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Sumažės keleiviniu
traukiniu

Iš kan. J. Stankevičiaus dienoraščio

Washingtonas. — Transportacijos sekretorius Brock Adams
pranešė, kad dėl didelio defici
to sumažinamas Amtrak trauki
nių tinklas. Tarp jų bus panai
kintos keturios linijos, einančios
per Chicagą. Nebus tiesioginio
susisiekimo iš Chicagos su Flori
da, San Francisco, Seattle ir Mek
sika. Viso bus nubraukta 8,100
mylių kelio iš bendro skaičiaus
27,000 mylių.

Sunkiausiu Lietuvos
Bažnyčios metu
1946 metų potvynis ir prel. B. Česnio bibliotekas gelbėjimas
g

kad nesą jokių pavojų iš tary- gyventi tarybinėje santvarkoje
Keleiviniams traukiniams iš
binės armijos pusės. Tarybinė Jis iš okupacinės vokiečių vai
laikyti
kasmet iš iždo reikia pri
šia proga noriu trupučiuką už- armija greitai būsianti likviduo- džios išsirūpino sau ir man dodėti apie 500 mii. dolerių. Ame
siminti apie pavojus. Tai buvo **.
kumentus persikelti į Vokietiją.
rikos traukinių sistema yra pase
ai
1944 metais.
* a t s i s f a u ». V o k f t i £
^
P o k e l e tos dienų tarybinė ar- *
nusi,
neteikia tokių patogumų,
t
., . u, ten nevyko nei prel. Česnys.
v
kiek
pvz.,
Vakarų Europoje, ir
Tarybinė armija jau buvo ne- j u j a _ P* . buvo Karmėlavoje,
^
^
£
d
keleivių vis mažėja.
toli Ukmergės. Bet buvo Kaune Rumsiskyje ir Garliavoje. Kau- ^ j Kauno miestą gins. Prel. B.
"žinovų" kariniuose dalykuose, nas buvo apšaudomas is sunkio- c ^ ^ a i M p a k e l ė ^ r o v ^ .
... .. „%,
., ,
kurie galvojo ir skelbė, kad nesą šios artilerijos.
Meksika legalizavo
'
mų, todėl JK iš Kauno išvyko ir
jokių pavojų iš tarybinės armi
apsigyveno netoli tėviškės pas "Brolių Grimų pasakų miestas", Rothenburg o/T, Bavarijoj, romantiškas kampelis, vadinamas Ploenlein.
jos pusės. Jie teigė, kad tarybi
komunistu partiją
Buvo drąsių ir išmintingų vy- gimines prie Luokės. Karo veiks- Gotiška su renesansiniu atspalvių architektūra išliko nepaliesta iš viduramžių
nė armija jau esanti tiek išsieik
vojusi, kad vos alsuojanti. Į fron rų ir tada, kada potvynis rengė- mų baimė, varginga kelionė paMeksikos Miestas. — Meksika
tą atvykstanti nauja vokiečių ar si išplauti Kauno miestą, dau- frontės sąlygomis sunaikino prel.
legalizavo komunistų partiją ir
mija su naujausio tipo ginklais. guma Kauno miesto gyventojų Česnio sveikatos likučius. Keletą
leis jai 1979 dalyvauti rinkimuo
buvo tvirti savo įsitikinimams, dienų pagyvenęs kaime, staiga
se, statyti savo kandidatus. Par
Jau
sekančiomis
dienomis
tarybi- kad budi aviacija, budi patran- mirė.
ne armija
būsianti
sutriuškinta.
tijos viešas veikimas buvo už
kos, budi gaisrininkai ir t.t Gy- K Kavno i š v y k d a m a s , p r e I . Cėsdraustas 1938. Tuo pačiu meta
Tomis dienomis "Kauno arki verrtojai gali ramiai darbuotis, n y s ^ 5 ^ . "Viskas: ^ labaiuleidžiama veikti ir marksisttneivyskupas metropolitas Juozapas ramiai miegoti, baliavoti.
s i a i ^ „ 5 ^ pasiimu su savim.
-leninistinei
socialistų darbinin
Skvireckas sušaukė Kauno mies
Tada, kaip ir dabar (1964 m.) Kas lieka, palieku likimo valiai",
kų
partijai
bei konservatyviai
to kunigus j pasitarimą. Laukė- aš
gyvenau
antrame aukšte. Bet man buvo gaila jo biblioMeksikos demokratų partijai.
me, kad arkivyskupas duos nu- Man ir mano daiktams tiesiogi- tekos. Jai grėsė tiesioginis potvyrodymų, kaip mums reikia elg- n io pavojaus nebuvo. Bet kaip su nio pavojus. Delsti nebuvo galiRoma. — Aldo Moro nužudy- Prieš 55 dienas buvo pagrobtas
Sausra Kinijoj
tis: ar mums reikia bėgti į Vokie- bažnyčios inventoriumi? Be to, ma.
tas. Telefonu buvo pranešta, kad Romos gatvėje, kai ruošėsi vyktiją, ar mes privalome pasilikti rūsyje po bažnyčia buvo sukrau- P r i e studentų ir moksleivių baž- netoli komunistų partijos stovin- ^ i parlamentą. Penki jo saugai
Lietuvoj. Bet mes visi nustebo- ta didelė prof. prel. B. Cėsmo n y č i o s gyvenome kun. K. LapinsPekinas. — Beveik šeši milijo
čiam raudonam automobily yra b u v o n u š a u r i pagrobimo metu.
me tuo, ką pasakė arkivyskupas biblioteka.
kas ir aš. Kun. Lapinskas buvo
nai
ūkininkų rytinėj Kinijoj,
nušauto buvusio premjero Moro U * j ° *$**&** Raudonoji briAnhwei ir Kiangsu provicijose,
Skvireckas. Jis mums paaiškino,
Prel. B. Česnys neturėjo noro ("be kojų I") garas vyras. Kai mu
autotno- ^
l f iajsves,
u ^ ^ Vynausybe
° ^ " E Vlaikėsi
' S - tvir^
kovoja su sausra, pranešė Pekino
du paleisdavorrfe kokį nors klau ,Iavonas. Policija
' atrado ««wmiwradijas.
nusistatymo ir su teroristais
simą, jis neigdavo viską, ką ašbių, atpažino ir lavoną.
to
teigdavau. Aš tvirtinau, kad Kau
Aldo Moro, 61 metų amžiaus nesiderėjo.
Atlanta. — Amerikos laikraš
no miestui ir mūsų bažnyčiai krikščionių demokratų partijos
čiai
praėjusiais metais už skelbi
Dėl Moro nužudymo jaučia
gresia potvynio pavojus. Kun. pirmininkas, buvo numatytas
mus surinko 123 biL dolerių.
Lapinskas sakė, kad panašiai gal kandidatu į Italijos prezidentus. mas sujudimas ne tik Italijoj. Te
Laikraščių pajamos už skelbi
roristus pasmerkė viso pasaulio
voti gali tik pasenusios bobos,
mus
didėja, kai televizijos mažė
sostinės. Chfcagoje vakar lankę
kurios bijosi kiekvieno lašelio
ja,
buvo
pasakyta
laikraščių
Kodėl nepasisekė
sis Jungtinių Tautų gen. sekreto
šalto vandens. Kai aš kun. La
skelbimų biuro
atstovų meti
rius Kurt Waldheimas apgailes
pinskui rekomendavau persikraus
niame
suvažiavime.
perversmas
tavo tokį barbarizmą ir sakė, kad
tyti į antrą aukštą, jis sakė:
Wellington. — Vicepreziden
"Prašau nesirūpinti manim. Už
Nairobi. — Vieno pabėgusio reikės šaukti tarptautinę konfe
renciją
ir
svarstyti,
kaip
geriau
tas
Walter Mondale vakar buvo
savo daiktus atsakysius aš pats". iš Somalijos karininko, pulk.
Aldo
Moro
kovoti
su
politiniu
terorizmu.
Naujojoj Zelandijoj ir iš ten
Savo kalbą kun. K Lapinskas pa Ahmed žodžiais, praėjusį mėne
grįžta
namo.
lydėjo giliu ir ilgu juoku. Aš sa sį prezidentas Siad Barre išven
kiau: ' T o Juokas yra nuoširdus gė perversmo tik todėl, kad pa
juokas, kuris juokiasi pats pasku- sislėpė vargdienių lūsnyne. Są
mokslas nuversti valdžią nepasi
Kan. J. Stankevičius, 1955 vizituodamas Josvainių (Kėdainių aps.)
sekė, nes suokalbininkai nebuvo
parapiją, iškilmingų pamaldų metu (sėdi kairėj, vyskupo soste)
gerai susitarę, kai kurie jų pra
dėjo veikti per anksti.
Patys rusai pasaulį informuoja apie stiprias antirusiškas nuotaikas Lietuvoje
Po nepasisekusio sukilimo Ba
rre liepęs sušaudyti daug kari
(Tęsinys S vakar dienos)
me prie KGB", "Laisvės LietuJau XL 12 iš aukštųjų mokykTik puse pasipylusios ninkų. Nebūtinai ]ie buvo įvelti
vai",
"Laisvės
Petkui",
"Šalin
rulų
pradėjo mėtyti studentus. Kai
į pasikėsinimą, bet tik todėl, kad
Riaušės Vilniuje
sus", atsiliepė rusai — "Čia kar- kuriuos išmetė tik iš komjauniprezidentas jų nemėgo ir įtarė.
naftos susemta
Rusiškoji "Kronika" rašo, kad tu eina ir rusai už jūsų ir mūsų mo. Daugiausia nukentėjo Inžinerijos statybos instituto studentų.
Lėktuvas į vandenį pirmieji neramumai prasidėjo laisvę".
Paryžius. — Praėjo pusantro
lapkričio 7, kuriuose dalyvavo ke_
..
, _
, Represijos vyko ir kai kuriuose
%.. . . v
. T :
., v
Demonstrantai, pralaužę
už- , , .,
mėnesio, kai Amoco Cadiz tank
r
Pensacola, Fla. — National 1.
h
šimtai
žmonių.
Lenino
aiks.
,
.
.
.
.
'
.
,
fabnkuose.
1
v
T
Stiprėja antisovietines nuotaikos
laivis išpylė 220,000 tonų naf Airlines lėktuvas su 61 žmogu tėję minia šaukė "Šalin konstitu kardą, įsejo 1 Lenino prospektą
Lapkričio 7 naktį Telšiuose
tos ir užteršė Prancūzijos pa mi buvo priverstas leistis vande ciją", "Laisvės Lietuvai", "Rusai (buv. Gedimino gatvę). Tik antBerlynas. — Erich Honecker, giau žino apie Vakaruose vei krantę. Ir dabar kasdien 5,700 ka ny, Meksikos įlankoje.-Trys žmo
roji užkarda prieš saugumo rū- ant Spalio revoliucijos metinėms
lauk". Buvę išmuštų KGB įstai
Rytų Vokietijos partijos šefas, kiančius skautus negu apie savo reivių iš naujo nuvalo iš vande nės žuvo, kiti buvo išgelbėti.
mus juos sulaikė. Žmonės plėšė iškabintų plakatų pasirodė užragos langų.
anksčiau buvęs 10 metų saugu pionierius.
nyno vėjo atneštą naftą. Mano
Spalio revoliucijos ir naujosios šai: "Rusai šalin iš Žemaitijos".
•••••v».*>a^:;:.:""-:!::S5-"...-.: ' . ; . ;
mo viršininku, kritikuoja savo
ma, kad jos pusė jau susemta.
. d ę^nstracijose konstitucijos plakatus. Mėtė ma- Šalčininkų mieste (Vilniaus krašTa proga Vakarų spauda pa
XI. 10 dalyvavę iki 25,000 žmo žus sprogmenis į milicininkų ko- te) tuo pačiu metu ant vykdomooficialius bendradarbius. Ne taip
minėjo ir gen. Jevgenij Ivano- Dirba ir daugybė savanorių. Ne
nių.
Kariuomenės prie sporto sta jas. Daugelį areštuotų miniai pa- jo komiteto pastato IV-me aukšseniai Rytų Vokietiją lankė ke
tik prancūzų, atvyksta padėti iš
vičiaus, sovietų kariuomenės va
diono
buvę sutraukta iš anksto. sisekė išvaduoti. Minią išvaikė te didelėmis raidėmis buvo užralios sovietų aukšto rango asme
V. Vokietijos ir Šveicarijos. Kito
do Rytų Vokietijoj, Drezdene pa
Antirusiški šūkiai buvo leidžia tik vėlai naktį.
nų delegacijos ir jam pareiškė
kiais būdais pagalba ateina iš
syta: "Tegyvuoja laisva Lietuva.
sakytus karčius žodžius: "Tokio
mi jau rungtynių metu, o po
nepasitenkinimą dėl vis didėjan
Amerikos, Monaco, net iš Zairo
Šalin
rusus".
nusistatymo prieš sovietų karius
rungtynių minia išsiliejo į gat Kiek žmonių areštuota, tiks
čio jo valstybėje antisovietiškuir
kitų
kraštų.
Pakrančių
valy
ir visa, kas sovietiška, toliau ne
Taigi, patys rusai pasauli inves. Vyko muštynės su milicija. liai nežinoma. Viename Vilniaus
mo. Jam tprikišo "per
didelį
mas kainuos mažiausiai 30 mii.
bus galima toleruoti".
Prie Žaliojo tilto prie demonst- rajone (jų esama trys) iškelta formuoja, kad okupuotoje Lietuminkštumą", sako Vakarų spau
dolerių.
rantų
prisijungė dar apie 500 17 bylų. Keli milicininkai atsidū- voje antirusiškos nuotaikos labai
Lankytojai Rytų Vokietijoj
da.
žmonių. I lietuvių šūkius "Eina- rė ligoninėje
stiprios.
Viena. — Austrijos komunistų
Honecker jau pradeda stiprin dažnai pastebi iš po nakties bu
vusių
antisovietinių
šūkių,
užkli
laikraštis "Volksstimme", būda
ti partijos discipliną. Pirmiausia
uždraudė partijos oficialiems as juotų skelbimo lentose.
mas maskvinių komunistų ranko
KALENDORIUS
Paryžius.—Komunistų "LHuIzraelio
protestas
menims be jo leidimo lankytis
se ir rašydamas pagal Maskvos
manite", komentuodamas kinų
Gegužės 10: Antoninas, Beat
Vakarų Berlyne. Paskui Rytų Ber
nurodymus apie neutroninės
žinių agentūros Hsinhua sufor ričė. Putinas, Survaida.
Washingtonas.
—
Valstybės
lyno partiečių susirinkime piktai
Salotai jau pinga
bombos "nehumaniškumą", už
departamentas gavo Izraelio no muluotą Pekino poziciją neutro
Gegužės 11: Mamertas, Karekalbėjo apie jų netinkamą vaikų
ninės
bombos
klausimu,
rašo:
tą,
kurioje
protestuojama
prieš
siminė
ir
apie
Kiniją.
Ją
pavadi
na,
Skirgaudas, Roma.
auklėjimą. Vaikai kad ir šio to
New Yorkas. — New Yorke sa
"Kinija
remia
šį
siaubingą
gink
numatomą
Washingtone
atidary
Saulė
teka 5:38, leidžias 7:57.
išmoksta, bet nieko neišmoksta lotų urmo kainos jau krito, atpi- no "Vakarų reakcionierių talki Ten. kur iš tanklaivio į vandenyną
ti PLO Informacijos centrą. įstai lą, kurio gamyba tikrai sustiprins
ORAS
ir nenori žinoti apie partijos ide- g o maždaug pusiau. Laukiama, ninke Ji blokuojasi su įnirtin- pasipylė nafta, užteršė netoli ga būsianti kontroliuojama tero ginklavimosi varžybas, o Hsin
Bresto, Prancūzijoj. 200 mylių paologiją. politiškai iie visai neoa-lkad atnisr* \T krautuvėse. Atpiirs giausiais imperialistiniais sluoks- kran*?. ir žuvo daugybė vandens ristų, turinčių tikslą "sunaikinti hua pozicija
labai panaši į
Daugiausia saulėta, šilčiau,
• niais".
ruošti. Mokyklinis jaunimas dau-' ir kitose vietose
naukščic
Izraelį", sakoma notoje.
NATO
apie 68 laipsniai.

Aldo Moro nužudytas
rastas automobily

RUSŲ „Kronika " apie

lietuvius

HONECKER KRITIKUOJA
SAVO KOMUNISTUS
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DRAUGAS, trečiadienis. 1978 m. eesrnžė* mėn. 10 d.

