOSni Street
INKSTŲ, POSLfiS LR
Valandos pagal susitarimą
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street
Ofiso teL — PR 8-2220
VaL antrad. nuo 1-4 popiet
DR. JANINA JAKŠEYIČIUS
b- ketv. nao 5-7 vakare
JOK S A
Ofiso teL 778-2880, resdd. 448-5545
VAIKŲ
LIGOS
DR. J. J. SIMONAITIS
2656 West 63rd Street
Plrmad., antrad.. ketvirtad. ir penkt.
6Y D YTOJA S
noo 12 iki t vaL Ir nno 5 Iki 8 vaL
Adresas
4255 W. 63rd Street
vak. Seštad. nuo 1 Vkl 4 vaL
Ofs. PO 7-6000

Ortoo telef. R E S-4410
Rezidencijos telef. GR S-OS19

Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS

Ofiso vaL: plrmad. ir ketvirtad.
nuo 1:00 Ugi 3:00 vai. popiet

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Ofiso teL HE 4-212S. Nasn* OI 8-SlSS
8844 West 6Srd Street
DR. V. TUMAS0N1S
Valandos pagal susitarimą

CHIRURGAS
2454 West 71st Street

DR. K. A. JUČAS

VaL: pirm., antrad., ketv. Ir penktad
2-6 ir 6-7 — Ii anksto sosttarna.

DERMATOLOGIJA
CHIRURGIJA
5214 No. Western Avenoe
1002 No. Wegtern Avenoe
TeL atšakoms 12 valandą
489-4441 — 561-4605
{stslgos Ir boto teL 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
BENDROJI MEDICINA
1497 So.49th Oourt, Cicero, DL
Kasdien 10-12 ir 4-7
Išskyrus treS. ir SeStad
— Jeigu neieškai draugo, tu
pats aau priedas. Bustavelis
-—• Geriausias žmogus dažnai
esti nulietas ii klaidų.
'—
SekipyriM

TeL ofiso PB 64446

F. C VVINSKUHAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VW West 71s* Street
Valandos: 1-6 vai. popiet.
TraC. tr ieStad. pagal ronrtartm*,

Ofs. teL 586-3186, namo 891-8771

DR. PETRAS ŽLI0BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8234 So. Namgaasett Avenoe
VaL: pirm., antr., ketv. ir penkt
3-7; laitadten!sia pagal trmitarims

DR. ŽIBUTE

ZAPARACKAS

Telef. — 337-1285
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Pasauliui rodoma

