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Ševčenkos žmona
nusižudė

Iš kan. J. Stankevičiaus dienoraščio

Maskva. — Arkady Ševčenkos
žmona Leongina, kuri iš New
Yorko išvyko tuo metu, kai Sevčenko nutarė pasitraukti iš J.
Tautų gen. sekretoriaus pavaduo
tojo pareigų, mirė. Maskva tei
gia, kad mirė širdies smūgio iš
tikta, kiti tvirtina, kad nusižudė
ar buvo nužudyta, gal paėmė
daug miego piliulių. Šeimos na
riai irgi sako, kad ji nusižudė.
Platesnių žinių vakar dar nebū
va
Arkady Ševčenko atsiliepė, kad
jo žmona ir duktė į Maskvą buvo
įšvežtos prievarta, ir jis susirūpi
nęs, kaip galima būtų padėti duk
teriai, ar būtų įmanoma ją atsiI gabenti į New Yorką.

Sunkiausiu Lietuvos
Bažnyčios metu
Potvynis, kokio Kaunas nebuvo matęs
siems skeptikams tapo aišku, kad nepastebėjo. Aš padariau savo ir
potvynio pavojus Kauno miestui grįžau atgal. Vienuolės tik apie
pietus pastebėjo, kad tabernaku
Kai pradėjome rūpintis knygų tikrai "gresia".
lis
su švč. Sakramentu antram
pernešimu, kun. Lapinskas iš
Pirmame aukšte vienuolės tu aukšte. Jos nežinojo, kada ir kaip
mūsų juokėsi ir mus niekino. Jis rėjo koplyčią. Jos iš vakaro ne
sakė, kad mes užsiiminėjame ne pasirūpino, kad švč. Sakramen tai atsitiko.
naudingais darbais.
tas būtų perneštas į antrą aukš Kiemą teko vėl plaukte per
Kai valgėme vakarienę, kalbė tą. Aš pasiryžau padaryti tai da plaukti. Buvo t*ip šalta, kad aš
jome apie politiką, apie tarptau bar. Kad galėčiau nueiti ten, kur vos jaučiau savo rankas ir kojas
tinę padėtį, apie viską, tik nieko gyveno vienuolės, reikėjo išeiti į ir vos pajėgiau judėti. Kai bri
nekalbėjome apie potvynio grės kiemą ir 20-ties metrų atstumą dau pro kun. Lapuiiko duris, gir
mę.
nuplaukti lediniu vandeniu. Kop dėjau, kaip jis nežmonišku balsu
lyčią pasiekiau visas sušlapęs ir šaukiasi pagalbos. Jis graudu
Delsti nebuvo laiko.
lingai dejavo: "Žūstu, vanduo
Iš bažnyčios iškėlėme viską sušalęs.
mano
kambaryje kyla ir kyla.
aukštyn, ką tik buvo galima iš
B vakaro vienuolės buvo pa Aš negaliu atidaryti savo kam
kelti. Visą naktį darbavomės. siryžusios laikytis tvarkos, bet
Kun. Lapinskas miegojo, laukda kai įėjau į koridorių, čia buvo bario durų. Už langų taip pat
mas saldaus juoko, miegojo ir didžiulė panika ir triukšmas. vanduo..."
sargas Valaitis su žmona, o to Pusnuogės vienuolės lakstė vie
—'Tai
vanduo
sutrukdė
toriaus Alimovo šeima apie vi na pro kitą ir nė viena nežino tamstai miegoti?" —teiravausi
dunaktį pradėjo su svečiais links jo ką daryti. Koridoriuje buvo aš. Šią valandą kun. K Lapins
mintis. Rytą ir mes mėginome maždaug 70 cm vandens. Vie kas buvo kaip mažas vaikas. Te
užm'gti, bet nepavyko. Mieste nuolės vien su baltiniais brai atleidžia Dievas man tą nuodė
pradėjo kaukti sirenos. Man bu džiojo po jį ir visai nepastebėjo, mę, bet aš džiaugiausi, kad su
vo viskas aišku.
kad ir aš tuo koridorium bren juo taip atsitiko. Aš padėjau, ir
Vanduo staiga pakilo 2 met du. Pasiekęs koplyčią, paėmiau mudu vos vos pravėrėme duris.
rus ir su didele jėga veržėsi į švč. Sakramentą su visu taber Kun. Lapinsko veide buvo begali
pirmojo aukšto kambarius. Pa nakuliu. Jį užnešiau į antrą nis išgąstis ir nusiminimas.
dėtis staiga surimtėjo. Ir didžiau aukštą. Jos ir šiuo metu manęs
(Bus daugiatri
10

Roma. Anksčiau buvo pavojinga vaikščioti tik Foruai Bamfema kvartale, kaip 6i& įspėjama, dabartiniais
laikais atsiranda ir daugiau pavojų

PASIPIKTINIMAS DEL ALDO MORO
NUŽUDYMO

Amerika nepriklausys
nuo naftos importo

Atnaujinami Sudano sovietu santykiai
Khartoum. — Sovietai f Su
daną siunčia ambasadorių ir at
naujina diplomatinius santykius.
Amb. Feliks Vedetov Sudano sos
tinėj bus dar šią savaitę.
Sudano — sovietų santykiai
blogi nuo 1971, kai komunistai
mėgino nuversti dabartinį prezi
dentą Nimeiry. 1976 buvo ant
ras mėginimas. Tada Sudanas
dėl sąmokslo apkaltino Libiją ir
Sov. Sąjungą. 1977 gegužės mė
nesį Nimeiry Svare visus 90 so
vietų patarėjus ir liepė uždaryti
jų karinio .attache įstaigą. Po to
sovietai liepė perpus sumažinti
Sudano ambasados Maskvoje per
sonalą. Sudanas tą patį padarė
su sovietų ambasada, o Maskva
ambasadorių atšaukė.

Chicaga. — Illinojaus techno
logijos institutas patobulino pro
Užuojauta itahi tautai ii viso pasaulio
cesą iš tam tikrų uolienų nesun
kiai ištraukti skystą kurą, pana
Roma, — Ekspertų žiniomis, tokių šūkių: "Mums reikia Musso- šų į naftą. Bandymai duoda ge
Aldo Moro buvo nužudytas 11 linio. Jis tai sutvarkytų gangste rų rezultatų, o tų uolienų Ame
rikos vakaruose yra labai daug.
šūvių. Rasta, kad jis buvo per rius".
Tokiu
būdu yra vilčių, kad Ame
šautas ir pagrobimo metu, tik
Atsiliepimai
rika
gali
pasidaryti neprilalaHsonegydytas, todėl turėjo kentėti
didelius skausmus.
Paulius VI, buvęs artimas Mo ma nuo importuotos naftos. Ins
ro draugas, nužudymą pavadino tituto direktorius David MorriPremjero Giulio Andreotti vy
"barbarizmu, atsiradusiu iš neson sako, kad Colorado ir Utah
riausybė, kurią remia ir komu
apykantos". Prezidentas Giovanni kalnuose iš uolienų galima bū
nistai,
tuoj
sukvietė
kabineto
po
50.3 proc. juodukų Meksika gaudo
Kas kaltas del
Leone, kalbėdamas per radiją ir tų ištraukti bilijonus statinių naf
sėdį. Laukiama, kad bus imtasi
televiziją, irgi pavadino "barba tos, šimtus kartų daugiau negu
griežtesnių
priemonių
prieš
tero
pavainikiai
narkotikų pirklius
Į Evereste
Vietnamo
rizmu prieš italų laisvę". Komu jos yra Prudhome įlankos rezer
ristus. Tokioms priemonėms pri
vuaruose.
nistų partijos vadas Enrico Bertaria ir komunistai.
be deguonies
Panašiai skystas kuras TJuvo
Washingtonas. — Daugiau ne
linguer sakė: "Ddysis demokra
VVashmgtonas. — Baltuosiuo
Washingtonas. — Buvęs CL\
traukiamas
iš
uolienų
—
skalū
gu pusė (50.3 proc.) vi:ų juodų direktorius William Colby savo se rūmuose palankiai atsiliepia
Žinios apie Moro nužudymą tinis vadas buvo auka organi
jų amerikiečių naujagimių 1976 atsiminimuose rašo, kad prez. ma apie Meksikos kovą su narko greit pasklido visoj Italijoj. Dar zuoto kriminalinio elemento". no jau nuo seno ir Estijoje. Buvo Katmandu. — Austras Peter Haskalūno kasyklos.
buvo pavainikiai, skelbia Ameri
beler ir italas iš Pietų Tirolio
John Kennedis yra kaltas dėl pa tikų augintojais ir pirkliais. Mek bininkai, protesto ženklan prieš Carteris užjautė Moro šeimą ir
kos Sveikatos centras. Prieš 13
Reinhold Messner įkopė į aukš
visą italų tautą.
čios didžiausios Amerikos klaidos sika sustiprino narkotikų kont Raudonąją brigadą, paskelbė 8
VVashingtonas.
—
Komercijos
metų pavainikiai juodųjų eilėse
čiausią pasaulio 29,028 pėdų kal
valandų
streiką.
Minios
su
pla
rolę prie Amerikos sienos. Tą pa
Panašūs atsiliepimai buvo iš
sudarė tik 28 procentus. 40 proc. Vietnamo kare. Amerika pritarė tį daro Amerika savo pusėje
katais ir Moro portretais išėjo visų šalių sostinių. Kol kas tik departamentas nedavė leidimo ną, Everestą be atsarginio deguo
juodųjų vaikų auga šeimose, ku planui nuversti Pie'ų Vietnamo
į gatves dar tą patį vakarą, o nieko nebuvo girdėti iš Maskvos, vienai Michigano firmai ekspor nies. Iki šiol buvo manoma, kad
prezidentą
Ngo
Dinh
Diem.
New
Delni.
—
Autobusas,
ve
rios galva yra moteris. Beveik 30
vakar demonstrantų prieš teroris išskyrus trumpą Tasso praneši tuoti į Kiniją naujausių priemo tokioj aukštumoj oras toks skys
proc. juodukų vaikų gauna pašal Diem buvo ne tik nuverstas, bet žęs vestuvių dalyvius, įkrito į tus visoj Italijoj buvo milijonai,
tas, kad be butelio su deguoniu
mą, fakto konstatavimą. Įdomu nių geologiniams tyrinėjimams.
pą iš labdaringų įstaigų, įeina į ir nužudytas. Tik planas kilo ne upę, žuvo 31 žmogus, sužeidė kaip skelbia Romos radijas.
įkopti nebus galima.
Išradimai
turi
karinės
reikšmės.
dar, kad sovietų žinių agentūra
11 bil. dolerių programą šelpti su iš CIA, bet iš Baltųjų rūmų, ra 35. Tarp žuvusių buvo ir abu
Moro bus laidojamas šeštadie neminėjo, jog vogtas raudonas
šo Colby.
irusias šeimas.
jaunavedžiai
ni. Laidojamas taip, kaip visi ki automobilis, kuriame buvo ras
Baltųjų pavainikių procentas
ti didieji asmenys, nežiūrint, kad tas Moro, buvo paliktas netoli
irgi kiek pakilo, bet ne taip smar
Moro šeima prašė to nedaryti, komunistų partijos būstinės, bet
kiai kaip juodųjų. 1976 baltųjų
norėjo tik kuklių laidotuvių šei paminėjo, kad netoli buvo krikš
pavainikių gimė 7.7 proc. 1965
čionių demokratų centras, nors
mos rately.
buvo tik 4.0 proc. ("Washington
Miniose, kurios vakar rinkosi iš tikrųjų krikščionių būstinė bu
Po:t").
Romos gatvėse, buvo girdėti ir vo toliau.
Viena. — Sovietai visomis iš ginį — propagandinį vadovėlį,
galėmis stengiasi atgauti praras pradėtą vartoti partijos kadrų pa
Į armiją įstoja
tą autoritetą ne tik Vakarų Eu ruošimo mokyklose. įdomu tai,
ropos komunistų eilėse, bet irvadovėly ignoruojama 1976 pri
Mažiau perka
juodukų daugiausia
Š. Korėja arčiau
Rytų, sako Eric Boume, specia imta deklaracija, kurioj Europos
mėlynų kelnių
lus "Monitor" korespondentas. komunistų konferencija buvo pa
Pekino
Washingtonas. —Per pirmuo
Nekomunistiniuose
Maskvos sisakiusi prieš centralizaciją ir
sius tris šių metų mėnesius pri
sluoksniuose
žinoma
apie
kilusį Maskvos dominavimą^ už laisvę
New Yorkas. — Mėlynų kel
Pekinas. — Kinijos žinių agen
imtų į armiją savanorių 31 pro
aliarmą, kad buvę jiems ištikimi kiekvieno krašto partijai tvarky
tūra pasakė, kad Hua Kuo-feng, nių — "blue jeans" fabrikantai
centas buvo juodukai. I marinus
užsakymų, komunistai kalba apie demokra tis pagal vietos sąlygas. Maskva
baigdamas vizitą Šiaurės Korėjoj, vis mažiau gauna
įstojo juodukų 21 proc., karo
tėjimą, suprantamą europėjine buvo priversta su tokia deklara
pripažino, jog abiejų šalių nuo rašo "Wall Street Journal". Ko
aviaciją 13 ir karo laivyną jų
prasme. Rūpestis ne vien Vaka cija sutikti, kitaip nebūtų pavykę
monės sutampa. Plačiau- nieko dėl? Pirmiausia pastebėta, kad rų Europos komunistais, bet ne nei konferencijos sukviesti. Vado
mažiausia, tik 11 proc.
nesakė, bet iš kitų šaltinių žino prieš dešimtmetį pradėtas tos rū ramu ir dėl sąjunginių kraštų vėly apie laisvę ir nepriklausymą
šies paauglių pamišimas jau pra
ma, kad S. Korėja kinų — sovie
Galima ir taip
eina, iki atsiras kas nors kita, ko partijų. Jos per daug toleruoja nuo Maskvos instrukcijų neužsi
tų ginče arčiau bus Pekino, ne
menama. Kalbama tik apie bend
kia nors nauja mada. Antra, na eurokomunizmą.
Maskvos.
susikompromituoti
rą strategiją visų partijų pagal
tūralus prieauglis Amerikoj ma
Pavyzdžiu minimas vengrų at 1950 ir 1960 dešimtmečių buvu
žėja, mažiau ir jaunų žmonių.
Vienoj Vengrijos komunis sių konferencijų nutarimus.
Saginaw, Mkh. — Miesto po
Čiliečiai prieš Mondale Kitaip yra Rytų Europoje, sa vejis.
tų
partijos
rezoliucijoj buvo už
licijos viršininkas apie šią istoriją
ko Howard Tyner, "Chicago Tri akcentuota, kad visoms parti
nenori kalbėti, per daug kompro
\Vellington. — Naujojoj Ze būne" korespondentas. Iki šiol joms turi būti leidžiama veikti
mituoja pačią policiją. Policijos
KALENDORIUS
landijoj yra nemaža čiliečių, at ten gaudydavo iš Vakarų įveža "nepriklausomai, pagal tauti
patrulis sulaikė motoristą ir jį
mas mėlynąsias kelnes, dabar nius interesus". Priešingai atsi
vykusių po 1973 perversmo, bu
Gegužės 11: Mamertas, Kare*
suėmė, kaltindamas, kad žmogus
jau pradedamos statyti įmonės
vežėsi ginklą. Policijoj bejieškant
vusio prezidento Allendes šali joms medžiagą austi vietoje. Ru liepė "Pravda". Tuo laiku, kai na, Skirgaudas, Roma.
posėdžiavo ispanų komunistai,
pistoleto numerio pasirodė, kad
Gegužės 12: Nerijus, Flavija,
ninkų. Kai viceprezidentas Wal- sijoje vidutiniškai juodojoj rin
Maskvos
laikraštis
pakartojo,
kad
jis priklauso policininkui, kuris
Vaidutis, Vilrgailė.
ter Mondale Wellingtono miesto koj už jas mokama apie 100 do vadinamasis
eurokomunizmas
automobilistą suėmė. Policinin
Saulė teka 5:36, leidžias 7:58.
rotušėj kalbėjo, prisiartino prie lerių ir daugiau.
yra "reakcingas, darbininkų kla
kas, betikrindamas automobilį, jį
ORAS
jo čiliečiai ir ėmė šaukti "Mon
buvo pametęs, to nepastebėjo ir
Washingtonas. — Bedarbių sės griovimas" ir daugiau nieko.
dale, važiuok namo". Policija balandžio mėnesį buvo 6.0 proc,
nepažino, kad rado savo paties
•«••• - A P - . . "
•>
Jugoslavijos
korespondentas
Saulėta ir šilta, apie 80 laips
įjuos
išvedė.
| "joafaua Troe", garsus savo didinau
sumažėjo 0 3 groc,
Maskvoje pastebėjo nauja ideolo niu.
CaitforaSjos dykumoje

MASKVA PRARANDA AUTORITETĄ
KOMUNISTŲ EILĖSE

DRAUGAS, ketvirtadienis. 1978 m. gegužes mėn. 11 d.