GLOBOJA CHICAGOS S K 4 . U T i X I N K I C - K V
RAMOVE
Redaguoja sktn Irena Regione, 3653 W . 6Srd S t , Oatfesgo. B l m o i s 60639
Telefonas 476-7089

F/&4S LIETUVIŲ SKAUČIŲ SESERIJOS VADOVES IR
SKAUČIŲ MAMYTES MOTINOS DIENOJE SVEIKINA
v. s. IRENA KEREUENĖ,
L.S. SESERIJOS VYRIAUSIA SKAUTININKE
MOTINOS DIENOJE IŠTVERMINGĄSIAS VADOVES —
MOTINAS BEI VISAS SKAUČIŲ IR SKAUTŲ MAMYTES
SVEIKINA
SKAUTYBĖS KEUAS
CHICAGOS SKAUTININKŲ-KIŲ RAMOVĖ
CHICAGOS SKAUTININKIŲ DRAUGOVĖ

BROLIO BALIO GERASIS DARBELIS
Šių metų pradžioje Australijoje
įvykus* Šeštoji tautinė stovykla
iau praeityje. Tolima kelionė ir
didelės piniginės išlaidos buvo
didžiąja kliūtimi daugeliui no
rėjusių, joje dalyvauti. Šimtinė
lamingųjų šio žemyno sesių ir
brolių Įveikusių visas kliūtis ir
laimingai grįžusių iš neužmirš
tamos Šeštosios TS tolimoje ken
gūrų žemėje, tebegyvena praėju
sių dienų kelionės įspūdžiais ir
prisiminimais. Prisimenami įvy
kiai, australiečių lietuviu nepap
rastas nuoširdumas, nauji pažįs
tami ir draugai. Prisimenant
draugus, dažnai prisimenamas ir
didysis geradarys j.b. v. valt. Ba
lys Stankūnavlčius, Šeštojoje TS
ėjęs jūrų skautų pastovyklės vir
šininko pareigas.
Nuolat girdėdama minint jo
pavardę, susidomėjau broliu Ba
liu ir aš: "Kas yra brolis B. Stankūnavičius ir ką jis tokio svar
baus atliko be jau čia minėtu pa
reigų?" Ir tikrai buvo kuo nu
stebti: brolis Balys netik veiklus
lietuviškam visuomeniniam gy
venime, svarbus pareigūnas Aus
tralijos valdžios įstaigose, bet
taip pat ir nuoširdus skautas ti-.
kįs pagalba artimui ir geruoju
darbeliu.
Žinodamas, kad kiekvienam
TS svečiui iš Šiaurės Amerikos že
myno lėktuvo kelionė kainuos po
1,200 dolerių asmeniui, brolis Ba
lys Stankūnavičius nutarė bent
šimtine dolerių kiekvienam at
vykstančiam sumažinti kelionės
išlaidas. Gal kas pagalvos: —
"Didelis daiktas ta šimtinė!"
Gal ir taip, jei tai būtų tik šim
tinė, bet kai tos šimtinės pavir
to į 10,000 dolerių sumą — tai
jau yra šis tas! Čekis šia suma bu
vo įteiktas Šeštoje Tautinėje sto
vykloje kelionę organizavusiai ir
jos reikalus tvarkiusiai v.s. Regi
nai Kučienei iš Čikagos. Šiuo sa
vo veiksmu ir auka brolis Balys
nusipelno netik .stovykloje daly
vavusių, bet visų mūsų nuošir
džios pagarbos.
Šia proga būtų įdomu bendrais
bruožais susipažinti su broliu Ba
liu. Gimė jis Kaune, 1940 m. ru
denį. Karo audros su tėvais buvo
nublokštas į Austriją, iš kurios
1948 m. emigravo Australijon.

1952 m. pradėjo skautauti Džiu
go tunte, kuriame 1958 m. davė
skauto .vyčio įžodį, o 1959 m. jam
patikimos to paties tunto adju
tanto pareigos. Mėgdamas, vaadens sportą ir susidomėjęs jūri
niu skautavimu, 1962 m. j.v.s.
Vytui Vaitkui talkina steigiant
jūrų budžių valtį. Yra baigęs aus
tralų skautininkų kursus.
Yra baigęs Lituanistikos kur
sus, šokęs Tautinius šokius, ats
tovavo Australiją Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongrese, JAV, pri
klausė Lietuvių studentų ir Lie
tuvių Jaunimo sąjungoms. Pri
klauso Lietuvių Bendruomenei.
1976 metais buvo išrinktas lietu
vių atstovu į Baltų Tarybą ir tapo
jos pirmininku. Vadovavo baltiečių veikiai reikalaujant austra
lų valdžios atšaukimo Australi
jos "De jure" Sovietų okupaci
jos pripažinimo Pabaltijo kraš
tuose. Kova buvo laimėta —.at
šaukimas buvo įvykdytas Fede
ralinės Australijos valdžios. 1977
m. brolis Balys buvo paskirtas
Viktorijos valstybės Imigracijos
ir Etninių reikalų patarėju ministeriui Walter Joną, M. P. Pa
skirtas Liberalų (konservatyvv)
valdančios partijos vykdomosios
patariamos komisijos nariu imi
gracijos reikalams. Šiais metais iš
rinktas Australia Day Council
Federalinio eacecutyvo narni, o
taip pat paskirtas ir Imigracijos
ir Industrial Relations patarimų
komisijon, ryšium su Viktorijos
valstybės komisija.

"Draugo" dienraščiui pasiųsta
penkiolikos dolerių auka. Pen
UTHUAMAN WOttUM*IDfc DAILi
kiasdešimt penktus metus einanp v s u g s patą ai Otica«u, ŪL Fubitsnea tati)
č^m "Sfcautu AidvrT pesvėikTnfi
«scept Sundays,
Legai HbUdays, days aftar
dirbtam
su aukomis atskubėjo sesė Morta
ana Baste* by U e Llthuanian Cathottc Press Sodely.
Babickienė, Ona Siliūnienė ir ki
Sabscnpdos
Ratas: $33.00 — CHcago, Cook Counry
tos.
dhaot* and Caaada. Etoeuhere la ta* b.S.A $31.00 Pareigi
Antroje sueigos dalyje —Įdo
oouatrles $34.00.
mi ir svarbi ponios Julijos ZoPalto išlaidas mažinant, pakvitavimai of gauta*
bajskienės paskaita apie lietuvių
ratas nesiunčiaint Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
feto. garus i i Jo mokestį, atžymima Ha kada yra užsimokėjęs
aikų IQ. Paskaita buvo įdomi tuo,
kad iki šiol dar niekas nebuvo
• K anksto
*
DRAUGO
daręs pastangų pažvelgti į šią i
i
joetams 6 men. 3 men
3
$19.00 $15.00
Chteago ir Cook apskr $33.00
sritį, nors kitų tautybių vaikų
13.00
i
18.00
Kitur JAV
31.00
protinės inteligencijos lygiui nu
15.00
S
19.00
Kanadoje
33.00
statyti jau nemažai duomenų tu
15.00
1
20.00
Užsienyje
34.00
rima.
9.00
S
15.00
Savaitine
25.00
Turime nemažą skaičių lietu
• Redakcija straipsnius taiso savo
• Administracija dirba kas.
vių psichologų, bet nė vienas sa
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
diea nuo 8:30 iki 4:30, Šešta
vo moksliniam darbui amerikienesaugo. Juos gražina tik i š ankt
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
to eusitarus. Redakcija už skelbi
tiškoje mokslo institucijoje ne
• Redakcija dirba kasdien
mų turia( neatsako
Skelbimų
buvo palietęs šios lietuviams
8 3 0 — 4300. ieitadieTiiais
tainos prisiunciamoa savus prasvarbios temos —tą padarė kuk
tymų.
8:30 — 12:00.
li, vos prieš šešetą metų iš Lietu
vos atvykusi dar su anglų kalbos riiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiu;
sunkumais tebesigalinėjanti jau
na mokslininkė. Šis jos darbas ver
TeL o f i s o ir b o t o : OLympie 2 4 1 5 9
DU K. G. BALUKAS
tas didesnio dėmesio ir skaitlinDR. P. KISIELIUS
Akušerija ir moterų ligos
gesnių klausytojų. Po paskaitos
Ginekologine Chirurgija,
G
Y
D
Y
T O J A S TR C H I R U R G A S
vyko įdomios diskusijos girdėtos
6 4 4 9 So. PnlaskJ R d .
(Crawford
1
4
4
3
S o . 5 0 t b Ave., Cicero
paskaitos mintimis. Visiems bu
Kasdien 1-3 vaL ir 6-8 vai. vak^
Medieal Roilding) TeL LTJ 5-6446
vo malonu asmeniškai susipažin
išskyrus trečiadienius.
M neatsiliepia skambint 374-8004
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet
ti su jauna mokslininke.
Priima ligonius pagal susitarimą.
Visi sueigos dalyviai buvo
TeL B E l i a o c e 5-1811
DR. VL BLAŽYS
draugininkei dėkingi už įdomią
Dft. WALER J. KIRSTUK
P L A U Č I Ų IR V I D A U S LIGOS
sueigą.

i

J. b. v. v. B a l y s S t a n k ū n a v i č i u s i š A u s t r a l i j o s į t e i k i a s a v o a s m e n i š k ą
auką —- 10,000 dolerių čekį v. s . R e g i n a i Kučienei, k a d s u m a ž i n t ų k e 
lionės išlaidas š i m t u i J A V ir K a n a d o s lietuvių s k a u t ų - č i ų , d a l y v a v u s i ų
Š e š t o j o j e Tautinėje s t o v y k l o j e , š i ų m e t ų p r a d ž i o j e A u s t r a l i j o j e , .ue.oli
Melbourno. Skautininke Kučienė rūpinosi v i s a i s k e l i o n ė s r e i k a l a i s
N u o t r . Gedimino S t a t k a u s

NERIJOS TtJNtO SUEIGOJE
Motinos dieną Nerijos jūrų
skaučių tuntas paminėjo ir savo
mamytes pasveikino sekmadienį,
gegužės 7 d. Jaunimo centro
Čiurlionio galerijoje įvykusioje
sueigoje- Sueiga buvo trijų dalių:
Šv. Mišios, iškilmingoji dalis ir
trumpa meninė programėlė.
Šv. .Mišias atnašavo v.s. kun.
A.Saulaitis. Šv.Mišių metu galeri
ja buvo sausakimšai pripildyta
maldininkais, nes be Nerijos tun
to sesių ir jų šeimų dalyvavo gau
sus būrys nuolatinių Jaunimo Mi
šių lankytojų.
Pamaldoms pasibaigus, tunto
sesės, vadovaujant adjutantei g.
v.v. Rasai Narbutaitienei, išsiri
kiavo sueigos iškilmingąja! dai
liai. Po vienetų raportų, buvo įnešta tunto vėliava, sugiedotas
Tautos himnas, perskaityti įsaky
mai. Sekė įžodžiai.
Udrycių izodi, pravedant vair.
Alvydei Eitutytei, davė šios Ven
tės laivo "Varlyčių" valties kan
didatės: Erika Arminaitė, Gabrie
lė Arminaitė, Ingrida Cicėnaitė,
Ramoną Grigaliūnaitė, Kristina
Johnsonaitė ir Rima Saulytė
Jūrų jaunių įžodį, vadovaujant
g.v.v. Rūtai Karaliūnaitei, davė
sekančios sesės: Balčiūnaitė Andrėja, Gražytė Alytė, Jakštaitė
Laura, Pankaitė Laura, ir Viz
girdaitė Daiva
Įžodį davusios buvo apdovano
tos baltu ramunės žiedeliu ir va
dovių džiaugsmingai pasveikin
tos.
Garbės Žymenį, juo apdovano
tai, g.v.v. Irenai Pranckevičiūtei

prisegė tuntininkė j . ps. Jolanda
Aleksiūnienė.
Išnešus vėliavą, visas mamy
tes Motinos dienos proga pasvei
kino Nerijos tunto tuntininkė ir
tunto vardu kiekvienai dalyva
vusiai mamytei ir močiutei buvo
įteiktas baltas ramunės žiedelis.
Meninė programėlė buvo pra
dėta udrytės Vivos Bartkutės jaus
mingai deklamuojamu eilėraščiu
"Mamytei". Gražiai, net penkių
posmelių dainelę, mamytėms pa
dainavo j . jaunė Alytė Gražytė
pianinu palydint vair. Alvydei
Eitutytei. Muzikinį kūrinėlį flei
ta pagrojo Giedrė Bertašiūtė, o
Ramoną Skirpstūnaitė paskambi
no pianinu. Mažosios "Varlytės"
smagiai padainavo "Aš udrytė"
ir į talką pasikvietusios visus da
lyvius — "Tam namely". Prog
ramėles pabaigoje vair. Alvyde
~
. ,T T T? .
.. ,
Eitutyte kanklėmis sau pritarda
ma, padainavo "Mamytei".
Sueiga buvo baigta visoms se
sėms ir mamytėms bendrame ra
te dainuojant "Lietuva brangi".
Pagal nusistovėjusį paprotį, po
sueigos kelios udrytės ir viena va
dovė Tėvų Jėzuitų koplyčion nu
ėjusios pasimeldė už savo tuntą,
vadoves ir mamytes ir prie iš Si
biro atgabento Aušros Vartų Ma
rijos altoriaus padėjo baltų ra
munių puokštę.
Po sueigos Nerijos tunto sesės
dalyvavo kun. J. V.S. Jono Rai
bužio atminimui Jaunimo Centro
sodelyje pastatyto kryžiaus iškil
mėse.

SESIŲ SKAUTININKIŲ DRAUGOVĖJE

Pavasarinė šių metų skauti
ninkių
draugovės sueiga įvyko
Savo santykiuose su Australi
sekm,
balandžio
30 d. ryte, Jau
jos valdžios pareigūnais, brolis
Balys visuomet stengiasi kelti Lie nimo centre. Dalyvavo daugiau
tuvos reikalus ir, kur įmano 20 sesių ir dvejetas brolių, atvy
kusių pasiklausyti įdomios paskai
ma, įjungti lietuvius.
Mūsų jūrų broliams ir sesėms tos.
Sueigą šiltais sveikinimo žo
gal bus įdomu sužinoti, kad bro
džiais
pradėjo draugininke v.s.
lis Balys 1976 m. atstovavo Ausraliją pasaulinėje jachtų regatoje Alė Namikienė. Buvo perskaityti
Trieste, Italijoje, kaip komandos įvairūs padėkos laiškeliai, susipa
vadas ir įgulos narys. Australija žinta su per žiemos šalčius susi
toje regatoje, kurioje dalyvavo kaupusiais įvairiais reikalais 23 tautos, laimėjo antrąją vietą. reikaliukais.
Prisiminta ir Australijoje vyVeikliam ir kilniadvasiui bro- kusi Šeštoji Tautinė stovykla, kū
liui j.b.v.v Baliui StankunavĮČiui n - os r e n g i m ą Š J m t 0 d o I e n - ų a u k a
linkėtina ir toliau likti veikliu pareme ir Chicagos skautmmlietuviškoje veikloje bei vertingų kių draugovė. Tuo būdu s-kių
atsiekimų dirbant Australijos vai draugovė tapo Šeštosios TS me
džios institucijose.
cenate. Ši auka buvo stovyklos
vadovybei įteikta per TS daly
vavusią draugovės narę v.s. Mari
"VILTIS" KVIEČIA
MOTINOS DIENOJE
ja
Milvydaitę - Ročkuvienę.
NEBUS SUEIGŲ
Sese, broli, jei d a r neužsire
Sese RoČkuvienė
susirinku
Aušros Vartų, Kernavės, gistravai dalyvauti "Vilties" su sioms trumpai papasakojo savo
Nerijos ir Lituanicos tuntai svei važiavime — paskubėk! Regist įspūdžius iš neužmirštamos ke
kiną savo skaučių-tų mamytes. ruojamas! pas savo tunto ttmti- lionės ir stovyklos. Skautininkių
o taip pat ir visas vadoves- ninką-ke.
draugovei skirtą mecenatų atžy"Vilties" suvažiavimas vyks mėjimo ženklą perdavė draugimamas Motinos dienos proga.
Motinos dieną, sekmadienį, ge- gegužės 26-29 d., Hasting YMCA ninkei v.s. Alei Namikienei.
gūžes 14 d, sueigų nebus. Visos į Camp, Rt. No. 2 Box No. 673. Kita draugovės narė, v.s, R.
sesės ir broliai raginami tą die- j Lake Villa, UI.
Kučienė, atlikusi milžinišką Aus
ną praleisti su savo mamytėmis
Suvažiavime dalyvauti kvie tralijon kelionės tvarkymo dar
ir pareikšti joms savo nuošir čiami visi įžodį davę skautai vy bą, įteikė draugininkei iš stovyk
džią pagarbą ir meilę.
čiai, vyr. skautės, gintarės ir jū los atvežtą vėliavėlę. "Skautų Ai
Sekanti sueiga Aušros Vartų, rų budžiai. Numatyta jaunimui do" redaktorė, kuri Šeštojoje TS
Kernavės ir Nerijos tuntams svarbi ir idomi dienotvarkė. Da buvo viena iš laikraštėlio redak
torių, draugovei dovanų parvežė
vyks Jprastn laiku ir vietose ge lyvaukime visi.
Suvažiavimą šaukia LS Broli gražų įdomių stovyklos nuotrau
gužės 21 d. lituanicos tunto
broliai tą pačią dieną turės tun jos ir LS Seserijos vyr. skaučių, kų albumą.
to sporto šventę Martpiette Par jūrų skaučių, skautų vyčių ir ju
Pažymėtina, kad skautiškosios
rų
skautų
skyrių
vedėjai,
[vai
ko sporto aikštėje. Smulkesnių
spaudos redaktores šiuo metu yŽinių apie sporto šventę talpinsi rius suvažiavimo organizavimo ra skautininkių draugovės narės:
me ateinančios savaitės Skau- ir pravedimo darbus atlieka Chi v.s. Sofija Jelionienė — "Skautų
cagoe broliai ir
tybto Kelio laidoje.
Aido", j.i. Irena Regiene —

"Skautybės Kelio", s. Irena Šerelienė — "Gabijos", o Chicagos
skautininkių draugovės nuoširdi
draugė s. Birutė Kidolienė iš
New Yorko — "Skautų pastogės".
Pati buvusi "Skautų Aido" redak
tore, v.s. Alė Namikienė labai
gražiai
apibūdino
skautiškos
spaudos svarbą, redaktorių var
gus ir džiaugsmus.