TIKTAI VIENA MEDALIO PUSE _

GINKLAVIMOSI SUSITARIMŲ
SUNKUMAI SU SOVIETAIS

KINIJOS IR SOVIETŲ
TRINTIS

Nors jau suėjo lygiai 33 metai, lyse pareikalavusi 7.000,000 gyvytaigi trečdalis Šimtmečio, kai bių.
Maskvos pastangos nosekrnincos gerinti santykius
žlugo hitlerinis nacionalsocializ1937 • 1938 m. čeką likvidaKežiūrint JAV vyriausybes daromų nuolaidų. Sovietai šiaušiasi
GEDIMINAS GALVA
mas, tačiau jo vaizdas viešajai vusi 1,600,000 žmonių. 1938 —
pasaulio opinijai tebėra gyvas, 1947 m. sunaikinta netoli 3 mi Kai JAV valdžia nori pasiekti
Po pusantrų metų nuo Mao pografiniais žemėlapiais. Kinijos
BR. AUŠROTAS
ti į naują SALT II sutattį. ' T ų
nės yra nuolat atkuriamas ir į- Hjonų fvairių klasių piliečių. 1917 kuo platesnius skaitytojų sluoks
ginklų ateitis ir likimas priklauso mirties Kinijoje baigėsi kovos dėl delegacijos žemėlapyje įjungtos
vairiais būdais parodomas tiem, — 1947 m. koncentracijos sto- nius, tai milijonus skaitytoju skai
nuo daugelio nežinomųjų kaip įpėdinystės. Vasario mėn. pabai sritys, įvairiomis sutartimis pri
kurie jo sukurtų žiaurumų ne- vykiose buvę sunaikinta 21,000, čiuojantis Reader's Digest savo
krašto biudžetiniai reikalai, prezi goje ir kovo pradžioje vykęs jungtos prie Rusijos. Kinija jau
matė ar nebeatmena. Tam yra 000 Sovietų gyventojų. Paties N . puslapius panaudoja vyriausybės II susitarimai Sovietams yra dar dento norai ir kongreso užgaidos", 3460 atstovų penktasis tautinis anksčiau įvairiuose leidiniuose,
rimtų priežasčių, vaizdžios doku- CliruŠčiovo liudijimu, U pasau- pažiūroms išplatinti. Taip pat ir palankesni negu SALT I sutartis. sako kongresmanas.
suvažiavimas patvirtino buvusios net vadovėliuose nurodė Sovie
mentinės medžiagos.
linis karas Sovietams kaštavęs š. m. balandžio numeryje buvo
"Kiekvieną susitarimą dėl gink
vyriausybės vadovybę ir krašto tų valdovams kinų sritis. Bet
Kongresmanas Ch. H . WiIso apsaugos ministerį Jeh Čien-jing atviras ir oficialus ginčijamų že
Jau 1933 metais hitlerinėje Vo- 2° milijonų gyvybių. Šių skaičių atspausdintas kongresmano Char lavimosi apribojimo reikia pa
kietijoje buvo įkurtos 7 koncent- d l « ^
S a h m a d a r . 'i? 3 1 les H. Wikono (D.—Cal.) straip remti stipria vyriausybės gynybos nas savo straipsnį baigia: SALT j išrinko suvažiavimo nuolatinio mių klausimas iškilo aname pa
tei n ė r a
racijos stovyklos, o 1939 m . jų ^
**
®° r a š n u o u k s * snis "SALT II — Dokumentas programa, kurią remtų kongre II dokumentas savo dabartine komiteto pirmininku. Jis tik at sitarime. Kinija ėmė atvirai rei
skaičius buvo pašokęs ligi šimto. l a s - Xme]ss I»t»ė*tL kad rusų e- pražūčiai {Blueprint for Disas- sas. SALT II tebus tik nereikalin redakcija netarnauja JAV inte stovaus valstybei, atliks protoko kalauti, kad ginčijamų žemių
gas laiko ir lėšų eikvojimas, ga resams. Jis nesulaikys Sovietų dar lines pareigas. Valstybės valdy klausimas visų pirma turi būti
K jų didžiausios ir "garsiausios" migrantų apskaičiavimu, visos ter)."
lįs turėti tragiškas pasekmes atei- šiame amžiuje pasiekti pilno mas atiteks ministeriui pirminin svarstomas, išspręstas ir Sovietų
buvo Dachau, Flossenburgas, bolševizmo aukos patiems SovieTas pats straipsnis jau buvo iš tyįe".
strategiško pranašumo.
kui.
pasienio apsaugos daliniai per
Stutthofas. Auschwitzas. Karo | * j " kaštavusios 70 milijonų gyspausdintas ir "American Secukelti kur tai į šiaurę. Sovietai at
metu vokiški naciai steigė kon- vybių.
Huo Kuo-fengas patvirtintas sakė trumpai: mes nevaldome jo
Toliau autorius tvirtina, kad j Apie šiuos pasitarimus jau bu
rity Councir* biuletenyje š. m.
Tokia
antl i
centracijos stovyklas jų užimtuo5™
? 1 . * » « * » - vasario mėnesi. Jame šios organi SALT II susitarimas turi gyvybi vo labai daug rašyta. Na, ir dar ministeriu pirmininku. Jis be šių
se Europos kraštuose Beveik viso- ^ ^ stovyklų medalio puse. A- zacijos nariai buvo plačiai ir iš nės reikšmės ne tik kiekvienam bus rašoma. Visi straipsniai turi pareigų yra komunistų partijos kių svetimų žemių, o savųjų nė
se koncentracijos stovyklose bu- b i d v i P " ^ l a b a l b a i s K > s ' * * *"" samiai supažindinti su šio įta amerikiečiui, bet ir visiems liku tikslą: arba nuteikti ..skaitytojus ir Krašto apsaugos komiteto pir pėdos neužleisime.
vo įruoštos dujų kameros, kurio- ri W žiauresne — tesprendžia kingo kongresmano pažiūra į vy siems žmonėms laisvame pasau teigiama, arba neigiama prasme mininkas, Net Mao nesinaudojo
Kom. Kinijos vaidmuo
se budeliai naikino nelaiminguo- P * * skaitytojas,
kusias ir užbaigtas SALT II de lyje: jų taikingas gyvenimas ir apie JAV valdžios žingsnius tarp tokiu svarbiausių pareigų sutel
Kmrja per 28 metus pergyve
sius kalinius. Apskaičiuojama,
*
kimu vieno asmens rankose.
rybas (Strategic Arms Limitation kūryba priklauso nuo JAV "bran tautinės politikos horizontuose.
no ne vieną drumstį. Jos gyven
kad hitlerinėse koncentracijos
O taSau šiandien amerikie- Treaty H). Kaip žinoma šia su duolinio skėčio". Apie šias svar
tojų skaičius prašoko 900 mil.,
Tang
Hsiao-ping,
jau
du
kartus
Tokių nuomonių taip pat ne
stovyklose buvo kalinta apie 8 čiai ir daugelis kitų tauty- tartimi stengiamasi apriboti pa bias problemas kiekvienas pilietis
bet
ūkinis, technologinis ir kari
anksčiau
pasalintas
iš
vyriausy
milijonai žmonių, iš kurių tik bių žmonių kalba ir filmais ro- čių didžiųjų valstybių susinai privalo taip gerai žinoti, kaip apie trūksta ir laisvoje pasaulio spau
vien
nis
pajėgumas augo labai lė'ai.
bės, patvirtintas rninisterio pir
apie pusę milijono išliko gyvi <*o &***
* medaHo pusę, kinimo galimybes.
savo kasdienini gyvenimą. Nuo doje. Svarstant šiuos klausimus minhiko pavaduotoju. Sis libe-' Dabartinė vyriausybė atkreipė
atrodytų,
Daugiausia kalinių mirdavo nuo tiktai vokiško nacizmo aukas,
šių reikalų pilno supratimo pri bešališkoje pienėje
Primaitina, kad Ch. H. Wilso- klauso šio krašto saugumas net kad jie Sovietams yra palankesni, rališkesnių pažiūrų užkulisinis dėmesį į apleistas sritis. Ji yra
ligų, išbado. Daug aukų sunai- Nurodoma, kad hitlerinis faSzkinta dujų kamerose, kremato- mas vis dar yra "biauriansia pa- nas 1977 m. gruody dalyvavo Ge- ir tuo atveju, jeigu Sovietai prisi negu amerikiečiams, nes Brežne veikėjas šiuo metu yra užsienio užsimojusi iki ateinančio šimt
riumuose.
šaulyje kapitalistinė diktatūrinė nevoje, Šveicarijoje, vykusiose su laikytų raidės šio paskutinio su vas asmeniškai neskatintų JAV politikos klausimų sprendėjas. Jis mečio pradžios žymiai pakelti švie
senatą kuo greičiau paruoštąją lankėsi Burmoje, Nepaly, užmez timo lygį, skatinti mokslinius ty
*
sistema", o bolševizmas ir stali- Sovietais derybose, kaip JAV kon sitarimo.
sutartį tvirtinti, jeigu jaustų, kad gė glaudesnius ryšius su Indija, rimus ir naudotis ypač Vakarų
K kalintų tautybių daugiausia nizmas tiktai "socialistinė revo- greso delegatas. Pasinaudodamas
ji bolševikams būsianti nenau skatino glaudesnį bendradarbiavi Europos, Japonijos pramoniniu
Sutartis nepriimtina
nukentėjo žvdaL Jų aukų skai- lmcrja". Tvirtinama, kad stali- minėto mėnraščio puslapiais, jis
dinga. Ir tų paragrafų, kurie So mą su Pietryčių Azijos tautų są patyrimu. Tuo tikslu sudarė ūki
Sus, pačių 'žvdų apskaičiavimu, nizmas nebuvęs toks blogas, kaip supažindino JAV visuomenę apie Į
Autorius paeiliui išvardino JAV vietams bus nenaudingi, bus vis junga (PATS), Japonija ir Euro nes sutartis su Japonija ir Europos
siekias 6 milijonus; kai kurie kiti fašizmas, o iš tiesų, kaip rodo vykusias su Sovietais derybas ir
pos ūkine bendrija
ūkine bendrija. Ypač glaudų ben
tyrinėtojai mano, kad buvę nu- skaičiai, jis buvo gal dešimtį kar- tuos sunkumus, su kuriais JAV de ir Sovietų šiuo metu branduo tiek nebojama.
Po minėto suvažiavimo ypač dravimą Kinija užmezgė su Fed.
kanldnta apie 3 milijonus žydų. tų baisesnis ir žiauresnis. Ir todėl rybų vadovams ten teko susitik linių ginklų arsenale esančius
paspartino
kom. Kinijos užsienio Vokietija.
oki
modelius ir tipus. Šie visi ginklai
Ar šiaip ar taip, jų žuvusiuių i U būdu bolševizmas ir Jašiz- ti.
politiką
ir
net ėmė bendrauti su
arba y r a giliai suslėpti po žeme,
Šio meto Kinijos judrumas pa
skaičius buvo didelis. Po žydų mas nėra "dvyniai broliai" —
Sovietai nepatikimi
PATS,
kuriai
priklauso Filipinai, lietė Sovietus. Kinai visur ėmė
arba
plaukioja
nardlaiviuose
gi
— Jei gali būti žvaigžde, būk
daugiausia nukentėjo lenkai. Ki- ne vienos motinos vaikai, nes
Indonezija, Malajai, Singapūras,
liuose
vandenynų
neišmatuoja
Straipsnio
autorius
teigia,
kad
žvaigžde
Jei negali būti žvaigž Taisąs, atvirai kovojančios prieš skersai kelio stoti rusams. D u mil
tų tautų aukos mažesnės. Nema- bolševizmas
nepalyginamai
muose
plotuose.
Autorius
pagei
žiniški komunistiniai
kraštai,
jau 15-ka metų jis priklauso
de, būk jūros švyturiu. Jei ne
žai nukentėjo ir lietuviai, pa- žiauresnis.
dautų, kad dar daugiau JAV bran gali būti nei jūros švyturiu, komunistus sukilėlius.
siekdami skirtingos tautinės poli
Kongreso
ginkluotų
pajėgų
ko
sipriešinę vokiškų nacių okupaFašizmas buvo tam tikras burtikos tikslų, nesutaria visais klau
mitetui. Taigi jam, kaip šio ko duolinių ištobulintų ginklų bū būk maža, bet šviesi lempa sa Santykiai su Sovietais
cijai. Pažymėtina, kad lietuviai žuazinės visuomenės saulėlydis
tų
įrikiuota
į
jau
turimą
skaičių.
miteto nariui, yra puikiai supran