TafTJSJTMO *AfrWOOS
PRANEŠIMAS

jLinsimrvoa

Pranešame, kad Detroito jau
nimo sąjungos paskelbta meno
ir foto paroda yra nukelta į
1973 m. rudenį. Daugelis pasi
sakė, kad per mažai laiko pasi
ruošti. Todėl parodą atidėjome,
bet raginame, kad menininkai ir
fotografai ruoštųsi vasaros metu.
Taip pat prašome vyresni uosius
pranešti šią žinią jauniems me
nininkams ir fotografams, kurie
gal mažai lankosi lietuvių tarpe.
Detroito visuomenei verta pama
tyti jų darbus. Daugiau žinių pa
skelbsime vė'.iau.
V.A.

Redaguoja Emilija. Pakalniškienė. Rankraščius siusti adresu:
E. Pakalniškienė, 3948 S. Artesian Aveų Chkago, m. 60632
l e k f ooas FB 6-6489

VYČIŲ SEIMAS
Lietuvos vyčių 65-tas seimas, ryme per priešpiečius viešbutyCecilija. Teresė ir Joana Petrauskaitės peržiūri programą, ruošiantis
šiemet vyks rugp. 16 — 20 die ie. Civic Center patalpose organi vyčių seimui, kuris Įvytos rugp. 16-20 dienomis Syracuse. Jų tėvas Frank
nomis Hotel Syracuse, Syraeuse, zuojamas linksmavakaris, kuria Petrauskas — suvažiavimo pirmininkas
New Yorke. Suvažiavimą ruošia me dainuos baritonas kun. Robet
Syracuse vyčiu 140 kuopa, na Baltch, bus pastatytas lietuviškas
rni kviečia visus lietuvius atvyk vaidinimas "Vargšas Tadas" ir
ti ir pasidalinti kultūrinėmis bei šoks Lazdyno šokėjų grupė iš Rodvasinėmis vertybėmis, numaty chesterio.
tom programoje.
Suvažiavimo
Seimo metu vyks įvairios darbo
šūkis — "Upstate in 78 — Syra sesijos švietimo bei viešos infor
cuse".
macijos klausimais. Šeštadienį va
Syracuse vyskupas Frank Har- kare bus banketas ir šokiai.
TEATRO FESTIVALIS
rison atlaikys uždarymo Mišias
Vyčių tikslas — propaguoti kaDETROITE
Nekaho Prasidėjimo katedroje Į talikų tikėjimo gilesni supratimą
rugp. 20 d. Numatyta, kad su juo bei praktiką, ugdyti nariuose pi
Teatro festivalis Detroite, Die
koncelebruos arkiv. Charles Salat- lietini pareigingumą ir meilę lie
vo Apvaizdos parapijos Kultūros
ka iš Oklahama City ir vysk. Vin tuvių kalbai bei
papročiams.
centre, bus (pradedamas gegužės
centas Brizgys iš Chicagos.
140 kuopa kviečia visus į Syra
20 d., šeštadienį 7 vai. vak. kok
Seimo metu vyks golfo turny cuse su viltimi, kad bendravimas
teiliu. 8 vaL vak. Los Angeles
ras ir ekskursija autobusu po Sy lietuvių su lietuviais nuolat tvir
Dramos sambūris suvaidina Biru
racuse apylinkes. Atidarymo Mi tės ir plis.
tės Pūkelevičiūtės trijų veiksmų
šios bus aukojamos Šv. Stepono
Norint smulkesnių informaci
dramą "Palikimas". Po vaidini
bažnyčioje jos klebono kun. Ber- jų apie seimą, prašom kreiptis į
mo susipažinimas su svečiais prie
nard Garstkos. Syracuse kuopos suvažiavimo pirmininką Frank
kavutės. Sekmadienį, 3 vai. po
dvasios vadovo.
Petrauską šiuo adresu: 201 Benpietų, Festivalis bus tęsiamas. Tą
Syracuse burmistras Lee Alexan nington Drive, Svracuse, N e w
dieną tas pats Sambūris, kuriam
der ir apskrities (county) parei York 13205 (te!. 3 1 5 — 4 9 2 —
vadovauja režisorė Dalila Macgūnas John Mu'roy kalbės atida- 0669.
kialienė, suvaidins mūsų rašyto
jo Vytauto Alanto trijų veiksmų
komediją "Saulėgrąžų sala". Jos
ATNAUJINO KRY2IUS
Prisimintinas Lietuvos
premjera įvyko tik š.m. balan
Vyčiu kūiejas
1976 m. buvo apiplėšta Trijų A. a. Martynas Stonys, lituanistas, džio 29 d. Los Angeles mieste.
MYKOLAS NORKŪNAS
Kryžių koplyčia prie Šv. Kryžiaus uolus detroitiškis, miręs 1978. IV.
10. Detroitiškiai lietuviai vis dar
bažnyčios, Daytone, Ohio. Šv. Kry Liūdi jo netekę. Platesnis jo gyve Komedijoje daug intrigų, daug
Mykolas Norkūnas, Lietuvos
žiaus bareljefas pavogtas ir statu nimo ir darbų aprašymas, paruoš įtampos ir dar daugiau juoko,
vyčių organizacijos kūrėjas, gimė
los sužalotos. Tai buvo skaudus tas A. Nako, paskelbtas "Drauge" bet viskas laimingai baigiasi.
1869 m. gruodžio 1 d. Krūminiuo
Komediją
režisuoja
Dalila
smūgis pietinės Ohio valstijos lie 1978. V. 6.
se, Trakų apskrityje. Jaunystėje
Mackialienė,
jos
padėjėjos
Ema
tuviams, lankiusiems šią švento
padėjo slaptai gabenti knygas iš
Dovydaitienė ir Inga Tumienė.
vę.
Prūsų i Lietuvą, kur Rusijos val
254 — 0743, arba po šeštos vai.
Mon'-gomery apskrities katali vakare S. Čepui, 268 — 9282. Tuo Dekoracijos Povilo Jasiukonio.
džia buvo uždraudusi lietuvišką
Juoktis yra 'sveika, sako medi
spaudą. 1892 m. atvyko f JAV- kai skautai, atvažiavę į šventovę autobusu važiuojantiems bus už
metiniam
apsilankymui,
sužino
cinos
daktarai, todėl visi detroibes ir įsikūrė Bostone. Vakariniuo
sakytos ir nakvynės Toronte. Tuo
jo
apie
išvogtą
Šv.
Kazimiero
at
se kursuose mokėsi braižybos foto
pačiu autobusu Toronte bus pa tiečiai. vindsoriečiai ir kitų apy
vaizdą,
buvusį
ant
centrinio
kry
grafijos ir vėliavų gražinimo me
laikomas susisiekimas iš vienos linkių nariai yra kviečiam Te
žiaus.
Jie
savo
ižde
teturėjo
100
atro Festivalyje užpildyti visas vie
no. Vėliau išsikėlė į Lawrence,
vietos į kitą.
dol.
bet
nutarė
surasti
meninin
tas abiejuose spektakliuose. Bilie
kur puošė ne vieną lietuvių baž
Choro gegužinė yra nukelta iš tų platinimą organizuoja dr. Vy
ką,
kuris
sukurtų
naują
Šv.
Kazi
nyčią; jis taip pat siuvo uniformas
gegužės 7 d. į gegužės 21 d..
tautas Majauskas, teH. 356—
lietuviškoms organizacijoms. Ma miero paveikslą. Darbas pradėtas
ir
sėkmingai
užbaigtas.
Dailinin
Venecueloje
gyvenusių
lietu
2667.
tydamas, kad neorganizuotas jau
nimas greičiau nutautėją, Ameri kui pranešus, kad paveikslas kai vių ruošiamas Motinos dienos mi
SKAUDI ŽINIA
kos lietuvių Romos Katalikų Su nuos 260 dol.j skautai nusiminė, nėjimas, kuriame dainuos Vyčių
sivienijimo seime 1912 metais jis nes jų aukos neužteko, nors ir su tą dieną, Šiaulių namuose.
Ona Janavičienė, žinoma gerų
A. a Rima Utarienė, apie 10 lietuviškų darbų rėmėja Detroi
pasakė kalbą, siūlydams kurti lie silaukė papildomų aukų iš Lietu
tuvių jaunimo organizaciją. įkū vių kultūros tarybos bei. Dayto- metų išdainavusi Chicagos vyčių te, praėjusią savaitę gavo iš Lie
chore, mirė gegužės 4-tą. Praeitą tuvos telegramą, kad gegužės pra
ręs Lietuvos Vyčių organizaciją no vyčių 96 kuopos.
Ką daryti? Skautai paskambi sekmadienį choras giedojo jai lai džioje
1913 metais Norkūnas vyko į New
iš šio
pasaulio išsis
dotuvių
namuose.
no
kunigui
VValteriui
Katarskiui,
Yorką. Chicagą k kitus miestus,
kyrė jos mylimos sesutės Zuza
kurdamas organizacijos padali einančiam klebono 'pareigas Šv.
nos,
buv. Seleniūtės, vyras a.a.
SUSIRINKIMAS
nius. Beveik visą savo gyvenimą Kryžiaus bažnyčioje, ir nutarė,
Kazimieras Bertašius, buvęs šalt
Ateinantį antradienį, gegužes kalvių mokyklos mokytojas ir pas
jis pašventė tai organizacijai. Mi kad jie gegužės 21 d. iškilmingai
įteiks
parapijai
naująjį
Šv.
Kazi
16
d. 112 kuopos susirinkimas kutiniu laiku gyvenęs Klaipėdo
rė Lawrence 1951 metais balan
miero oaveikslą tikėdamiesi, kad įvyks Švč. Mergelės Marijos Gimi je ir Mosėdyje. Ona Janavičienė
džio 1 dieną.
iki tos dienos surinks reikiamą su- j m o parapijos salėje, Chicagoje. buvo labai artimuose ryšiuose su
REIKŠMINGA KNYGA
mą. Iškilmės prasidės 2 vaJ. p. p. I Prasidės 8 vai. vakare. Kuopos na seselės Zuzanos šeima ir dėl to
riai kviečiami kuo skaitlingiausiai švogerio Kazimiero Bertašiaus ne
S t Casimir — Anglų kalba pa Dalyvaus apie 200 skautų, JU
dalyvauti. Laukiam; ir šiaip lietu tekimas suteikė jai kartaus liū
rašyta kun. A. Contons-Kontauto vadovų ir parapiečių.
viai, norintieji susipažinti su vy desio.
— Lietuvos Vyčių išleista 1958
čių organizacija.
ATLANTO PAKRANČIŲ
J.K.
m. 14.000 tiražu. Dabar perspaus
APYGARDOJE
dinta 5,000 tiražu. 48 psl. ilius
truota. Gaunama iš Knights of
Uthuania, 151 Highland Blvd.,
Brooklyn, N.Y. 11207. Kaina 1
dol. su persiuntimu. Užsakant 10
ar daugiau — pusė kainos.
VYČRJ SUVAŽIAVIMAS
Lietuvos vyčių Vidurio vaka
rų apskrities metinis pavasarinis
suvažiavimas šiemet vyks gegu
žės 19—21 dienomis Continen
tal Congress Inn, 12800 Michigan Avenue, Dearborn, Michigan
48126 Suvažiavimą ruošia Det
roito 102 kuopa.
Penktadienį vakare bus susipa
žinimo pobūvis. Šeštadienį 10:00
vai. vak. vyks apskrities susirin
kimas, o 1:06 vai. p. p. prasidės
kėglių turnyras. Tą patį vakarą or
ganizuojamas banketas su šokiais,
kurio metu bus įteiktos įvairios
premijos. SHcmadienio programo
je Šv. Mišios ir priešpiečiai.
Suvažiavimo komitetui pirmi
ninkauja Joseph Guerriero ir Gus
Baibak. Detroito 102 kuopos pir
mininkė yra Gražina Vaškelis.
Aldona Ryan

Kovo 12 d. Atlanto pakrančių
apygarda minėjo Šv. Kazimiero
dieną ir suvažiavusi buvo pasita
rimui. Mišios buvo Shenandoah
(Pennsyivania) Šv. Jurgio bažny
čioje, pusryčiai ir posėdis Šiluvos
Dievo Motinos parapijos salėje,
Maizeville mieste. Viską tvarkė
144 Antracite vyčių kuopa. Kovo
13 d. "PottsviHe
Republican"
laikraštyje šventė buvo aprašyta,
ir buvo įdėta apygardos valdybos,
šventės rengėjų ir svečių nuo
trauka.
(B "L. A. B.")CHICAGOS VYČIŲ CHORAS
Važiuoti iš Chicagos į dainų
šventę Toronte Vyčių choras nu
samdė prabangišką autobusą su
dirbtiniu vėsinimu. N u o Vyčių sa
lės, 2455 West 47th Street, jis iš
važiuoja birželio 30 d. 10 vai. va
kare. Atgal į Chicagą iš Toronto
išvažiuoja liepos 3 d. 10 vai. ryto.
Vienam asmeniui į Torontą ir at
gal kainuoja 36 dol. Važiuoti gali
ne tik vyčiai, bet ir visi lietuviai.
Laisvų vietų dar yra. Reikia
skambinti telefonu J. Aukščiūnui,

UTBUANIAN

asoapt

Sutana ijJtkai Rates: $33.00 — Cnfcago, Cook County,
manta aad Caaada. Etaevfaere ta tne U.S.A. $31.00. Fnroiga
Pašto UBaidas masinant, pakvltofunal ui gautos
ratas neshinttamt, Ant DRAUGO prie kiekvieno įkaitytojo ad
reso, gavus ii Jo mokesti, atžymima fld kada yra užsimokėjęs.
DRAUGO

I

LIETUVIŲ F O N D O VAJUS
DETROITE
=
7

VaL: pirm., antr., ketv. ir penkt
1:00 - 6:00 vaL popiet treč- ir Sešt
tik susitarus.

Or. Jonas G. BYLA-BYLAITIS
GALVOS K STUBURO LIGOS
2858 West 6Srd Street
Chicago, Illinois 60629
TeL —476-3409
Valandos pagal susitarimą

tW*M

Rūgs. 15 9d 23 d.
Rngs. 22 M nigs. » d.

$#.*
$849.M

Rūgs. 28 fld spalis 7 d.

S849.M

SpaBO 12 fld spal. 21 d.

$84».M

Sestad. nuo 1 iki 4 vaL

Ofs. PO 7-6000

Rez. OA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

NAKTYS KIEKVIENAME MIESTE
VThriuje S, Druskininkuose 3.
Maskvoje 3, Leningrade 3
Vilniuje S, Druskininkuose 3.
Maskvoje 3, Leningrade 3
Vilniuje 5. Maskvoje 2
Vilniuje S, Maskvoje 2
Vilniuje S, Maskvoje 2.
Kopenhagoje 1
VOniuje 5, Maskvoje 2.
Kopenhagoje 1
Vilniuje 5, Varšuvoje 3,
Leningrade 3, Maskvoje 2

Gruod. 22 0d saus. S d.
Sl.M9.0fl
Vienos dienos ekskursija į Kauną ir pusės dienos kelionė j Trakus {skaitoma.
JONAS ADOMĖNAS,
Kelionės vadovas

I

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
nesaugo. Juos gražina tik iš anka
to susitarus. Redakcija už skelbiaaj tutini neatsako, Skelbimą
kainos prisiunčiamai gavus pra
šymą.

DR. IRENA KURAS

Of*. HE 4-1818; rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street
71-os ir Campbell Ave. kamp.
Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. Ir
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarua.

OPTICAL

STl'DIO

VIOLETA KAROSArre
7051 So. Washtenaw — TeL 778-«7M
Pritaikomi akiniai pagal gydytojų
receptus.
Didelis akinių rėmų pasirinkimas.
Vai.: pirm., antr., penkt 10-5:SS.
Ketv. 1-8 v. vak. š a s t 10-4 v. p. p
Trečiadieniais uždaryta.