LITUANICOS TUNTO
DĖMESIUI
Lituanicos tunto vilkiukų ir
jaunesniųjų skautų stovykla Ra
kė vyks liepos 8 - 22 d. Stovyk
los reikalais kreiptis į j . ps. Ka
zį Miecevičių. Telefonuoti RE
7-5408 po 6 vai. vak.
SKAUTŲ VYČIŲ DĖMESIUI

Marąnette Medieal Cente*
•1S2 So. Kedzte Avenue.
VaL: pirmad., antrad ir ketvtrtad.
8 iki 7:30 vai. vakaro.
Seštad. nuo 1 iki 8 vaL
Pagal susitarimą.
Ofiso telef. WA 5-2670.
Razld. tol. WAlbrook 6-8048.
TeL oflao H E 4-5849; rez. 388-2233

G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
24S4 West 7 1 s t S t r e e t
7aL: pirm., antr.. ketv. ir penkt
1:00 - 5:00 vai. popiet, treč. ir seftt
tik susitarus.

Chicago, Illinois 6 6 6 2 9

3907 West lOSrd S t r e e t
Valandos pagal s u s i t a r i m ą
Ofiso teL — P B 8 - 2 2 2 6

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOK 6 A
V A I KŲ
L I G O S
2656 Wešt 6 3 r d S t r e e t
Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 Iki 8 vai.
vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vaL
Ofs. P O 7-6066

R e z . G A 3-7278

DR. A. JENKIRS
GYDYTOJAS

IR

CHIRURGAS

8844 West 6Srd S t r e e t

AUTOMOBILIU TAISYMAS
Padangos. Priekinių ratų reguliavimas
ir balansavimas. Stabdžiai. Duslintu
vai. Išmetamieji vamzdžiai ir kiti pa
taisymai FTRESTONE TTJRES. Wheel
AlignnKTit and belandng. Brakes.
Shock absorbers. Mufflers and pipet.
Tune-Upe. Lubrication. Change of oi
and Filtera.

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE
2423 West 59th Strwt — Tai. CbR 6-7777
Veikia noo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro.
Aestadi^tais noo 7:00 vaL ryto iki 4 vai. popiet
•vectadieniaia atdaryta. — 8av 1CLKAS CBSAB

MEDICAL BUILDING
3 2 0 0 W e s t 81st S t r e e t
Ofs.

teL R E 7-1168, r e z . 2 3 9 - 2 9 1 9

Ofs.

HE

4-1818;

rez. P R

6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
S p e c i a l y b ė vidaus ligos
2 4 5 4 W e s t 71st S t r e e t
7 1 - o s ir Campbell A v e . kamp.
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. tr
penktad. S iki 7 v. p. p. Tik sufttarom

TeL — 4 7 6 - 3 4 6 9

Valandos pagal s u s i t a r i m ą
Praėjusį sekmadienį, gegužes 7
d., 11:30 vai. ryto buvo pašven Or. A n t . Rudoko k a b i n e t ą pereme
tintas Jaunimo Centro sodelyje j .
DR. EDMURD L CIARA
v.s. kun. Jono Raibužio prisimi
OPTOMETRISTAS
nimui pastatytas gražus lietuviš
2 7 6 9 West 5 1 s t S t r e e t
kas kryžius.
Tei. » - OR 6 - 2 4 0 0
Iškilmėse dalyvavo jūrų skau- V a i : pagal
susitarimą: pirmad. ir
tai-tės, jūrų budžiai, gintarės, jū <«tv. 1-4 ir 7-9; antrad. tr penkt
10-4; fieStad. 18-8 vai.
rų skautininkąi-kės ir gausokas
būrys Tėvą Raibužį gerbiančių Ofls. fteL 735-4477; Rez. 246-2839
tautiečių.
DR. L DECKYS
Trumpas iškilmes pradėjo LS
G Y D Y T O J A IR C H I R U R G 8
Brolijos jūrų skautų skyriaus ve
Specialybe — Nervu tr
dėjas j . ps. Leopoldas KupcikeEmocines ligos.
vičius šiais žodžiais:
C R A W F O R D M E D I C A L BLDG.
— Kunigas j.v.s. Jonas Raibu
6449 S o . PoJasfcl R o a d
žis mūsų prisiminimuose yra mū
DR. A. B. GLEVECKAS
sų brolis, draugas, patarėjas mū
sų gyvenime ir darbe. Šiandien, G Y D Y T O J A S IR C f f l R U R G A S
TeL — B E S-5893
sesės ir broliai, suėjome pašven(Nukelta į 5 psL)
Specialybė A k i ų l i g o s

Skautininkės B. Kidolienės re S 0 P H I E B A R C U S
daguojama Darbininko laikrašty
B A D I O S O M O S VALANDOS
je kartą mėnesyje pasirodanti
V i s o s p r o g r a m o s K WOPA
"Skautų Pastogė" neseniai atžy
l i e t u v i ų k a l b a : k a s d i e n nuo pir
mėjo dešimtmečio sukaktį. Nu m a d i e n i o i k i penktadienio 3:00 —
tarta su sveikinimu pasiųsti ir de 3 : 3 0 vai. popiet. — Seitadienj ir
šimties dolerių auką "Darbinink- • s k m a d n u o 8 : 3 0 <ki 9 : 3 0 v. ryto.
Tefcf.: 434-2413
kui". Sesė Ir. Regienė jau šešio
1 4 9 6 A . M.
likti metai kas savaitę pasaulin
7 1 5 9 S. M A P L E W O O n A VE.
išveda niekad skautiškom ži
GUTCAGO, 1 L L 6 6 6 2 9
niom neišsenkantį "Skautybės ke-

DR. IRENA KURAS
G Y D Y T O J A IR C H I R U R G E
Kūdikių ir v a i k ų ligų s p e c i a l i s t ė

DR. PETER T. BRAZIS

Visi skautai vyčiai kviečiami
būtinai dalyvauti draugovės su
eigoje, kuri vyks trečiadienį, ge
Or. Jonas G. BYIA-BYLAITIS
gūžės 17 d. 7:30 vai. vak. Jauni
mo centre. Sueigoj bus aptarti G A L V O S IR S T U B U R O LIGOS
285S W e s t 6 S r d S t r e e t
svarbūs reikalai.

PAŠVENTINTAS KRYŽIUS

l i e t u v i s gydytojas)

3 9 2 5 W e s t 59th S t r e e t
VaL: pirmad., antrad., ketvirtad. tr
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8
vaL vak.
Trec. ir Seštad. uždaryta-

Valandos pagal s u s i t a r i m ą

DR. K. A. JUČAS
DERMATOLOGIJA
CHIRURGIJA
52T4 V o . Western A v e n u e
1662 N o . Wm*em Avenue
l e L atsakoma 1 2 v a l a n d ų
489-4441 — 5 6 1 - 4 6 0 5
IstsIgoR ir boto teL 6 5 2 - 1 3 8 1

DR. FERD. VYT. KAUNAS
BENDROJI MEDICINA
1407 8o.49th Coort, Cleero, IK
Kasdien 10-12 ir 4-7
I š s k y r u s t r * . ir i e i t a d .

O P T I O A L
S T U D I O
TIOLrTTA KAROSAJTfi
7051 So. Washtenaw — TeL 778-07M
Pritaikomi akiniai pagal gydytoja
receptus
Didelis akiniu rSmų pasirinkimą*,
VaL
pirm., antr., penkt 10-5:1».
Ketv 1-8 v. vak. Sefit 10-4 v. p. B>
Trečiadieniais uždaryta.

T e k t — 282- 4J86

DR. ROMAS PETKUS
AKjr; LIGOS — CHTKCKG14A
Ofisai:
111 NO. WABASH AVE.
4200 y O. CENTRAL ATK.
Valandos pagal susttartma.

DR. FRANK PLEGKAS
(Kalba lietuviškai?
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko afcaafna ar
"Oontaoi leBaBs**
2613 W . 7 1 s t S t - TeL 737-5149
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tra&

DR, LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLES IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street
VaL antrad. nuo 1-4 popiet
ir ketv. nuo 5-7 vakare
Ofiso teL 776-2886, rerfd. 448-5545

DR. J. J. SIMONAITIS
GY D

Y T O J A S

A d r e s a s 4 2 5 5 W . 6Srd S t r e e t
Ofiso telef. R E 5-4410
Rezidencijos telef. OR 6-OS17

Ofiso vaL: pirmad. h* ketvirtad.
nuo 1:00 Ugi 3:00 vaL popiet
Ofiso teL H E 4-212S. Xamq OI S-«lsa

DR. ?. TUMASOIIIS
CHIRURGAS
2454 West 71 st Street
VaL: pirm., antrad.. ketv. ir penkta*.
2-5 tr 6-7 — H anksto susltama.
TeL o f i s o P R 6-6446

F. C. W!NSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8107 West Tlst Street
Valandos: 1-5 vai popiet.
Treč. Ir sefttad. pagal sosttarlma.
Of*. teL 5 8 6 - 3 1 6 6 ; n a a u

/

S81-S772

DR. PETRAS ŽLI0BA
GYDYTOJAS IR

CHIRURGAS

6234 So. Narragiasfftt Avenue

VaL: pirm., antr.. ketv. ir penkt
2-7; ieitadieuiais pagal snaitariiną
-

Perskaitė "Dranga", duokite ji kitiems
b

. - , . -

. . .

o
Daugiau susirūpinkime "^

MOŠŲ PALIKIMU REIKALU : -

VAKARAI RODEZIJA
ATIDUODA KOMUNISTAMS

VLADAS RAMOJUS
tuvoje.
(tęsfnys)
re* reikalams per JAV LB Kultu*
Palikimams iš lietuvių išeivių
Dr. A. Razma, LF valdybos ros tarybą, 20 proc LF specia
išgauti Maskvoje ir Vilniuje yra
sukurtos specialios Injurkolegijos L Smith. susitarus su vietkiais vadais, JAV ir D. Britanija, remia komunistu teroristus pirm., savo pranešime prisiminė liems projektams ir 20 proc įvai
tuos laikus, kai LF buvo kuria riems kitiems kultūriniams reika
institucijos. Jos JAV-bėse yra paApie dabartinę Rodezijos pe
BR, AUŠROTA
sisamdžiusios žymius vietos advisiems tinkama valdymosi for mas ir žengė pirmuosius žings lams pagal prašymus. Pelno
reinamosios
valdžios
vedamą
ko
nius. Būta tada nemažai opozi skirstymo komisijos dokumentai
vokatus ir jų įstaigas, kurios,
mą", teigia britų politikas.
vą
už
savivaldą
nenutrūkstamai
gaudamos didelius procentus JA
"Newsweek" savaitraščio ko cijos ir ypač piktų straipsnių vedami labai formaliai, posėdžių
jėgumas
apginti
savo
gyvybinius
informuojama
visoje
Vakarų
pa
V įstatymų rėmuose, legaliai nuo
respondentai, neseniai dalyvavę spaudoje. Bet šiandien, kada fon protokolus S. Kuprys rašo anglų
interesus
toje
Afrikos
vietoje
ver
Rodezijos kariuomenės ir parti das jau pasiekė pusantro milijo kalba, nes to reikalauja šio kraš
palikimo sumos Sovietų Sąjun- saulio spaudoje. Jos didžioji dalis,
čia
kitus
prileisti,
kad
JAV
ir
Ang
išskiriant
pro
—
sovietiškąją,
k
r
i