vo namuose. Spinduliuosi, šviesi, Kom. Kinijos ir Sovietų santy simais. Kinijos vyriausybė vėl pra
buvo vienintelė tauta iš II pašau- i r 1945 metų pradžioje nusileidęs
Tačiau
iš
jau
bandomų
ir
išėju
vėrė duris Mao neapkenčiamam
tama, kad yra būtina kontro
jei klausysi Dievo žodžio, jei jį kiai pablogėjo 1960 m. Sovietų
linio karo metu vokiečių užimtų daugiau nebepalrilo. Tuo tarpu
liuoti strategiški branduoliniai sių iš laboratorijų eilėn būtų ga
talkininkai Kinijoje buvo paša konfucionizmui, kai Sovietai tebe
tautų, nedavusi naciams SS legi- bolševizmas niekada nebuvo ir ginklai. "K savo studijų ir neto lima įrikiuoti MX vairuojamą svie mąstysi, jei juo gyvensi, jei linti, įtampa ,augo. 1969 m. dėl silaiko dialektinio materializmo.
jono. Taigi kalbėti ar rašyti apie nėra krauju prisotintas.
Prisi- limos istorijos žinau, kad gresia dinį ar Trident II tokį pat sviedi dažniau ir karščiau melsiesi.
Usurio upės Čenpao — Daiman- Užsienio politikoje stengias vie
,
"lietuvius SS legionierius \ kaip minkime tik pokario meto jo f- pavojai kiekvienai tautai, einan nį. Tačiau pastarieji dar neįrašyki salos įvyko karinis susirėmimas. nas kraštas kitam įmanomai pa
S t ŽOys
dabar daro kai kurie žydų propa- vykdytus žiaurumus ir pažvelki- čiai vienašališku nusiginklavimo
Diplomatiniai santykiai nenu kenkti. Pasaulėžiūrinėje sriyje
'•i'.iįį^mf^^^^i^^n^^.^^.^^/Įį^
gandistai, nėra bet kurio pagrin- m e į 1968 metų Prahą!
keliu. Visiems turi būti žinoma,
traukti, bet ambasadoriai at skirtumas nėra ypatingai ryškus,
do.
Jų šmeižtas ir lieka tiktai
Dar viena "smulkmena", lie- kad toks nusiginklavimas veda
šaukti. Dažnos ir ilgai užsitęsu bet svetur, ypač Azijoje, steigia
šmeižtu.
fianti
pačius komunistus. Hitle- prie nusilpnėjimo. Silpnumo pa
sios derybos dėl sienų nepageri mos dvi skirtingos kinų ir rusų
T\r«Jr. :* b — b . «_«•*;• t^_ ris likvidavęs 163,000 vokiečius sėkoje mes pergyvenome II-jį
įtakos komunistų partijos.
no kraštų santykių.
Niekas is lietuvių negina vo- ,
.
—i iX..A~~ pasauL karą ir karas Korėjoje
Kinai ir rusai nesutaria dau
Kinijos ir JAV santykiai nėra
vm* *_**_:. i. «iw,„™'„ « a komunistus, o Stalinas nužudęs taip pat buvo vienašališko nusi
geliu klausimų, bet ypač juos ski sklandus, bet jie dalinai sustipri
kisko nacizmo ir lietuvių na- . . . . .
« .. • J „ „ „ ginklavimo vaisius. Negalima pa
ria ginčas dėl žemių. Teritorinis no Pekino politinę padėtį. Nesu
ciu" skaičius buvo toks menkas, ^ nuhjonu
™.*»^*™»- sitikėti vien tik sutartimis ir gra
ginčas nutylėtas kom. Kinijos ir tarimas dėl Taivano erzina kinus,
kad apie jį netenka ir kalbėti. Tai W ~ £ ^ S - S U Ž T žiai skambančiais pažadais", tei
Sovietų 1954. X. 12 pariškime, bet šis reikalas nėra esminis kraš
viena medalio pusė. O dabar pa- (Vokietijos komunis^ vado) po- gia Ch. H. "VVilsonas.
kai kraštų
bendradarbiavimas tų santykių raidai ateityje. Kinai
kalbėsimeapieklj
litbiuro nanu 6 likvidavo Staligrįstas
lygiateisiškumu,
teritori lengvai pakenčia Honkongo "sa
nas, o penkius Hitleris,
m
Sutartis
be
apribojimų
niu
vientisumu
ir
valstybių
suve vistovumą."
•
Kongresmanas sako, kad jis nie
Tačiau ne hitleriniai vokiečiai,
_ _
„ ,.
t , , . i ! „ „ 1
renumo
gerbimu.
Jis
iškilo
1960
m.
« .
•^ • .
«
i _«.
O tačiau šiandien JAV-bių gy- kuomet negalės pritarti SALT II
Sovietų pastangos
balandžio mėn., kai Kinijos mibet sovienmai rusai yra koncent.
, .. .
* irre'oiamas
racijos stovvklų pradininkai Pir- ^
.JU. z T 1 . ^ n
. . % , T ~ sutarčiai, užtikrinančiai Sovie
nisteris pirmininkas reikalavo pa
.. i
'
..
» M c tiktai lį vokiškų n a a ų įvykdytus
Sovietai jau 18 metų nesėk
moji koncentracijos stovykla So- "
„.
, . 1_—_ tams strateginį pranašumą. Esą,
taisų Sovietų pasienyje.
. r
t.
.i . .
oo
žiaurumus,
zmoma,
žymi
dalis
10
mingai
siekia užmegzti draugiš
vietuose buvo įkurta jau 1923
. . .
. ,.
*»,VJ.«
«
•i » T .
atvaizduojamųH pykių yra teism- šioje sutartyje nesama jokio apri
1964
m.
įvyko
kraštų
pasita
kus
santykius
su Kinija Jų tiks
metais, &
genialaus Lenino pa- ; „ . '
- 7/
,„ . bojimo, kuris sulaikytų Sovietus
• ,
' . . .
-j x . . T riL tikn, i nors
greta
dokumentacirimas
ilgiausiai
pasaulyje
sausu
las
aiškus.
Maskvos
ir Pekino su
a?a
tvarkymu. tara
visu dešimtmef'
\ r n e m f"_
. . « _Vo,,
nuo tokio pranašumo siekimo.
čhi
vaidybos.
čru anksčiau
anksčiau kaio
kaip Vokietijoje.
Vokietijoje. JIi * *> 5™
nėra
už
ka
mos
sienai
patikslinti.
Kinijos
ir
sitarimas žymiai padidintų komuCn. H. Wilsono nuomone, SALT
buvo įruošta Baltosios juros salo- ~ ^ u a ™
Vakarų Vokietijos kariuomenės naujokai apmokymo metu
Sovietų delegacijos pasikeitė to(Nukelta I 5 pusi.)
se (Soloveckije ostrava). Netru- &***'
. J. , a *-. _ .
totau
h
kus koncentraciios stovvklų tink- _ *?
^LT^ZJ
tremtiniai emigravo į įvairius kraštus ir ėmė juose Lietuvos laisvinimo problemas i r kruopštus jų apsvars
las išplėstas europinės Rusijos ir d u o I f \ naparodoma antroji - kurti naują gyvenimą, be vilties greitai sugrįžti į ne tymas bei atitinkamų išvadų padarymas. Konferenci
c..,.,.
.'..
i x». • neDalvjnnamai žiauresne ir aktuSibiro siaunmame
pakraštyje . ^ ?*
. . x . *ia„ ^_
priklausomą Lietuvą.
,
.,..
,. o
••
• alesne (žiaurumai ir šiandien tejos protokolas, rašytas J . Aisčio, su priedais sudaro
. .\
•, ,.
„• i ^ i ? ^
JJos prasideio netoli Suomijos sie- ,
Naujose sąlygose kūrėsi naujos organizacijos ir 51 mašinraščio puslapį.
\
V - • i« • *> •
besitęsia) medalio puse — bolsenos ir traukėsi ligi Beringo są- . ^ ' .
r. ^,, 0 . ^
f ».
institucijos, kurios savais keliais ir nepriklausomai
. ~ . . . -.r t V* vizmo aukos, kelius kartus praNew Yorko konferencijoj savo atstovus turėjo:
nuo Vliko jieškojo savo vietos Lietuvos laisvinimo ba
jauno. C M t i l l i M * Vorku^ S o i c a n S o s ^ ^
nacių aukas.
Vlikas (M. Krupavičius, K. Zaikauskas i r R Simonai
Pečioros s n m Uchta (centras M e d 2
boijevizmo aukoms
ruose. Kai kas ėmė kelti mintį, kad naujose sąlygose rei
tis), A.L.T. (L. šimutis. P . Grigaitis. M, Vaidyia, ir
Srvtivkare- Vaigač, Novaja^zemJ ^
^
„ ^ ^ te_
kia naujos Lietuvai laisvinti organizacijos ir kad ViiM. Kižytė - Informacijų Centro direktorė), Diploma
ST.
DŽEKAS
ha; dauz stovvklų įsteigta Novo- Kr
,. . \
.A • » i^d
k a s jai savo turėtą poziciją turėtų užleisti
•ti
r
v
«
'
i
v„L^u^or,«
&«w
pasaulinis
kapitalas
ir
kai
tinė Tarnyba (konsulai: J. Budrys, V. Stašinskas ir A.
22
sibirsko, Omsko, Kazachstano,
»« ^ .
- ..v , .
Vliko politinė ir laisvinimo veikla tame laikotar Simutis) ir I*L. Komitetas (Sidzikauskas, K. Bielinis,
TT i. L H
•*. • T * .
T « kūnu kraštų, ypač JAV-bių
vaUzbekistano srityse ir kitur. La. ^ « L « . r i r ^^.ci^e"
Vliko padėtis, kaip vyriausios Lietuvos laisvinimo pyje (1955 -1964) buvo vykdoma be atvangos, nors ir A. Trimakas, J. Audėnas, R Nemickas, P . Vainauskas,
i• • •*
" ^ - « - • »i.^^,«. dovai, apsėsti detentes dvasios ,
blausiai išgarseio Gulago sapnas.
į j j į ^ , i s J . ^ bol- institucijos, pasunkėjo, kai, tik karui pasibaigus, iški
netekus visuotinio lietuviškosioB visuomenės pritari M. Brakas, V. Vaitiekūnas). Be to, dalyvavo J. Kamins
Rusų emi8«ntų apskaičiavi1 W t f a ^ lo principiniais klausimais, nesutarimų su Vakaruose
mo bei paramos. Įvertindamas visų lietuvių organiza kas, V. Rastenis ir J . Aistis. Pagrindiniai svarstyti
mu stovyklose laikomų b t a ^ ą ^
Sovietų vai likusiais Lietuvos pasiuntiniais. 'Turinti dvi Lietu
k e lti
cijų ir institucijų pastangas Lietuvos laisvinimo ba klausimai buvo du: laisvinimo darbų programa ir dar
kaičius siekdavęs nuo 10 ligi 12 d į ^ a u r u i n u s >
vos reikalams atstovaujančias institucijas — Vliką ruose, Vlikas siekė darnios veiklos ir našaus bendra bų pasidalinimas. Po eilės pranešimų ir diskusijų buvo
milijonų,
^
p o E u r o p o s saugumo konfe- (tautą) ir diplomatus (valstybę) —iškildavo visa ei darbiavimo.
priimta labai plati ir detali Lietuvos laisvinimo progra
. M
._
.-.^-•:. rencijos Helsinkyje ir ypač po lė lygiagretės veiklos, kompetencijos, laisvinimo kelių
Tuo laiku, medžiagiškai ir morališkai vyriausybės ma.
Mes tohau tęsime antrosios ^
į
"rezoliudjos", niekam bei priemonių ir pačių programų suderinimo klausi remiamas, JAV veikė L. Laisvės komitetas, min. P . Žakoncentracnu stovyklų b e j u d v ^
„ ^
mas" (LJJ. XXIV t , 285 pi). Tik po eilės nutarimų deikio skyrimu sudarytas iš įvairių nepr. Lietuvoje
Veiksnių konferencijų, Vliko sušauktų, yra buvę
mų medalio vaizdą. Bolševiką,
^ ^
^
fr
metų buvo prieita išvados, kad abi institucijos tegali veikusių politinių partijų žymesniųjų narių, čia taip visa eilė. Kai kurios, dėl nutarimų svarbos, vertos pa
žudė žmones ne vien
tocentian e p r i k l a u s o r n y b ę . Si reika- egzistuoti visai savarankiškai ir bendram Lietuvos la
pat veikė lietuvių delegacija Pavergtų Europos Tautų minėti atskirai
cijos n y k i o s e štai kai kūne au*į
}f ^ ^
fc
bui privalo savo veiklą derinti Ne paslaptis, kad Vliko seime. Amerikos Lietuvių Taryba, visuomeninio po
Atsiradus galimybei išeivijai palaikyti santykius
kų skaičiai, kuriuos yra pateikęs tuvių veiksnys, aklai pamėg- — pasiuntinių nedarna turėjo sunkiai pataisomų nei
būdžio
organizacijų
JAV
santalka,
tęsė
savo
praeity
su
savo
artimaisiais okupuotam krašte, prasidėjo ir
New Yorko universiteto profeso- d ž i o d a m a s ^
- ^ ^ l a giamų pasekmių Lietuvos laisvinimo pastangose. Toji
j e žymių atsiekimų turėjusią veiklą Lietuvių Bend okupanto patikėtinių peršamas vad. kultūrinis bendra