Or. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
Linda Zaikauskaitė
baigė
DR. EBMUMD L C! ARA
Cousino gimnaziją
(Warren,
OPTOMETRISTAS
Mich.), būdama viena pirmųjų
2709 West 51st Street
mokinių. Ji gavo pasiūlymų —
TeL — OR 6-2400
^ipendijų studijuoti eilėje uni
Telef. — 282- 4356
VaL: pagal susitarimą: pirmad. ir
1-4 ir 7-9; antrad. ir penkt
versitetų. Pasirinko Kalamazoo tetv.
10-4; Sestad. i#-« vai.
DR. ROMAS PETKUS
College, kur rudenį pradės teisės
AKIŲ LIGOS — CHTKCBOIJA
mokslus.
Ofla. teL 735-4477; Ros. 246-2839
Ofisai:
111 KO. 97ABASH AVE.
Mokslo metų pabaigoje Linda
DR. L DECKYS
4200 NO. CENTRAL
su dideliu pasisekimu -(viso 8
Valandos pagal
GYDYTOJA IR CHIRURGE
spektakliai) turėjo vieną pagrin
Specialybe — Nervu lr
Emocines ligos.
dinių rolių Rodgers ir Hart muzi
DR. FRANK PLECKAS
kiniame veikale "Babes in Arms".
C«A WFORD MEDiCAL BLDG.
(Kalba lietuviškai^
Jos rolė reikalavo daugiau kaip
6440 So. Pulaski Road
OPTOMETRISTAS
vaidybos. Reikėjo ir solo ir su vi
akla Pritaiko i*!!••• Ir
"Contaet lensea"
DR. A. B. GLEVECKAS
su kolektyvu dainų bei šo
2618 W. Tlst S t — TeL 737-5149
kių. Linda visą laiką buvo Natio GYDYTOJAS IR CHIRURGAS VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.
nal Honor draugijos narė. Be to,
TeL — BE 3-5893
DR. LEONAS SEIBUTIS
ji pelnė eilę pripažinimų - diplo
Specialybė Akių ligos
INKSTŲ, PŪSLflS IR
mų ir trofėjų už dailųjį skaitymą
3807 Wost lOSrd Street
PROSTATO CHIRURGIJA
ir muziką. Ji yra aktyvi ir liet.
Valandos pagal susitarimą
2658 W. 63rd Street
taut. šokių grupėje, jaunimo cho
Ofiso
teL
—
PR
8-2220
VaL
antrad. nuo 1-4 popiet
re ir skaučių tarpe. Dalyvavo ir
ir
ketv.
nuo 5-7 vakare
paskutiniojoje skautų tautinėje
DR. JANINA JAKŠEYIČIUS
Ofiso
teL
776-2880,
rerid. 448-5545
stovykloje Australijoje. Al. A.
JOK 8 A
VAIKŲ
LIGOS
DR. J. i. SIMONAITIS
(Nukelta į 5 psl.)
2656 West 6Srd Street
OY D Y TOJ A S
Pirmad., antrad., ketvlrtad. ir penkt
Adresas
4255 W. 63rd Street
ano 12 iki 2 vaL b- nuo 6 Od 8 vai.
^

NEUŽMIRŠTAMU PRISIMINIMU

Rugp. 18 Od rjgs. 1 d.

jaetasm 6 mėn.
$33.00 $19.00 $15.00
13.00
18.00
31.00
15.00
19.00
33.00
15.00
20.00
34.00
9.00
15.00
25.00

GYDYTOJA IR CHIRURGE
TeL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 Kūdikių ir vaikų ligų specialistė
DR. PET£R T. BRAZIS
MEDICAL BUILDING
3260 rVest Slst Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 7lst Street
Ofs. teL RE 7-1168, rez. 239-2919

I VYKDYSITE SAVO SVAJOKI — TURĖSITE

Sl.874.W

a Administracija dirba kas.
dtea nuo 8:30 iki 430, šeštadieniais nuo 830 fld 12:00.

Pagal susitarimą.
Ofiso telef. WA 5-2670.
Rezid. fesL WAlbrook 5-3048.

APLANKYKITE LIETUVĄ 1978 METAIS
SU MŪSŲ EKSKURSIJA

Liepos 28 M rugp. ii d.

CUcago ir Cook
Kitur JAV
Kanadoje
Užsienyje
Savaitinis

1977 metais Detroite ir jo apy
linkėse į Lietuvių fondą įstojo
=
• Redakcija dirba kasdiec
•10 naujų narių, 9 nariai padidi
=
830 — 4300. leitaitientois
no savo įnašus ir 4 įnešė pradi =
8:30— 12:00.
nius įnašus. Detroito kvota pe
reitais metais buvo padidinta rililIlIlIltlIlIlIilIlilIlIlIlilIlIliHIUIIIilIlIlIlIlIlIilIlIiHIlIlIIIIllllllllUlllllilIllIlIlIlIlIlI?
3,953.33 dol.
Š. m. pirmųjų 4 mėnesių laiko
TeL ofiso b buto: OLympIe 2-4151
DR. K. 8. BALUKAS
tarpyje mūsų apylinkėje įstojo 3
Akušerija ir moterų ligos
DR. P. KISIELIUS
nauji nariai, 2 nariai padidino
. Ginekologine Chirurgija.
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
savo įnašus ir 1 įnešė pradinį 6440 So. Pulaski Rd. (Crawford
1443 So. 50th Ave., Cicero
įnašą. Viso šiais metais detroįMedical Buflding) TeL 147 5-6446
Kasdien 1-3 ?&L Ir 6-8 vai. vak,
tiečiai įnešė į Lietuvių Fondą
išskyros trečiadienius.
Jei neatsiliepia skambint 374-8004
Šeštadieniais 12 Iki 4 vai. popiet.
1,875 dol.
Priima ligonius pagal susitarimą.
DabaT Detroite ir jo apylinkėse
TeL REUance 5-1811
yra 311 Lietuvių fondo narių,
DR. V L BLAŽYS
D*. WALER J. KIRSTUK
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
kurie į Lietuvių Fondą įnešė
lietuvis gydytojas)
Martjuette Hedical Center
69,250.83 d o l
3925 West 59th Street
S1S2 So. Kedzte Avenue.
V a i : pirmad., antrad ir ketvlrtad. VaL: pirmad., antrad., ketvlrtad. tr
DAR VIENA
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8
6 Iki 7:30 vai. vakaro.
vaL vak. Treč. ir Seetad. uždaryta.
ABITURIENTĖ
Sestad. nuo 1 iki S vaL

vak.

IŠVYKIMO DATOS

paid at Oucago, OL Pubfcgbed ėmiiy
Sundaja, Lagal HoUdavs, dayi sfter Čarlstonas
b? tft* Litnonnlan Catnolie

TRANS LNTEBNAUONAI, TOURS, LTD
535 Fifth Avenue
New Yovfc, N. T. 10017
212 — 697-7257
^^

Ofiso telef. B E S-4410
Rezidencijos telef. OR S-OS17

Ofiso vaL; pirmad ir ketvirtad.
nuo 1:00 Ugi 3:00 vaL popiet
Ofiso teL H E 4-2125. Kama GI 8-41SS

8844 West6Srd Street

DR. Y. TUMAS0NIS

Valandos pagal susitarimą

CHIRURGAS
2454 West 71st Street

DR. K. A. JUČAS
DERMATOLOGIJA
CHIRURGIJA
8214 No. Western Avenue
1002 No. Western Avenue
TeL atsakoma 12 valandą
480-4441 ~ 561-4605
įstaigos Ir buto teL 652-1381

Vai.: pirm., antrad., ketv. tr peoktad.
2-5 Ir 6-7 — » anksto susttarua.

TeL ofiso PR 66446

F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3107 West 71st Street
Valandos: l-« vaL popiet
Treč. Ir Seetad. pagal susitarimą.

Ofs. teL 586-3166: namą 381-8772

DR. FERD. YYT. KAURAS

DR. PETRAS ŽLI0BA

BENDROJI MEDICINA
1007 So.49th Cosfft, Cicero. BL
Kasdien 10-12 b- 4-7
Hakyrua treė. h- sestad.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6234 So. Namgaasett Avenue
VaL: pirm., antr., ketv. tr penkt
2-7: ieitadieniRJa pagal susitarimą.

Perskaitė "Draugą", duokite jj kitiems.

—
•
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Komunistų autoriai
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APIE TEISI | GYVENAMA PLOTA'
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KAIP EUROPA VERTINA CARTERĮ
Jo prestižas Europoje yra kiek kritęs