zanų susidūrimuose, gegužės 8 d. no dolerių kapitalą, kada į fon to valdžios įstaigos. Šiais metais
gai ir sau sukaupia nemažus ka
lija esančios pasiryžusios kapitu numeryje pateikia naujų duome dą įsijungė beveik 4,500 narių, jau gauta 54 nauji prašymai ir,
tikuoja
kaip
JAV
taip
ir
D.
Brita
pitalus.
niją, kad pastarosios netalkinin liuoti Sovietams. Taigi, šios dvi
dr. K. Ambrozaičio žodžiais, da
Sovietų agentai Amerikoje to- kauja naujai pereinamojo pobū Vakarų didžiosios galybes ir pra nų, anksčiau neskelbtų šio sa kada lit švietimui, moksliniams
bar gal jau mažiau dėmesio be
dėl labai atidžiai seka mūsų tau- džio vyriausybei (iš juodųjų ir šo sovietus sustabdyti partizani vaitraščio puslapiuose. Rašinyje darbams, jaunimui ir kitiems už
kreipiame
kaip fondo pinigai au
tiečius, sužino, kas kokį turtą tu- baltųjų gyventojų atstovų) su nius karus Pietų Afrikoje ir Ro- teigiama, kad "šiuo metu Patrio daviniams fondas jau paskyrė
tinio fronto kovotojų skaičius ga pusę milijono dolerių "mes ga, bet kam pelno skirstymo ko
ri, skaito mirties pranešimų skel- sitarti su partizanų vadais.
dezijoje...
lįs siekti apie 20,000 vyrų, kurių galim džiaugsmingai
šypsotis, misija pinigus skiria.
bimus spaudoje, seka juos per ra
Toliau rašoma: "Už pilietinių apie 3,000 (papildomai) apmo nes mums pasisekė, mūsų darbai
Britų Parlamento narys, Ju
diją, ar gauna lankydami laidoKontrolės komisijos aktą per
liau Amery, nuo 1958 metų karų sustabdymą SSSR globoti
tuvių namus, kapines. Šios žinios konservatorių vyriausybėse užė niai gaus pačias svarbiąsias vie kami Tanzanijos teritorijoje. Pa ir aukos nenuėjo niekais. Bet jei skaitė A. Šantaras: "Kontrolės
patenka Sovietų įgaliotiems ad- męs įvairias ministerio rango vie tas naujoje vyriausybėje ne tik starojoje naujokus mokina instruk gu būtų kitaip atsitikę, mūsų vei komisija rado, kad LF finansinis
vokatams, kurie tuojau prisistato tas, rašydamas "Policy Review" Rodezijoje, bet ir Pieta} Afriko toriai iš Kubos ir iš Rytų Vokie dai šiandien būtų paniurę..."
stovis, operacijų rezultatai ir at
Pirmininkaujanti M. Reinie skaitomybės pozicijų pakitimai
su savo "teisine globa". Tuojau mėnraštyje teigia, kad "britų ir je. Aišku: vakariečiai čia veikia tijos'*.
nė po dr. A Razmos pranešimo metų gale yra tikri, teisingi ir pa
pasistengiami surasti giminės o- amerikiečių planas Rodezijai Sovietų naudai, net negavę men
Sunkumai nemažėja
priminė, kad šio XV-tojo suva remti pateisinamais dokumen
kup. Lietuvoje. Ar pastarieji nori sutvarkyti siekia sugriauti ten kiausių žodinių užtikrinimų iš
Tuo
metu,
kai
Vakarai
atsuko
žiavimo proga į fondą iždą dar tais". Pasirašė Antanas Šantaras,
ar nenori, veikiama jų vardu, esančias karines pajėgas, kovojan Maskvos, kad Sovietų patikėti
Kartais griaunami ne visiškai čias su teroristais ir remiančias niai, užėmę vadovaujamas pozi nugarą Rodezijos baltiesiems, o įplaukė 3,650 doL
Antanas Dundzila ir Pranas Tuformaliai surašyti, testamentai, dabartinę Muzorevva, Smith ir cijas, pabos vakariečių ekono ypatingai britai, kurie negali do Svarbios investavimo komisijos rūta.
Visos su palikimu suristos teisi Sithole vyriausybę. Dabartines miškų, strategiškų interesų ir vanoti L Smith už Darbiečių pla energingasis pirmininkas P. Ki
nės įstaigos apmokamos iš pali- Tautinės apsaugos pajėgas sten gerbs valdomųjų žmonių teises**. no atmetimą, siūlyto prieš 12-ka lius, po to vykusiuose rinki
Leidinio "Lietuvių fondas** rei
metų, Rodezijos strateginė būk
kimo lėšų. Kartais ir vienos ir ki giamasi pakeisti taip vadinamo
kalu
pranešimą padarė dr. A.
lė kasdien sunkėja. Teigiama, kad muose į fondo tarybą gavęs dau
Kova tarpe didžiųjų
tos pusės advokatai tiek nugrai- Tautinio fronto partizanais",
Razma
Pik. A. Rėklaičiui mirus
partizaninėse kautynėse žūvan giausia balsų, džiaugėsi, kad iš
Tačiau kaip kiekviena diena bo tą palikimą, kad nedaug kas teigia parlamentaras.
reikalus
"Šiuo metu krizė Pietų Afrikos čių reguliarios kariuomenės skai fondo investavimų išgautas mak leidinio technikinius
baigiasi vakaru ir naktimi, taip iš to lieka. Vaizdas panašus,
tvarko
K.
Girvilas
ir
informaci
žemyne
nėra
vien
tik
ginčas
tarp
Šio objektyvaus straipsnio au
čius tapo palankesnis partizanų simumas. 1977 m. buvo rekordi
žmogaus gyvenimas baigiasi sau- kaip pasakėlėje, kai beždžionė torius toliau teigia, kad "nesama Salisbury ir Londono, ar tarp J T
jos leidiniai priimamos iki š. m.
naudai. Mat, anksčiau už kiek niai. Pajamos pakilo 40 proc.
lėlydžiu bei mirtimi. Kekvienas, dalijo katėms sūrį...
jokios abejonės, kad nei viena iš ir Pietų Afrikos respublikos. Ne. vieną Rodezijos karį būdavo nu palyginus su 1976 m. Virš 50 pabaigos. Dar vis ieškomas re
kuris yra gimęs, praėjus tam tikKai tokio palikimo likučiai pa- teroristinių grupių, ZAPU, ku Ši planetos sritis yra tapusi nesu kaunama 10 partizanų, gi da proc. pajamų atėjo iš investaci- daktorius. Pik. A. Rėklaitis gyvas
ram laikui, turi šį pasaulį apleis- tenka į sovietinių rusų įstaigų rios vadas Joshua Nkomo ir jos tarimų ir rungtyniavimo objek bar šis santykis pablogėjęs 3:1! O jų į bonus. Investavimo komisi būdamas leidiniui surinko apie
ti ir iš jo išeiti, pasiimdamas tiek rankas, jie turėtų atitekti gimi- bazės randasi Zambia "respubli tu tarpe didžiųjų jėgų. O sank pačioje teritorijoje priskaičiuoja jos, kurią sudaro P. Kilius, P. So 12,000 doL, tie pinigai laikom!
turtų, kiek atsinešė j jį ateida- nėms Lietuvoje. Tačiau praktika koje" ar ŽANU, kurios apmoky cijų pritaikymas Rodezijai ir ma apie 2,000 partizanų. Tai ži deika, St Baras, dr. F. Kaunas, atskirai ir tai yra puiki finansinė
mas, gimdamas...
rodo, kad JAV dolerio vertė la- mo bazės yra sutelktos sovietų Pietų Afrikai nėra vien tik kovos noma, nekelia nuotaikų nuosai dr. J. Valatis ir inž. V. Naudžius, pradžia minėtam leidiniui išleisti.
Zinoma, mirusiam neberūpi bai apribojama, pinigų gavimas kontroliuojamose
Mozambiąue priemonė prieš ten esančius bal kiųjų juodųjų tarpe. Bijoma, politika yra kuo daugiau kapi
Pozityirios diskusijos
turtai ar kurios nors kitos me- suvaržomas. Neteko girdėti, kad respublikoje, šiuo metu negalė tuosius. Ji lygiai paliečia ir ten kad partizanai gali "atsiplėšti da talo investuoti į bonus. I vadi
džiaginės vertybės, nes jos ana- kas būtų labai apsidžiaugęs pali tų laimėti demokratinių rinki gyvenančius juoduosius, jokiu bū lį Rodezijos teritorijos ir pasis namus "Common stocks" beliko
Dr. J. Valaičiui perėmus suva
pus ribos nėra reikalingos. Tačiau kimą gavęs per okupantų valdi- mų. Tai puikiai žino jų vadai ir du nenorinčius patekti po Mask kelbti nepriklausomi ir pasiprašy investuota tik 5 proc. turimo ka žiavimo pirmininko pareigas, vy
todėl jie užsispyrę reikalauja, kad vos letena", — rašo J. Amery.
neprotinga būtų manyti, kad ilgų ninku rankas.
ti Sovietų Kubos karinės paramos. pitalo, o 22 proc iš viso portfe ko diskusijos dėl pranešimų. Br.
metų sunkios darbo pastangos
Nurodymus "kaip palikimus be jokių rinkimų jų grupėms
"Jeigu Washingtonas ir Londo Žinoma, ji bus tuč tuojau suteik lio yra Value Research firmos Genčiauskas pastebėjo, kad LF
žmogui mirus turėtų nueiti vėjais pervesti** į okupuotąją Lietuvą, būtų leista Įsiviešpatauti Rodė- nas atšauktų
ginklų įvežimo ta, nes ji yra ranka pasiekiama.
yra gerose rankose, bet nedaug te
žinioje.
ar jomis būtų sušelptas mūsų duoda sovietinės įstaigos Ameri- zijoje .
draudimą kaip į Pietų Afriką taip
ateina jaunimo. Klausė, kas va
Pelno skirstymo
komisijos dovaus LF po 15 m.? J. Kučėnas
ir į Rodeziją ir nesistengtų pa
priešas. Taigi apdairiai ir pro- koje. Šiuo reikalu vasario mėneNuosaikieji tiki savaisiais
Vakarai išsisėmę
pirm. dr. K. Ambrozaitis taip ir V. Zalatorius prašė atkreipti
starojoje įgyvendinti savo valią,
tingai daro tie, kurie savo me- sį į šį kraštą iš Vilniaus ar MaskKaip žinome, .prieš keletą sa pat džiaugėsi, kad 1977 m. buvo
džiagines vertybes dar gyvi bū- vos buvo atvykusi advokatė Ge
Autorius galvoja, kad D. Bri tada afrikiečių didžiumos vadai
LF narių dėmesį, kad jie įgalio
n dami tinkamu būdu paskirsto ir novaitė Valinskienė. Kiek teko tanijos ir JAV vyriausybių nepa greit susitartu, surasdami bendrą vaičių JAV ir D. Britanija sten derlingi, gauta 7.52 proc pelno, jimus perduotų savo vaikams ir
gėsi I. Smith ir jo juoduosius tal tai sudarė bruto 99,699 dol. At
savo artimiems nurodo, ką su girdėti, akcija stiprinama. Ir tokininkus įkalbėti, kad šie mestų skaičius administracines išlaidas, tuo jaunimas, tęsdamas tėvų pa
jomis reikia daryti.
liau būsią šia kryptimi veikiasunkią kovą prieš komunistines skirstymams liko 74,523 dol. Pel likimą, įsijungtų į fondo suva
Šiuo reikalu lengviausia pasi— ma. nes niekas nedraudžia Sojėgas ir pradėtų derybas su savo no skirstymo komisiją sudarė dr. žiavimus bei įvairius darbus. V.
elgti tiems, kurie turi savo vaikų vietams ir jų agentams "šienaunesutaikomais priešais. Tačiau, K. Ambrozaitis, inž. V. Kaman- Kamantas ypač išreiškė džiaugs
ar labai artimus gimines. Paliki- tis" laisvame Amerikos krašte,
Salisbury atsakė: Nei Vieton de tas ir dr. J. Purinas — LF atsto mą specialiu leidiniu spaustuvėje
mas paprastai jiems atitenka be
*
išspausdintu šio
suvažiavimo
rybų nuosaikieji tepasiūlė kovų
vai; J. Gaila, L. Germanienė ir proga. Leidinį paruošė valdybos
didesnių rūpesčių.
Žinoma, negerai, kad mes sunpaliaubas. Tai ir viskas.
Br. Juodelis — LB atstovai. Pel nariai K. Barzdukas ir P. Želvys
Kitaip yra su tais, kurių arti- kht darbu uždirbtais pinigais pano skirstymo komisija viso praė ir leidinyje telpa pagrindinė in
Mat,
vyskupas
Abel
Muzorewa
mieji gyvena okupuotoje Lietu- remiame bolševikų veiklą. Taigi
jusiais
metais svarstė 64 pra formacija bei apyskaitos nuo fon
ir
kun.
Ndbangi
Sithole
tiki,
kad
voje, ar kurie artimų giminių Šia* nenuostabu, kad nemaža mūsiššymus,
kurių
bendra suma siekė do įsteigimo iki šio suvažiavimo.
dabartiniai partizanų vadai tuoj
me krašte neturi. Toki asmenys kių palikimų reikalą tvarko kitu
pradės savarankiškas derybas,ne- 354,000 dol. Komisijos darbo gai V. Prūsas prašė pelno skirstymo
turėtų atitinkamu laiku, dar ne- būdu — pinigus ir kitą turtą užklausydami
savo centrų, kai tik rės yra šios: 30 proc skirti lit komisiją atkreipti dėmesį į P. Abūdami labai susenę ir "turėda- rašo savo Amerikoje gyve
jiems
bus
pasiūlyta
įsijungti į kraš švietimo reikalams per LB Švie meriką, į Kolumbiją, kur gyvuo
nu sveiką
protą bei šviesią nantiems bičiuliams, susitarto vadovų eiles. Nd. Sithole gal timo tarybą, 30 proc liet kultū- ja liet radijo valandėlė ir kur de
atmintį", susirūpinti savo turto darni, kad jie po testatoriaus mirvoja, kad kai tik partizanai išgirs,
paskirtimi po jų mirties.
ties pasiųstų giminėms į Lietuvą
damos pastangos universitete įkad jiems leidžiama nebaustiems
steigti lietuvių kalbos katedrą.
Vieniši asmenys ir jiems arti- pakietais ar piniginiais orderiais,
grįžti
į
namus,
tada
apie
5,000
par
ji
yra
teisūs,
spręsdami
apie
savo
Prašė
tam reikalui paskolinti ar
mi lietuviai, rašydami savo testą- Tačiau reikalas komplikuojasi,
tizanų
padės
ginklus
ir
grįš
na
genčių
nuotaikas,
ar
teroristų
va
paskirti nors 2,000 dol. Dr. K.
mentus, turėtų nepamiršti savo kai paliekama didesnė suma ir
Afriką komunistams atiduodant
tautiečių šiame krašte ir kitur tuo atveju, kai testamento vyk- Du diktatoriai, Maskvos patikėtiniai — Kubos Castro ir Angolos Neto, mo. Šie du nuosaikieji tiki, kad vi dai, kurie žada savo kovotojams Ambrozaitis atsakė, kad šis pasiū
sukurtų institucijų ir joms užra- dytojas nebūna pakankamai ap susitikę Luandoje. šiuo metu Kuba laiko Afrikoje apie 40,000 savo ka siems partizanams jau įgriso "viską, ką tik jie galės pasiimti po lymas bus svarstomas.
šyli bent dalį savo palikimo. To- dairus ar sąžiningas. Yra nema- rių, kuriuos puikiai apginklavo Sovietų Sąjunga po to, kai JAV-bes ap džiunglių karas ir visi nori taikos. sėkmingo partizaninio — teroris
(Bos daugiau)
Ateitis parodys, ar nuosaikie- tinio karo užbaigimo**.
kiomis institucijomis gali bet ža atveju, kai tolau būdu palikti leido savo tikruosius draugus afrikiečius
kuri mūsų organizaciia, bet ypa- pinigai palikimo gavėjų Lietuvotingu būdu galėtų būti paremtos ; e nepasiekia...
rodos, tebegirdėjau atgrasius žodžius, piktą toną. Ne
—Galėjai... bet nematei.
mūsų religinės, kultūrines institu- Taigi palikimų klausimas pas
abejojau, kad jo norėta atsiprašyti ir tęsti savo roma
— Tiesa, galėjau paslėpti jas ir aš p a t i kad nega
cijos, per Lietuvių fondą ar tie- mus nėra sutvarkytas. Pirmiauną toliau. Po t o nelemto telefono su devynių velnių pa dintų nuotaikos.
sioginiais užrašais. Dalį paliki- sia neturime reikiamos lietuvišlyda ir po šeimininkės patarimų, buvau apsisprendusi
— Tegu ir taip... Iš esmės tas nieko nepakeičia.
mo reiktų paskirti mūsų spaudai kos institucijos, kuri testamentų
už Gintautą, gis gi atėjo vakare žvalus, kaip visada, Kai ką vertėtų pakeisti
ir knygų leidykloms, kad jos dar sudarytojams reikiamai patartų,
lyg nieko nebūtų atsitikę. Pasisveikino draugiškai, tik
— Būtent?
ilgesnį laiką galėtų spinduliuoti Neturime ir reikiamo testamentų
KOTRYNA GRIGATTTTt:
kaip senas pažįstamas. Aš tuoj pasigedau "kaštani— Statkui aš buvau beveik pasižadėjus. Bet jis
ir jungti mūsų gyvus Kkuarus įr jų pavyzdžių dar nepasenusio 5
nės" nuotaikos. Minoriniai suskambo kiekvienas mano reikalavo, kad nutraukčiau ryšius su tavimi
tautiečius, tuo pratęsiant jų tau» vadovėlio, parašyto reikalą tikžodis,
— Vizai teisingai reikalavo.
— Atsimenu, kaip šiandien, tos moters žodžius ir,
tmę gyvybę. Finansinė pagalba rai žinančio teisininko,
—
Gal
arbatos
stiklinę
su
romu?
—
nesirišant
kal
— Bet aš negaliu... supranti negaliu sutikti su
labai praverstų mūsų jaunimo
Iniciatyvos šiuo reikalu turėtų su Gintautu gyvendama, jų prisilaikiau. Kol kas ne bai pasiūliau.
tuo, — jaučiau, kad akys prisipildo ašarų,
organizacijoms — skautams, a- imtis Liet Bendruomenės apy- turime kuo vienas kitu nusiskųsti. Na, ir nuslydau
—
Ne,
ačiū.
Nesušalęs.
— Tai kam tada jam beveik pasižadėjai? — sako
teitininkams, mokykloms o taip linkių vadovai, BALFas, Lietu- nuo temos, net nežinau, kur aš čia sustojau, — ji kiek
—
O
man
labai
vėsu,
—
pabraukiau
sau
rankas
lėtu,
žemu balsu.
pat socialinės globos įstaigoms — vos dukterų dr-jos skyriai, Pensi- prityla. Atsisėda ir ima valyti smėliu apneštus aki nuo peties lig alkūnių.
—Jis kaž kaip nejučiomis ištraukė iš manęs tą
Balfui, Lietuvos dukterims. Ge- ninku klubai Jie, bendradar- nius. — Tai nieko, kurti nereikia kaip rašytojui. Kas
—
Gal
paskolint
švarką?
—
buvo
beatsistojąs.
pasižadėjimą. Tik dabar supratau, Gintautai, kaip
riau pasvarsčius, rastųsi dar ir biaudami su nepriklausomos Lie- buvo - nepabėgs. Tik viską norėtųs pasipasakoti, kai
— Ačiū, — numojau ranka. — Pasikviečiau tave, skaudu būtų tave prarasti — prisipažinau, susitvar
niekas
netrukdo
ir
esame
tik
dviese.
Ne
visiems
jau
daugiau tokių institucijų.
tuvos konsulais, galėtų daug pa
Gintautai, bet nežinau nuo ko pradėti
dydama nuo ašarų.
taip apie save plepu, kaip žinai
dėti, patarti. Savo žodį šiuo retka— Jis drąsiai pažvelgė:
— Jis ilgai žiūrėjo į mane:
— O buvo šitaip, — vėl pradeda. — Paskambi
Tačiau dabartinė gyvenimo fa privalėtų tarti ir Vlikas.
— Tai gal pradėkim nuo tų pėdų sniege prie tavo
— Ar šių paskutiniųjų savo žodžių daugiau nepraktika rodo, kad labai didelę Sia proga reiktų susidomėti ir nau tą pirmadienio vakarą Gintautui. Jis gyveno pas lango. Mano buvo antrosios. Pirmosios — trumpesnės beišsiginsi ir neatšauksi?
dalį mušu sunkiai uždirbtų pa- vienu analogišku dalyku: Sovie- dėdę, žymų architektą, žinoma, apie svarbius širdies ir plačios, kaip ir tinka vidutinio ūgio kresnam vyrui
— Niekados, — ištiesiau jam abi rankas, pakilda
Ekimų pasiima mūsų okupantai tai domisi mūsų palikimu Ame- reikalus telefonu kalbėtis nebuvo patogu. Prašomas — pasakė, delnu pabraukdamas kiek aukštyn pasvi ma nuo stalo.
Toki pinigai, gauti užsienio va- rikofe. O kaipgi yra su mūsų pa- užeiti, pažadėjo tik trečiadienį vakare po paskaitų. rusią ant kaktos tamsią bangą. — Giliai mėlynos akys
— Gunda, Gundele, džiaugsme mano, — patraukė
liuta, kuri Sovietuose laba? bran- likimais okupuotoje Lietuvoje? Kalba buvo labai trumpa ir šaltai mandagi. Liko šiek tiriamai smigo įmanė, lūpose žaidė dviprasmiškas rankas sau prie veido. — Ar dabar jau aišku, kurį my
ginama, dažniausia panaudoja- Sovietai k«sm*»t fš Amerikos par- tiek laiko apsiprasti su keista padėtim. Nežiūrint to, šypsnis.
li? — šypsojos apkabindamas,
mi pasaulinei revoliucijai plėsti. sisiunčia milijonus mūsų tautie- vistiek vargino nemiga ir galvos skausmeliai Paskai
—Taip... — atsakiau, lyg klūpėjęs ant žirnių vai
—Man gėda, —nuleidau akis, pasiremdama ant
J a taip pat apmokami Sovietų čių dolerių. O Įdek mes gauna- tose nesusigaudžiau, namie besimokant, niekas nelin
kas.
—
Belieka tik supakuoti pirštines ir pasiųsti jų
žvalgybos agentai, kurie kelia me palikimų iš savo tėvynės? do į galvą. Trečiadienį apie vidudienį telefonavo Leo stalo. — Kurį laiką abu tylėjom. Staiga jis pakilo, išėmė savininkui, — užbaigus "bylą" pridėjau.
mūsų tarpe nesantaiką.
Kodėl palikimų kelias yra tiktai nas. Teisininkams paskaitos dažniausiai būdavo vaka iš portfelio pirštines ir numetė gale sofos ant grindų,
— Niekam, niekam daugiau neatiduosiu savo
rais, taigi dienos metu mokydavaus namie. Jis tai ži žiūrėjau į jas galvodama, kad pirštinių spalva beveik
Nereikia stebėtis, kad Sovietų vienos krypties gatvė?
mergaitės.
Palauk dar vieną rudenėli Už metų baigsiu
įstaigos daro viską, kad mūsų —
PASTABA: netrukus "Drau- nojo. Poniai atsiliepus, buvęs labai mandagus, atsipra- nesiskyrė nuo šviesių grindų, o sofos šešėlyje tikrai universitetą. Dirbsiu pas savo dėdę. Abu liksim Kaune
dazniausiai priešbolševikinių ko- gas" paskelbs teisininkės dr. E. šinėjes už trukdymą, ir prašęs, jei galima, pakviesti buvo sunku jas pastebėti
—Kur radau, ten ir padedu, — dar pasakė. ir gyvensim kartu. Jei norėsi, galėsi tęsti studijas. Ta
votojų — palikimai tektų jiem. Armonienės įdomias pastabas mane.