rius J.A Kurganovas,
^.
. . k a l b e d a m a s tiktai nedarna negalėjo nepalikti pėdsakų ir paties Vliko or
ruomenė ieškojo kelių, kaip įsijungti į laisvinimo dar darbiavimas. Maskva juo siekė sunaikinti išeivijos ryž
To surinktai^
duomenimis.
. ^_ 6
.
ganizacijoj, nes kai kurios jj sudarančios grupės rodė bus. Buvo ir kitų organizacijų, besireiškiančių Lietu tingumą kovoje dėl Lietuvos išlaisvinimo ir pasiekti
,«!Z
Yri*
M - ^ • w ~ c apie žmogaus teises...
palankumo pasiuntinių pozicijoms.
vos laisvinimo darbų plotmėje. Tad atsirado būtinas esamos padėties pripažinimo teisiškai ir politiškai pa
1917 - 1920 m. pilietinis karas v
Vliko visuotinumo idėja buvo žymiai susilpninta, reikalas visų organizacijų ir institucijų laisvinimo rei stoviai ir nekeistinai- Sovietinė ofenzyva toje plotmėje
pareikalavęs 4,500,000 žmonių
Tokiu tai būdu {vairiais būdais
kalą derinti, jį reikiama linkme nukreipti ir principi buvo tokia plati ir įvairi, kad išeivija atsidūrė pasime
aukų. 1921 - 1923 m. dėl bolše- ir keliais stengiamasi užtušuoti kai iš jo struktūros pasitraukė kai kurios grupės niais klausimais bendrą veikimo kryptį nustatyti.
timo ir savitarpinės susinaikinimo kovos pavojuje.
(1952 m. — L. Frontas, 1955 m. — Tautinis Sąjūdis ir
vizmo laimėjimo krašte siautėjęs pačią žiauriausią medalio pusę.
Tarp kitų veiklos derinimo priemonių, paminėtos Santykiams su kraštu aptarti ir bendravimo princi
Laisvės kovotojai). Tą laikotarpį Vliko veikloje tenka
badas nusinešęs 5-6 milijonus Tačiau nacių aukų iškėlimas ir
priskirti bandymų ir persiorentavimo periodui Tarp vadinamosios veiksnių konferencijos. Vlikas jas yra pams nustatyti 1966.1.22 Clevelande, Vliko iniciatyva,
Žmonių. 1923 — 1930 garsioji hitlerių žiaurumų pavaizdavimas
tautinių įvykių raida jau buvo pakankamai įrodžiusi, šaukęs, kai pribręsdavo tam reikalas. Viena jų, įvyku įvyko veiksnių konferencija, kuri sutarė ir paskelbė
čeką sunaikinusi 2,050,000. o yra gera proga pavergtiesiems
kad greito Lietuvos išsūaisvinimo viltys nebetenka pa si New Yorke 1954 m. gegužės 18-19 d., oficialiai va tuo reikalu pareiškimą, kurio pagrindiniai principai ir
1930 - 1933 m. bolševiku praves- šaukti ir reikalauti, kad būtų pa
grindo. Lietuvoie nelveioje kovoje buvo baieiama lik dinosi Politinė Lietuviu konfer^uriia. žvelgiant i Vrv- iki šiol (1978) tebegalioja ir ' igumos išeivijos y r a
tą priverstinė žemės ūkio kolek- rodyti ir bolševikų įvykdyti *iaurezistencija. Polittiuai pabėgčtiu ir> terenajos protoitoią, stebina platus ir gilus žvilgaus į, bojamj.
XBus daugiau)
tvvizacija Ukrainofe h Htose ?»- rwTWl
h. ko. t VlOUOG
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centro patalpose, nors reikėjo pa- I
sirūpinti suolais ir kitais mokyklos j
MACHTOF S*W> L E A D MAN
W> are a įtempto*, die building *
reikmenimis, nes Jaunimo centras j
machine job shop.
Our work is
dar neturėjo jokių mokyklai pri
yarįed & ųrteresting.
We neod a
MLŠCELLAram
>
R
E
A
L
E
S
T
A
T
E
S
E
A
L
£
S
T
A
T
E
machine ahap lead m a « witli set-up
taikytu daiktu. Reikėjo vadose- f
«zp. <m milto * ctriM* tom our nj#-nt
I
ahift. Benettt* incl. profll iAaring
lių ir mokslo priemonių. A. Rū
fc o-viarttar.
AlaDor Tool A Mfg.
{vatrtiĮ prefc*qi patiIjIrimai aeta
gytės energijos dėka. M. ir A. Ru
C o , 9200 Ivanhce 9L. SchiUer Parlc
OaB «7S-3O20
tmitftfng.
džiams suteikus finansinę paramą, risi Ii mūsą
Alicijos Rūgytės pedagoginio darbo
COSMOS
PABCELS
EXPRE88
Mes su 50 kitom namu pardavi
atsirado vadovėlių ir skaitinių,
I
auksinei sukakčiai prisiminti
mo
įstaigom aptarnaujame pietva
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
mokykla kasmet stiprėjo ir augo,
DkieUs ir patogus nanum. Mar Journeyman madunist to be trained
& HnHtad « . , Utfcturo. BL SOSOS karių Chicagą — tas daug pagrei
Mokytojo profesija yra ne tik
Bet atėjo tautos nelemties me išleisdama vis naujas abiturientų S3S3
tina
pardavimą
ir
pirkimą.
8501
W.
ąuette
Parke gabiais ir tvarkingam to operate ĘDM «juipment Starting
—
— MCb S*., Chtea*o. DLL «H»2»
darbas, bet tikra prasme pašau tai. Prasidėjo karas. Paskelbta mo laidas. A. Rūgytė tris kadencijas
rate $8-85. Exee3t. fr&įge fesneffts. An
T e k o 025-2737 — 2&4-332A
žmogui.
Pigus. $16,900.
NORINTIEJI
ĘQUaI
Op?ortnnity E*iwloyer.
Vytautą* VaJantinaa
kimas, talentas ir menas. Auk bilizacija. Lenkija sugriauta, Vil išbuvo direktorės pareigose, o iŠ
lietuvių mėgiamoj garnio), netoli
INDIANA
FORGĖ 8t MACHINE CO.
PARDUOTI
AR
PIRKTI
nuo Chicagos, prie ežero didelis na
lėti jaunas sielas reikia didelės nius grąžintas Lietuvai, nors ir viso toje mokykloje išdirbo 20 me
3468 Watlin& East Cbkago, lnd.
arba
išnuomoti
botą
mas
ir
3
akrai
žemės.
Daug
kitų
prie
kantrybės, meilės augančiam ir nelemtose aplinkybėse. Tačiau tų. Ir dabar jau keleris metus dir tmiiiimiitiitiiiiiiiiiiiifiHiittitimtiiMifiii
Fhone — 312-731-9700
statų Svarus oras, aplinka ir namas
bręstančiam jaunimui ir gero pa Vilniumi reikėjo rūpintis. Tuo rū ba Marquette Parko lituanistinė
be jokio įsipareigojimo lilnniiUrttfi tinka pastoviam gyvenimui. $45,000.
mums.
siruošimo. Tai labai svarbu ne pinosi ne tik administracinė val je mokykloje. Taigi tik su labai
Modernus 15 metų. mūro namas.
MACHINISTS
tik paskirai mokyklai ar tos mo džia, bet ir švietimo jstaigos. Ali mažomis pertraukomis — moky
Taip pat. abejojant dėl turimo 2 botai tr profesionalui Koksus ofi 2 journeyman machinists. Mušt r>»
kyklos mokiniams, bet ir visuo ciją Rūgyte paskyrė mokytoja Lie tojauja jau daugiau kaip penkias
DRAUDIMO, ar noriai apdausti sui patalpa. Daug priedų, 'vieta Mar- tnorough in English. ExeeU- fringe
ąuette Pke. Anksta kokybe. 2ema benefits. Contact
menei, tautai ir žmogui. Kai su tuvos istorijai dėstyti Vilniaus dešimt metų.
Apdraustas perkraustymas NAMĄ, AUTOMOBILĮ, GYVYBĘ kaina.
INDIANA FORGE & MACHINE CO
ir
SVEIKATA
maloniai
jums
pa
tinki mokytoją, kuris visa savo gimnazijoje. Ir tai lenkams, ku
Įvairių atstumų
5 taunh. nan)o tipo mūr. ikAiVUH
S498 Waflmg, East CMcago, lnd.
tarnaus
Visuomeninėj
ir
mokslinėj
širdimi rūpinasi jaunimo auklė riems Lietuvos istorija buvo iš
fr
garažas.
Cer.tr.
oro
šildymas
ir
$!2 731-3780
2l9Sd^9S»
TeL 376-1882 arba 376-5996
veikloj
jimu ir mokymu, kuris savo di kreipta arba visiškai jos be lenvėsinimas. Galima tuoj pažiūrėti ir
BALYS
BUDRAITIS
llltl!IHtIIIIHIIIIIIIItllll!lll:' UIIIIIIIIIIIHi
nupirkti už $28,850 Marąuette Pk.
džiąją gyvenimo dalį atiduoda ki- Į kų nebuvo.
Kaip jau minėta, Alicija Rūgy
4243 W. 63rd St, Oiimgo, m
4 vienetų mnsss ir garažas. Mar Tradeshop & publication book work
Tačiau A. Rūgytė savo peda tė yra visuomenininke ir net re mnimtimnitniimiiiniiiinsiiiiiiiiiiiiin
tiems, sau džiaugsmo susilaukda
767-0600 arta 778-9371
ąuette Parke. Naujas gazu šildymas. stripping experience necessary. 4
pasiruošimu, kantrybe daktorė. Ji nepaprastai uoli Lietu
mas tik iš auklėjimo rezultatų, goginiu
PACKAGE E3JPRESS AGESCY
Našlė atiduoda už $38.800.
oolor stripping experience helpful.
MARIJA >X>RMKlh\£
tai džiaugiesi, kad lietuvių tau ir sugebėjimu vadovauti jauniems vių istorijos draugijos valdybos
5 kamb. labai modernas mfiro na- South Loop pmnt ExceDent bene
ant plataus sklypo, tinkamas fits. . Paid vacation.
ta tokių auklėtojų su tikru pa žmonėms kliūtis nugalėjo, savo' narė ir reikalų vedėja. Jos rūpesSIUNTINIAI f LIETUVĄ
seimai
žavingai gyventi. Arti 73 ir
MARQUETTE
PARK
ImbmM
—
—
I
d
—
į
—
—
geros
rūšies
šaukimu nestokojo ir kad jų dar dėstomą dalyką padarė rimtaij gį u išleista dešimt "Tautos PraeiMR. EATON — TEL. 427-537*
prekes. Maistas iš Europos sandeliu.
Kedzie.
$39,800.
2-jų
batų
po
3
mieg.
mfiiluK
11
dabar yra mūsų tarpe net išeivi mokinių priimamu ir tai tokiu, Į ties" žurnalo knygų, kuriose yra 9606 W. 6» BL, Chicago, m . 6062*.
Gražus platus sklypas ir garažas
metų seniūno. Atskiros šildymo sis
TEL. — WA 6-2787
Į kurį reikia mokytis. Tik bolševikų j puikių istorijos studijų. Ji suredajos sąlygose.
temos. Garažas. Arti 73 Ir RockwelL Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui.
iiiiiiiittitmmiininiiiiimimiiiiiiuiiiiiii
Aggressive second goneration coįrokupacija ir trėmimai į Sibirą ir į gavo ir išleido monografiją apie
Tvirtas 2-}ų aukštų mūras. 2 butai pany haa a future tor yoiiV.
$58£00.
Viena tokių su tikru pedago vokiečių okupacija vėl pakeitė i Švėkšną ir dabar leidžia savo sureShow your skili & raisea to top
ir maloni biznio patalpa. 2 auto ga
SIUNTINIAI | LIETUVĄ
BUTŲ NUOMAVIMAS
pay follow immediately!!
gės pašaukimu yra gyvas pavyz pastovų jos gyvenimą —jai rei
ražas.
Savininkas
nusileido
iki
daguotą Zanavykų monografiją.
0 XC
dSKMATiC
Namų pirkimas — Pardavimas $38,590. Marąuette Parke.
dys — tai mokytoja, direktorė, vi kėjo grįžti į Kauną ir čia 1941 —
Program & o|>erate or operat«
ir kitus kraštus
Tai didžiuliai veikalai, išsamiai
Valdymas
& learn t o program.
suomenininke, istorinių veikalų
« TURKET LAXHK
Draudimai — Ineome Tax
42 m. dirbti berniukų gimnazi- apima vieną vietovę — Švėkšną NED23NSKAS, 4065 Archer Ave
Set-up & Operate
redakt. Alicija Rūgytė. Ji iš tik
Notariatas — Vertimai
ir jos apylinkes arba visą Zanavy CUeago, tiL 60632, telef. 927-5980
• HORIZX»TAIi O R TERPICSX
rujų tyliai jau atšventė savo pe joje.
lioring Mills
Patenkinta buvo ir tuo, kol kų - Užnemunės kraštą ir to
# BRn>GEPORT/MTLJ«
2625 West Tlst Street