PREZIDENTIENES PRANEŠIMAS PREZIDENTUI
GRA27NA KRIV1CK1ENĖ

Veikli prezidentienė Rosalynn cialiose iškilmėse Baltųjų rūmų
Carter,
per 15 mėnesių būdama rytinėje salėje buvo susirinkę
Kaip jau patirta, penkiadie- ma tikėti J. Avyžiui. Jis yra LeBaltuose
rūmuose, yra turėjusi apie 300 asmenų, dirbusių ir pa
P. GAUČYS
rių ir diplomatų. Jie buvo verti
Aplamai imant, europiečiai ne
niai arba ilgadieniai turistai ne- nino premijos laureatas, o tuo
narni kaip neatsakingo ir nai rekordiniai daug susitikimų ir pa rėmusių šį darbą. Jie suėjo iš
•labai daug ką sugeba pamatyti tarpu V. Alseikos komunistai net labai mėgsta amerikiečius. Do
vaus Sovietų padorumu pasitikė sikalbėjimų su įvairių grupių žmo klausyti Rosalynn Carter oficia
lerio
vertės
kritimas,
metams
pra
okupuotoje Lietuvoje. Nedaug į enciklopediją neįtraukė, nors
nėmis ir žurnalistais. Ji pasakė laus pranešimo prezidentui apie
pagrindinę
reikšmę
jai
turi
Wajimo pasėka.
jie tesugeba ir grįžę papasakoti, enciklopedijoje apstu įvairių mel- ėjus po prez. Carterio valdymo
daug turiningų kalbų ir suruošė komisijos nuveiktus darbus (per
Paprasčiausia, jie nepajėgia pa- žėjų ir traktorių, sušaudytų ir pradžios, davė gerą progą valsty shingtono padaryti tokie ar kito
Pasaulinės politikos srityje JAV iškilmingų priėmimų užsienio vienus metus), pateiktus pageida
matyti okupacijos, ką daug ge- vėliau rehabilituotų didesnio ar bininkams bei komentatoriams kie sprendimai. Taip, pvz., pra
ambasadorius prie Jungt tautų, svečiams ir amerikiečiams. Dau vimus ir nurodytus trūkumus. Iš
riau pamato kitų kraštų žuma- mažesnio rango komunistų. J. ivertinti Carterio administracijos eitais metais Europos kari
A
Young Vakarų valstybių dip giausia dėmesio ji skiria psichi pranešimo aiškėja, kad labiausia
niai, politiniai ir ūkiniai vadai
listai, nors nemoką lietuvių Avyžius rašo apie vieną veikėją, sėkmes ir nesėkmes.
lomatams
tapo Carterio adminis
kalbos, bet moką stebėti gyveni- prašantį kitą veikėją, žinomą
Europiečiai visad JAV vertino entuziastingai sutiko žinią apie tracijos beatodairiškumo ir nesu niai sergančų, nepilnai išsvys- apleisti tos rūšies asmenys gyve
čiusių vaikų, alkoholikų, narkoti na kaimuose, mažuose mieste
mą. Tačiau labai daug galima skulptorių protekcijos: "Tai labai su beveik neslepiama tėviška glo išvystymą skraidančios (cruise)
gebėjimo
tarptautinėse
padėtyse
kų, senelių, bedalių žmonių gy liuose, varginguose rajonuose, o
sužinoti iš pavergtosios Lietuvos proziškas dalykas — buto klau- ba vyro, besikalbančio su daug raketos, joje matydami idealų at
tvarkytis
simboliu.
Daugelis
jų
dymui ir jų būvio pagerinimui. taip pat ir etninių grupių žmonės.
spaudos, nekalbant jau apie po- Simas, tačiau šiuo atveju nuo jo žadančiu, bet karštu jaunuoliu. sakymą į jų pačių strateginių
nenorėjo tikėti savo ausims, iš Ji yra garbės pirmininke prezi
grindžio spaudą. Jeigu kai kas priklauso kelių žmonių likimas, 2inia, europiečiam
ginklų
problemą.
Pranešime nurodoma, jog bū
praradus
girdę jį kubiečius pavadinus "Sta dento paskirtų 20 įvairių profe
gali teigti, kad okupuotos Lietu- O šituos žmones, dėl kurių no daug medžiaginių turtų ir politi
tų reikalinga paskirti apie 100
Skraidanti raketa būtų pigus bilizuojančiu elementu" Afriko sijų žmonių komisijos, (kuriai tal milijonų dolerių, kad būtų gali
vos pogrindžio spaudoj gali būti riu pasirūpinti, tiesiag apmovė nę galią, sumažino tą jų polinkį
je. Vienas neutralus diplomatas
kurių teigimų per aštrių, tai pa
jiems skirtą butą už kyšį ati- amerikiečiams patarinėti ir juos išsprendimas, tačiau Europa su pastebėjo: "Tai, ką vyras sako kininkauja dar 450 žmonių), va ma įsteigti nauji gydymo cent
sirūpinus
JAV
nenoru
ją
parduo
dinamos "President's
Commi- rai, pagerinti esamieji, kad būtų
čių okupantų spaudoj dažnai tie davė kitiems". Taigi už kyšį, gal kritikuoti. Tas polinkis nėra vi
apie Rodeziją ir Pietų Afriką, ssion on Mental Health". Ta ko
ti
savo
sąjungininkams
ar
bent
galima paruošti atitinkamą per
teigimai, kad ir netiesiogine pras- už kokį amerikietišką drabužį, sai dingęs, nes jam reikštis ska
prilygsta degtukų mėtymui į pa misija įsteigta 1977 m. vasario
sonalą, pagelbėti šeimoms ir ma
me, patvirtinami. Reikia mokėti atidavė kitiems, nežiūrėdami Al- tino tokie įvykiai kaip Vietnamo jiems duoti techniškų duomenų
rako statinę". Dabartiniu metu 17 d. Šiam reikalui prezidentienė
skaityti tarp eilučių, o kartais toji seikos išgarbintos konstitucijos, karas ar legenda apie CIA nevar ir planų kaip ją vartoti.
žoms grupėms žmonių, besirūpi
europiečiai stebisi, ar Youngo yra paaukojusi 300 valandų, daž
1
spauda kokio nors romano veikė- Ir toliau vienas veikėjas, negau- žomą visagalybę.
nančių tokiais asmenimis. Reikia,
Nuomonių skirtumai
kontraversinių pareiškimų suma nai pirmininkaudama posėdžiuo
jo lūpomis ir tiesiogiai viską pa- nąs buto, skundžiasi: "Treti mekad tos rūšies ligoniams gydyti
1977 m. paaštrėjęs Europos
Pusmetiniam NATO posėdyje žėjimą reikia priskirti jo paties se, išklausydama komisijos narių būtų teikiama "medicaire ir mesako. Komunistinės Lietuvos žur- tai eilėj. Einama ir einama, žada ginčas su JAV apėmė daugelį gy
JAV gynybos sekr. H. politiniam subrendimui, ar kad
nalistai yra įpareigoti rašyti tik ir žada o kaip nėr, taip nėr. Na- vybiniai svarbių sričių. Faktas, Į Briuselyje,
g ^ m ir valstybės sekr. C. galų gale prezidentas sugebėjo ir pagelbininkų pranešimų, ku dicaide" parama.
režimui palankius straipsnius, ta- mų tiek statoma, žmonės gauna kad Vakarų Europa nesurado
riuos jie savo ruožtu patiria ats
Prezidentas,
išklausęs pirmi
čiau beletristikoj jau galima kai naujus butus o mums nėr. Net už sprendimų savo pačios proble Vance mėgino įtikinti sąjunginin savo draugą sutvardyti.
kirose krašto vietovėse, instituci ninkės Rosalynn Carter praneši
ką ir tikroviškiau atvaizduoti, pinigus negali žmogus įsigyti bu- moms, nė kiek nesuminkšti kus, kad jie neturi pagrindo rū
mą, padėkojo visiems dirbusiems
Prez. Carterio Vidurio Rytų jose, žmonių apklausinėjimuose.
pintis. Nesvarbu kokie bus nusta
Lygiai taip pat liūdnoji komu- to. Ar tvarka?"
tokį naudingą darbą, pabučiavo
Balandžio
m
ė
n
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dieną,
spė
politika
buvo
kritikuojama
iš
de
no jos priekaištų tono. Bet taip tyti skraidančiąja! raketai išvys
nistinė tikrovė šiek tiek atsispin,
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Paskui Avyžius vaizduoja po- mybės
pat nesumažėjo
jos pruaausobų šalininkų: Izraelio draugai,
nuo JAV irjausmas.
Euro
1
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Kalbi butų skynuje: Kaip drau pa vis tebekaltina Ameriką, kad II sutartyje. Jie veiks tik trejus kaltina Carterį, kad jo veiksmai ką bijo 1973-74 m. naftos krizės Tarpe dirbusių prie šio kilnaus
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-_^ gu Stundžių buto reikalai, klaumetus, kurie bus panaudoti
Amenkos lietuvių komunistų .
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.
... .
pasikartojimo ir
priekaištauja, darbo teko sutikti Baltuose rū
, ., -. . „T
.. „ , , , v . siu ar daug per metus pasistūmė ji nedavė laisvam pasauliui tin skraidančiai raketai galutinai pa ir pareiškimai esą palankūs ara
laikraštyje Laisvėje balandžio
.
. \\7
i *..» n i i kamo vado, atskleisdama kokią
bams, ypač palestiniečių valsty kad amerikiečių arabų naftos rei muose Galiną Suž'edėlienę, kuri
ruošti ir jų pakankamai pa
n J i -J • -v .
-i
• i
pne naujo buto raktų? Pasiknaibės įkūrimo atžvilgiu. Tuo tarpu kalavimas 1973 m. suteikė ara Katalikų universitete dirba, tal
gaminti. Tačiau europiečiai tais
7 d. laidoje iš Amerikos \ oku- . .
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arabų šalininkai tvirtina, kad bams progą "naftą paversti gink kininkaudama šios srities profe
pažadais
netiki
ir
bijo,
kad
JAV
Alseika Tparašė
straipsnį
"Teisė
į
7T
,
t .
siojo;
pavarte drauge,
toks ir linamųjų gyvenimas: jų šeimų
Carteris, kaip ir ankstybesnieji jo lu". Nūdien padidėjusi Šiaurės soriui.
taip, popieriuose,
didžiai gerbiamas
- Sovietų SALT II sutartimi ne
gyvenamąj;
plotą
Jamešnipas
auto- . 7 .hmQ
^ . r^ - v ^.
puotą Lietuvą
nuvykęs
T . .,.
pirmatakai,
esąs, kapituliavęs žy jūros naftos gamyba bei ūkinė
kančia, j ų nuolatinis mirimas;
nus
ginasi, ~koks
laimines
Gyvenimas
Aic-sv- '•« - ~ ^ 1 So- t *^ * s , ^girdi, ^eiles numeris.
Kaip gi* & jų telikę tik kaulai su už būtų užstatyta Vakarų Europos dams ir jų pakalikams". Kaip ir krizė sumažino arabų naftos įve
vietų Rusijos ir jos pavergtų tau- n a ^
^
^ tempta a n t jų oda. Jų "visas atominė apsauga nuo Sovietų daugelyje kitų sričių, taip ir šioje, žimą. Tikimasi, kad esamoji pa
Q SttmčE
KELIAUJANTI
puolimo. Salia to, europiečiai bi
tų žmogus, nes jis turjs teisę Į ^
^
gyvenimas susiveda į vieną la jo, kad prez. Carterio nutarimas jis nuolat svyruoja ir keičia savo dėtis išsilaikys kokius trejus me
MARUOS
STATULA
gyvenamą plotą, b e * ps n m .
^
^
^
fe
mentacija... Išlaižiau šaukštą nestatyti bombonešio B-I ir su nuomonę. Pasakęs ką palankaus tus. Tačiau vyrauja įsitikini
moka uz tą plotą ir kaip daug ttyį
Nuo balandžio septintos ligi
i r m a feutus d u o d a m e
kaip šuo i r įsidėjau į kišenę..." laikyti neutrono bombos gamy arabams, tuoj susilaukia spau mas, kad, jeigu JAV nepaliaus
ton mokėti kapitalistinių kraštų d ^ ^ J ^ a s m e n i m S b 0 Jfi$ „
Sugrįžusių kalinamųjų kartais bą, o taip pat amerikiečių pasi dimo iš Izraelio šalininkų ir savo beatodairiškai eikvoti naftą, ara gegužes keturioliktos dienos Fagyventojai. Kadangi realybe yra J g ^
^en* medalį ar garnebepažįsta jų kūdikiais palikti kliovimas vien skraidančia rake nusistatymą keičia ar suktai ki bai suvaržys jos išvežimą ir dar timos Dievo Motinos Marijos
visai kitokia, butų problema yra u $ ^
^
a l ė t u m ė t e įro _
labiau ją pabrangins.
baltoji statula maldingoje ke
vaikai. Kalinamasis kartais sė ta nebūtų pražūtinga klaida, pa taip aiškina.
laba, sunki, tai autorius griebia- d
^
^
^ ^
metus
di kaip tarakonas, ilgai įsmei našia Hitlerio puoselėtai vil
Carteris taip pat buvo smarkiai Europos ekonomistai nepaliau lionėje aplankys daugiau negu
si tarybines konstitucijos, kun, ' pirmyn?"
20 kraštų trijuose pasaulio kon
kaip žinoma, yra, anot ^ J į c a g o
^
^ - ^
^ gęs akis į vieną tašką. Bet kuo čiai sunaikinti Angliją V-I ir V— kritikuojamas už jo laikyseną ja tvirtinę, kad JAV milžiniški tinentuose. Didelės tikinčiųjų
{ A
tamsesnė kančios naktis, tuo 2 raketomis.
vienoje svarbiausių šio dešimtme deficitai ir nepaprastai didelis
Tr^une
parašyta ne žmogui d a m a $ tik k o m u n i s t
enkave_
minios išlydėta iš Fatimos, Die
arčiau
Dievas.
padėti, bet žmogui.engu. Alseika d į s t ^ š n i p a m
Bet ne vien ginčas dėl skrai čio apraiškų — eurokomunizmo naftos įvežimas buvo tikra dole vo Motinos Marijos statula da
fc
vaAėe^aL
Siniavskis atskleidžia enka
atžvilgiu. Komunizmo žinovai rio vertės kritimo priežastis. Jei
cituoja konstituciją, kuri "užtik Bet Alseika tuos, kurie taip rašo,
vedistų klastas: tie apgavikai dančios raketos ir neutrono bom tvirtina, kad reikia turėti daug gu dolerio kritimas nebus sulai bar y r a vežama į JAV-bes, iš
rina valstybinio ir visuomeninio
vadina melagiais. Taigi pagal Al- j prie vieno kunigo prikabino se- bos nervina europiečius. Ne daugiau duomenų, kad tikrai kytas, arabai tikrai pakels naftos kur vėliau bus nuskraidinta į
butų fondo -vystymą ir apsaugą",
seika ir Avyžius yra melagis.
J sėlių nuotraukų ir jų specialus seniai įvykdyti CIA "valymai" nustatytum jo reikšmę. Prez. Car- kainą. Taip įvykus, nukentės vi Japoniją, o iš ten į Pekiną ir
bet taip pat primena: "TSRS pi
•
Šanchajų. Vėliau statula aplan
korespondentas turėjo daryti nenudžiugino rimtų komentato- teriui nebuvo reikalo kištis į Ita sos Europos valstybės.
liečiai turi rūpestingai prižiūrėti
Jeigu kas paskaitytų okupantų spaudai nuotrauką to '*pasileikys
kai kuriuos Tolimųjų Rytų
lijos vidaus reikalus, nes italų ko Dolerio kritimas daro Europai
jiems suteikta gyvenamąjį splo- pasigyrimus ir jei kas patikė
kraštus,
Artimuosius Rytus ir
dusio kunigo". Tačiau kunigas
munistai, neįeidami į vyriausy dar ir kitą skriaudą. Jis atpigina
tą".
tų tais skaičiais, gautųsi nepap pratarė komunistų prokurorui:
bės sąstatą, remia krikščionių de JAV gaminius ir pabrangina Eu Šventąją Žemę, o iš ten sugrįš
Žmogui engti konstitucija ne rastai vienas kitam prieštarau
"O
kaip
jums
patiktų,
jeigu
kas
mokratų sudarytą vyriausybę, ropos gaminius visam pasaulyje. atgal į Europą, kur aplankys
pasitenkinęs V. Alseika rašo: "Jei jantys teiginiai. Negalima vadi
o Prancūzijos komunistams, pra Todėl Europai dar sunkiau ap Romą, Vieną, Varšuvą, Buda
kas kalbėtų ar manytų, (o tokių nnamos
^Sąjungos šmeižti,
.^^ jūsų dukters nuotrauką taip
a m o s TTarybų
fc
laimėjus praėjusius rinkimus, pra mokėti arabų naftos sąskaitas. peštą, Pragą, Berlyną i r kitų
pasitaiko) kad butus gauna trk bet
, _ ir
_. tikrovės
^
/ . negalime vaizduo pakabintų ant kokio vyro kak
lo'"
Fotografavimas
buvo
at
ėjo Prancūzijos vidaus ir užsienio Doleriui krintant, kyla vietinė kraštų sostines. Fatimos Dievo
partiečiai ir privilegijuoti žmo ti, jeigu ji nepalanki Sovietų Ru
šauktas.
politikos sukairėjimo pavojus.
valiuta, ir dėlto kitų kraštų eks Motinos Marijos statulos mal
nes kaip kalbėjo nusenęs "Draugo sijai. Bet kartais Sskirtiniai as
Dabar Siniavskis, atkalėjęs ?
portui sunku rungtyniauti, susi dingąją kelionę aplink pasauli
bendradarbis Galva, tai sakytu menys gali parodyti gyvenimą
Trintis dėl ūkinių klausimų.
metus,
gavęs
leidimą
e
m
i
g
i
w
me
daro prekybos deficitai ir pini surengė Pasaulinis Fatimos są
toks meluoja per a** ar J g k o k s
Į~ Rusijoj yra. Ati, gyvena Prancūzijoje, kur
Bet dabartiniu metu ūkiniai gai tampa mažiau vertingi. Eu jūdis, jungiantis daugiau negu
visai nusirašo. Ne, butai suteilaureatas tai Paryžiaus universitete dėsto
įami pagal galimybę, visiems ir v,. vyžius kaip Lenino
^
klausimai daugiausia sukėlė try- ropos susirūpinimą ir blogą nuo 20 milijonų tikinčiųjų įvairiuo
literatūrą, ir estetiką. Nobelio
nimosi Vakarų Europos ir JAV taiką didina dar ir nebuvimas se kraštuose. Maldingosios ke
si moka nuompmigius pagal plo- g e l i ' s g Vakarų, turi meluoti.
laureatas Saul Bellow jį vadina
lionės tikslas — per maldą i
santykiuose. Europos valstybi JAV fiskalinės politikos.
tą — o tie mokėjimai pasakiš- °
^»
"vienu iš protingiausių, origi
ninkai
yra
įsitikinę
ir
viešai
pa
Dėl šitų ir kitų smulkesnių Švenčiausiąją Mergelę Mariją ir
kai maži".
Kova dėl butų pavergtoj Lienaliausių
ir
žymiausių
dabar
Taip rašo V. Alseika, o tačiau tuvoj yra didelė, tai matyti iš
JAV prezidentas Jimmy Carteris brėžė, kad amerikiečių besaikis priežasčių, prez. Carterio ir JAV per atgailą sužadinti žmonijoje
ties
rašytojų'';
su
jo
kūryba
pavergtos Lietuvos š.m. Perga- pavergtos Lietuvos spaudoj skelir jo vakarinis sąjungininkas V. energijos eikvojimas yra visų di prestižas europiečių akyse yra dvasinį atsinaujinimą ir drauge
pasiryžimą siekti taikos.
/ . Pr. | Vokietijos kancleris W. Schznidtas džiausias blogis. Europa visą lai- smukęs.
lės 1 nr. spausdinamame romane biamų smulkmenų, bet apmoka- verta susipažinti.
"Chameleono sparvos", J. Avy- mi propagandistai, užsieniui skiržius rašo visai priešingai Tiesa, tose žiniose, turi rašyti visai priemisinginėm, bronzinėm kojom... Kabančios, svyruo-j nagiška, hipų išpiovimai griežti, lyg skulptūroj, bet
Avyžius tai mini romane, bet ko- šingai. Gaila, kad pavergtoj Liejančios... Jis apėjo visą skyrių, kaukšėdamas padilu-į veidas ir visa galvutė dvelkė moterišku švelnumu.
munistiniame pasaulyje romanai tuvoj mūsų broliai turi kovoti už
šiais batais. Už lempų margavo įmantriais rėmais pa Linksta pečiai išdavė jos nebe pirmą, ir gal nebe antrą,
pateikia tikrovinius vaizdus.
erdvę gyventi. Kaip jie turi kovoveikslai; ant plačių sienų neono atspindžiuose viliojo jaunystę. Tai moteris, nebepatraukianti žaismui, gal
*
ti už daugelį kitų buitinių dalykų.
praeivį nepasiekiamų šalių vaizdais, gražuolių figūrom, tik — draugystei, atramai. Ir, vis dėlto, kaip jos ne
Mūsų atveju labiau būtų galiALB
margaspalviais abstraktais. Sustatyti paveikslai ant matė iki dabar? Paprastai, jo akį užkliūdavo kiekvie
Romanas
grindų gundė: imti juos ir neštis. — Taip arti prie pra nas naujumas; stebėti įdomias moteris jam suteikdavo
einančio kojų žvelgė klounas, mirgėjo miesto bokštai malonumo.
Spaudoj ii gyvenime
ALi: BOTA
ir žalios lygumos. Visų rėmai padaryti iš balto — si
Žvilgterėjo į laikrodį, poilsio pertrauka jam bai
dabro, arba gelsvo — aukso, —imitaciniais medžio
1
gėsi.
Dar atitraukė žvilgsnį veidrodžio atmuštas vei
NAUJAS SINIAVSKIO VEIKALAS
išdrožinėjimais papuošti, gražiai mirgą akiai, nekenks
1
das; ji šypsojos, kalbėjo su nauju pirkėju, švelniai
"A! I š kur $ ? Įdomu, įdomu— Tikrai! Žaviuosi.." mingi ir turtingesniųjų kambariams. Kainos prieinamos, mostelėjo ranką.. Pakėlė sunkų lempos gobtuvą, atro
Plačiai pagarsėjusio Rusijos i rytas Dubrovlag stovykloje nebet, kadangi paveikslų meninė vertė abejotina, vistiek,
dantį lyg klostytas sijonas... Tur būt, neseniai dirba,
disidento Andrei Siniavskio vei toli Potmos (apie 300 mylių — Keitėsi Almio žvilgsnis.
—
per
aukštos.
Kas
juos
pirktų?
Be
skonio
turtuoliai,
"Geh
zum
Teufel!"
—
Akimis
pastūmė
nepažįs
— mąstė jis, — jei tikrino kainas iš po gobtuvu pri
kalas 'A Voice from t h e Cho ouo Maskvos), jis rašė laiškus
rus" neseniai išėjo iš spaudos ; savo žmonai. Iš tų laiškų iš- tamąjį. Mąstė ji visada vokiškai. Ilgai nieko neištarė. ar į meno galerijas įžengt nedrįstą beturčiai? Jis krai rištų kortelių. O gal trumpažiūrė? Lenkėsi dar kartą,
Pagaliau, pataisiusi ilgos lempos kainoraštį, su profe pė galvą, akimis gaudydamas įvairias smulkmenas, pakėlė kortelę, šypsodama sakė kažką pirkėjui... Profi
anglų vertime. Išleido Farrar,; traukų ir sudaryta ši knyga.
jam asmeniškai nesvarbias, bet labai reikšmingas lis išnyko, ir vėl subangavo plaukai, siauri pečiai atsi
sine
šypsena išmetė žodžius:
Matyt, jog jam teko kalėti
Straus and Giroux leidykla
'Blue Company" prestižui ir naudai. O, kiek čia pri tiesė; visa ji smulki, miniatiūriška... štai,jau ji su
—Can I help you?
New Yorke 1977 m., 328 psL, kartu su lietuviais, kad knygo
grūsta
reikalingų ir, atrodo, nereikalingų dalykų! Pa kiojosi greitai, linksėjo galva... Perka! Žilas ponas jau
—
Gal
būt...
—
Jis
ištarė
negarsiai.
Ir,
po
kelių
je
dviejose
vietose
mini
lietu
$10.00. Išleista jo žinomu Abčiam
skyriaus
gale kabojo veidrodžiai. Slegiamas me ima iš kišenės piniginę, traukia banknotus... Da
ram Tertz vardu. Anksčiau šis vius. Vienoj vietoj aiškina, kad sekundžių, — linksmiau: — Ką gali žinoti! Bet aš čia
lancholijos,
nejučia
stabtelėjo prieš stiklo masę; tar bar ji pildys pardavimo lapelį, užregistruos, įdės pini
veikalas pasirodė rusų i r pran lietuvių kalboj "gyvatė" ir "gy dirbu, ateisiu ir vėl._
tum šešėlis, arba — didelė šviesų tvane tamsi ske gus... Jis nusisuko. — Juk tai buvo tik paprasta, bana
cūzų kalba, o dabar vertimą į vybė" tari tą pačią šaknį.
— O! — Jos veidas nušvito labai trumpa nepro- veldra.
li pardavėja...
Abudu
žodžiai
lietuviškai
ir
iš
anglų] kalbą parūpino K. F .
fesine šypsena. Pažvelgus į jo atlapą, susijuokė:
spausdinti (163 p.), kitoje vie
Lyon ir M. Hayward.
Jau leidosi judančiais laiptais, nusinešdamas vaiz
— Jūsų darbo ženklelis! Atvirkščias^.
įsižiūrėjo. — Tai jis pats. — Aukštas, atlošta
Siniavskis, Gorkio Pas-auli- toje kalba apie lavoninės pri
dą
ir
stengdamasis jį parniršti Tokių vaizdų — kas
Jis čiuptelėjo plastikinę plokštę:
galva, bet kiek įtrauktais pečiais. Tamsūs ir jau sidabru
nės literatūros instituto narys, žiūrėtoją ir mirusių skrodėją
dien — dešimtimis. Nėrė laiptai žemyn, apačioj po
Ačiū. Uisimnegu,
tada skubu, nepataikau...
rašytojas, dėstytojas, Pasterna lietuvį "Koralis". Jį vaizduoja — Atsegė, pasukinėjo; kreivai pritvirtino prie atlapo, išvingiuoti plaukai, minkšti, linkę banguotis. Akių vieną pakopą išnykdami. Taikė senesnieji koją kad ne
spalva? — Kažkas tarp mėlyno, žalsvo ir pilko. Atsko gerbėjas, atšalo nuo komu- neigiamai.
vėl žvelgė į jos veidą: — Dabar — gerai?
paMai keitėsi nuo įvairių drabužio ar kaklaraiščio užkliūtų judančios susidūrimo siūlės; šokinėjo vaikai,
Apskritai — visas veikalas
nizmo, kai Chruščiovas iškėlė
Ji nieko neatsakė: tartam jo čia nebūtų. Jos spalvų. Ir sugavo save: per ilgai grožisi aukštu savo lenkdami sliuogiančias pakopas, kartais visu kūnu už
Stalino nusikaltimus. Jis Ab- tai mozaika iš jo svarstymų,
siguldami ant turėklų ir nučiuoždami. Sklido krautu
ram Tertz slapyvardžiu pradė minčių, kasdienio gyvenimo žvilgsnis, atitrūkęs nuo nepažįstamojo veido, klajojo ūgiu. Būtų jau pasitraukęs, bet iš tolo veidrody atsi vėj kalėdinė muzika, mirgėjo laiptuose ir takuose vei
jo Paryžiuje spausdinti savo faktų, perskaitytų knygų ap virš apšviestų lempų. Gražiai išlenktos lūpos dvelkė mušė ir jos profilis, šviesus, dailus, nors liūdnas. Jos dai. Slinko susirūpinę seniai, juokaudami vaikščiojo
straipsnius, noveles. NKVD iš tarimų; perteikiami sakiniai iŠ išdidumu; kaktos ir poakių raukšlės slėpė skausmą plaukai subangavo aukso atspalviais. "Tikriausiai, skaisčiaveidžiai, bėgiojo išdykaudami vaikėzai.
Jis pasislinko toliau, palikdamas ją vieną Nu plaukai savi. Jai netiktų joks perukas", — praskrido
aiškino jo slapyvardi, 1965 m. kitų kalinių pasisakymų. Neiš
areštavo ir nuteisė septyne- vengta ir vulgarumu, bet šiaip šviestas Šatenės profilis — lempų sarsrvboje... Jvai- mintis, tartum iis pažinotu ia seniai, ir Iv* nns1m*T"-idm OA..6*.-/ .
rksne metams kalėjimo. Uždą-1 gana jautriai pavaizduotas k*-1 riauaioa temposi Didelės, storos, slaptingais cobcuvaia,. tu, apie curutinių piaujcu pritaikymą. Nosis — me* va*