— Bet kam tu jas iš viso paėmei? — rimtai pri da ir aš turėsiu kiaulės odos pirštines, .... artistiš
Šiam reikalui paprastai panaudo- testamentų bei palikimų reikalu.
kai atmetė gaivą.
—Pasakykit, kad nesutinku eiti prie telefono, — kišau.
jami mūsų giminės, gyveną LieL Uv,
j kviečiama araamau, — Tai buvo lengviausia išeitis. V » , ,
—raaioziaugu... totuos gražios, — tyčia erano..
(Pabaisa).
Reikia pasidžiaugti, kad lietuviai yra darbštūs ir taupus žmones. Atvažiavę į šį kraštą, nevengė darbo, kurio dėka jie ne
tiktai gražiai įsikūrė, bet ir praturtėjo. Nedaug teturime tautiečių, kurie krauna antrąjį ar kelintą milijoną, bet turinčių keletą šimtų tūkstančių — daugybė,
o po keliasdešimt tūkstančių turi
beveik visi mūsų tautiečiai, išskyrus jų.mažą dalį. Taigi kaip ir neturime milijonierių, bet mažai teturime ir vargšų, reikalingų visuomeninės globos.
Lietuviai savo santaupas ne
vien tiktai bankuose laiko (pinigų laikymas namie, "kojinėje",
rodosi yra praeities dalykas), bet
yra juos investavę į gyvenamuosius ar daugiabučius namus, žemės sklypus, vertybinius popierius, į kitokias vertybes.
Pagirtini tautiečiai, savo santaupomis išleidę vaikus į mokslus, parėmę savo gimines okupuotoje Lietuvoje, sušelpę lietuvių kultūrines, religines, politines institucijas šiame krašte ir
kitur.
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ciklopedijos duomenimis parėmė
Wanted Dealers:
rezoliuciją, kur toje enciklopedi
to install IMPERIAL sprayed raĘurope's largest mailroom eąuipjoje sakoma, kaip naciai savo ra
Roofins and Roof repairs o * «iS and
Mes BU 50 kitom namų pardavi ment mfg. needs for their U.S.AL.B. Kultūros klubas, vietoje
aew
buildings.
It
is
also
a
tremettportuose sako, kad jų komandos
doua energy and inauUtion aaver. mo ištaigom aptarnaujame pietva operation an individual to set-up
balandžio mėnesio susirinkimo, i
Nearly every home and building ow- karių Chicagą — tas daug pagrei & repair mail room eąuipment.
ten sulikvidavo tiek ir tiek žydų.
balandžio 29-30 dienomis suren
nar can use it. We are only rnanuį Lietuviai visai neturėjo SS daliWill train.
facturer that trains oow
to instail tina pardavimą ir pirkimą.
gė penkių lietuvių dailininkų:
with
on
the
Job
tralningb
y
factory
' nių. Ta rezoliucija labai puikiai
NORINTIEJI
instailers. No fees of arty kind. W e
CaH Mr. Sd»eidcr •— 629-9W»
Vytauto Igno, Prano Lapės, Vik
are only Interested in selling
th»
paruošta ir pagrista. Ją susirin
PARDUOTI
AR
PIRKTI
toro Vizgirdos, Vlado 2iliaus ir
roofing- and energy savin£ materiai
POSTALIA POSTAGE MfcTERS
kimas priėmė vienbalsiai. Ji bus
and eqaipment that v e
manufaoarte išnuomoti butų
Kazimiero Žoromskio dailės dar
ture. an be applied all year rotmd.
Write: Imperiai Chemicals *ac-, 4700 be jokio įsipareigojime skambinkit
GENERAL MACH1NE SRC9
bų parodą Lietuvių Piliečių d-jos pasiųsta televizijos NBC vadovy
YVtssahickon Ave., PbOa., P a , 19144
bei,
spaudai,
kongresmanam
ir
TRAI.N'EE
mums.
salėje So. Bostone. Tie turėio iš
or can
Mr. UValMK, Toli
F*ee
Starting pay $3.65 per boar.
senatoriam,
atšaukiant
to
filmo
><x
1-800-52S-3604
or
215-844-0700.
statė: Ignas 6, Lapė 10, Vizgirda
Taip pat, abejojant dėl turimo Appiy in person or call 583-51M
4, Žilius 8 ir Žoromskis 3 pieši melą. Susirinkimas taip pat nu
DRAUDIMO, ar norint apdausti
BiPC PRODUCTS OMIPORATION
tarė, kad rezoliucija būtų pasiųs
NAMĄ, AUTOMOBILE, GTVYBC
nius.
«200 W Victoria, Chicago
HfSCELLu%NEOUS
ta LB centro valdybai, siūlant
ir SVEIKATĄ maloniai jums pa
Near Pulaski & Bryn Mawr)
Į parodos atidarymą šeštadie kelti bylą NBC televizijos stočiai,
tarnaus
Aa EQU*1 Opportuolty Kmpioy«f
nį susirinko gražus būrys Bosto reikalaujant milijono dolerių at
BALYS BUMAITIS
no ir net tolimesnių apylinkių lie lyginimo už tolų tautos šmeižtą.
KILIMUS
IR
BALDUS
434S W. 83rd Sfc, Cfcieago, m
tuvių. Parodą atidarė klubo pir
Taip pat buvo pasisakyta dėl
ir
mininkė Beatričė Vasaris. Atida- Toronte vykstančios Baltistinių
763-4)600 arba 778-9871
risųrAeių
*
BUBNYS
—
TeL
rymas vyko net pasivaišinant vy- j s t u d i ] - u konferencijos, kur kalbėJ.
7-5168
Exp. worldng irns^odSaa with resnu
*
į tojais yra pakviesti, gerai pasipoDŠfbuity for supervismg lioiiseIIHIIIIUIIIIIIHNflUII
MARQUETTF. P ARK
keeping duties at a Junior ffigh
Apžmrinėiant parodą, prisimi- Į nioSę ™ tam reikalui per tris deSchooL 12 months, foll time job —
butų
po
S
nueg.
marinis.
11
M.
A.
Š
I
M
K
U
S
nė balandžio 22 d. Draugo kultu- i šimtis metų rinkę medžiagą žydays. Good fringe benefit*.
senumo.
Atskiras
šildymo
sisl
VOTABT
PUBLIC
metų
rinio priedo straipsnis "Ir patrio- <*ai. Ten kaip tik bus kalbama
Garažas. Arti 73 ir RockvmlL
tNOOSCE TAX S K B V H a i
WDCNETKA P t M l O
tizmas turi būti kūrvbinis", pasi-! *P i e *% "Hotocatist". Kodėl tiek
$58,500.
4289 So. Maplev/ood, tei. 294-74M
Aidona
Jančauskaitė
ir
Edis
Kardas
Geeionge,
Australijoje,
sukūrė
kalbėtoių
žydų
ir
nežinoma,
kas
rašytas k.brd. "Taigi rūpestis yra
Taip pas daromi V E R T U C A i
BETŲ NUOMAVIMAS
lietuvišką šeimą. Jų moteryste pa laimino kun. Pranas Dauknys
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
ne patriotizmą išguiti iš kūry bus iš lietuvių.. Tai labai rimtas
Namų pirkimai — Pardavimas
PTLIETTBfiS P R A S T U S ! Ir
GaS Gene Kneharski—446-9400
kttakto Mankai
Valilj IIISII
bos, bet kaip tik patriotizmą su- reikalas ir reikalingas skubaus j
Draudimui — Inoome Tax
•"""'""""""HfiififiimtmtuinimHmi
kūrybint". "Bet kur tada nuei sprendimo, kad ši konferencija
M A S S E U R
Noterfetss — Vertimai
nebūtų
visų
pabaltiečių,
o
tuo
sime, kai visai nepaisysime visur
KEEDEO EVfMEDlATELY
kultūros srityje privalomų kūry pačiu ir lietuvių pasmerkimui.
VAIKŠTYNĖS LIETUJ
,
SUŽEISTI
Certificate rsąuired
Dr. Jurgis Gimbutas padarė
binių kriterijų?", Atsidursime to
Cicero
arklių
lenktynėse
kaž
Spalvotos Ir Paprastom. Radijai.
J.
BACEVIČIUS
Net apie 15,000 bėgikų ir ėji
Cal Mr. Landers — 527-2125
kiame akligatvyje, kad baliui iš pranešimą apie Vilniaus Univer
kas
riktelėjo,
kad
pagrobtas
8teroo
s?
Oro
VestetavaL
RIVIERA 40A CLUB
siteto
400
metų
sukakties
ruošia
kų nepabijojo lietaus ir sekma
6456 Se. Kedaie Are. — 778-2288
keptas geltonų, žalių ir raudonų
rankinukas.
Susidarė
panika
ir
E.
Randoipti, Chicago. IB.
klodų tortas jau bus vainikuoja mus minėjimus. Susirinkimas nu- dienį žygiavo 20 mylių, siekdabesigrūdant
net
17
žmonių
buvo
M
I
G
L
I
U
S
T
f
mas Lietuvių fondo premija". tarė ir Bostone toki minėjimą tu- j mi gauti daugiau aukų globai
2346 W. flMfe S t , tei. 776-1488
sužeista.
"Išliekančios bus skulptoriaus I rėti, jungiant jį su Tautos šven-[ gimstančių su defektais.
Į » « • • • • • • • !
• • • • • • » • » • • » » » » • «
VYRAI IB MOTERYS
Brighton Parke: 21 buto mar. Nuo
Vytauto KaŠubos kulptūros, liu-Įtės minėjimu, kaip praeitais m e
MILIJONAS UŽSTATO
mininkai
patys
šildo.
Daugiau
kaip
SUDEGĖ POLK
llHltllllllUIIHIIIfHlflllllHIIIIIIIHHINItni
dijančios šio amžiaus "lietuvių iš-Į tais buvo prie tos šventės mini
$36,000 metinių pajamų. Kaina: 5 me
Areštuota Cathy Nathamel,
tų pajamos.
eivifos kūrybinio gyvenimo aukš mas dr. Basanavičius.
Polk Brothers krautuvė 2901 31 m., kuri įtariama nužudžiusi
tumas". Tai pora citatų iš to
Marąoette Parke: Didelis mor 6 For Bancruet Hali. Appiorit N. Central Ave., Chicagoje, su- adv. S t P. Ticho, 47 m. Teisė
SKAUČIŲ
ŽIDINIO
kamb.
bungaiow. Gazu Šildomas.
straipsnio. Ir kaip būtų miela,
|
degė
šeštadienį.
Net
60
ugnia
LINKSMAVAKARIS
jas nustatė, kad ji gali būti pa
Įrengtas
skiepas.
30 p. sklypas. $37,500- mately 40 hrs./wk. Mušt
kad visuose dailininkų darbuose
gesių gesino gaisrą. Tiriama leista iki teismo tik už milijono
Apdraustas
perkraustymas
Balandžio
29
Bostono
skaučių
Tarime
pirkėfų
— trfiksta namų.
kur nors atsispindėtų išeivijos kū
gaisro priežastis.
speai some English.
dolerių užstatą. Ji jau anksčiau
{•airių
atstumti
židinys
surengė
linksmavakari
25
metai
kai
be
pertraukos tarnau
rybinio gyvenimo jei ir ne aukš
bausta
už
vagystę.
jame hetaviams kr jų draugams.
LENKŲ PAKADAS
tumos, tai nors to gyvenimo pėd kur programoje Etnografinis an
TeL 376-1882 arte 878-5996
samblis, ved. Gitos Kupčinskienės
AUKŠTAI ĮVERTINO
sakai.
REALTY
lilIlIlIHHIIIUIIIIIIIIIIIIIIIlMHIIIIIIIUIHIII Š I M A I T I S
Švęsdami 1791 m. konstituci
atliko "Lietuviškas vestuves".
Insurance
—
Income
Taz
Part Time. English not reKatalikų spaudos draugija itHitiitiiiMiiiiiiiiiiifiiiiitiiiiiffiiinnntm
IŠ LB APYLINKĖS
Linksrriavakary dalyvavo daugu jos šventę, lenkai šeštadienį
aukščiausią
įvertinimą
kaip
ge
PACKAGE
E2CPRKSS
A
G
E
S
C
T
croired.
2951 W. 63rd S t 436-7878
SUSIRINKIMO
moje jaunesnės kartos atstovai, Chicagos miesto centre turėjo
MARIJA yOKETKIKNfe
riausiam iš didžiųjų diecezinių
paradą
su
5
4
gyvaisiais
pa
L.B. Bostono apylinkės meti kurie daug kur kitur nelabai lan
SIUNTINIAI f LIETOVį
veikslais, 20 orkestrų. Dalyva laikraščių skyrė "Chicago CaApply in Person or Cal!
nis susirinkimas įvyko balandžio kosi. Džiugu, vakaras buvo sėk
pageidaujamo* gn
tholic"
savaitraščiui.
vo
10,000
žmonių,
jų
tarpe
buvo
Maistas
&
Europos
30 d. Tautinės s-gos namuose, So. mingas.
W. « • S t , Chicago, m .
ir prezidento Carter žmona. Ji
DAINUOS PAVAROTTI
TEL. — WA ii-2787
Bostone. Susirinkime
dalyvavo
pasakė,
kad
išvykstant
iš
WaPREZIDENTAS
IR PONIA
Pasaulinio garso tenoras Pa- ilIlinilHlllIlilIilIlIHI
arti 40 narių.
2306 N. NarragaRsett
shingtono į Chicagą prezidentas
SVEIKINO
F.
ZALESKĄ
Didelis
ir
patogus
namasMarvarotti
pakviestas
dainuoti
LyApylinkės pirm. Antanas Matjai tarė: "Pasakyk jiems, kad
ųuette Parke gabiam ir tvarkingam 622-4310
Ask far Mel
ric operoj nuo 1979 iki 1983
joška atidarė susirinkimą ir pa
Prezidentas J. Carter ir ponia aš juos myliu".
žmogui. Pigus. $16300.
metų.
kvietė inž. Juozą Stašaitį susirin Rosalyn prisiuntė gražų 85 metų
lietuvių mėgiamoj gamtoj, netoli
SERfiNAS perkrausto baldus ir
kimui pirmininkauti, o inž. Joną amžiaus sukaktį švenčiant Felik
PREKYBOS CENTRAI
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei nuo Chicagos, prie ežero didelis na
dimai ir pilna apdrauda,
mas ir 3 akrai žemes. Daug kitų prie HESLP WAVTED — MOTERY*Vasį sekretoriauti. Valdybos var sui Zaleskui sveikinimą. Taip pat
Meras Bilandic planuoja atei
P
a
i
e
š
k
o
j
i
m
a
s
statų. Svarus oras, aptinka ir namas
du pranešimą padarė pirm. Mat- Feliksą Zaleską specialiu atžymėTEL. — WA 5-3063
nančiais metais labiau sumodertinka pastoviam gyvenimui. $45,000.
CLERK - RECEPTION1ST
Ieškomi JL"OZAS IR ZIGMAS
joška, jaunimo sekcijos vardu Įimu pasveikino Massachusetts se- į ^^
centrus
Tam
prekybog
Modernus
15
metų
mūro
namas.
servlce center. Light typing,
DAUTARTAI, gyvenę šilelio km.,
valdybos narys Marius Žiaugra,
2 butai ir profesionalui liuksus ofi filing, nandle customer aervice inMat Feliksas Zaleskas di: - ^į^^
i š federalinio iždo pra Raudondvario valš., Kauno apskr.
sui patalpos. Daug priedų. Vieta Mar- ąuiries. Permanent. Good salary and
revizijos komisijos vardu Andrius j ^ n e tfa s u lietuviais, bet per eiRašyti: R. Baobly<s 55 Rinjrner
šys 10 tA doL
SIUMTIIIIAI
f
UETUVA
ouette Pke. Aukšta kokybe. 2ema benefrts. International corp. 0'Hare
Keturakis. Iš pranešimų paaiš- ! \ą metų fa^o įsijungęs ir į ameAve,, London SW6 5LP, Gr. Britain
kaina.
area.
ir kitus kraStus
kėjo. kad buvo per metus sureng- j rįkiečių veiklą, ypatingai rinki4 vienetų mūras ir garažas. MarGali — 582-5242
ti du minėjimai: Baisiojo birželio muose. Jį visada prisimena ir pa
NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave ųuette Parke. Naujas gazu šildymas.
KIEK
LIETUVIŲ
GYVENA
išvežimų ir Tautos šventės rugsė sveikina buv. vicegubematorius,
CHcago, HL 606S2. telef. 927-5980 Našle atiduoda už $38,800.
BOSTONE IR JO
5 kamb. labai modernus muro na
jo 8-sios. Buvo prelegentais sve ir kelių ministerijų ministeris ElAtBekame
APYLINKĖSE
mas ant plataus sklypo, tinkamas
čiai. Apylinkė aukomis parėmė liot Richardson. Feliksas Zales
aestę narna pHHkpMHn
šeimai žavingai gyventi. Arti 73 ir
Lituanistinę mokyklą, nupirkda- kas dabar guli New England mePor medium sized Loop fh-m, wfll
Šv. Petro lietuvių parapijos baž
PETRAUSKAS
Kedzie- $38,000.
ma knygų mokslo metų užbaig- dical center ligoninėj.
nyčios klebonui kun. A. Baltra- OONSTRLCTION OOMPA.VT Stel Ii
Gražus platus sklypas b* garažas train person witb good skills, eatuvėm, radijo valandėles ir laik
šūnui kilo minais sudaryti sąra
Marauette Parke. Vertingas pirkejuj. eelleut benefits
OOSMOS PARCEL8 EXPRE88
Tei, — 847 7564
raštį Keleivį Vasario 16-sios pro
TeL — 29S-18M
šą lietuvių, gyvenančių šiose aMOTINOS DIENA PER
SIUNTINIAI I LIETUVA
Skambint po £ vai vakaro
ga buvo suorganizuotas radijo
RADIA
pylinkėse. Tai ne parapijinis rei tnnHfiitiHiiHiinMiMiHimniHiiiiifiuiiii asas s. Haisten 9L,ao*»4fo. ra.
WANTED
pusvalandis anglų kalba. Pajamų
kalas, o reikalas visų lietuvių. Kai
2501 W. «»U» St, r^u^ęt^ HL
Gegužės 14 d., šį sekmadienį
per metus gauta 492 ir likutis
einama pas Amerikos valdžios
2625 Wast 7lsf Street
CUMIIR6 rYOMAH
praeitų metų 824 dol. Išlaidų tu nuo 10 iki 11 vai. ryto iš radijo atstovus arba kalbama ir su ats
Tai. 737-7200 ar 7374534 1 day per week for Lake Front Apt.
rėta 542 dol. Be to, įnešti įnašai stoties VBET banga 1460 stoties, kirais politikieriais ir panašiai
oa Southside. Mušt understaaa
Broektone,
Laisvės
Varpo
vedėjas
LB centrui ir apygardai.
lietuvių vardu, jie dažnai nori žiEnglisb.
Cali after 6 p.m. or aū day
P
A
R
D
A
V
I
M
U
I
Petras Viščinis ir Fitz Morris auDr. Algirdas Budreekis kalbėjo
Saturday and Sundav — 9s7JM6.
noti. o kiek tų lietuvių yra. Iki
D £ M E S I O
savinin- j
į
apie
žiniaraštį anglų kalba = tomoMių parduotuve^ savmm-, d a b a r t o k i o ^ 3 ^ n i e k a s n e t u r i >
"Brid*es". Supažindino su jo re- kas Juozas Kairys isrup.no tote Į Q
^ . ^
^
^
IlttMIlIlIlIlIimiHHfHIIlMHItflIlHlllimir
IŠNUOMOJAMA — FOB BENT
14W% — Sft^. — SS<% ptgtea SMMSSSI
daktoriais, nors čia jų ir nebuvo. | stotys vną valandą radųo prog- p i a m a s i
. ^ . ^
^^
Juozas Ratinis
ai apdraudę a n o ugstoa Ir automo
Davė statistinius duomenis apie'™™** lietuviškai, kur bus mmi- prašant padėti susidaryti tokį są
Turime 4 motorus, labai gera bilio paa a m
Snuom. apšild. 5 kamb. (2 mieg.)
232 pusi. 1977 m.. Miami Beach me stovyje, kurios galite įsigyti
"Bridges" skaitytojus, jo išleidi-1 m a Motinos diena,
rašą. Tas lietuviam bus labai Florida. Kaina au persiuntimu
Z A P 0 L I S butas. Plyta ir ŠaTdvtuvas, Kaina
labai prieinama kaina. Firmų var F R A N K
mo išlaidas, pajamas ir kita. 55; Būtų, gera, kad klausytojai, svarbu. Visi turime susirūpinti $3.50. Užsakymus siusti:
S185.00 mėn. 7240 S. Campbell Ave.
S9SSH Wa*t t s t h
dai ir specifikacijos yra sekaacbs:
Skambint 776-8186
proč. skaitytojų amžiaus vidurkis girdėję šią programą, parašytų mūsų tautiečiais. Net ir negrai
DRAUGAS. 4545 W. fiSrd S t ,
Teta*. OA 4-8*64
L Westi»gnoase stoto*, S pksso,
tarp 45-65 metų. Prenumeratorių f savo įspūdžius apie šią progra- ieško savo roots. Tas ir mums lie
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turi 1240. Daug skaitytojų iš Ma- mą ir kaip ji girdisi plačioje tuviam turi rūpėti.
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ssachusetts, Illinois, Pensylvani- i Brocktono, Bostono ir kitose apy2. Kfcnble Hefer, 1
jos, N e w Yorko. Kalifornijos. Jau j linkėję. Jeigu paaiškėtų, kad girBanaičio
60
cycles, 226 V. .
. S1&M
nimas
labai
mažai
skaito! disi gerai, tada gal ir daugiau lieS. Kimble Motar, S
VIZITINIŲ K0RTEUTJ
"Bfidgės". Tuo reikalu reikėie; tuviš'kų programų būtų iŠ ten
Viena ii įdomiausi! šiais matais išėjusia knyga
66 eydea, 220 V. .
susirūpinti maždaug prieš 30 me- į bandoma transliuoti. Savo pasiRETKALTJ
4. Loms AB* Inikarliis Motor. S
S veiksmų opera
tų. Būtų gera, kad tėvai užpre- Į sakymus siųsti Laisvės Varpo veptese, ft HJ»^ 66 evele, 296-ttft V.
numeraotų jį savo vaikam. Jis glidėjui Petrui Visciniui.
Knyga yra Jdomi jao vien too, kad yra parašyta Lietuvoje tr
S2SJN Dainuoja Chicagos lietuvių Operos
choras, Dana Stankaityte. Marga-, Vlslttalų kert*flų naudojbns yr»
leidžiamas specialiai tiem. kurie į
MALDOS DIENA
išleista JAV. Ji yra gera priemonė pastebėti galvosenos skirtumus
rita Momkienė, Aldona Stempužie»i grafas pasrotva. Bisnienai jas pbsTeietanuakite
ir panašumus šiapus ir anapus geMttnes uždangos.
nemoka ar neskaito lietuviškai.!
na,
Stasys Baras. Groja shafonV esat aaadoja. Bet tmka ir rteu luo
Salia to, si knyga apibūdJaa vieną Ii apalvingiaush) Lietuviu
Žinute* jame duodamos iš okup.l Viso pasaulio lietuviai gegužės
ais
orkestras.
Diriguoja Aleksaad- mų atstovams turėti grasias visa
tautos asmenybių, kuri turėjo daug įtakos visuomeninio, kultūrinio
Lietuvos ir išeiviios gyvenimo) 14 d. švenčia Maldos ir Atgailos
tines korteles,
raaKučiūnaa.
ir religinio gyvenimo formavimui nepriklausomoje Lietuvoje. Arki
bei veiklos. Zinutės trumpos.
dieną už Lietuvos laisvę ir persevyskupo Reinio gyvenimas, užbaigtas kankinio mirtimi komunistų
Puiki dovana. Albomsa. 3 plokš
Kreipkitės J "Draugo** sdmmteBe to, it. Budreekis paruošė if; klojamą bažnyčią. So Bostone Šv.
kalėjime, jo kovos už lietuvio teises Vuaiaus srkivyskupijoje prieš
teles. Kaina su persiuntimu $15.55 traciją visais r»—"«ff reikalaia.
neįtikimai žemas lenkinimo pastangas šioje knygoje iškyla doku
perskaitė specialią rezoliuciją dėl j Petro lietuvių parapijos bažnyBOalts nshsaktntl miksų pstaraa***
akelbtk diea. DRAUGE ras Kuriūnaa.
mentuotu realizmu.
fifcno "Bokvsauar, k u r mtoimi »oje iv. 3OM0i tf specialus panes jis plačiausiai skaitomas lie
Užsakymus siųsti: DRANGAS
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai 4S45 West 6Srd S t , Chfcage, TJL
Lfettrvos SS, korte prisidėję prie'mokslas bei pakartojimas pasiauKnyga yra 246 psL
Irtsėtonių demokratų leidinys,
nos yra visiems
7 doL
Vilniaus ir Varšuvos getto žudy- j kojirrto Nekal«a«5iil Marijos Sir- gaunamas DRAUGE,
TJRATTGV
nių, Dr. Budreekis pačiu iyčų m*'' džia: bus 10:15 minučių ryt*.
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BANDO*
AUTOMOBILIAI SU
SAULES BATERIJOMIS