dagoginio darbo auksinę ir dar dei
S e t - l p & Operate.
krašto istoriją.
Year around work, n o layoffs. overmantinę savo gyvenimo sukaktį.
J.
B
A
C
E
V
I
Č
I
U
S
Td.
737-7200
ar
737-8534
time iJT desired, 10-20 hrs.. Protfit
Tik prabėgomis pasekėme jos
O jos veiklumas, energija ir darb
Sharing, Hospitalizatioru Siek
Pay
6455 So. Kedzie Ava. — 778-2233
gyvenimo
keliu.
Niekas
nesuskai
and Bonuses.
štumas mažai teturi sau lygių,
Brighton
Parke:
21
buto
mūr.
Nuo
SERfiNAS
perkrausto
baldus
ir
čiuos, kiek mokinių ji išleido,
CA1L MR. CLAT NOW
nors auksiniai ir deimantiniai me
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
mininkai patys šildą Daugiau kaip
kiek
jiems
įkvėpė
tautines
ir
312—S74-«12l
tai palieka savo žymes, sulėtin
dimai ir pilna apdrauda.
$36,000 metinių pajamų. Kaina: 5 me
krikščioniškos
dvasios,
kiek
ji
savo
tų pajamos.
dami žingsnius ir pasunkindami
TEL. - W A 5-8063
D B M ES I O
pagalba yra padėjusi savo tėviš
darbo naštą.
Marąuette Parke: Didelis mūr- 6
kei Švėkšnai ir daugeliui savo
kamb. bungak>w. Gazu šildomas.
TOOLROOM
giminių ar artimųjų. Ir čia neapMokslo kelias
Įrengtas skiepas. 30 p. sklypas. $37,500.
VIZITINIŲ KORTELIU
$9.25 per b.our starting. Pull bene
įseina be jos didesni parengimai
Tarime pirkėjų — trfiksta namų. fits. Permanent positkm.
Kilusi iš šeimos, kuri dar carisnei ateitininkų, nei krikščionių
REIKALU
25 metai kai be pertraukos tarnau
KILIMUS IR BALDUS
tinės Rusijos laikais mokėjo a u - |
jame lietuviams ir jų draugams.
demokratų, nei mokyklų ir kitų
Contact ROBT GIL-BbKT »»-81CNI
narname tr vaškuojame
Vizitinių kortelių naudojbnas yra
kotis tautos reikalui, Alicija pavel
jai artimesnių draugijų parengivisa rttto grindis.
gražua paprotys. Bimierlai jas pla
dėjo iš jų darbštumą, sugebėji
R E A L T Y Peerlės^ Metai Pabricators, Inc.
iai. Ypač ji yra suaugusi su "Gied i. BUBNYS — TeL RE 7-514* čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo- Š I M A I T I S
mus, gerą išsiauklėjimą, mokslo
Insurance — Ineome Tas
8585 S. TJtii Ave,, Bridgewiew, I1L
* ! mų atstovams turėti gražias viztros" korporacija, kuriai priklauso
pomėgį ir aukos dvasią. Jos tėvas
_
i
tinęs
korteles.
nuo 1927 m. ir kurios Pritaiko
2951 W. 63rd St. 436-7878
dr. Juozapas Rugys, baigęs medi
Kreipkitės } "Draugo'7 adminis
mojo meno ratelio pirmininkė ir iiiiHimmiiiHiiiiiiiiiiiiiKHfiuiiiiiuimii
tradją visais pamBals reikalais
cinos studijas Maskvoje 1888 m.,
j skatintoja yra buvusi.
Į lO^į. — 20% — s e % puriao mokėsite Būsit* patanldoti raftsa patarnavi
kaip patriotinės Lietuvių studen Alicija P.ūgytė — Vilniaus gimna
UNTOAfOJAMA — fOB BENT 2ad sbift. HekU 40 4/c & 2/c. Ejojeri> a i apdrauda n u o ootirN Lr aatoaooJi rašo ir spaudai pati, ragina bttto p«A mbc
ence necessary. FuQ or part turie.
zijos
mokytoja
tų draugijos narys, ryžosi vykti
Good ^orkin? conditions. Ali benefits
rašyti ir kitus, kad lietuviškas žb- F R A I K
Kanom.
6
kamb.
batas
1-me
aukš
ZAP0LIS
prie vokiečiu sienos. į Žemaitijos
staiga atėjo nelauktas paaukštini- į dis, kurį jos tėvelis a. a. dr. Juote Oeeroje. Tik suaugusiems. Jo CaBi For Apnointment OBS-5429
S998H Wea» 95«ti Street
užkampį, dirbti gydytojo profe
kiu gyvuliukų. Kreiptis po 6 • . v.
CMo*go. niiBoto
mas, nors iš tikrųjų didelės au- I zapas Rugys puoselėjo, niekad nesijoje ir globoti knygnešius, nešan
Telef. GA *-<«W4
tei. 656-6889
kos reikalaujantis Švėkšnos gim-, stokotų darbininkų ir skaitytojų,
AUTOMATIC
čius uždraustą lietuvišką raštą.
nazijos direktores pareigoms pa-! Jos tėvas kadaise patekęs į ŠvėkšBauom.
apsild.
3-ju
kamb.
butas
Jos motina Irena Skalska savo
skyrimas. T e n reikės rūpintis neį na. rašė: ]eim yra pekla, tai ji
rūsy vyresnio amž. asm. Pilnai ap S0REVV MfiCHINE OPER.
idealistine siela sutapo su savo vy
Ebcpd Brown and 9harpe single
statytas. Marąuette Pke. Skambint
tik mokymu ir auklėjimu, bet ir iš- i yra Švėkšnoje". Ji betgi tą "pek IHHHIHIIIHIIIIHIIIIIIIIHUJlilIlfHinnilI*
ro siekimais ir buvo lietuviškuose
spindle
or Acme-Gridley multipte
po
7
v.
v.,
treč.
ir
sekm
visa
dieną
Seniausia lietuvių Radis progra
M. A. Š I M K U S
silaikymu, gimnazijos atstatymu, lą" myli kaip savo gimtinę, js siereikaluose jo pagelbininkė.
spindle set^up/operators needed
td. TS7-7568
ma Naujoj Angijoj iš Stoties
HOTART P r B U C
rūpintis, kad mokiniai nešaltų lofasi iki šių dienų, ji sielojasi
for day and night siufts. fanmediIWNSR. 1309 banga, veikia sekma
DTOOSfB
TAI
*
f
TR
V7Cf
ir
kiekvienu
tautinio
auklėjimo
Alicija šeimoje buvo vidurinė dėl malkų trūkumo, rūpestis nuate
opegiings or apply now and
425B So. Mapknvood, tsL 254-7450 j dieniais nuo 1:09 iki 1:39 vai po
start
after your vacation. ©ver
— vyresnis brolis Jonas Rugys galėti visas kliūtis, kurias darė vo- darbu.
pietų — perduodama vėliausių, pa HELP WANTED — MOTEBT>
Tai? pat Aarom' VERTTMAI.
time
sbift
bonus. Paid medical and
Pedagoginio
darbo
auksinės
su
QĮMr?mj
žgtevĮetlnMU.
pildomi
(baigęs inžineriją Belgijoje ir mi- | kiečių okupacinė valdžia. Bet A.
saulinių žinių santrauką ir komen
FELTJETTBfiS PIR ASTMAI ir
pension
phm
tarai,
muzika,
dainos
ir
Magdutes
kakties
proga
Alicijai
Rūgytei
ten
ręs Chicagoje), jaunesnė Janina • Rūgytė savo energija kliūtis ir
kitokia v^nkaJ
SECRETARY — LEG A I
HTJNT SCBEW & MFG CX).
Račkauskienė.
sunkumus nugalėjo. Gerai pažin- ka tik palinkėti dar ilgai džiaugtis 4niiffiiH]iiiiiiiiiiii!iniuHiiii»iiiiiiinifi» : pasaka. Sią programą veda Stepo Shopping center developers need canas ir Valentina Minkai. Biznio
savo
darbo
rezultatais,
o
ių
aps
Alicija turėjo progą klausytis, dama savo gimtines žmones, ji su28S-690,J
reikalais kreiptis \ Bakic Florists pabte, mature person with good sec- tlTJ N. KOpatrick
kaip mokėsi jos brolis. Iš jo išmo- gebėjo organizuoti tėvus, rėmė- čiai turi visose pasaulio dalyse.
— gelių bei dovanų krautuve, SOS retariai skills, sborthand, typing. LePr. Gr.
E. Broadway. So Boston, Mass gal ezperience essential Good pay.
ko daug, ypač svetimų kalbų. Ji jus ir darbininkus, kurie savo jė02127. Telefonas 2B4489 Ten pat Exce0ent working conditions. Located
ir dabar gerai moka lietuvių, ru- gomis dėjosi prie gimnazijos išir Paprastos. Radijai gaunamas dienraSta "Draugas" s* off Edens Expressway. Call 286-9383.
sų, lenkų, vokiečių, prancūzų ir: laikymo. Ir čia ji ištesėjo net iki
rasite dideli pasirinkimą SetuvSku COOK TRATNEE A DrETARY AIDĖS
Material Handlers
tr Oro VoststuvaL
B ARCUS
anglų kalbas.
i to meto, kai reikėjo viską palikus S 0 P H I E
torguneeded for Fox Valley Nursing Cen Paper converter company is interRADIO ŠEIMOS VALANDOS
Pradžios mokyklą ėjo namie j bėgti nuo antrosios bolševikų
ter in S. Elgin, DI. Under new man- viewing now for employment from
M I G L I N A S TV
Visos programos K WOPA
Gimnaziją pirmojo karo metu lan- į okupacijos h- karo siaubo,
agement. Those applying mušt be JUNE to NOVEMBER witb potenbai
f l SBtti St^ teL 776-14**
Perskaitę "Draugą", duokite thorough in English and have own for permanent employment Located
kė Mohileve, o po karo mokėsi i Atvykusi į Regensburgą, dirbo lietuvių kalba: kasdien nuo pir
2 miles north of Eisenbauer.
Transportation. Contact Dietician
Kauno Mokytojų seminarijoje, ligoninėje, nes seniau, dar be stu- madienio iki penktadienio 3:00 —
697-3310
jį kitiems pasiskaityti.
CaH for appointment.
3:30
vaL
popiet
—
Šeštadieni
ir
kurią baigė 1927 m. pavasarį ir;dijų universitete, buvo baigusi
sekmad.
nuo
8:30
<ki
9:30
•
.
ryto.
ST. CLAIB MFG. GOBP.
nuo rudens, nenorėdama eiti į j vadinamus samaritiečių slaugių
Telef.: 434-2413
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E
M
A
L
E
120 23th Ave, Belfnmod, lOmob
Apsimoka
skelbtis
dien.
DRAUGE,
lenkų mokyklą, mokytojavo Gar-j kursus ir buvo dirbusi Panevėžio
1490 A. M.
TEL. — 547-7506
liavoje. Tuo pačiu metu ji įsira- Į ligoninėje mobilizacijos metu. Bet
7159 S. MAFLEWOOO AVE.
nes jis plačiausiai skaitomas lie rir
^
GHfCAOO, DLL.
še į universitetą studijuoti istori-! jos rūpestis buvo mokykla. Kai tik
Manufactoruig Plant H s s ExeeQettt Openinjcs For:
OFFSKT P K E S S M A N ~
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai
Heid^berg Kord also asnall Chief.
jos, pedagogikos, geografijos ir ša- frontas buvo pralaužtas ir vokieGood opportunity for printer with
MAMTENANCE MEN FACRERS 0PERAT0RS
nos yra visiems prieinamos.
lutinių dalykų. Universitete ypačjčiai kapituliavo, ji tuoj rūpinosi
Į experience. Also:
^*
Reiukite tuos Mmkn Uis. ta>
— Ali S hi f i s —
gerai sekėsi, kai už metų buvo pa-! Regensburge įsteigti gimnaziją,
CAMEBAMAN & STRIPPER
P «lr#fhtfts* "TVmns^*
Good Starting TVages and Merit Increases.
skirta į Kauną, kur buvo lengvai nes jaunų žmonių, pertraukusių
N. W. Side
Flvperiencpd or YVUI Trau.
dirbti ir studijuoti. 1933 m. baigė [mokslus tarp lietuvių pabėgėlių
Call day or evenin*s. 282-OSSa
universitetą pas prof. J. Totoraitį buvo nemažai. Jau 1945 m. vasarą :MIIHIItlliiltllltlllltlllWIWIHIimUllllWHHIMMHHIinitHimmillllMiilHMIIIIIIIIIIHHr
Our Benefit Package is among the Best in t i e Country,
parašydama diplominį darbą "Vii ji ir suorganizavo gimnaziją Reineludiig Eroad Health Coverage — Broad Dental —
V Y R A I IR
MOTERYS
niaus universitetas". Tuo metu gensburge. Vėliau, persikėlusi į
Prof it Sharing and Pension Plan.
mirė jos motina (tėvas buvo ja^Scheinfeldą, mokytojavo lietu-
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CLASSIFIED