^nevėlai ros

ORABG

>.fv Vetvirtp omenis.197S w . ««p*»Tfeėj»!e%.

ii«.
bai dosni įvairiems tauti
ir kultūriniams reikalams
skaičiavus pasirodo, kad
nixo
Lietuvių Bendruos
kiekvienam nariui t e k t ų 5<
jeigu t a s s k i r t a s aukas
nors proporcingai padalyti
žin, ar kuri kita apylinkė
tų pralenkti phoeniksiečių
numą. ( N e p a r a š y t a ,
kie
skirta lietuvių spaudai. R

~* ~

TRUMPAI
"Soč

— Felicija Kojelieaė jai
Čia
savaitė k a i serga- B u \
Iš spaudos kooferenc jos su Aloyzu Jurgučiu. Iš k.: Kana i o s senatovusi
lengvą širdies a t a k ą .
rius Rheal Belisle (S idbury), Aloyzas Jurgutis. Viktoras ]:*rišeeponka
Nuotr. Li ido Giriūno v e ž t a į ligoninę buvo pagi
ir Juozas Danys
nuolatinėj s l a u g i ų i r da
priežiūroj.

KAI IAD0S ŽINIOS
Toronto, Ont.
SPAUDOS KONFI
S U A. JURGI

ji Anapilio sodybos stal y b ų komplektą: Anapilio didžiuL l salę, nauRENCIJA jai pastatytą Lietuvos; Kankinių
vardo šventovę,
kle boniją bei
ČIU
"Tėviškės Žiburių" n >dakciją ir
landžio tnė- spaustuvę. Svečius visu r apvedžioko i Kanadą jo ir paaiškinimus šute ikė Anapi- Į
konferenci- lio sodybos tarybos pirmininkas
• viešbutyje, Antanas Rinkūnas, Lie tuvos Kan- į
kinių parapijos klebi >nas kun. j
ilbėjo apie Petras Ažubalis, "Tėvi škės Žibuėtį ir rūpes- rių" redaktorius kun. d r. Pr. Gai
Ižia io ž m o - da ir visuomenės ve£ vėjas Aug.
s Dainos iš-1 Kuolas, kuris svečius v ežiojo savo į
[urgutis pa- mašina.
los piliečiai > Į simpoziumą buvo a tvykę daug i
ale. Jis sakė, i lietuvių iš Hamiltor LO, Delhi,
iąjungai \ i s \ Oakvilės, Bramptono.
jtartį. Ž m o - i
Simpoziumą neilgu, bet n u o jokių politi-Į širdžių žodžiu atidarė L i e t na; seka ir vi- į m ų v-bos visuomeninės ; veiklos k- j
itai. Jie bau-į j ^ pirmininkas T . Sta nulis, tolieš. dukrelę į! m e s n i a m simpoziumo pirmininlokyklą. Vi- j avimui pakviesdamas d r. L K r i a u !
Ibėiimus išičeliūną. Pastarasis l a bai gyvai ir
X}B kontro-įįtin reikšmingai
kor idensuotais
usinėja M a - bruožais pristatė pask aitininkus.
r kodėl.
o paskaitininkai —
neapvylė i

Aloyzas Jurgutis b
nesį pirmą kartą atv]
ir dalyvavo spaudos
joje Chateau Laurie
Ottavofe.
A.
Jurgutis
k
savo nelaimingą pac
čius. Sovietai neišiei
n o s Marijos ir duktė
važiuoti į Ameriką,
aiškino, kaip Kana
gali padėti šiame rei!
kad reikia Sovietų
priminti Helsinkio s
n a ir dukrelė neturi
n i ų paslapčių, bet js
saip vargina KGB age
gina motiną, kad iš1
specialią rusinimui J
sus telefonu pasik;
Amerikos su šeima ]
Kuoja ir vėiiau iškl<
riją, kas buvo sakyta
"Ottawa Citizen žurnalistas | klausytojų savųjų tem ų gvildė- \
Patrick Best plačiai aprašė d i e n - į n i m u . N a u j ų ir nežin o m ų daly-!
kų apie Lietuvos laisvi ;nimo bylą •
1
• Helsinkio — Belgrado konferen-'
;
cijų šviesoje jie neiškėl ė, nes mū- |
Į siškė spauda apie k onferenciją!
daugiau rašė negu JA1V ir Kana
dos angliškieji laikrašči lai.
Simpoziumo paskaiti rankai kal| bėjo visiškai į temą, buvo gerai j
pasiruošę, parodė pui kią minčių
į logiką ir kalbos dikcij ą. Jie kvie
tė ir kanadiečius lietui si us jungtis
i bendrą pasiruošimo darbą sekančiai 35-kių valstybi u konferen"
eijai tuo pačiu reikalu, . Konferencija įvyks už poros m etų (1980) !
Madride. Ispanijoj, k ur, atrodo, j
rtheal
Belisie,
!bus
palankesnė dirva pasireikšti į
Kanados senatorius
muz. A. Jurgutis Nu įtr. L- Giriūno pabaltiečiams bei kit ų pavergtų'
kraštų atstovams,
raštyje spaudos koni -rencijos disT klausimus buvo įsijungę Rinkusijas ir patalpino urgučio foto- kūnas, Karka, Šileika , Usvaltas,
grafiją
Barakauskas, Jagelavi čius, BasaSpaudos konferen nją suruošė j i y k a s ir keletas kitų.
Viktoras Prišcepior ka, Ottavos
p r a ays Alšėnas
pirmininkas Marijc > ir D a i n o s j
šalpos
komiteto
Ottavoje. A.
Jurgutis
dalyvavo
pasikaibėjime SJOH televizijc e Ottavoje ir
taip pat kalbėjo per C B C vaistybirų radiją.
Rūfc Ona Siūlytė
L B SUSIRINKI

MŪSŲ koloiiiiose
Phoenix, Ariz.

SIMPOZIL MAS
Toronto. C»nt. 1S
džio 30 d., 3 vai. 30 i
ronto Lietuviu
N
tauto Didžiojo m e
Visuomeninių ryšii
suruošė simpoziumą
tuvos laisvinimo b]
— Belgrado konf<
soje".
Simpoziumo
pi;
dr. Leonas Kriaučel
tininkai — d r. K.
Blinstrubas ir dr. K.
šį simpoziumą
visuomeninės veiki
Simpoziumas, reiki
buvo itin sėkmingas
mėjimas torontiečių
gana didelis. N e ž i ū r
čią dieną b u v o ir d;
gfmų Toronte, j si n
si rinko
pilnutėlė
Vytauto Didžiojo m
rontiečiai lietuviai h
vynės laisvinimo rei
Svečiai iš Ameril
dalyvavo 11 vai. p*
tuvos Kankinių švi
p o pamaldų apžiūri

•••a

ItA.

•

— F ? a a * ?Jcnas?ds per ^
k a s t u r ė j o didelę autom<
avariją. Sunkiai sužeistas
p a g u l d y t a s į Lincoln Mem
ligoninę.
S u ž a l o t a koja, t
k a d j ą s u t v a r k y s i r nen
amputuoti

clyt>ilio
»uvo
)rial
kiši,
ikės

— B r u n o 3fDhis tu^j po Vel y k ų t u r ė j o a t s i g u l t i į ligoi inę.

C L A S SI F I E D
KM A L

MSSCELLANW»HJ»

P L U M B i NC

1 8 1 A I S

Budraitis Realty (k).

Mos s u 50 kitom namų pardavi
Vonių, virtuvės sinkų ir vandeŪS
šildjrtuvų specialistai. Virtuvės ir mo ištaigom aptarnaujame pietva
karių Chicagą — tas daug pagrei
vonios kabinetai. Keramikos ir i
S T A I G I MIRTIS
plytelės.
Glase blocka Siafc36 tina pardavimą ir pirkimą.
— A . a K o t r y n a R u k š t e tene vamzdžiai išvalomi elektra. G aNORINTIEJI
( K a t h r y n R u k s ) , 7 8 m e t ų 1 etu- lite kreiptis nuo 7 iki S vai. ryiio
PARDUOTI AR PIRKTI
arba po 5 vai. vakaro.
trearba išnuomoti botą
vė, balandžio 2 1 dieną st u g a
y gaSERAFDiAS
— 6S6-29C0
me»
m i d ė širdies liga. P r i e š 9
be jokio įsipareigojimo skambinkit
NuI iš
mums.
tais
j^.
a
t
v
y
k
o
į
P
r
o
e
n
b
Ldyta
Taip pat, abejojant dėl tarimo
ctarų D e t r o i t o , k u r t u r ė j o sėkm n g ą
DRAUDIMO,
ar norint apdausti
bizn|.
NAMĄ, AUTOMOBILI, GYVYBĘ
KILIMUS Nt BALDUS
ir SVEIKATĄ maloniai jums pa
tarnaus

t

V A L O M E

'ATRICIA MAŽU
UDŽIŪTe

Gyveno Chkago, n i i ois, \tarquette Parke.
M5rė geg. 9 d.. 1978, r vai. vak., sulaukus 6 7 m. amž.
Gimė S^rmgfield, 111 nois.
Pasiliko dideliame nu iūdime sūnus Walter, maru Andreea.
duktė Fran Orchard, žea as Don, 2 anūkai Andrew ir Deborab
Maži!, brolis Alex Liūdžii s su žmona Helen i r kiti giminės,
draugai ir pažįstami.
Kūnas bus pašarvota i ketv., 4 vai. popiet Lack-Lackawicz
koplyčioje, 2424 W. 69 S reet.
Laidotuvės įvyks pen :tad., g e g . 12 d. iš koplyčios 10 vai.
ryto bus atlydėta j švč. UL Marijos Gimimo parapijos bažnyėią, kurioje įvyks gedulini os pamaldos u ž velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiam t visus: gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidoi avėse.

! i . BUBNYS -

N.

B 1 4 U»

! • • • • • • • • • • • • • • • • • • » » , . . . «

r

tmHtiwtintttnm»———į•
JfOTAM PUBEilC
IKOOICK TAX STJUVICa

4its»
so. mmtmmi t*, SM-TII
Taip pat «Į«ivi«w^ VKBTTJCAi
OIMTNir; iškvietimai, pildosi
PtLIETTBfia PSAJ5TMAI ir
•ctrokl* blankai.

TELEVIZIJOS
SpalvotM Ir Paprasto*. Radžai,
S t o n o ir Ozo Vėatarorfai
ParaavtaaM Ir Tatoynm*

MI6LIKAS

TV

SSM W mth 8t^ tol. 7M448

424S W. «8rd S t , Chkmgo, fll
767-0600 arta 778-0871
Atdaras apžiūrėjimui šešt. ir sekm.

fieg. 13 ir 44 d.
ono 11 v. r. M 4 v. popiet
2-jų miegamų bungalow su garažu.
Kaina S48.500. Parduoda savinin
kas.

4319 W. 67th Street
L E M O N T E parduodamas 4 5 z
1 3 3 p. s k l y p a s — 6 0 9 Huoston
St
K a i n a $15,000. Kreiptis į
savininką telef. 257-7847.

« • • • • • • • • • • • • • •

Laid. direkt. Steponas C. Laek ir Sūnūs, tel. 737-1213

ItlIlIHHIIIIIIHIIIUHililIiUHUilIUMINM

A. V I L I M A S
M O V I N G
»kup. L i e t u v o j e m i r u s , m ū s ų mielą

ŠARAUSKIENC,
rOSTUS š i o s k a u d a u s liūdesio vau č i a m e ir d r a u g e l i ū d i m e .

Apdraustas perkraustyma
{•airių atstumų
Tet

876-1882

B i r u t ė ū* Vacj-s D z e n k a u s k a i
V e r o n i k a i r J u f g i s JanušaJeiai

576-5996

ll!llll!IIIIHIIIIIIIIIIIIIUIIIIIHIIIUHUIUII
ŪHUIIHIIIimiUIIIIIIUHUHIUtlHinilIlII
PACKAGK EXPRESS AGEJTCV

MARIJA
V e r o n i k a Ir J u r g i s Janulaičiai

acte

NTOKEIKTENĖ

SIUNTINIAI f LIETUVĄ

Labai pa«eldaa|aiitO0 gerom rfiŠ
prekės. Maisto*- Ii J-.uropos aaadai
2608 W. 6* SC^ CbJcago. M. «aM
TEL, — WA a-27*7
IIINIIUUIII

M O V I N G

A. t A. RIM U UTARIENS mirus,
vyrą Vifalį, tėvu Petrą ir Akviliją Maiėtu:
nuoširdžiai užjat čfcme.
Sofija ir Norman Bursiein

ŠERĖNAS perkrausto baldus
kitos daiktus. Ir iš toli miesto k
dimai ir pilna apdraoda.
TEL.

— WA 5-8063

SIUNTINIAI i LIETUVĄ
Ir kitus kraihB
NEDZINSKAS, 4665 Aichor A
Cttcago. ffl. 606S2, t e k C 927-59m

Ivmirių ptekt* fi iinaa-tima
Sial Iš masĘį maOSHn.
OOSMOS PARCELS EXPBE98

Minis seseriai Lei kiįoįe

ANASTA; !UAI USEVIČIEHEI
IRJ 3S SEIMAI
reiškiame niiDŠirda iausią užuojautą ir kartu liūdime.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ

SSSSSL Halsted 9L, OUeago, flL M«
2561 W. «M3U SC, Gbtaaso, HL MC
TataC: a<a-27S7 — a t l —
VaJaattM

PARBĄV1MUI

Ik

das ir Marqa Stašaičiai
Da iut« ir Gastonas Borgogni
Imt i ir Herardas Borgogni

UMmftlIlIMMMMflIlIlIlIlMHtlIlIlHIIIMH

PARDAVIMUI MOTORĄ
Turime 4 motoras, labai ger
me stovyje, kurios galite įag] ti
labai prieinama kaina. Firmų vardai ir specifikacijos yra sekanto

A . t A . VI M

JASAS mirus,

dukrai GRAŽINAI, h ntui JONUI TAIANDŽIŪI, Ame
rikos Lietuvių Tary K>S valdybos nariui, ir visiem:
šeimos nariams reii kiame nuoširdžia užuojautą.