I DRAUGAS, fayEfrfffria, 1978 TTT y g n r f t * men. 10 &

Dvi rankos, sujungtos mal
— Pasaulis neužmoka žmo
— Prieš Lietuvos pirmenybes,. — U S C F R a t i n g List, 4. 78,
gui
už
tai.
ką
jto
žino;
užmo
dai,
atlieko kilnesnį d a r b ą a n t
JAV amerikietis profesorius
kurios vyksta dabar Vilniuje, f fvardfna pusšimtį mūsų šachmaJonavoje buvo užbaigtos Nemu- tininkų. I š jų aukštesnius jver Volesas Mūras perdirbo "Hon- ka u ž tai, ką Jis d a r o su savo žemės, kaip visas žmonių artile
rijos griausmas.
no draugijos jaunių komandinės tinimus t u r į : K. Škėma 2006, • d o s " m a r k ė s automobilį. I r daVictor H u g o
ir asmenines pirmenybės. Vai-iA. Simonaitis 1833, E . Staknys b a r šis automobilis varomas ir
kinai žaidė 7 ratus. Laimėjo 1800, R. G r a u s l y s 1798, A. Nas- gazolinu, ir elektra iš saulės
plungiečiai V. Majorovas su A. vytis 1791, A. Sirutis 1748, K elementų. Taigi, šalia gazolino;
Rokša, abu surinkę po 6 taškus, j Merkis 1724, P R a r i t i s 1700, j (benzino) variklio automobilyje
3 v. V. Binkis 5 t š . Merginų D. Shaulis 1694 Z. Bliznikas j y r a ir elektras variklis, kurį j
maitina 36 V įtampos srovė,
varžybas laimėjo R a s a Karta- 1628, o kiti mažesnius.
gaunama
iš saulės baterijų blonaitė (Viln.) 5—0, 2. R. Kau— Azijos t a u t ę komandines'• kų ant automobilio stogo (bennaitė 3V2,
3. R. Raudytė 2 %
pirmenybes
laimėjo
Filipinų!^ gaulėg elementų galingu.
tš. J o s abi plungietės.
rinktine, įveikusi visus savo var- m a s — 100 W ) . Kad pasikrauKomandinM pirmą vietą iš- žovus. Keturiais t a š k a i s atsi- (
pakovojo plungiečiai (jau devintą liko K a n a r ų rinktine, toliau s e - : ^ a u t o m o b i l į ^fy
6
vaAdelaidės lietuviai, Australijoje, klausosi poeto Bernarda Brazdžionio k a r t ą iš eiles) surinkę 1 5 % iš kė Indonezija, Australija,
N . landas. Stiklo pluošto izoliaci
kūrybos. I eil. iš k.: A Vasiliauskas, V. Neverauskas, K Reisoniene,
19 galimų. 2 v. Vilnius 12% t š . Zelandija,
Singapūras, Indija, j a užtikrina 2 tūkstančiu V po
S. Pusdešrienė
— Lietuvos pcrmenybėse run- Tailandas, Malaizija, N . Gvi tencialų skirtumą tarp auto
giasi 13 Lietuvos v y r ų su 5 nėja.
mobilio korpuso ir elektrinės
sovietų miestų meisteriais. P o
— Ispanijos
Torremolinos grandinės,
13 r a t ų
pirmavo Moldavijos
tarpt, t u r n y r ą laimėjo ispanas i O Švedijos f i r m a "Volvo" pameisteris V. Gavrikovas, turėda
Belldh 8 % t š . i š 11, Anderson j gamino saulės autobusą "VolJUOZAS KOJELIS
mas 10 taškų, po j o sekė jaunas
(Švd.) ir Sanz p o 7 % , a m e r i - j v o V 5 8 " , kurio ilgis 17,9 m,
Brazdžionio literatūros vaka 400 rašytojų, iš kurių tik 40 bu vilnietis Gintautas Piešina 9 kietis T a r j a n 7, Rivas 6 % , Pav-jdujų turbino variklio galingutš., trečiu žygiavo jaunuolis iš
rai vyko Sydnejuje II. 18, Ade vo kviestų.
Plungės V. Majorovas su 8% lov (Rum.) 6 tš., kanadietis Pia- j raas 160 A J . B e to, yra autolaidėje II. 25 ir Melboume III. 4.
Vakaras Sydnejuje
5%
tš.,
Damjanovič * » • * * ^ € i č i u *&* * e l e k t r ° tš., toliau cnarkoviėtis A. Ma- secki
Pakeliui į Adelaidę bu-o aplan
magnetimai stabdžiai Autobukyta ir Australijos sostinė Canbe
Vakarą pripildytoje Lietuvių čiulskis 8 tš., t m Vladas Mikė (JgsL) 5 t a š k u s .
s a s apskaičiuotas 122 kėlei
ra, kur LB apylinkės valdyba II. namų salėje atidarė neįkainoja nas 7Y2, kaunietis K. Kaunas
jin.
Kazys Merkis
viams,
23 savaitės viduryje skubiai su mų nuopelnų Australijos lietu su vilniečiu D. Lapienių po 6 %
organizavo vietos lietuvių susiti vių gyvenime turįs dr. Aleksand taško, o kiti mažiau.