PENKIASDEŠIMT METU
JAUNIMO AUKLĖJIMUI

GUIDE

1

Rimtas Namu
Pardavimas

Budraitis Realty Co.

~MAcH!Nisr

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

OFFSET STRIPPER

MACHINISTS

Vaidis Real Estate

BELL

REALTY

O V I N G

MACHINIST

V A L O M E

OFFSET PRESSMAH

RADIO PROGRAMA

REWINDERŠ
ORDER PICKERS

TELEVIZIJOS

Į / Drive-in Tellers [

miręs Švėkšnoje 1919 m., tik ką grį vių stovyklos gimnazijoje, eida-|
ma inspektores ir direktorės parei- j
žęs iš Rusijos).
gas, iki pat išvykimo į Ameriką j i
įvairių išmėginimų darbai
1949 m.
Apsišarvojusi pedagogės isto
Amerikoje pirmiausia pakliuvo
rikės diplomu, Alicija Rūgytė ga pas vienuoles mažam miestely
vo ne vieną pasiūlymą dirbti Minnesotos valstijoje, o paskiau
Įvairių miestų gimnazijose, bet, persikėlė į Chicagą, kur jau gyve
nenorėdama keltis iš Kauno, kur no jos sesers šeima — Račkaus
turėjo labai artimų draugų ir gi kai. Čia kurį laiką dirbo kaip tar- į
minių, dirbo nauioie Jablonskio naitė, vėliau siuvykloje ilgus me- \
pradžios mokykloje, kurioje jau tu s — iki pensijos.
nuo 1930 m. su dideliu pasiseki
Bet tai tik darbai duonai pel-į
mu buvo pradėjusi dirbti. Tai bu nyti — jos pašaukimas buvo mo-1
vo, kaip ji pati kartais pasakoja, kyti. Tuoj pradėjo dirbti šeštadie- į
smagiausias laikas, nes tiek atly ninėj lituanistinė} mokykloj, ve-Į
ginimo, tiek darbo sąlygų atžvil liau aukštesniojoj lit mokykloj,
giu nieko daugiau net pageidau kuri keletą mėtų buvo mėtoma ir
ti nebuvo galima.
vėtoma iš vietos i vietą. Tik

|

i

f

Apply 8 l t 5 P.M. or Gali 298-8118

THOMPSON INDUSTRIES
1791 So, Winthrop Or., Bes Ptaines, III.

=

Open 6 days a week
Open Friday eiventogs, 5 P. M. t o 8 P. M.
Instead oi Ttursday evenings

MARQUETTE NATIONAL BANK

|

i
f
Ė

|

|
64th and So. W«stern Avenue
|
| Mali BMk — $31$ Sttfh Vhstom — GR $-5100 Į

Bmdery HandWorker

HELP

Apply 8:30 A M . t o 4:00 PiM

t

S. K. SMITH C0MPA1Y
2857 N. Westwn Ave.

W A N T ED — MA L E

KITCHEN HELP

MASSEUR
We are <*«*kt« » personable MASSETJR for fSbo Mhn's Massaiee
l: - - •... in rt«r HesMh i lob located on Laite Sbore Ori ve. AppUcaat
m««t have faalified neperkate.

ooo©

STABUNO SALABY

tUMlJUilAL

^^

«;

Women needed for on Kne cooking
and pantrv- belp.
Good satary.
New Naurical Resfcaoraot near
Loop locatioo. See fhe Chef

Randolph Bay
801 Bandolph St, Chicago

OOWORK£BS

PtoMO M I Mr. Undors At 527-2525
iHiaifWHMBIiiii»!»l««lilW*S«iM4iHinMIHlf«niiii 'milUIHHHHIfKi

Monday thra Priday.

r^

PLATINKTIE 4*DRATjr?A**
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N U M I R K ULTUV'.U FSNDS

siivižiivia

DRAUGAS. pirrr»«H?5e»»s, 1998 m. «egPž*s rrrfr.. 1 d
Didžiausia nesėkmė, kad mes
lietuvfai Wasingtone neturime sa
vo nei kongresmano. nei senato-'
riaus. Kada mes, lietuviai, priei-.
sime prie tokios vienybės ir stip-'
rybės, kad galėtume lietuvį kan
didatą pastatyti kongrese ar se-!
nate visos Amerikos sostinėje?

VYTAUTAS KUTKUS
Aukščiausias Lietuvių fondo lietuviškai spaudai bei lietuvišorganas yra Lietuvių fondo me- ; koms radijo valandėlėms. B e j ų
tinis narių suvažiavimas. Ja-1 talkos Lietuvių fondo idėją pla-;
me priimami tarybos, valdybos j čiai paskleisti visų lietuvių t a r - '
ir įvairių komisijų pranešimai,įpe būtų buvę sunku a r beveik;
kasmet renkamas trečdalis Lie-! neįmanoma. Neseniai s k a i t ė m e i
tuvių fondo tarybos narių bei įskundus spaudos žmonių,
kad,
kontrolės komisija ir svarstomi į gal per mažai Lietuvių fondas
visi kiti gyvybiniai Lietuvių remia mūsų spaudą ir r a d i j o !
fondo klausimai. Nėra tokio valandėles, O a r d a u g Lietuvių
klausimo, k u r i s negalėtų
b ū t i fondo narių t a i p g a l v o j a ? O
iškeliamas Lietuvių fondo suva kad taip Lietuvių fondo s u v a 
žiavime. Lietuvių fondo suva žiavimas imtų i r n u t a r t ų b e n t
žiavimo nutarimus privalo vyk pusę 1979 metų Lietuvių fon
dyti Lietuvių fondo taryba ir do pelno paskirti
lietuviškai
valdyba, j e i jie y r a Lietuvių spaudai ir radijo valandėlėms.
fondo įstatų ribose. Bet ir tie " R a n k a ranką plauna", sako lie
p a t y s įstatai įstatuose numaty tuviškas priežodis. Lietuviškai
t a t v a r k a L F suvažiavime gali spaudai ir lietuviškoms r a d i j o
būti keičiami.
valandėlėms šiandien y r a g a n a
Lietuvių fondas yra labai sunku galą su galu suvesti, b e t
glaudžiame k o n t a k t e su J A V jie savo straipsniais, korespon
Lietuvių bendruomene, todėl ir dencijomis ir žinutėmis nuolatos
L F pelną skirsto pelno skirsty garsina mus. A r n e laikas i r
50,000
mo komisija, kurią sudaro t r y s Lietuvių fondui b e n t
nariai paskirti J A V LB K r a š t o dol. suma paremti lietuvišką
valdybos, o kiti t r y s — Lietu spaudą ir radijo valandėles i r
atsilyginti
vių fondo t a r y b o s . Įstatų pa bent dalinai jiems
už
talką.
keitimai irgi y r a tvirtinami J A V
Tiesa, Lietuvių fondo pelno
L B tarybos suvažiavimuose.
skirstymo komisijos pirm. d r .
Toks ryšių tamprumas y r a
Kazys Ambrozaitis galėtų m a n
gerai suprantamas, nes visi lie
pasakyti — "Čia, brolau, kišies
tuviai ir visos lietuviškos or- ne į savo reikalus, n e s n e su
I
ganizacijos y r a t i k šakos ir la važiavimas, bet Lietuvių fondo
peliai Lietuvių
Bendruomenės pelno skirstymo komisija s k i r s 
medžio, t i k mažos dalelės t o to pelną!". Sutinku, b e t L i e t u gali
medžio, o L F yra t a r t u m to me vių fondo suvažiavimas
šaknys,
kurios čiulpia:
taryį(Ai
Uetayių
fondo
džio
maistą to medžio gyvybei palai-j,
^
gkirti ^ ^
pusės tik
kyti. Taigi L F y r a tik t a U r i - j k i u s a t s t o v u s į P e l n o s k i r s t y m o
mnkas Lietuvių bendruomenei. komisiją, kurie t i e m s n u t a r i 

Siasys Pieža
OPTIMIZMO PRANAŠAS

Izraelis, remiamas JAV-bių, savo krašte išugdė ginklų gamybos pramo
nę ir visomis išgalėmis, stengiasi pelningai parduoti ginklus užsienyje.
Cia matome jų gamybos kovos tanką "Merkava"

LA I Š K A S

Dr. Eugene Mattelaer, gyve
nęs Belgijoje, šiais metais iš
leido originalų poezijos rinkinį,
kurį sudaro tik vienas jo eilė
raštis, bet išverstas į 80 kalbų.
Knygos titulas: "Niekada ne
nustok drąsos". Ši 1000 eg
zempliorių 1978 m. laida tapo
bematant išpirkta.

rikų ir t. t Netrūksta mums jau
tais. Ar negalėtų tokie talentingi
nų žmonių su dideliais talenBrangus Redaktoriau,
jauni amerikiečiai paruošti doku
Dabar poetas rengia antrą šio
mentuotos medžiagos, kurią ga eilėraščio vertimų laidą. Turi
Sveikinu Bronių Kviklį, ver lėtume naudoti savo tėvynės ap nys — optimizmo
pranašavi
tindamas jo vedamąjį "Lietuvių gynimui prieš neteisingus ant mas, jau išverstas į 120 kalbų.
tauta negali būti kaltinama", til puolius?
Autorius kreipėsi į Žentą Tenipusi Drauge šių metų
balan
Galima būtų įtraukti į mū sonaitę, prašydamas lietuviško
džio 24 d.:
sų lietuvių akciją žymius Ameri vertimo. Į latvių kalbą eilėraš
Redaktorius Kviklys, kaip be kos lietuvius, kurių vardai skam tį išvertė A. Tenisonas. Trūksta
veik visa lietuvių visuomenė, pa ba per Amerikos dienraščius, ra dar vertėjų į latgalių ir estų
ir
sipiktino masinių žudymų filmu diją ir televiziją, kaip Edward kalbas. Ieškomas vertėjas
lapių
(laplandų)
kalbai.
Šis
"Holocaust", kuris neseniai bu ("Moose") Krause, Notre Dame
vo plačiai rodomas per N B C tele universiteto sporto direktorius* | rinkinys tai tikras "Babilono
vizijos tinklą. Buvo rodomi žudy futbolininkas Diek Butkus ir John j bokštas" Čia ir lotynų ir graimų vaizdai ir žiaurios scenos kon ny Unitas, Rūta Lee, Hollywoodo j ku alfabetas, slavų ir rusų, žycentracijos stovyklose.
ir televizijos aktorė, Jack Shar-jdų,
arabų,
kiniečių, japonų
key, buvęs boksininkų čempionas. braižai, indų sanskritų ir t. t ,
Didžiausias pasipiktinimas ky
Stanley Bender, kuris yra vieninte-: visų neišvardysi. Nauja laida
la, kad filmas "Holocaust" ver
lis lietuvis, pagerbtas Jungtinių i žada pasirodyti už kelių mėnečia kaltę dėl žydų žudymų n e
Valstybių
su Congressional Me- | sių.
A T.
vien Vokietijos naciams, bet taip
pat ir kitoms tautoms, jų tarpe ir j
lietuviams. Šaudymams vykstant
Varšuvos gete, vienas jų vadas,
žiūrėdamas pro langą sako:

A . f A.