Amerikos Lietuviu Taryba

1. W*^tb«dMnw* motor, S pa*
L5 H J».. 60 cycles, 220-240 T. •
2. KfanMe
60 cvelM.
S. Kimble
60 eydes.

Motor, 1 pfcftsa, % HJP.
220 V.
81&iM
Motor, S Įitoir, 1 HJ K
220 V.
$15J

m
4. Lfloto AJin tadaotioa Motor, s
pbaae, 5 HJ»., 6 0 cytfe, 23044$ v.
TeieiBnuok it§ —

10 5-9500
Vyrui žuvus

mmmtumiimmmmmmmmmnmmmimim

ALDONĄ 1 3 U I N A U S K I E N Ę
VAIKUS ir
užjaučiu.

RKim I0SIUS nelaimėje nuoširdžia

IIIIIIIIIIUIIIIIIII

io*

— 20% — ao<%

ai apdraoda
b4Uo pac

FRANR

ZAP0LIJ

% W«at «Mk Sircat

Voreorka iirmulienė

Triaf. OA 4-MS4

iHHmiiiiiiuiKHiniHni

PLA.7JNKJTE "DRAUOi"-

G U I DE
M S I * W LNTBD

VUtAJ

MEC H A N I C
F.itrope's larg
ment mfg. ne
operation an
& repair rm
Will txain.

s t maflroom equipds for their U.S.A.
tndividual to set-up
ii room eąuipment.

CaU Mr. S d aeider — 629-9100
POSTAUA

1 OSTAGE
— ui

GENERAI
TI
Starting pa;
AppJty in per
MPC PRODi
4206 W
Near Pūku
l o Eonai <

•

•

MBTEBS
••

•

••

M^ą—aM

MACHINE SHOP
AIN EE
$345 per nour.
M O T eaB 583-510*
CTS CORPORATION
nctoria, Cbieago
d & Bryn Mawr)
peortunlty Baiplerat

1ALYS BUMAITIS

M. A, Š I M K U S

Nuliūdę: Suarus, dufe ė, marti, žentas ir anūkai.

B e n d r a s L B narii]Į susirinkim a s Pb'-ęnixe į v y k o balandžio.
16 d. mcrainiečių ka< •alikų salė- į Į
je. B u v o a p y s k a i t a i š pereitų,
m e t ų veiklos, papildjt a LB vai-;
dyba ir s u s i t a r t a dėi l aukų p a - !
s i u n t i m o L . Fondui , Jaunimo j

'8 m. balanlin. p. p., T o 
muose, Vyėje,
ALT-os
komitetas
tema: "Lie- š o k i ų ir dainų švent'
la Helsinkio
B e t o . L B puTTrinia k a s padą-1
rencijų švierė p r a n e š i m ą iš L B i itstovų su-j
važiavimo, į v y k u s i o L o s Angeles. kuriame i š m ū š i Į apylinkės
mininkas
.-.
unas, paskai- d a l y v a v o 3 a s m e n y s . Pagrindi-I
Bobeh's, T. nė p r a n e š i m o minti:> — visur'
pabrėžiamas vienybės i reikalas.
Sdlauskas.
T
š i a i s j o t a i s , v i e t o j pasitrauglobojo L\
s komitetas, kusių dvrc^jų L B nari ų, i valdy-|
V" •Zakaras, i
t pripažinti, bą s u t i k o J^ti
P
i
l
n
a
s
L
B
v
a
l
d
y
b a t sąstatas;
:r juo su=;:dotarpe buvo bus paskelbtas vėliau L Revizijos
nt, kad tą pa- komisija paliko t» ***ti.
Dėl aukų b u v o m i t a r t a 5 0 0
u?iau parenpoziumą pri- dol. skirti Lietuvių T 'autos FonLier. N a m ų dųi. D a b a r P h o e n i x o L B įnašas
roė. Taigi to- į Tau*-" F o n d ą b u s 1,000 dol.;
bai domisi tė Jaunimo <iolrių ir D a inų šventei 11
Be to.
s k i r t i . 250.000 doler ių.
ai*'
vienai
jau3$ tą dieną dar 5 0 dolerių skirti
maldose Lie- n i m o atstovei i i Lo s Angeles,
ntovėje, kur kuri v y k s t a į J a u n i u io Tarybos
jo visą
didį. suvažiavimą.

dams
Ap3
hoelenės
doL,
kas
- Kagalėdosc pasd.).

Ser., modernizuoti 2 po 6 k. Marąuette Pke. Žemi taksai, žema kai
na, geros pajamos. 471-2446

MARQIJETTE PARK
2r\ą bnOĮ po S mieg. ūaĮriuia 11
metų senumo. Atskiros Šildymo sis
temos. Garažas. Arti 73 ir RodnvdL
SS&500.
BUTŲ NUOMAVIMAS
Namą pirkimas — Pardavimas
Valdymas
Draudimai — Iaeome Tax
Nofnrifltss —

BELL

Vertimai

REALTY

i.
B A C E V I Č I U S
6456 So. Kedite Ava. — 77S-22SS

VYBA1

CK MOTKBYS

C 4> O K
For Banąue : Hali. Approximatebf 48 hrs./wk. Mušt
speak some English.

K1TCH EN HELP
Part Time, English not reciired.
App]y io PersoB or CaU

PART f VILLA
2300 M. Rarragansett
622-4318
Ask for Mel
WA!*

Punch Pn ss Operators
We have openj igs on Ist Shift for
operators with '> yrs. exp. No set-up.
Exc- ben. Qui« neighborhood.
BELLELEC [RIC — 778-6111
AM lttqu&l o( x>rtun!tj emp«oy«r
PABI

A V I MP I

Parduodama skalbimo mašina ir
džiovintuvas
- "portaMe". Ir nrinmmmmammsKmmsasmaBBmamm
ko palerina. SI unbint 581-733S
Brigbtoa Parke: 21 buto mūr. Nuomininkai patys šildo. Daugiau kaip
$36,000 metinių pajamų. Kaina: 5 me
tų pajamos,
Maroaette Parke Didelis mūr. 6
kamb. bungalow. Gazu gildomas.
Įrengtas skiepas. 30 p. sklypas. $37,500.
Turime pirkėjų — trūksta namų.
25 matai kai be pertraukos taraanjaate lietuviams ir jų draugams.

KAIP : SUDAROMI
TESTi i M E N T A I
aruose —
DmL tei i Pranas Suma

REALTY Tcstainsiitc i su legališkomis
formomis bei atidavus
Insaraace —• tocaane Tax
•
gaunami
2951 W. 63rd S t 436-7878
jau
Tai nauja pagerinta laida

ŠIMAITIS

Rimtas Namų
Pardavimas

čia nooaekJ
mentų reikalu
nurodoma j ų
pavyzdžiai n e
Didelis ir patogus narna*- Mar- kiančius įstat;
ųuette Parke gabiam ir tvarkingam joje, Angioaal
priklausomoje
žmogui Pigus. $18,900
Lietuvių mėgiamo} gamtoj, netoli
Ctannan
rrao Chicagos. prie ežero didelis na
mas ir 3 akrai žemes. Daug kitų prie $S.S9; be tų f.
statų. Svarus oras, aplinka ir namas 80 ceata pers
tinka pastoviam gyvenimui. $45,000.
Modernus 15 metų maro namas. Dlmois gyve«
2 butai ir profesionalui liuksus ofi dar 5 proc, n
sui patalpos. Daug priedų. Vieta Mar.
Guette Pke, Aukšta kokybe. 2ema
kaina.
4 vienetų maras Ir garažas. MarO B
quette Parke. Naujas gazu šildymas.
NaSe- atiduoda už $33.800.
g kamb. labai modernus mare na
mas ant plataus sklypo, tinkamas
seimai žavingai gyventi. Arti 73 ir
Kedzie- $38,000
Grabu platus sklypas n* garažas
Marauette Parka Vertingas pirkėjui.

ai aptariamas testagumas ir jų galia bei
forma ir paduodami
ak pagal JAV-se veimus, bet ir Vokieti
jų pasaulyje bei NeIietovojfe.

Dainuoja Chic
choras, Dana
rita Momktani
aė,
ataaya E
oi* orkestraa,
raafiučiunaa

Lgos Lietuvių Operos
Stankaitytė, Marga, Aldona Stempužiem . Groja ermr><eJDiriguoja AJekaand-

m ų — SSM. Pila*
imtuno išla*dem*>.
ojaj prašomi pridėti

f B S I O

8 maicio

JORATL

VaMis Reat Estate
T$Z9 W«tf Tlst Straet
Ttl. 737-7200 ar 737-8534
paOTKTTB BABAB1

VIZITINIŲ KORTELIŲ
REIKALU

IR KASTYTIS
tanu

Puiki dovana. Albumas, 3 plokftteMa Kaina m t permuntimn $15.56
ras Kučiūnas
TTjaaey
•
DRAUGAS
1545 West m * S t , Cakmjjo, BL

VMtfarių kortelių naudojimą* yra
IMIIIIUIIUltlIM
graiun paprotya. Brmierlal jau pUfial naudoja. Bet tmka Ir rfcų loov ų atatovama turėti gražia* vMApatoioka ak«
tmea kortelea.
nea
Ji« pla£i
Kreipkltča } "Draugo" admislatradją etaall panaMais reiammB. tu*rų Aiaaralh

nea y«a vtam

DETROITO ŽINIOS
(Atkelta iš 2 psl.)

Kadangi daug detroitiečių da
PLB SEIMO NUTARIMŲ
lyvaus Pasaulio lietuvių dienose,
todėl JAV LB Detroito apylin
KOMISIJOS BRANDUOLYS
PLB valdybai nutarus, PL kės valdyba netolimoje ateityje
B valdybos pirm. Bronius Nainys sudarys informacijų centrus, kur
pakvietė Vytautą Kutkų sudaryti bus galima susitvarkyti su vieš
PLB Seimo nutarimų komisijos bučių rezervavimais, bilietų Dai
branduolį Detroke, kurio sudėti nų šventei ir banketui Įsigijimu
ir kt. Sekite spaudą ir radijo va
paskelbsime vėliau.
landėles.
Nutarimų komisijos branduo
lys, gavęs visų penkių pagrindi
TAUTYBIŲ BALIUS
niu paskaitų PLB Seime nuora
šus, liečiančius švieiimo ir kultū
Tautybių balius įvyks gegužės
rinę veiklą, bei Lietuvos laisvini 13 d., šeštadieni 7 vai- vak. Como, išeivijos jaunimo ir PLB bo salėje — miesto centre. Lietu
valdybos lėšų reikalus, paruoš vių programą tautybių baliuje iš
nutarimų projektus, kurie bus pa pildys tautinių šokių grupė Šilai
pildomi bei keičiami Seimo me nė, vadovaujama Galinos Gobietu. Tai bus tik tartum nutarimų nės. Dalyvauja 31 tautybė. Be
griaučiai.
meninės dalies bus paroda, bu
Šis PLB nutarimų komisijos fetas, tautiniai kepsniai ir šokiai
branduolys PLB Seime bus papil Bilietus Įsigyti pas Stefaniją Kaudytas visų Seime dalyvaujančių nelienę, telef. 554-4190 ar Vin
kraštų atstovais ir taps PLB Sei cą Tamošiūną, telef. 843-6027.
mo nutarimų komisija tik PLB Lietuviai išpildykime mums skir
Seimo nariams ją patvirtinus.
tą 50 asmenų kvotą. Baliuje da
Vytautas Kutkus lyvaus apie 1,500 žmonių.
P L D AUKOMS RINKTI
VAJAUS KOMITETAS
Netrukus Detroito sporto klu
bas "Kovas" ir JAV LB Detroito
apylinkės valdyba su kitų orga
nizacijų talka sudarys Detroito
vajaus komitetą lėšoms telkti P
LD Toronte. Laukiama visų dosniaširdžių k geraširdžių lietuvių
paramos.

DAINAVOS ŽINIOS
Talkininkai
Ir vėl būrys vyrų suvažiavo į
Dainavą ir sudėjo keletą naujų
durų j vasarinius pastatus. Savait
galio talkoj dalyvavo J. Balsys, A
Darnusis, J. Duoba, A Kasputis,
J. Matekūnas ir J. Rutkauskas.
Stud. S. Jankauskas, pasinaudo-

»i!|.p»|gwgj*.!Jnwū *fw*o-*
gom praleido vieną naktį Daina
voje panaudodamas dieną darbui.
Jau keli metai iš eilės, kiekvie
ną pavasarį, Dainavoje iškertami
dagūs krūmokšniai, apgenėjamos
medžių šakos, išplaunami išdžiū
vę medžiai ir retinami tankumy
nai. Ir šį pavasari ruošiamasi išpiauti daug sausuolių. Geg. mėn.
20 d. norima prašyti tam reika
lui talkos, su savo priemonėmis —
piūklais, kirvukais ir šakų genė
jimo žnyplėm. Kas galėtų ir no
rėtų "pasportuoti" gamtoje tą
savaitgalį prašomi pranešti sto
vyklos administratorei teL: 354 —
0746. Žinoma, blogam orui esant
tokia talka lauko darbams bus nu
keliama kitam laikui.
Saline miesto mokykla
Saline, Mich. miesto jungtinės
mokyklos jau aeti matai iš eilės
naudoja Dainavos stovyklavietę
savo mokyklų gamtos pažinimo
studijų reikalui. N u o gegužės
mėn. pradžios iki birželio mėn.
jie renkasi kas savakę trims die
nom, kas kartą vis naujos moki
nių grupės ir paskutinį kartą susi
renka visi.
Mokykla džiaugiasi radus vietą <
taip tinkamą jų programos tiks-'
lui. Bet ne vien ši grupė naudo-1
jasi Dainava. Ja žiemos metu nau
dojasi daug katalikiškų mokyk
lų grupių, mūsų Detroito die
cezijos CYO vienetų, Monroe,
Plymouth, Pontiac ir kitos, daugiausia katalikiškos grupės.
Dainavos bevardės talkininkės

LAIŠKAS
DIDŽIAI GERBIAMAS
REDAKTORIAU!

ju neturėjusiam jokios bėdos,
Prieš kiekvienos grupės atvy
nes šios organizacijos vadovybė kimą į Dainavą, žiemos sezono
buvo paskyrusi į Vliko seimą net metu, stovyklos patalpos turi bū
šešis asmenis — tris atstovus ir ti švariai ir patraukliai paruoštris jų pavaduotojus. Taigi ir be į tos. Tokių grupių per žiemos seA Rūkštelės nebūtų šis "Sąjūdis j zoną pereina nuo 15 iki 20. Tiek
palikęs VLIKo seime be atstovų", tat kartų Dainava turi būti apc) Ir būdingiausia (kartu ir N 1 ^ i r aptvarkyta. Tam darkeista), kad tie patys užtarėjai! b u i P*" daug^U metų buvo kaldar ir viliasi paslėpsią po tariamo j b i n t o s moterys, kunos už tam tikfinansinio bankroto
priedanga <* atlyginimą apsiimtų nešto Dai-