BRAZDŽIONIO POEZIJOS VAKARAI 0 )

ras Mauragis. Poetui programoje
Gavrikovas ir Piešina iki šiol
solo muzika talkino jauna gabi žygiuoja be pralošimo. G. Pie
DVIDEŠIMTS METŲ MIRTIES SUKAKTIS
pianistė iš Canberos R a s a Kubišina nugalėjo
kaliningradietį
liūtė — Mauragienė ir dainomis
Malevinskį ir Kišeniovo N. Po
A. f A. A N T A N O SUOPIO
— Sydney operos solistas Paulius povą. Pastarąjį nugalėjo d a r
Rūtenis. Antro poeto, Vico Kazo Vladas Mikėnas. Su Gavrikovu
Mirė 1958 m. gegužes 10 dieną, p a l a i d o t a s Šv. Kazi
ko įvadinis žodis savo kūrybišku lygiomis sulošė Em. Šlekys, Pie
miero Lietuviųų kapinėse.
mu pilnai atitiko šio kultūrinio šina, A. Butnorius i r plungieU ž j o sielą b u s atnašaujamos šv. Mišios geg. 10 d. T.
įvykio skalei. "Tai ne žodis, bet tis Majorovas. Ilgametis l i e t u Jėzuitų
koplyčioje.
kūrybinis pasisakymas...", teisin
vos čempionas am Vladas Mi
P a ž į s t a m u s ir d r a u g u s prašome pasimelsti už velionio
gai 'Dirvoje" pasisakė Australijos
kėnas, kuriam sukako šiose pir
Antano sielą.
lietuvių žurnalistas A. Laukaitis.
menybėse 68-ri metai, paklupdė
(Vinco Kazoko kalba išspaus
Mes meldžiame Aukščiausiąjį pasigailėjimo jo sielai.
N. Popovą, su Mačiulskiu (Char
dinta "Draugo" kultūros priede.
Nuliūdę: žmona, d u k t e r y s , brolis, brolienė, sesuo ir
Brazdžionis savo kūrybos skai — red.). Sceną vakaro metu puo kovo) — lygiomis užbaigė, bet
d
a
r
t
r
y
s
sovietų
meisteriai
prieš
tymus vadino savo "eilėraščio šė A Dudučio gražiai atliktas sim
kiti giminės
biografija". Pradėdamas nuo pir bolinis ženklas — knyga su lau jo akis. Mikėnas p a t y r ė pylos
iš savo auklėtinių G. Rastenio
mųjų bandymų VII gimnazijos rų šakele.
ir A. Butnoriaus, kurie iškovo
klasėje, kada debiutavo kultūros
Kokį įspūdį Sydnejaus lietu
jo iš j o po tašką.
žurnale "Židinyje" (red. V. My- v iams padarė poezijos vakaras, tekolaitis-Putinas), autorius savo pasisako jie tays.
eilėraščius skirstė į kelias ryškes
"Mūsų Pastogėje" 1978. n . 27
nes temų grupes, skaitė ar dekla ilgesniame straipsnyje rašoma: jaunimo. Pastebėjęs dvi jaunas
mavo juos, apipindamas įvairio "... bendra nuomonė, kad Ber mergaites, bandžiau iš jų veidų
vyrą VITALI, tėvus PETR£ ir AKVILIJ£ MALETUS
mis reminiscencijomis ir nuoty nardas Brazdžionis yra ne tik iš išskaityti, ar jos Brazdžionio po
bei jų artimuosius didžio liūdesio valandose giliai
kiais, susijusiais su ano meto lite kilus poetas, bet ir savęs vertas eziją supranta. Nebuvo
jokių
ratūros veikėjais, pasakojimus pa interpretatorius bei deklamato abejonių, kad taip. Pasibaigus pro
užjaučiame.
įvairindamas sąmojumi ir pada rius. Jo visas poezijos vakaras bu gramai ir prasidėjus užbaigos ce
žydamas numoru.
L B. Brighton Parko Apylinkes Valdyba
vo ištisai išmąstytas ir vientisas remonijoms, prisistatęs, kas aš
Tuose rėmuoze poetas skaitė sa kūrinys pats savyje, kur organiš esu, aš jas užkalbinau:
vo pasirinktus dažnai skirtingus kai liejosi poeto pristatoma kūri
— Ar supratote Brazdžionio
eilėraščius visuose miestuose, pra nių genezė ir tų pačių eilių de
poeziją?
džią ir pabaigą keisdamas, paįvai klamavimas. Poeto sodrus pasa
— Taip.
rindamas, pridėdamas naujų nu kojimas, persunktas skaidriu są
— Ar patiko?
tikimų, kaip pvz. iš Adelaidės mojum, jo išraiškinga savų kū
— T a i p , labai.
menų festivalio, kur susirinko rinių deklamacija auditoriją lai
— Aš čia labai mažai temežmoną JULIJA, dukras AUŠRELĘ, DAINĄ, sūnų JONĄ
kė kylančioje įtampoje iki pasku
tau jūsų amžiaus jaunimo. Man
tinio garso... jeigu jo programa
ir jų seimas nuoširdžiai užjaučiame ir liūdime.
įdomu, kodėl judvi čia esate? Ar
būtų dar antrą tiek užtrukusi,
pačios norėjote, ar tėvai ragino?
klausytojai tebūtų buvę tik dė
Faustina Mackevičiene
Viena iš mergaičių davė ilges
(Atkelta iš 2 psl.)
kingi".
nį atsakymą:
Kazimiera bidreikienė
"Tėviškės Aidų"
bendradartinti lietuviško kryžiaus mūsų
— Aš apie Brazdžionį žinau.
*~*
mylimo brolio kunigo Jono prisi- bis III. 4, aprašęs vakarą, daro to- Moku jo eilėraščių. Aš niekad
minimui. Šis lietuviškas kryžius kią išvadą: "Poetas scenoje ne nepraleisčiau progos jį pamaty
pastatytas brolio Jono namų kie pretendavo į poetus, bet tik į gy ti ir jo skaitymą išgirsti.
me tegu primena mums jo meilę vą, nuoširdų lietuvį žmogų. T o 
— Ką šiuo metu verkia čia ne
Dievui, savam kraštui ir kiekvie kį jį mes ir matėme, kurį su ma sąs jūsų amžiaus jaunimas?
lonumu būtume klausę valandų
nam žmogui.
Mergaitės patraukė .pečiais:
Broli Jonai, Tavo burės nuleis valandas".
— Visur. Guli pajūryje... Bet
tos, Tavo laivas pasiekė amžiny
Žurnalistas A. Laukaitis "Dir čia mūsų pokalbis turėjo nutrūk
bės uostą, bet prisiminimas Tavo voje" UI. 16 tarp kitko sako: ti, nes iš aplinkinių klausytojų
meilės žmogui bus visados su "Klausytojus poetas tiesiog uželek- gavau barti. Mat nepastebėjau,
mumis.
trizavo, kad jie jo būtų dar ilgai kad scenoje vėl kalbėjo Brazdžio
Dėkojame visiems, kurie padė klausęsi... Sydnėjiškiams šis va nis. Padariau mergaičių nuotrau
jo šį darbą įvykdyti.
Ypatinga karas buvo tikras dvasinis atsigai ką ir tyliai pasišalinau.
mūsų padėka broliui Antanui vinimas. Ačiū, Poete, už tai, ir ti
Salėje buvo suruošta svečio po
Paskočimui ir j . ps. Edvardui N a - kėsimės, kad duotasis dvasinis pe eto knygų parodėlė. Daugelis ŠJIIIIMMIHMIMmilHMUMHillHIIHIIHIHHHIflIHIHHHHHIIilimimmililIlIlIUIIMIlIU'kučiui, visoms sesėms ir bro nas dar ilgai gaivins mūsų Aus- klausytojų atsinešė savo turimas
Brazdžionio knygas autografui.
tarlijos lietuvių širdis"...
liams. —
O aš pats vakaro metu, žurna
Vaišių metu Bernardas turėjo
Artima velionio giminaitė j .
ps. Bronė Stravinskienė ir skau- listinio smalsumo vedamas, mai progų pabendrauti su Sydnejaus
tavimo dienų brolis v. )£. Algir šiausi publikoje. Norėjau stebėti kultūrininkais, man susidarė gera
das Anglinskas buvo pakviesti ati publikos reakcijas. Lengva buvo proga arčiau susipažinti su malo
Ar mes atliekame laisves pareigą tavo tautai?
matyti, kad publika tuo, kas dė niu, jaunu profesoriumi dr. R. Za-1F
dengti dedikacinį įrašą.
Bent vienu tžvūgfo mes glime Ją nesunkiai atlikti, būtent j
Šventimo apeigas atliko ir tėvų josi scenoje, žavėte žavėjosi. Bai kareviČium, ALB krašto valdybos t pridėdami $5.00 'stojimo mokesčio. Jokių kitų mokesčių nerei- i
jėzuitų vardu kalbėjo v.s. kun. giantis vakarui, publikoje nebu vicepirmininku, ir iš jo gauti M kes, iSskyrus už pasirinktas knygas su trečdaliu nuolaidos.
įdomių informacijų apie Austrą- , §
vo Jokių nuovargio ženklų.
Antanas Saulaitis.
Klubas siunčia savo nariams informacijas apie naujai ii- į
lijos lietuvių gyvenimą.
Į=
Gaila,
kad
salėje
beveik
nebuvo
Trumpą jautrų žodį tarė ir v.j.
leidžiamas knygas.
s. Algirdas Aglinskas.
Už $5.00 ar daugiau paimdami lietuviškų knygų per metus, j
Jūrų skautų-čių vardu puošnią
ugdydami lietuvišką knygą.
ž
Mylimai
motinai
gėlių pintinę padėjo vair. Alvyde
mes galime per Lietuviškos Knygos Klubą palaikyti gyvą LAIS- |
Eitutytė ir vair. Vilius Dundzila.
VĄ LIETUVIŠKĄ KNYGĄ. Už tai mes gausime pasirinkti vi- S
Sodriam pavasario lietučiui
sus Klubo leidinius trečdaliu pigiau.
į amžinybę iškeliavus, dukterį GRAŽINĄ TALANlynojant, supintomis rankomis
Rašykite prie pirmos progos:
DIENĘ ir Seimą nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūratu sustoję sesės ir broliai sugie
dojo "Lietuva brangi". Visus gau
UETtJVttKOS KNYGOS KLUSUI
bė tylus susimąstymas prisime
4A45 West 6Srd Street
Auiras Vartf Tmrto K. Graliim
nant prieš dvejus metus K mūsų
Vjr. SktuHų HraOt
tarpo išsiskyrusi kunigą - skauti
r
ninką' - brolį Joną Raibuži
-m OUIOJI tuMiiuuittiuiHuiyuiuNiuiiuuu iuiuuiuiiuiuuuuiuiuumiiHiiUMMi^

kimą su poetu.
Poezijos vakarų reikalui komi
tetas išleido bendrą 4 psl. progra
mos aplanką su autoriaus portre
tu ir biografinėmis bei bibliogra
finėmis žiniomis, pavadindami
"Bernardas Brazdžionis pas Aus
tralijos lietuvius 1978". Kiekvie
na bendruomenės apylinkė atski
rai paruošė ir atspausdino savo
programas, kurias, įdėjusi į ben
drą aplanką, naudojo savo vieto
vės literatūros vakare.
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lietuvi* Laftftfvvii DMcfaria Asociacijos Nariai
AUTAMS M. PHILLIPS
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3397 SO. LITUANKA AYK.

TeL YArds 7-3401

STEPONAS C. LAK (LACUW1CZ) IR SONOS
2314 W. SSrd PLACE
Viržiais 7-8673
2424 W. 69th STREET
TeL REpoblic 7*1213
11028 Southwest Hlglmsy, Palos EDU*. BL
TeL 974-4410

PCTMS MELIONAS
4348 SO. CAUFOBMA AVK.

1M. LAfayette 3-3672

NIKAIS P. RUDMIR
3319 SO. UTUANIOA A VE.

TeL YArds 7-1138-39
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M . YArds 7-1911