L F pagrindinis kapitalas j a u m a m s pritaria. O t a d a t i e m s
artėja prie pusantro milijono, trims Lietuvių fondo a t s t o v a m s
"Look, there are L i t h u a n i a n
o narių skaičius beveik pus tektų
prikalbinti b e n t vieną storm troopers attacking us, and
Gyveno 3139 So. Haisted Street, Chicago, Illinois.
penkto tūkstančio,, Tų sulčių Lietuvių bendruomenės a t s t o v ą among them is one Lithuanian
Mirė bal. 29 d., 1978 m., 5:00 vai. ryte, sulaukęs 71 metų
lietuviškumui palaikyti paskir ir klausimas būtų i š s p r ę s t a s . storm trooper whose life I saved".
amžiaus.
Gimė Lietuvoje.
t a j a u netoli pusės milijono do Nemanau, kad ir Lietuvių ben
Kviklys savo vedamajame tiks
Pasiliko dideliame nuiiūdiir.č žmona Genovaitė, 2 sūnūs —
lerių, šiemet net 28 lituanisti druomenės atstovai t a m p r i e š  liai nurodo, kas yra kaltas dėl tų
Jonas, marti Sharon, ir Gediminas; 3 dukterys — Vilūne Kirvelaitis, žentas Justinas, Vida ir Živilė; 3 anūkai — Gediminas,
nės mokyklos gavo tiesioginę tarautų, nes i r jiems s p a u d a i r žudynių: "Apie šį filmą mes ra
Audrius ir Vytenis; uošvienė Ona Vareikis ir kiti giminės
finansinę paramą. Taigi didelė radijo valandėlės y r a nuolatinis šome todėl, kad jis, daugiau ar
Lietuvoje.
mažiau tiksliai vaizduodamas žy
ir graži lietuviškumo instituci ramstis.
Prašome nesiusti gėlių.
ja. To ji pasiekė dėka jo stei
Kūnas pašarvotas Povilo Ridiko koplyčioje, 3354 S. Haisted
Man atrodo, kad čia p a s ė t a s dų žudynes, kaip reikiant neišryš
kaltinin
St. Laidotuvės įvyks antradienį, gegužės 2 d. iš koplyčios 8:30
gėjo dr. A n t a n o Razmos ir ug- grūdas neštų šimteriopą vaisių ir kina tikrųjų žudynių
vai.
ryto bus atlydėtas į šv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioje
kų,
o
žydų
naikinimo
kaltę
su
dytojų Lietuvių fondo tarybos Lietuvių fondas, suintensyvinus
įvyks
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus
narių, kurių daugelis dirba j a u ' propagandą per spaudą ir r a d i j o verčia atskiroms tautybėms, jų
nulydėtas į lietuvių Taurines kapines.
virš dešimties metų, ir Lietuvių I valandėles, pradėtų d a r greičiau tarpe lietuviams. Neišryškino fak
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
fondo valdybų. Nemažas nuo-1 augti ir nesitenkintų, pasiekęs to, kad 1940 1944 m . žydus nai
dalyvauti šiose laidotuvėse.
kino tuometinis naciškasis - hitle
pelnas jos ugdymui priklauso ir dviejų milijonų ribą, b e t siek
Nuliūdę: Žmona, sūnūs, marti, dukterys, žentai.
rinis režimas. Didžiausią kaltę su
tų penkių a r dešimties mili
Laidotuvių direkt. Povilas Ridikas — Tetef. YA 7-1911.
verčia ne žudynių s u m a n y t o j a m s
jonų.
ir vadovams, bet "iešmininkams",
K I N I J A I B SOVIETAI
Lietuvių fondo n a r i ų suvažia kurių tarpe buvo ne tiktai vokie
(Atkelta iš 2 psl.)
vimai yra labai s v a r b ū s , n e s j i e čių, lenkų ukrainiečių, lietuvių,
nusaigsto gaires
tolimesniems bet ir pačių žydų, kurie dirbo ir
nistinį politinį spaudimą ir paša
Lietuvių fondo d a r b a m s . Suva kaip Gestapo agentai.".
lintų
seną
rakštį — antrojo
žiavimo nariai galės
pareikšti
fronto galimybę karo metu.
" H o l o c a u s t " filmas
neteisė
savo nuomones n e vien
tik
Prieš pat Kinijos tautinį suva
tai
įterpia
m
u
s
lietuvius
tarpe
na
apie tarybos ir valdybos veik
žiavimą 1978. II. 24 Sovietų aukš
lą, bet taip p a t a p i e investavi cių vokiškų žudynių, ir mes,
jos vyrui PETRUI, sūnui KĘSTUČIUI ir giminėms
čiausios tarybos prezidiumas krei
Amerikos
lietuviai,
neturime
pėsi į suvažiavimo nuolatinį ko mą, pelno s k i r s t y m ą i r k t . ginklų apsigintil
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.
mitetą. Sovietų rašte, kurį pasi Kiekvienas suvažiavime nuošir
Kviklys pastebi: " M e s dar kar
rašė L. I. Brežnevas, siūlyta Kini džiai laukiamas tiek s u s a v o p a 
L ir K. Biknevičiai
jai užmegzti įprastinius santykius, tarimais, tiek su pozityve k r i  tą reiškiame didelį apgailestavi
Gausus
s u v a ž i a v i m a s mą, kad mūsų veiksniai, kurie
kurie būtų grindžiami
taikos tika.
sambūviu, lygiateisiškumu, teori taipgi bus lyg ir a t p i l d a s dir tvarko lietuvišką informaciją ir
jų vientisumu, suverenumo ger bantiems l i e t u v i ų fondui bei šiam reikalui naudoja savo tau
tolimesniems tiečių aukas, per visus 30 metų
bimu, nesikišimu į vidaus rei paskatinimas jų
P r a n e š u giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad
darbams. L F t a r y b a , v a l d y b a ne nesurinko ir nepaskelbė svetimo
kalus ir jėgos nesinaudojimu.
1978 m. vasario mėn. 11 d., Prancūzijoje, mirė mano my
m a t y d a m o s mis kalbomis reikiamos medžia
Ir šį kartą, kaip ir anksčiau, So įvairios komisijos,
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jų
d
a
r
b
u
,
gos ir dokumentų, kurie liudytų
vietai sulaukė kom. Kinijos nei
giamo atsakymo. Kinijos užsienio įgys dar daugiau r y ž t o i r ener tiesą apgailėtinoje žydų byloje ir
ministerija teatsakė III. 26 ir rašto gijos dirbti ir a u k o t i s Lietuvių gintų lietuvius".
turinį paskelbė tos dienos dienraš fondui.
Kaip ginklą šiam tikslui, Kvik
tyje "Ženmin Žibao" — "Liau
Aukščiau minėtas m a n o p a 
lys siūlo išversti į anglų kalbą
Andrius, J o n o sūnus, inž. Petro Vileišio anūkas,
dies laikraštyje". Rašte reikalau siūlymas paremti s p a u d ą * -a,
" D r a u g o " premijuotą
romaną
g i m ę s K a u n e 1923 m . XI. 30. Palaidotas Prancūzijoje, Ecjama, kad Sovietai pripažintų tik vienas, o j u k
kiekvi ia*>
' T o Damoklo kardu", kuriame
ąuevflly, Yvelines 1978 m. IX 2 1 .
ginčijamų žemių klausimą ir su galėtume ateiti su s a v o kon.1 tre
vaizdžiai A. Kairys parodo, kad
sitarti dėl sienų.
Ldūlinti sesuo BARBORA VTLEISYTfi
čiais pasiūlymais. D a u g i a u do- nepriklausomybės metu žydų pro
Labiausiai Sovietus supykino mėkimės savo Lietuvių fondu.
blemos Lietuvoje nebuvo. Ją su
minėtame rašte reikalavimas ati A š atvažiuosiu iš D e t r o i t o , k e 
kėlė tik Vokietijos naciai.
traukti raudonosios kariuomenės lionėje praleisdamas virš
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dalinius iš Mongolijos ir nuo Ki valandų, todėl visi vietiniai čiGeras sumanymas išversti kny
nijos — Sovietų sienos. O ten lai kagiširiai jauskite pareigą t a m e gą į anglų kalbą, bet ta proga
koma 800,000 stipriai ginkluotų suvažiavime dalyvauti, n e s j i s noriu atkreipti dėmesį į tai, kad
rusų karių.
vyksta jūsų mieste. A k t y v i a i mes neturime sutelktų šaltinių
Šis reikalavimas sulaukė griež dalyvaukime jo d a r b u o s e i r informuoti svetimtaučius, ypač kai
tą atkirtį 1978. IV. 1 "Pravdos" sprendimuose, kol d a r
e s a m e be pagrindo pradeda m u s kaltin
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S T A S Y S B A R A S , tenoras
f
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žus iš ilgokos kelionės Sibire ir To
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klų žvanginimas Mongolijoje ro Mišios Jėzuitų koplyčioje u ž v i  tarpe rasime daug visų kričių
do susiklosčiusios padėties rimtu s u s mirusius ir į a m ž i n t u s Lie mokslinių intelektualų — profe
sorių, gydytojų, teisininkų, isto-j
tuvių fondo nartus,
mą.

JONAS

MALIORIS

A.fA.
VIKTORIJAI BAGDONIENEI mirus,

A. f A.
ANDRIUS VILEIŠIS

Perskaitę "Draugą", duokite ii kitiem.