Ryšium su Lietuvių Tautinio
Sąjūdžio valdybos narių "Drau
ge" (1978 m. balandžio 24 d., Nr.
95), taip pat ir "Dirvoje" (1978
m. balandžio
Į d., Nr. 14) pa
skelbtuoju mano atviro laiško ta
riamu patikslinimu prašau Tams-į Lietuvių Tautinio Sąjūdžio a t - |1 n a v ^ s .^" a r o s palaikymo darbą.
tą, Pone Redaktoriau, rasti vie stovų Vliko Taryboje politinės Deja, iki šiol tas nepavyksta pa
daryti. Todėl jau daugelis metų
tos šiam paaiškinimui.
moralės skurdybę.
kaip tą darbą ir rūpestį neša 6
1. Lietuvių Tautinio Sąjūdžio
Tamstą gerbiąs
ponių grupė, kurios dažnai va
valdybos nariai (iš tikrųjų tik
Prof. Dr. Bronius Nemielais, žiuoja 70 mylių.
jų dalis), tariamai patikslindami
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo
Tokių tat pasišventusiu po
savo "1977 m. lapkričio 15 d. po
Komiteto Pirmininko
nių dėka Dainava stovi visada
sėdžio svarstymus bei nutari
Pavaduotojas
švari ir patraukli svetimtaučių
mus", tyčia negirdomis ir nemato"Draugo" pastaba: Abiem pu grupėms, o taip pat ir mūsų lie
mis praeina pro "Draugo" (1978
reikalams.
m. kovo 13 d., Nr. 60) paskelbta sėm šiuo reikalu pasisakius, dis tuviškojo gyvenimo
Jdv.
kusijas
baigiame.
me mano atvirame laiške iškel
tąjį faktą, Įrodantį
"Dirvos"
(1978 m. sausio 12 d., Nr. 2) ve
damojo klastotes ir jomis grindžia
Su liūdesiu pranešu savo giminėms, draugams ir pažįstamiems,
mus pramanus.
kad i. m. gegužės mėnesio pradžioje Lietuvoje S šio pasaulio iš
2. Be to jie iškreivoja kai ku
siskyrė mano mylimos seselės Zuzanos vyras
rias aplinkybes, liečiančias Lietu
vių Tautinio Sąjūdžio atstovus
Vliko Taryboje, — Algį Sperauską ir Reginą Žymantaitę, - ban
dydami nuslėpti jų venginėjimą
rodytis S t Petersburgo Vliko sei
me, kad ten viešai neiškiltų tuos
atstovus kompromituoją dalykai.
f4 m. amžiaus, šaltkalvis, kilęs iš Salantų, gyvenęs Klaipėdoje ir
a) Būdinga, kad tik du Lietu
Mosėdyje.
Kazimieras Bertasius paliko savo liūdinčią žmoną Zu
vių Tautinio Sąjūdžio valdybos
zaną,
buv.
Selenytę, ir dvi dukteris: mokytoją Adelę Bertašrūtę ir
nariai Vytautas Abraitis ir Alek
Vidą Bertašiutę, ištekėjusią už Dr. PauMaus Mitriko ir jų dukreięsandras Vakselis ( kaip minėta,
anūkėię Eglutę, Svogerką Stasę Skruibienę su šeima — visus Lietu
Algis Sperauskas su Regina Žy
voje ir mane, švoeerką Oną Seleniūtę-Janavičienę su šeima Ame
mantaite patys yra taip pat ir at
rikoje,
stovai Vliko Taryboje) solidari
Praneša Zuzanos Bertasienės sesuo — Ona Janavičienė, gyve
zuoja tiems atstovams, veltui mė
nanti Detroite, Amerikoje. Giminės, draugai ir pažįstami prašomi
gindami juos sausus kaip nors iš
pasimelsti už a. a. Kazimiero sielą.
vilkti iš Emilijos Cekienės išpla
tintų sovietinės žvalgybos šmeiž
tų ir jais pasiremiant Martyno
Kavolio sufabrikuotų insinuaci
jų klampos, pagilintos dar ir lie
tuvių institucijų bei jų vadovų
įskundinėjimais
svetimiesiems.
Bet gi kažin kodėl nutylima kitų
Gyveno St. Petersburg, Florida.
keturių Lietuvių Tautinio Sąjū
Mirė geg. 9 d., 1978, 10:10 vai. ryto, sulaukęs 93 m. amž.
džio valdybos narių pažiūra į
Gimė Lietuvoje, Zarasų apskrityje, Salako parapijoje.
savo atstovų Vliko Taryboje to
Amerikoje išgyveno 72 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime: 2 dukterys: Aldona Stepo
kią elgseną?!
naitis, žentas John, gyv. Detroite, Genevieve Jomantas, žentas
b) Dar būdingiau, kad Lietu
Vacys, gyv. Detroite, žentas (mirusios dukters a. a, Vioiet vy
vių Tautinio Sąjūdžio atstovų
ras) Anthony Statkus, posūnis Algerd Yodual su šeima, 3 anū
Vliko Taryboje užtarėjai bando
kai, 2 proanūkai, Lietuvoje sesuo Elzbieta ir kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.
nukreipti dėmesį nuo tikrosios
Velionies sūnus a. a. Jonas ir posūnis a a, James mirę
(net ir užtarėjo Aleksandro Vakanksčiau.
selio anksčiau pripažintos) Algio
Kūnas bus pašarvotas penktad, 2 vai. popiet Mažeikos Sperausko ir Reginos Žymantai
Evans koplyčioje, 6845 S. Westerni Avenue.
tės Vliko seime nedalyvavimo prie
Laidotuvės įvyks Seštad., geg. 13 d. iŠ koplyčios 1 vai. po
žasties (jų venginėjimo seime ro
piet bus nulydėtas j Lietuvių Tautines kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
dytis), tyčia tuojau nuslysdami į
mus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Antano Rūkštelės nesėkmes. A
Rūkštelė, kaip teigiama, pirmu
Nuliūdę: Dukterys, posftms, Žentai, sauksi ir proaonksl.
mo dingtimi apsisprendęs atsto
Lmd. direkt. Evans ir Sūnūs, tai. 737-8600
vauti Rytų Lietuvos rezistenci
niam Sąjūdžiui, tikrai fiuo atve-

KAZIMIERAS BERTASIUS

A. t A. JOHN RUkSTELA
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Uršulė Barbora Stancikas
BUDVYTYT8
Gyveno 4730 S. Hamlin Avenue, Chicago. Bi. Anksč :au gyv.
Brighton Parko apyl.
Mirė geg. 9 d.. 1978. 10:40 vai. ryto sulaukus 79 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Kvėdarnos parapijoje, Kukstinės sodoj.
Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė SteUa Jurėnas, žentas
Benedkt, 2 sūnūs: Anthony. marti Patricia ir Stanley. 4 anū
kai: Albert Jurėnas su žmona Barbara. Edmund Jurėnas. BiU
Stancik ir Vickie Lee Stancik, 2 proanūkai: Michael ir Jennifer Jurėnai ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Velionė buvo našlė a. a. Stasio.
Kūnas pašarvotas Eudeikis — D. Gaidas ir G. Daimid kop
lyčioje, 4330 S. California Avenue.
Laidotuvės įvyks penktad.. geg. 12 d. iš koplyčios 9 vai.
ryto bus atlydėta į švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčią, kurioje įvyks geduungos pamaldos už veliones
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapi
nes.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

X. A-

RIMAI UTAHEIffl minis,
gilaus skausmo prislėgtus Tyrą VITALI, tėvus AKVILIJĄ ir PETB$ MAUTAS bei kitus'artimuosius
širdingai užjaučiame ir kartu liūdime.
Švč. M. Maruos Nekalto Prasidėjimo
Parapijas Lietuvišku Pamaldų
Patarnautojai:
1 Mcžinskas. V. Maciūnas F. Zaiisfcas
S. tteJa, ( . Juškevičius, P. Peleckas
V. Mitkus

Nuliūdę: Duktė, sūnūs, marti, žentas, anūkaita*proanūkai.
Laid. direkt. D. Gaidas ir G. Daimid, tel. 523-0440

E UDEIK IS
LAIDOTUVIŲ DIHZKT0RIA1
SERALDAS F. DAIMID

OOVTDASI
TBTS

i ».*;•.IM o

K0PLTCI0S

Telefonai U 3-M40 ir U 3-9852

GENEVIEVE MUAUCKAS

4605-07

AVOOttC

TAnb 7-1741-2

Gyveno 7900 W. IHA Street, Palos H2is. mincis.
Mirė geg. 9 d., 1378, 1 vai. popiet, sulaukus 87 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 81 m.
Venonė buvo našlė a. a Anthony, Sr.
Pasiliko didehair.e nuliūdime sūnus Anthony, Jr.. duktė Gene
vieve Žuraštis, žentas Charles, 5 anūkai: Charles, George. Patricia,
Aldona ir Genevieve, 9 proanūkai, brolis Peter Jenerick, brolienė
Heien, ir kiti giminės, draugai ir pažstami.
Priklausė Iithuaman Chamber of Commerce.

A

•* + *

Laidotuvių Direktoriai

•

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks penktad., geg. 12 d. iš koplyčios 9 vai. ryto
bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

•: + :

6 8 4 5 SOUTH VVESTERN AflE.

: +:

Trys Modemiškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
TeL 737-8600
TeL 737-8601

Nuliūdę: Sūnus, duktė, žentas, anūkai ir proanūkai.
Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus, Tel. 476-2345

-

: •

PETKUS
Mūsų mielam bičiuliui ir draugui
_agg

MARQUETTB FUNERAL HOME
TBTI • m a n u m n i i KOPLTOOS

2*33 Vest 71 S t

Tol. GRevenhlil 6-2345-6

1418 Se. 5 0 * Ava* Clesre TtosaaU 3-2103-8

IN2. LIUDUI ARBUI
amžinybėn iškeliavus, kartu liūdime ir
reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai
Rūtai, dukrai Ginai, sūnui dr. Alvydui ir
giminėms
Ona Pulkauninkienė
Dina ir Algimantas Beketai
Stefanija ir Juozas Barkai
Banguole ir Eugenijus Bartkai
Antanina ir Jaunutis Bagiai
Roma ir Leonas Dambrauskai
Irena ir Vytenis Jonynai
kva, Marius, Vytautas Kasniūnai
Ona ir Jonas Kavaliūnai
Aldona ir Visvaldas Masiuliai
Teresė ir Jonas Mildažiai
Irina ir Leonas Kekai
Dana ir Juozas Noreikos
Prano ir Julius Pakalkos
Elena ir Kazimieras Pociai
Ella ir Valerijonas kadžiai
Meilutė ir Petras Ruliai
Unn ir Edvardas žftkai
Anelė Ir Klemensas Žukauskai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidetuvio Direktorių Asociacijos Nariai
ARTAIAS M. P8ILUPS
TOMAS Ir LABRY1AS UBAMAUSKA$
8967 80. UTTAMCA AVR

Trt. TAnb 7-0491

STEPONAS t . LACK (LACKAVMCZ) IR SUNOS
2314 W. 23rd PLACE
Vlrgtafe 7-8872
2424 W. <»th STREET
TeL EEpubUc 7-1213
11028 SovUkwca* BSgfcimy, FfcSoa Hite, BL
TeL 974-4410

4348 80. GAUTOBNIA AV*.

mus
8819 80, LITtJANlOA ATS.

TeL LAiayette 84878

p. RUOMIN
TeL Y Arda 7-1188-99

POVILAS L RIDIKAS
M . Y Arte 7-1911

8884 8 0 .

VAUITIS - BUTKUS
1408 80, mm A YtL,

• / :
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MOTERŲ KLUBO SUSIRINKIMAS

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 ta. gegužes men. 11 d.