SSM SO. HALfiTED STBflET
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1446 8 a Sfttti AYK,
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DRAUGAS, trečiadieniu, 1978 m. gegužes mėn. 10 d. šoko "Audėjėle*.
Mokyklų direktorius Jonas
x Paskutinieji, pasinaudoda Jokubka savo gražiame žodyje
mi knygų išpardavimo proga, iškėlė motinos reikšmę išeivijos
užsisakė už didesnes sumas: V. gyvenime, pabrėždamas, kad
I Butvydas, R. Bužėnas, V. Vait mokykla ir šeima yra neišski
riamos mūsų vaikų auklėjime.
kus ir J. S. Vaičaitis.
Vietoje tradicinės prelegento
X Spalvotos fotografijos gal
\
į
paskaitos,
apie motiną kalbėjo
būt gražios pasižiūrėti,
:
įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagoa skyriaus
'
patys
mokiniai,
šiemet baigią
"Draugo" spaudos technikai ne
aštuntąją klasę — V. Laniaus
Ifedaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti: 3306 W. 65th Place, Chicago, IL 60629
X "Draugo" atkarpoje šian tinka. Todėl prašome visus kas ,V. Įjašinskas, R Končiūdien baigiame spausdinti rašy bendradarbius, -es bei korespon- Įtė, L Šulaitytė ir R Suopytė,
tojos Kotrynos Grigaitytės ap dentus siuntinėti tiktai juodai paskaitė penkhis .puikius refera
juos susodinčiau atskirai Jei-ru ka metų, ji jau buvo laimėjusi
LIETUVA
sakymą "Gunda, Gundele". Ry - balta spalva pagamintas foto tus apie savo motinas. Viename
— Jau praėjo laukinių žmo
tada neklausytų, tada aš nuva- daug medalių ir tapusi viena iš
toj pradėsime spausdinti Alės grafijas.
iš jų buvo pabrėžta, kad mūsų
Lietuvoje yra labai, labai gra ryčiau pas vedėją Diktuočiau geriausių plaukikių. Ji net bu nių laikai, kada vienos tautos
X Petro Maldeikio paskaita:
Rūtos romaną "Skeveldros".
motinos yra mūsų Lietuva.
žu. Tenai yra daug paukščių, daug diktantų, kad mokiniai ge vo pakviesta dalyvauti olimpia pavergdavo kitas. Vergija pa
x A. Skopas atvyksta pas Socialinė evoliucija ir Jono
Tėvų komiteto pirm. Algis voveraičių ir kitų gyvuliukų. rai išmoktų rašyti Aš mėgin doje!
naikinta. Todėl mes reikalausavuosius. Jim Gallagher, "Chi- XXIII enciklikos įvyks š. m. Maurukas šiltais žodžiais padė Miškai yra žali ir upeliai švaJulita buvo laiminga atradusi iame iš pavergėjų laisvės to
čiau padaryti kiekvieną pamoką
cago Tribūne" Maskvos kores gegužės 11 d., ketvirtadienį, kojo mokytojams, paruošusiems rus. Mūsų tėvynė yra labai idomią ir skirtingą, kad nebūtų savo talentus. Ji daug kartų kios, kokią turi Afrikos negrai
pondentas, vakarykščiam nume 7:30 vaL vak. Jaunimo centro mokinius programai, o gausiai graži. Aš taip norėčiau gyven- labai nuobodu. Nemanau, kad rašš savo senai draugei Mar- ir Amerikos indėnai. Reikalau
ry per šešias skiltis aprašė kavinėje.
susirinkusiems svečiams už at ti tenai, bet yra rusai užėmę. J aš tikrai noriu būti mokytoja, I garitai, ragindama padėti ir ki- jame ne kaip malonės, bet kaip
X Vytas laniauskas, Cicero.
Aleksandro Skopo 80 metų am
silankymą.
Kiek vargo yra lietuviams ten!'bet jei aš būčiau, tai norėčiau tiems akliems surasti gyvenimo iš mūsų pagrobtos Kūrėjo dožiaus, odisėją ir praneša, kad UL, Fenwick aukšt mokyklos
Po programos, tėvų komitetas Jei nebūtų užimtas kraštas, aš būti gera, kad vaikai manęs tikslą, kad jie gyventų laimiu- vanos.
jis šiandien, trečiadienį, paga mokinys, labai pasižymėjo mo visus pavaišino užkandžiais ir
Lietuvos pogrindžio
dabar gyvenčiau Lietuvoje.
klausytų ir norėtų ateiti šešta gai ir būtų kitiems naudingi
liau atskrenda iš Maskvos. Jo kyklos kalbėtojų grupėje. Jis kava.
N. B.
laikraštis "Dievas ir tėvynė".
Rūta Stroputė,
Aida Ruzgytė, dienį lietuviškai mokytis.
žmona ir vaikai gyvena Ciceroj, kartu su kitais grupės nariais,
•
Kr. Donelaičio lit. m-los
Marytė Erlingytė,
Los Angeles, l i t m-los V sk.
UI. Karui baigiantis. Skopas iš kaip skelbia mokyklos laikraš
GALVOSŪKIAI NR. 29
V kl. mokinė.
mokinė. ("Saulutė").
Detroito "Žiburio'* lit. m-los
Rytprūsių buvo sugrąžintas į tis, pasiekė išskirtinai gerų re
zultatų.
Vm&k. mokinė. ("Skambutis").
Lietuvą, išsiųstas i Sibirą. Grį
I (mįslė)
x
Dr.
Edmundas
Butrimas,
MANO ŠUO
FILMAS
žęs gyveno Anykščiuose, ilgai
Kas
trimis
dantimis šieną
JULITA
APIE SDIA KUDIRKĄ
laukė leidimo emigruoti. Protes Surfside, Floridoje, atsiuntė
Aš turėjau šunį. Jis buvo la valdo? (10 taškų).
to ženklan net tris savaites malonų laišką, prenumeratos
bai
gražus. Jo vardas buvo GinSimas Kudirka su šeima gyGyveno viename miestelyje ger. Jis turėjo mažą uodegą ir
praleido sodely prie Amerikos mokestį ir 9 dol. auką. Labai
(Žiūrėkite brėžinį). Sujungę
ačiū.
veno Klaipėdoje. Jis buvo jūri- naia>i>il geniai mergaitė, kurios
J. A. VALSTYBĖSE
ambasados Maskvoje.
.. .
dideles akis. Kai mes norėjome taškus, sužinosite paslaptį. Pa
ninkas radistas. Viršininkas
X Rimas Laniauskas, CleveX A. a. Rima Utarieuė (Ma- land. Ohio, aukojo 9 dolerius.
— SoL VHa VaHkonyt* - Tm, vardas buvo Julita. Ji laimin_.
TTT^ rašykite daik.o pavadinimą. (5
lėlaitė) mirė Chicagoje, tiktai Maloniai dėkojame.
landienė atliks lietuvių kompozi- te,
jambet
buvopažado
pažadėjęs
darbą uJis
o s - j ^ gyyenQ
i t u k i t Kai
ą j a nJis
^ ^ėda,
m g e .jo
r eidavo
ausys taškai).
m fflTO t ė v a i s ^ t ekartu.
neįvykdė.
niekas su ja nežaisdavo, nes ji
28 metų amžiaus tesulaukus ir
krenta
į
inkstą.
Jam
patinka
TadaTjuTcvs, Palos HUls I £ * • * * * " Jį**±
J į * turėjo grįžti į laivą ir plaukti į buvo visai akla.
buvo pereitą pirmadienį šv. Ka
ret,
rtadtel
gCgUŽė
MOutės katinėlis
ėsti. Vieną kartą mes jį atida
ir P Dalinda, Toronto, Ant., at- ^ J
?
į.
l U jūrą. Po trijų savaičių plauki
Kai
Julita
paaugo,
jos
neleido
zimiero lietuvių kapinėse palai
(Rimas Audrutis)
siuntė aukų rpo 7 dolerius. Ačiū. j į 7 : 3 į V a L 1 ? F į S K L E ? mo jų laivas priplaukė Ame į paprastą mokyklą, bet į spe vėme žmonėms. Tie žmonės tu
\ Room Tompkins County bibhote- rikos pakraščius ir susitiko su
dota. Velionės tėvai — "Drau
ri katę.
Mano
katinėlis
cialią, esančią miesto centre.
x Pranė Balandienė, Warre, | V/M
kos patalpose, Ithaca, N. Y.
go" foto reporteris Petras ir
Niekad
nėra
Markos
Niedvaras,
Amerikos laivu. Čia buvo su
Akvilia Malėtai, kurių ji buvo Mich., aukojo 9 dolerius. Dė Programoje dalyvaus šešių ats važiavę diploinatiniai delegatai Julitos tėvai kiekvieną dieną ją
Niekad nėra
Montrealio lit. m-los 3 ak.
vienintelė duktė. Jiems ir ve kojame.
kirų tautybių solistai, įskaitant iš Rusijos ir Amerikos, kad iš nuveždavo j klases ir vėliau at
Nes kasdien
mokinys. Kanada. "Liepsna".
jis prausias.
važiuodavo
parsivežti
namo.
lionės vyrui Vitaliui didžiojo
ir amerikiečių, kurie išpildys siaiškintų žuvų gaudymo tai
Vikriai lyžteli
MANO AKVARIUMAS
skausmo valandoje reiškiame
savo tautų kompozitorių kūri sykles. Kada amerikiečių lai Vienintelė Julijos draugė buvo
Šluosto dulkiną —
vardu
Margarita,
kuri
taip
pat
nuoširdžiausią užuojautą.
Ir snukutį tokį —
nius. Programa bus filmuoja vas priartėjo prie rusų laivo,
Vieną dieną aš nusipirkau di
buvo
akla
Kartu
jos
viena
ki
kailį.
ma ir vėliau rodoma per vietos
Ir net savo
delį akvariumą. Parsinešiau j
x Aleksandras Mantantas,
tai
padėdavo
ir
abidvi
išmoko
T.
V.
stotį.
Vita
atstovauja
lie
O
iš
kur
žino,
namo su savo draugu. Tą nak
gyvenąs Worcestery, Mass., per
"skaityti" knygas ir rašyti. Abi tį mano mamytė išplovė tą ak
tuvius. To vakaro garbės ats
Kas ją mažą
skėlė į Matulaičio senelių na
dažnai buvo nuliūdę ir kalbėda variumą su karštu vandeniu.
netingėti,
tovu išrinktas žinomas vengrų
Kad reik
mus Putname, Conn. Ten jau
vosi:
kilmės
kompozitorius
Cornell
Visada
žiūrėti?
Kitą dieną aš nusipirkau filtrą,
anksčiau buvo apgyvendinta ir
CICERO LITUANISTINES
universiteto
profesorius
Kari
Pasakyki man
»
jo žmona Sofija Mantautienė.
Ką
gero
mums
ši
mokykla
i
pompą ir kitus dalykus. PadėMOKYKLOS PAMINĖJO
Husą,
kuris
tars
žodį
šio
kon
JJ
kur
tai
katytė?
gali
duoti?
Niekur
nėra
tokių
jau
akvariumą
ant
mažo
stalo,
MOTEVOS DIENA
X Kun. Albertas i. Kontaucerto proga.
knygų, kurias mes galime skai- į tada įdėjau žemės, augalų ir Praleisti žodžiai, kuriuos rei
tas - Contons parašė naują kny
Praėjusį sekmadienį, tuoj
tyti.
Negalim pačios nei laukan \ įpyliau vandens. Turėjau laukti kia įrašyti brūkšnių vietoje:
gelę apie Šv. Kazimierą anglų po Mišių, Šv. Antano parapijos
AUSTRALIJOJE
išeiti, nes nieko nematome.
apie tris dienas, kol vandenyje oamokino. dailų, švariai, mamy
klaba — "St. Casimir", kurią salėje buvo suruoštas motinas
— A. a. Joana Matulaitienė
Kasdien jos tą patį kartoda- nebebuvo chemikalų. Kada van- te, susivėlęs, moka, kojytę, rai
išleido ir mums pavyzdinį eg
dienos minėjimas, į kurį susi- mirė balandžio 29 d. Melbourne,
vo.
Jų kalbos būdavo liūdnos, duo buvo tinkamas, nubėgau į nas, švaros, katytė, pasišiaušęs,
zempliorių atsiuntė Lietuvos
rinko gausiai lietuvių.
sulaukusi S3 metų amžiaus. Su
kaip ir jos pačios.
krautuvę ir nupirkau keturias praustis, ausytę, rainą. Po vie
vyčiai — Knights of Lithuania,
Salėje buvo sutiktos ir gėlė- v o j ^ ^ j į§ Kybartų. Palaidota
Atėjo p e n k t a s i s Julitos " K 0 ^ * d u r i a s "Balto De- ną tašką už kiekvieną pritaiky
3ol High!and Blvd., Brooklyn,
mis papuoštos motinos ir mo-; Memorial kapinėse, Altonoje.
gimtadienis. Suvažiavo svečiai, b e s i e s " k a l n o " P J į ^
^ ^ tą žodį.
N. Y. 11207. 48 puslapių mu
čiutės. Minėjimą trumpu žo-i _ įVMXaA VUeniškis. AdelaiIV.
draugai, visi šventė. Bet Julita nupirkau ir "Algea Eater .
štruotame kidinėlyje pateikta
džiu pradėjo mokyklų inspekto- d ė s l i e t u v i ų veikėjas, atšventė
Man
labai
(fciūrėlrte brėžinį). Kuri li
nesilinksmino. Ji žinojo, kad
į**
Patinka, Kai
P i e įrė mok. Giedrė Končienė, pa- ^ v o 70 metų amžiaus sukaktį, Pie.ė Vincukas Burokas. Los An netrukus tėvams pritruks pini- «* ^
nija
yra ilgesnė? (5 taškai).
atsikeliu, duodu joms
šį Lietuvos šventąjį,
sveikindama svečius ir progra
geles liL m-los 3 sk, mokinys
V.
X S. Orvidienė iš Hamiltono, J
<»ų ją siųsti į specialią mokyklą maisto ir patikrinu tempera
0KUP. LIETUVOJE
mai pravesti pakviesdama moki
Parašykite
lietuviškus
mėne
turą.
Kanados, pasinaudodama papi- j
ir reikės kraustytis į nežinomą
nę Rūtą Norkutę.
sių
pavadinimus,
pažymėtus
ro
jūrininkai
sveikinosi
rankų
moKun. Antano Mackevičiaus
gir.tų knygų išpardavimu, užsi
Jonas Krivas,
Pirmoje programos dalyje (182S-1863), vieno iš žymiausių j javimais. Amerikiečiai jūrinin- miestą. Kitą rytą ji turės atsi
mėniškais skaitmenimis: n , IV,
sakė įvairių religinio turinio
Toronto "Maironio" l i t m-los VL VIU, IX, XI. (5 taškai).
mažieji mokiniai pasirodė su 1863 metų sukilimo vadų gimi- j k a i užmėtė ant Rusų laivo įvai- sveikinti su Margarita ir mo
knygų už 50 dol. Jai tarpinin
mokinys. Kanada
dainomis ir deklamacijomis, pa mo 150 metų sukaktis prisime- j riaušių žurnalų, kramtomos gu- kykla.
GALVOSCKIC NR. 27
kavo jos giminaitis Z. Orvidas,
Naujieji
namai
Julitai
nepati
("Mūsų
Pasaulis").
ruošti muz. Antano Skridulio ir nama okup. Lietuvoje. Spaudoje į mos "* cigarečių. Vienas iš ruATSAKYMAI
buvęs dauge'į metų mūsų lietu
ko. Kambariai buvo dideli ir vi
mokyt. Giedrės Končienės. Ne
-AUTOMOBnJS
kur igas Mackevičius vadinamas sų jūrininkų pasiėmė žurnalus sur daug laiptų Viskas buvo
viškos spaudos platintojas.
L Karstas.
pamiršdami ir savo motinos
"sukilėliu demokratu" ir iške ir paslėpė po švarku. Tuoj nepažįstama. Jos naujas kai — Ponia, jūsų automobilyje
DX
Facetious.
X LDK Birutės Dr-jos Cent- i Lietuvos, pirmoji programos da
liamas kaip priešcaristinio re atėjo enkavedistas ir viską atė mynas Raimondas vieną dieną aš radau vieną gedimą.
IV. Panamos kanalas.
rinis Chicagos skyrius šaukia vi- j lis buvo baigta Br. Budrumo
žimo kovotojas. Sukakties pro mė. Simas pamatęs, ką padarė pasisiūlė parodyti miestą. Ju
—
Ką
taip?
V.
Kasu — kasė; "ą" (nosi
sootinj metini narių susirinkimą "Grąžinkit laisvę" daina, kuri ga Sovietų Sąjungos paštas iš politrukas, labai supyko ir pra
litos
tėvai
sutiko
ją
išleisti
Bu
ne) reiškiamas tik ilgasis balsis
— Trumpą sujungimą.
gegužės 13 d., šeštadienį, 3:30 bus dainuojama ir Dainų šven leido specialius vokus su sukak dėjo planuoti pabėgti. Nutaręs
vo
pavasaris,
čiulbėjo
paukščiai,
pvz., drąsus. Tokias pačias ypa
—
Tad
pailginkite
jį.
vaL popiet Lietuvių Tautiniuo tėje, Kanadoje.
tuvininko atvaizdu. A Macke pabėgti, jis mėgino amerikie kai Julita ir Raimondas išėjo.
tybes turi "e, ę". Pvz., Nešu —
Iš
Montrealio
lit
mokyklos
se namuose. Dienotvarkėje me
Antroje programos dalyje vičiaus portretą nupiešė daili čiams paaiškinti savo troški
Netrukus
pradėjo
lynoti.
Abu
nešė; gręžė.
laikraštėlio "Liepsna'*.
tiniai valdybos ir revizijos ko mokinės suvaidino mok. Vai ninkas P. Bengens.
mus. Po to nušoko ant Ame naujieji draugai atsisėdo po
misijos pranešimai nauji rinki čiūno vaidinimėlį "Ką mes dorikos laivo. Kai rusai sužino medžiu.
mai ir einamieji reikalai Po su vanosim mamytei". Toliau se
jo, kad jis pabėgo į Amerikos
— Julita, kas tu būsi, kai
sirinkimo kavutė ir narių paben kė tautiniai šokiai. Pirmųjų
laivą, po didelių pastangų jį pa- užaugsi? — paklausė jos Rai
dravimas. Visos birutminkės penkių skyrių mokiniai pašoko CHICAGOS DIENRAŠČIAI pasiėmė atgaL Sugavę rusai jį
mondas.
kviečiamos dalyvauti, (pr.).
"Kalvelį" ir "Vėdarą", kurie
Didysis Chicagos dienraštis sumušė ir nuvežė atgal į Klai
— Kas galiu būti, jeigu esu
x Kam reikia gintaro žiedų? buvo paruošti mok. Jūratės Chicago Tribūne" kasdien pėdą. Ten buvo suruoštas teis akla?
Buvo nuteistas dešimčiai
Terroj pats didžiausias jų pasi Arštikytės, o Aukštesniosios j spausdina 762,810 egz., o "Sun- mas.
— Tu, tur būt, net nemėgi
metų
į
koncentracijos
stovyklą.
mokyklos
mergaitės,
paruoštos
Times"
—
611,135.
rinkimas iš gražiausio gintaro
nai atrasti, kas tau geriausiai
įdėtų aukse ir sidabre. Kainos mok. Žibutės Vaičiūnienės pa ENERGIJOS KATASTROFA Jį išvežė į Rusijos gilumą. Jam patinka, ar sekasi. Rytoj yra
teko kalėti tris metus. Kai
— nuo $29.00. Terra, S235-37
Pirmaujantis atominės fizikos Amerikos lietuviai surado, kad sporto dienos šventė. Nueisi
W. 63 St. Chicago, HL 60629,
specialistas dr. E. Teller, kalbė i jo motina buvo gimus Ameri- me abudu ir tu galėsi pamėgin
telefonas — (312) 434-4660.
damas Illinois technologijos in ikoje, per Washingtono diplo- ti dalyvauti kuriame sporte.
(sk.).
stituto pietuose, pabrėžė, kad [ matų pastangas, buvo paleistas Gal viena iš sporto šakų tau pa
JAV artėja prie galimos ka iš kalėjimo. Neilgai trukus su tiks.
x Hamiltono Mergaičių Choro
Grįžus namo, Julita papasa
tastrofos energijos srity. Insti savo šeima ir motina atvyko į
"Aidas" ir operos soL Rimo
kojo tėvams, kad Ji narėtų da
tuto pietūs buvo ryšium su pas Ameriką.
Strimaičio koncertas įvyks ge
lyvauti sporto šventėje. Jie mie
tangomis surinkti 100 mil dol.
gužės 21 d., sekmadienį, 3 vaL
lai
sutiko.
Viktoras Gudas
tai įstaigai plėsti
popiet Jaunimo centre. Chorui
Kitą rytą ji su Raimondu nu
Dariaus - Girėno lit. m-los 8 sk,
vadovauja Jonas Govedas. Ha
ėjo
* aikštę. Niekas Julitai ne
mokinys.
miltono mergaičių choras "Ai
DĖMESIO KANADIEČIAMS!
sisekė, nes ji negalėjo matyti,
das" yra pasirodęs su gastrolė
tačiau ji nerikėtai pabandė
Primename kanadiečiams, kad
KĄ AS DARYČIAU,
mis Europoje ir Pietų Ameriko
JAV bankai už kanadišką dolerį JEIGU BŪČIAU MOKYTOJA plaukti Julita taip pamėgo van
je. Bilietai gaunami Gifts Lnduoda tik 84 centus. Adminis
denį, kad laimėjo visas ketve
temational, 2501 W. 71 S t , td.
tracija keisdama pinigus, kas
Jeigu būčiau mokytoja *š rias lenktynes baseine. Nuste
471-1424. Visuomenė kviečia
savaitę praranda keliasdešimt daug reikalaučiau iš mokinių. bęs sporto mokytojas paskam
ma dalyvauti. Rnošia PLIS
dolerių. Dėl tokio valiutos skir Aš duočiau nedaug pamokų, bino Julitos tėvams ir prašė,
Ryšių centras ir PLB Valdyba.
tumo prašome kanadiečius, siun bet kiekvienas mokinys turėtų kad leistų jai mokytis plaukimo.
(pr.).
čiant prenumeratos mokestį ar padaryti namų darbą švariai ir Pamokos nieko nekainuos. Tė
apmokant kitas sąskaitas, pri- tvarkingai. Susodinčiau moki vai labai nudžiugo ir Julita su
x Reikalinga raštininkė —
Baltimorės Lietuvių filatelistų; dėti keletą dolerių. Administra- nius su draugais. Jei kas nors Raimondu
pradėjo kasdien
Mutual FederaJ Savings and
d-jos
pirmininkas
Balya
Brazaus
per daug išdykautų, arba kalbė vaikštinėti j sporto aikštes.
Loan Association of Chicago.
kas aiškina apie savo pašto ženklų ciza iš anksto dėkoja
tu, per kiekviena, pamoką, tai a i
Kai Jolitai sukako septynioliSkambinti 847-7747.
{sk.) rinkinį būreliui žiūrovu

ŽVAIGŽDUTE
šcJit*.
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Chicagoje
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