PADĖKA
A. f A. ANNA NARUŠEVIČIUS
Mūsų mylima mamytė, eesuo senelė ir uošvė mirė 1978
m. bal. 16 d. ir palaidota bal. 20 d. Šv. Kazimiero kapinėse.
Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir pažįsta
miems lankiusiems velionę koplyčioje, bažnyčioje ir palydė
jusiems j kapus.
Dėkojame msgr. D. A. Mozeriui, kun. Thomas Kaspučiui
ir kun. P. Kireiliui už maldas koplyčioje, gedulingas šv. Mi
šias ir palydėjimą j kapines.
Dėkojame už aukas šv. Mišioms, gėles, užuojautas žodžiu
ir raštu.
Mūsų šeimos padėka karsto nešėjams, suteikusiems ve
lionei paskutinį patarnavimą.
Dėkojame soL Mary Kinčius už giesmes bažnyčioje.
Nuoširdžiai dėkojame laid. direkt. Dovydui P. Gaidas
už nepaprastai rūpestingą laidotuvių tvarkymą.
Nuliūdę: sotaus, marti, anūkai, sesuo ir brolis
su šeimomis ir kiti giminės
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ANTANAS M. PHILLIPS
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Chicagoje

DAIL. KĘSTUČIO ZAFKAUS
PASISEKIMAI MENO
PASAULYJE

X Krm. Simonas Morkūną:;,
Šv. Kazimiero parapijos klebo
Viena iš žymiųjų Paryžiaus
nas Skauc City, Iawa, atnaujin
meno galerijų rengia Paryžiuje
damas prenumeratą atsiuntė i r
Kęstučio Zapkaus dailės darbų
20 dolerių auką. Tuo būdu v61;
ŠAULIŲ VEIKLA
parodą.
Paroda prasidės balan
dosniai parėmė dienraštį J s
džio 26 d. ir tęsis iki birželio
skelbiamas Garbės prenumera
Balandžio 23 d. Vytauto D. mėn. vidurio. Dailininkas yra
torium. Už nuoširdžią paramą
šaulių rinktinės valdyba, savo pakviestas dalyvauti jos atida
X "Laivo" žurnalo naujas nu dėkojame.
namuose sukvietė posėdį, kur ryme.
meris išėjo iš spaudos. Numerį X Vytautas Lumbis, torontiš-j
buvo aptarta daug svarbių rei
Ši jo paroda Paryžiuje jau
redaguoja kun. J. Vaškas, lei kis, ilgesnį laiką atostogavęs'
kalų. Rirktinės pirmininkas VI.
mtra.
Pirmąja jo darbų parodą
džia Marijonų vienuolija, žurna St. Peter8burge, Floridoje, vėli
Išganaitis paprašė visus minu
ten
suruošė
JAV ambasada, kai
lo adresas tas pats kaip "Drau- sugrįžo į Kanadą. Pranešda-:
tės susikaupimu pagerbti nese
—
—
go .
niai mirusį uolų šaulį Sergiejų K. Zapkus tęsė Paryžiuje savo
mas apie adreso pasikeitimą, j
dailės studijas.
x Sekant JAV LB įstatus, mus maloniai pasveikino ir at LB Detroito apylinkės kontrolės komisija. B k. j d: Alfonsas Juška, buvęe apyl. pirnu. Jonas Urbonas, Radzvicką.
auką. Labai
Daug metų Chicagos šauliai
Šių metų pradžioje dafl. K.
kasmet prirenkama pusė apy siuntė didesnę
kontrolės kom. pirm., Stasė Smalinskienė ir Vytas Petruševičius, komisijos nariai
Nuotr. J. Urbono gausiai dalyvauja Rockfordo
ačiū.
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siskirstė taip: Kostas Aras —
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pirm., Romas Paulėnas — vke- lietuviškų knygų už didesnę su
sus lietuvių veiksnius ir skel- — A n t a n e Gurkuaun*. ,;„ ^ ' ^ S "* »uzika, čia pat
Liepos mėn pradžioje Cincini. A. VALSTYBĖSE
tekanti srauni upė suteiks vi nati meno centras rengia jo ap
pirm., Aldona Zailskaitė — mą, t u o gražiai paremdamas
biame per radiją visas lietuvių skelbia amerikiečių laikraščiai,
siems daug malonumo. Į šią žvalginę parodą.
sekr., Raimundas Rimkus — mūsų knygos leidimo darbą.
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Dr.
S.
Bačkb?,
Lietuvos
lokalines
ir centrines organiza- dabar gyvenąs Sabattas, Ohio,
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Jurgis
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Bukšnys,
Omapu'kią išvyką y r a nusamdyti
ižd., Vita Musionytė — jauni
atstovas Washingtone, Anicetas cijas, kurios dirba mūsų tautos sulaukė 101 m. Į J A V iš LietuK. Zapkus gyvena New Yorautobusai. Kviečiami visi lietu
mo reikalams, Vanda Bichnevi- ha, Nebraska, pratęsdamas preLietuvos generalinis labui", baigia laišką P. Dar- vos atvyko ano šimtmečio gale.
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je. Nedelsiant prašome regis Studentai dažnai siunčiami pas
kys, Julius Balutis ir A n t 2aAngeles, sutikdami būti Pašau- ^
°7? " B u s r t e i t a ~ B ^ - m o t i n o s &*10* ™"*J™*. įvyks
x Anelė DuBcvt*, Newark, \Ž?*ZLZ*!*!*
£ 2 2 2 ? ! " * " *** Bus įteikta Ber
truotis pas sąjungos vadovę S. j | jam talkinti ir kartu pasimo
ilskas.
lio Lietuvių Dienų JAV k o n u t e - ! ^ ^ B £ ^ o n i u Y poezijos g e g U Ž ė S 6 ^ ^ * » ! » * * * . Cecevičienę, 4428 S. Western kyti. Už tą patirtį jie gauna
N. J., užsisakė "Drauge" papi- . „^ ,±„
^oi„ » ^ „ ; J A ~ k>
x Aleksas Jankūnas buvo' gintomis sąlygomis įvairių H - t 0 ^ f . n a n T ' F * 1 " ? 3 0 - *'•premija Programoje dalyvau- filmas, vakarienė.
akademinius kreditus. B e to,
— Sydnėjuje sėkmingai vei Ave. Tel. 523-4520.
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apklausinėtas kaip vienos t a u - į į ^ mokslinių knvgų už 80 " ~ J f ^ ^ 7 %
! ^ : Bernardas Brazdžionis, RaKita svarbi išvyka t a i Lie dail. Zapkus yra pakviestas dės
tmių grupių narys, kiek tai He- į d o l e r h ^ J J ^
su- ^ ^ ^
^
^
^ kia lietuvių teatras "Atžala". tuvių diena Toronte, Kanadoje. tyti tapybą Princetono univert a t s i u n t ė * , D « W SLA prezidentas,
čia etninio radijo steigimo rei- 6 ^
auką m £ u knvgos lei- ^ " f f * f PįBauho Lietuvių n a n i a s ^
^ V l n c ė J o n u š . Gegužes 7 d. gastroliuoja MeL B u s
nusamdyti autobusai už sitete
kalą nauja stotimi, per kurią I ^ ^ ^ * J
* - į u o š i r . dienų JAV komiteto garbes na- k a i t ė . a ^ B R
^ bourne, kur stato 3 veiksmų
Leidinys "Iiving in one room"
riu, pridėjo ir 25 doL auką. ir premijos mecenatas Klemen komediją "Pirmas skambutis". \ prieinamą kainą. Prašoma nebūtų galima perduoti tautinių džiai dėkojame.
— Dr. Angelė Sungailaitė, delsti. Norint užtikrinti auto- yra įdėjęs K Zapkaus studi
Marija Rudienė, Balfo centro
grupių valandėles. Penkių tau
kaip Australijos spauda prane- b u s u skaičių, reikia užsisakyti jos keletą nuotraukų i r apraDanininko Vytauto Igno ^ y ^ p i r m i n i s , m ^ su- sas Galiūnas.
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nėjo federalinės valdžios atsto-l *°****
^
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gūžės 19—27 dienomis Jauni vių dienų garbės komitete. Dr. džk> 4 d rašo, kad "Simas Ku- liškąją skraidančiųjų gydytojų teko patirti, b u s rezervuota ningai visa įrengta.
vas teisėjas Daniel Head.
mo centre.
Kazys Bobelis, Amerikos Lietu- dirka, drąsus lietuvis — Jūrei-1 tarnybą. J i esanti pirmoji mo nakvynė i r sutvarkyta visi ki
"New York Times" meno
X Bronius Juodelis. LB švie
viu tarybos pirmininkas, sutiko vis. apie kurio gyvenimą CBS teris — skraidančioji daktarė ti reikalai, šauliai yra susuntekritikas
savo palankią recenzitimo tarybos pirm., Lietuvos
dalyvauti Pasaulio Lietuvių die- pagamino gerą veikalą, IV. 19 Australijoje,
Angelė yra bai- resavę šia išvyka ir prašo visus
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komisijos reiškiamasi respublikonų parti- *&< Imingos pamaldos, padėtas
ge", pasinaudodami jų išparda — Jonas Pipiras; po 4 doL — ™o konferencijos
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sakoma pranešime, — 'Rygos Į DRAUGĄ, kur galima pesHnkti knygų » didžiausio Amenkos rinkinio 5
lietuviškų knygų už 60 dolerių. I
1945". "Mes remiame vi- lietuvių scenoje.
X Marąuette Parko Iitaa-i Knygos jam buvo tuojau išsiųs
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Tėvų komitetas
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Adresas: DRAUGAS. Cft W. ttrd Street, Chicago, tn. W«», |
(pr.) Ir dabar atnaujindamas prenu
mą šiai salai dažnai sukelia pa
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J. Lindė-Dobilas, prof. J. Jab-11 ^ ^ y 8 ' **& viršeliai. Kama su persiuntimu $5Ą1. Dhno- |
x Reikalinga raštininkė — ir gegužės 11. 12 dd. Tėvų Jėzu
lonslds, G. Petkevičiūtė - Bitė, j | j a u s 8 ^ ^ ^ P r i d e d a * ^ ^ ^ ^
E
Mutual Federal Savings a r d itų koplyčioje. Chicagoje. Arti
J. Balčikonis i r daugelis kitų P
Užsakymus siųsti: Draugas, $545 W. 6Srd St, Chica- r
Loan Association of Chicago. mieji y r a prašomi velionę prisi
go,IU. 60629.
pnsi- Vytauto Didžiojo šaulių rinktinės Chicagoje, šokėjai ftanttn salėje šoka žymių
*ymiu žmonių. Dabar mokykla I15= go,K
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