Balandžio 30 d. Liet. Mot. Fe- bai naudingas ir malonu girdėderacijos Chicagos klubo narių Į ti, kad y r a žmonių, kurie rūpiausirinkimo dalyvės ir svečiai naši kitų gerove, nesigailėdami
turėjo progos pasiklausyti įdo savo laisvo laiko ir jėgų. Už tai
maus pranešimo apie valdžios susirinkimas prelegentui širdin
teikiamą paramą vyresnio am gai dėkojo.
Klubo pirmininkė M. Marcin
žiaus žmonėms. Kalbėjo VISTA
kienė
su pagarba priminė a. a
(Volunteers in Service to Amerieans) atstovas V. Račkauskas, prof. J. Puziną, kuris buvo nuo
X "Draugo" atkarpoje vakar
kuris kartu su A. Rimiene ir širdus mūsų klubo talkininkas.
baigėme spausdinti rašyt. K.
Geču d'rba f ioje organizacijoje. Šio tauraus ir iškilaus moksli
Grigaitytės apsakymus "Gunda,
Anksčiau ten uoliai darbavosi ninko netekimas yra didelis
Gundele". Šiandien pradedame
garbingos atminties a. a. gen. nuostolis lietuvių tautai. Jo
spausdinti rašytojos Alės Rūtos
M. Rėklaitis. Žinant minėtų as žmonai ir šeimai reiškiame nuo
romaną "Skeveldros".
menų idealizmą ir gerą pasiruo širdžią užuojautą.
;
Klubo veiklos apžvalgoje bu
šimą, nenuostabu, kad lietuvių
X SoL Arnoldą Voketa tį
grupė yra pirmaujanti. V. Rač vo paaiškinta, kad Velykų sta'o
bus galima girdėti antradienį,
X
Jonas
Valiukonis
iš
So.
kauskas ragino savo te'sių ne parengimas buvo atšauktas, nes
gegužės 30 d. 8 vai. vak. per
Bostono
užsisakė
knygų
išpar
atsisakyti ir pasinaudoti įstaty daugelis žmonių turėjo operai
WFMT (98.7) stotį programo
numatytais
priedais. bilietus Atvelykio spektak'iui.
je "The Chicago Symphony Or davimo proga už 30 dol. ir pri Jonas Kunbarkas. vėl perrinktas Cicero Respub:ikon u partijos vadu džiaugiasi rėmėjų ir draugų tarps. muose
dėjo
3
doL
50
et.
auką
lietuviš
Iš
kairės:
A.
Regis,
J,
Kimbarkas,
K.
Oksas
ir
A.
Milūnas
Nuotr.
J.
Kuprio
Daugelis
lietuvių
tai
nedaro, Žinant, koks yra brangus mais
chestra in Concert". Diriguo
kos
knygos
palaikymui.
Jis
ra
nes nemoka anglų kalbos, neži tas stalą ruošiant, rizika būtų
ja Metropolitan operos dirigen
no įstatymų, yra ir tokių, ku buvusi per didelė. Narės, auko
tas ir jos muzikos direktorius, šo: "Būdamas pensininkas ir li
gonis,
neišgaliu
didesnės
aukerie visą amžių dirbę, galvoja, jusios Velykų stalui, pinigus
James Levine. Atliekama ištisa
lės"
—
širdingai
dėkojame
už
kad būtų lyg pažeminimas se paliko susidariusioms išlaidoms
Haydeno oratorija "The Creagerą
širdį.
natvėje imti pašalpą. Tačiau padengei, o likusius pervesti į
tion". Arnoldas Voketaitis iš
PASIRUOŠIMAS PLB
rapijos bažnyčioje suruošti Mo-|jame motinams, kurios dalyva- tai nėra pašalpa, o pinigai, val klubo kasą. šiuo metu klubo
X
Aldona
Rimienė,
VIST:*
pildo Adomo partiją.
tinos dienos atžymėjimą iškil-! vo. Visi džiaugiamės dėl šven- stybės sąmatoje numatyti tiems valdyba kartu su motinų komi
SEBUl
atstovė, Lietuvos D. K Birutės
mingesnėmis pamaldomis.
S. tės pasisekimo.
X Kr. Donelaičio lituanistinių dr-jos narių susirinkime gegu- \
vyresnio amžianR žmonėms, ku- tetu, kuriam vadovauja J. Kruu.-j«, ^ i ų ^^±1^^
LB \ r l d u r i o vakarų apygar- i ZT*, .\
-r.
~
.
6C5«Motinos dieną buvo ir grau rie pagal įstatymą, turi teisę tulienė, uoliai ruošiasi abitumokyklų 17-toji tradicinė Pava
žės 13 d. 3ė30 vaL po p l etų su- ^
^
T^Lai- s ū n ė n e savo Įsipareigojimą ru- daus liūdesio, nes neseniai mirė''
irtldltinlntM
pes ingai atliko.
sario šventė įvyks sekmadienį,
, juos gauti. Deja, lietuviai ma- j rientų pristatymo ir susipazinitiko užpildyti b i r u t ^ ė r m ^ b u v o s u k v i e t ę s ^ ^ ^ p a s a u .
Rima
Utarienė,
o
giliame
nuliuį ^ ^ ^ . , g ^ „ 3 ^ ^ fa. tie j mo baliui. Abiturientai, gavę
Motinų pagerbimo iškilmingos
gegužes 21 <L, 1 vaL po pietų pensijų formas ir atsakyti j iš-j ^ Uetnvįų
Bendruomenės seidime
pasiliko
mamytė
ir
tėvelis
| i n i g a i t e n k a ^ i e m s . Patarti- anketas, yra prašomi jas užpilJonynų sodyboje. Chesterton,; keltus klausimus. Susirinkimas m o a t s t o v u s gyvenan&ug chi- Mišios įvyko gegužės 7 d., o ne
Maletos ir jos vyras Vitalis. Š i | 2 T L r ^
susipafeti su dyti ir grąžinti nurodytu ad
Indiana.
Programą išpildys | įvyks Liet. Tautimuose na- į cagoje ir netolimose apylinkė gegužės 14 d., pagal šio krašto mamytė jautriausiai pergyveno | ^ ^
t ^ t
^ a . resu, o svečiai prašomi laiku už
t
e
!
s
ė
m
i
s
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0
abiejų mokyklų mokiniai, veiks muose.
se, pokalbiui apie liepos 1—4 tradiciją, nes gegužės 14 d
Motinos
dieną.
Vietoj
vientur
skanių lietuviškų valgių virtuvė,
kūmų, kreiptis į bet kurį anks sisakyti balhii stalus.
X Stanley Balzekas, Sr., pa- d. Toronte įvyksiantį PLB sei- įvyksta V. Vavarų LB apygar
tės dukrelės, ji turėjo tiktai nu čiau minėtų mūsų atstovų, kurie
Klubo narė K. Leonaitienė,
turtinga loterija. Lietuvių vi gerbiamas Lietuvių prekybos > mą. Pokalbyje dalyvavo pak-dos atstovų suvažiavimas.
skintą
ramunę.
J.
Šlajus
šiu
metu birut'ninkių draugijos
suomenė kviečiama savo daly bankete. Gegužės 13 d., šį šeš- viestas PLB Valdybos pirmipaaiškins ir padės.
Minėjimas labai gražiai pra
vavimu paremti lietuvišką švie tadienį Liet. prekybos rūmų! ninkas Bronius Nainys ir papa- ėjo. Prieš sumą keletas valdyVISTA organizacijoa savano pirmininkė, kviečia dalyvauti
JAUNIMO CHORO
timą.
riai turi mokėti anglų ir tos gegužės 21 ar 28 iškyloje. Taip
KONCERTAS
bankete, Martiniąue resorane,1 šakojo apie pagrindinius PLB į bos narių, jaunimui talkinant,
tautybės, kuriai atstovauja, kai pat birutininkės organizuoja auX Lietuvių Tautinių kapinių b u s pagerbtas Stanley Balzekas, Valdybos rūpesčius, lėšas, dar-1 ponias maloniai nustebino. Prie
Birželio
10
d.,
šeštadienį,
7
bas.
Kandidatas, ne jaunesnis Į tobusu ekskursiją į Lietuvių dieadministracija
praneša, kad *•» k a i P fiu m e t 1 * žymioji as- bus ir viltis. Dalyvių diskusi šoninių durų jie motinoms dali vaL vak. Jaunimo centre įvyks
aštuoniolikos
metų, turi pasiža- nas, kurios vyks birželio gale
šiais metais Kapų puošimo die- menybė. S. Balzekas į Ameriką jos buvo įdomios, ilgos, hetė no ramunes ir sveikino Motinos! Jungtinio Jaunimo choro kon
dėti dirbti nemažiau vienerių! Toronte. Norinčios iškylose dana bus atžymėta sekmadienį, atvyko 1912 m. Lietuvoje jis darbotvarkę, paskaitų ir prane-į dienos proga.
certas.
metų. Mūsų trys darbuotojai lyvauti gali gauti informacijų
b u v o kah?is
čia
gegužės 28 d. Prasidės 11 vai. |
. •
pasižymėjo Šimų temas, kandidatus į naują
Kun.
Tomas
Kasputis
gražiai:
Koncertą
išpildys
visų
Clrcajau
keleriopai prašoko savo ka- iš K. Leonaitienės telef. PR
ryto. Bus gera programa susi- v e r s l 0 "* prekybos veikloje. Nuo PLB Valdybą ir kitus klausi prisidėjo prie šventės parengi- gos ir apylinkių lituanistinių
denciją ir laukia kas jucs pa- 8-0333. Šis gausus ir įdomus.
siekimui parūpintas autobusas.
mo. Jis atnašavo šv. Mišias ir mokyklų mokiniai, kurie vyks į vaduos. Tai būtų puiki proga m'js susirinkimas buvo tęsiaPokalbyje nedalyvavo tik
Prašoma gimines ar draugus
pasakė tai progai pritaikytą pa V-tąją Dainų šventę, Toronte. jauniems žmonėms, nes po vie-. mas prie vaišių, kurias dovanotoliau gyveną atstovai. Sutarta
papuošti savo artimųjų kapus.
mokslą. Po šv. Komunijos, maVisuomenė kviečiama daly- nų savanoriškų metų yra šutei-'jo ateitininkų šeimos šventės
dar kartą panašiam pokalbiui';
Gėlių atsivežkite arba galėsite
loniai nustebino gražus duetas | vauti šiame koncerte ir tuo kiama privilegija gauti valdis- rengėjos. Tai gražus organizasusitikti birželio 2 d. vakare
įsigyti prie kapinių vartų.
— Birutė ir Laimutė Naurec- vertinti mūsų mokytojų
ir ką darbą. V. Račkausko telef. cijų bendravimo pavyzdys.
Jaunimo centre.
kaitės
įspūdingai
sugiedojo misų jaunimo pastangas, kad 863-5864. Pranešimas buvo laE . D.
X Florentina Kurgonienė, il
Iš Vidurio Vakarų apygar
I
"Imaculata"
giesmę.
Tai
buve
V-toji
Dainų
šventė
gerai
ir
gametė Lietuvių skautų sąjun
dos PLB seime balsavimo teisę
. ..
gražiai atliktas duetas, atitin- sklandžiai pavyktų.
T
gos tarybos pirmijos vicepirmi
tures nnkti atstovai:
Juozas
iP v
,.
Pelnas šio koncerto bus ski
. ,
,
_
... įkąs šventes progą.
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!. a. VALSTYBĖSE
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ninkė ir dabartinė jos iždininkė,
Ardys, kun. Jonas Borevieius, i %._
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,, .
riamas
choristams
sumažinti
ke
—
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_
LB
apvmkes
valdyba
ir
visi
yra išvykusi tarnybiniais reika
Zigmas Grybinas, Modestas Ja- ,.
, i_ J-I • - i _
— L. B. Santa Monloos, Calif.,, — Algimantas Gegeckas, jun.
....
_,
, ..
, . \ lietuviai vra labai dekmgi kun. lionės išlaidas.
T
lais į Europą. Ta proga ji pa
.kaitis, Bromus Juodelis,
Vy- _ _
"„. . , . . . . _ .°
metinis
susirinkimas įvyksta ge-! atidarė Aargau kantone savo
Bilietus bus galima įsigyti
„
, T Z I L IT- 'T. Kaspučiu, Albinui Dzirvonui,
atostogaus ir aplankys savo sū
tautas Kamantas, dr. Petras K i - . . . . . . . ,
. ...
gūžės 19 d., penktadieni, Poslyn | nuosavą bendrųjų ligų (Allge• ,x^'
ry • 1 ^1 Kazys
TT
;sv. Misiu* komentatoriui, sven- p. Vaznelių krautuvėje.
naus dail. Kęstučio Zapkaus
sielius.
Daina
Kojeiytė,
Hall, 1130 Lincoln Blvd., Santa meine Medizin FMH) praktiką.
Rengėjai
darbų parodą Paryžiuje.
Laukaitis, dr. Antanas Razma, tės rengėjams. Taip pat dėkoMonicoje. Apylinkės valdyba Šis jaunas tautietis, Šveicarijoje
Emilija Sakadolskienė, Vytauruošia dokumentinę parodą, ku ginies, bet laisvai kalba lietuviš
x F T . Hieronymus, O. F. M.,
| tas Šoliūnas ir Rasa Šoliūnaitė:
rioje bus pavaizduota Talkos kai, nuo pat vaikystės buvo ak
gyv. Jeruzalėje, Izraelyje, pra
PLB Kontrolės komisijos pir
Lietuvai komisijos veikla: ame tyviu nariu lietuvių skautų sto
tęsdamas "Draugo" prenumera
mininkas Vaclovas Kleiza ir da- Į
rikiečių
spaudoje
paskelbti vyklose Anglijoje ir dar stu
tą rašo: "Draugas yra sidabri
bartinės PLB Valdybos nariai:
Stasys Balzekas. Sr.
straipsniai ir laiškai, susiraši dentavimo metu reiškėsi kaip
nis. Pats jo vardas labai mie
pirmininkas Bronius Nainys, į
nėjimas su kongreso nariais ir | aktyvus ir iniciatyvus Šveicarilas "Draugas". Jis būdamas 1926 m. jis pardavinėjo įvai Kostas Dočkus, Stasys Džiugas,
kt. Susirinkimo pradžia — 7 jos Lietuvių Bendruomenės p ; rDraugas pasako kaip draugui rius automobilius, o nuo 1933 Romas Kasparas, Jonas Kava-:
val. vak.
mininkas. Linkime geros klo
viską, kas yra pasaulyje". Prie m. Crysler - Plymouth. Daug liūnas, Edvardas Skališhis ir
ties
prenumeratos dar pridėjo ir 6 metų buvo jis Liet prekybos Juozas Šlajus. Viso — 21 as
—
"Į
Laisve"
žurnalo
balan
rūmų pirmininkas. Jis ir jo muo.
dol. auką. Nuoširdus ačiū.
Koresp.
džio numeris jau atspausdintas
0KUP. LIETUVOJE
žmona džiaugiasi savo sūnaus
ir siuntinėjamas prenumeratoX Atsiuntė aukų po 5 doL: veikla, ypač lietuviškosios kul
LIETUVIŠKOS RAMUNĖS
— "Lietuvių kalbos klausi
riams. šiame numeryje rašo
Bronė Mikulskis, Chicago, Jo tūros muziejaus pasisekimu
MOTINOMS
mų"
serijinio leidinio XVII to
Stasys Barzdukas, dr. Bronius
nas Balbatas, Ohio, Ona Krei
mas
išleistas
š. m. pradžioje
Nemickas, P. A. Raulinartis, dr.
vėnienė, P a , J. Stanislovaitienė, D£M£SI0 KANADIEČIAMS! Liet. Bendruomenės Brigh"Mokslo" leidyklos Vilniuje.
Chicago, V. G. Orentas, Chica
ton Parko apylinkės valdyba, Chicagos miesto burmistras Bilandic aplankė "Lituanica" sporto (fut Aleksandras Štromas, Aleksan
Primename kanadiečiams, kad turėdama nuoširdų savo apylin bolo) klubo narius. Jam buvo įteiktas to klubo sportinis švarkas ir bu dra Vaisiūnienė, Leonardas Va Apima eilę Lietuvių arealinės
go, S. Drevinskas, Conn. Dė
JAV bankai už kanadišką dolerį kės lietuvių pritarimą ir para vo pavaišintas lietuvišku raguoliu. Futbolo žaidimo sezoną klubas ati liukas, Tomas Venclova ir k t lingvistikos klausimų. Surinkta
kojame.
gegužės 13 d. Nuotraukoje iŠ k. j d.: G. Grabys, S. Dragovic,
visa eilė įvairių autorių rašinių.
duoda tik 84 centus. Adminis mą, stengiasi tradiciškai šią ko darys
Juozas Kulys, klubo vicepirmininkas, aldermanas Jakšy, Marytė Ber- Aktualūs žurnalo vedamieji ir Leidinį redagavo redakcinė ko
x Albinas Kurkulis, akcijų tracija, keisdama pinigus, kas loniją išlaikyti gyvą, veiklią ir natavičienė, burmistras Mykolas Bilandic, Leonas Jokubauskas ir S. dabartinio lietuviško gyvenimo
legija, kurią sudarė: V. Am
brokeris, dirbąs su Rodman ft savaitę praranda keliasdešimt lietuvišką.
komentarai
Savo posėdžiuose Jenig.
Renshaw, Inc^ patarnauja ak dolerių. Dėl tokio valiutos skir valdyba yra užplanavusi reikš
— Amerikos Lietuvio inžinie brasas, A, Jonaitytė, K. Mor
cijų bonų, fondų bei kitų verty tumo prašome kanadiečius, siun mingų kultūrinės veiklos darbų.
rių ir architektų sąjungos suva kūnas (ats. red.) ir A. Vana
žiavimas šiemet rengiamas Bos gas. 235 psL Tiražas — tiktai
bių pirkime ir pardavime. Susi čiant prenumeratos mokestį ar Viename (dar gilios žiemos)
tone, Mass., gegužės 27—29 d. 900 egz.
domėję skambinkite 977-7916. apmokant kitas sąskaitas, pri posėdyje sočiai, reikalų vadovė
Rengimo komitetui vadovauja
(sk.) dėti keletą dolerių. Administra Salomėja Daulienė pasiūlė, o
cija iš anksto dėkoja.
J. A. VALSTYBĖSE
1 — * * * n&ytoją
draugijos inž. Bronius Galinis.
mimtfiiiiiiiiifitiMiiiifiiiiiiiiiifiiiiHirun
valdyba pritarė ir jai pavedė,
x $v. Mišios ui a a Oica
I
valdybos
posėdis
šaukiamas
ge—
Prof.
Alfredo
Senao
minė
mūsų Nekalto Prasidėjimo pa- Br. JuodeHs, JAV L B i g u ž e s n & Kultūros židiny, jimas buvo gegužės 7 d., sekma Advokatas JONAS GIBAITIS
Andriušaitienę, jos antrųjų mir
ties metinių proga bus atlaiky
• Brooklyne, N. Y. Šiuo metu dienį, Kultūros Židinio mažojoje
6247 80. Kedzie Avenue
duos pranešimą švietimo reika valdybą sudaro Leonardas An- salėje, Brooklyne, N. Y. Prof.
tos gegužės 14 dieną 10 vai. ry
TeL: 776-3599
lais LB Amerikos rytinio pa driekus, pirmininkas, Paulius Sennas buvo žymus kalbininkas,
to Tėvų Jėzuitų koplyčioje.
Chicago, Illinois 60629
kraščio apygardų ir apylinkių Jurkus, L. Žitkevičius, Ant. tobulai mokėjo lietuvių kalbą,
(pr.).
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
MARQUETTE PARKO BYLA /džiamas į šunį šūvis chemikalų valdybų suvažiavime š. m. ge Vaičiulaitis ir Algirdas Lands daug kur ją dėstė, apie ją rašė,
SeStad. 9 vaL iki 1 vaL d.
x Motinos dienai speciali
redagavo vokiečių - lietuvių kal
kurie jį padaro kokioms 15—20 gužės mėn. 20 d. Kultūros ži bergis.
Chicagos
miestas
susitarė
su
2 0 ^ nuolaida už 14 karatų re
diny New Yorke. Suvažiavime
8amonės
— Paminklinis kryžius stato bų žodyną. Paskaitą apie jo NHIHIIIIIIimMMIttIIIIMIMIIIIIIIIIIinilllll
- Sugautą šu- bus plačiai nagrinėjamas litua
težėlius. Daug puošmenų. Mo Martin Luther King sąjūdžiu' n"j ^ g a *b
« ™ » * » * * * » * * . «*• nistinių mokyklų išlaikymo ir mas Kultūros židiny, Brook asmenį ir jo mokslinius darbus
kame 4 dolerius už sidabrinius dėl trijų bylų, kurias tas sąjū-|
lyne, N. Y., priešakyje, arčiau skaitė dr. Antanas Klimas,
mokėję
10 dol. ir dar po 2 dol.
dolerius. Perkame pašto ženklų dis buvo iškėlęs ryšium su!
išplėtimo reikalas.
prie vienuolyno pagrindinio įėji pats pas jį studijavęs germanis
ir monetų kolekcijas. PATRIA, draudimu jiems žygiuoti Mar- ]"* **Meaą dieną, kurią šuo
Motinos dienos proga, ge- mo. Jau atliedinti cementiniai tiką ir baigęs Philadelphijos
4207 S. Sacramento Ave. (kam quette Parke ir ryšium su kaigūžės
14 d., 11 vai. Washingto- j pamatai. Pats kryžius bus me universitete, dabar profesoriau
pas Archer Ave.), teL 247-5081. tinimu dėl nepakankamos ap
ŠOFERIŲ UNIJA
no ateitininkų iniciatyva tautinė talinis. Baigiama metalo gal- jąs Rochesterio universitete. Mi
(sk.). saugos. Miestas negrų sąjūdžio
je Marijos šventovėje, apatinė vanizac'ja. Kryžius bus šventi nėjimą rengė Liet. Kat. Moks
vadams: Rev. A. Dunlap ir Rev.
lo Akademijos New Yorko židi
Chicagoje
yra
11,300
autobu
je bažnyčioje (kriptoje), bus au namas gegužės 21 dieną.
x NAMAM* PIRKTI PA- E. Jackson išmokės 17.499 dol.
Juozas Batkus
+
sų šoferių. Pirmą kartą miesto kojamos šv. Mišios. Jas aukos
— Dail. Vytauto Ranlinairio nys. Prof. A. Sennas buvo Lie .
SKOIX)S duodsmos mažais mė "nuostoliams atlyginti".
232 pusi. 1977 m.. Miami Beaeh
istorijoje jų unijos prezidentas ir pamokslą pasakys Tėvas Vik memorialinė meno darbų paro Kat. Akademijos narys. Ketvir
nesiniais įmokėiimais ir priei
Florida,
Kaina su persiuntimu
GAUDO ŠUNIS
yra negras Earl Barley. Gegu toras Gidžiūnas OFM iš New da ruošiama gegužės 13-14 tadienio ir penktadienio popienamais nuošimčiais.
$3.50. Užsakymus siųsti:
Chicagoje paleista dešimt po žės 22 d. bus nauji rinkimai ir Yorko. Washingtono lietuviai dienomis Clevelande, naujosos i čių darbuotojų pobūvis rengiaMutual Federal Savings, 2212
DRAUGAS, 4545 W. 8Srd St,
Parodą mas gegužės 13 d., šeštadienį.
rų tarnautojų gaudyti palaidus j Barley turi kelis varžovus. Pre- kviečiami šv. Mišiose dalyvauti parapijos patalpose.
We8t Cermak Road — Telef.
Chkago. IU. 60629
šunis. Nuo balandžio 1 d. jau zidento metinis atiyginimas — ir maldoje prisiminti savo mo ruošia vyresniųjų skaučių židi Kultūros Židinio niažojoje sa
VI 7-7741(ak.)
lėje.
tinas*
nys.
sugaudė 2000. Paprastai palei-i 33,183 dol
x Aleksandro Skopo, kaip
jis atrodo dabar, ir jo žmonos
Elviros nutraukąs su plačiu ap
rašymu, kaip toji 34 metus iš
skirta šeima vėl susijungia, įdė
jo vakar dienos "Chicago SunTimes". Skopas į Chicagos
O'Hare aerodromą turėjo at
skristi vakar vėlai vakare.
X J. Vembrė iš So. Bostono, i
Mass., atsiuntė prenumeratos
mokestį ir spaudos reikalams I
pridėjo 19 doL auką. J. Vembrę skelbiame Garbės prenume
ratorium ir nuoširdžiai dėkojame u j paramą.
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