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Santykiai su Kinija
bus užmegzti

Prancūzijos protestas
Maskvai

Tokijo. — Zbigniew Brzezinski, Baltųjų rūmų saugumo patą*
rėjas, grįždamas iš Pekino, lankė*
si Japonijoj ir oficialiems asmenims sakė, kad Amerika paleng
va eina prie pilnų diplomatinių
santykių su Kinija užmezgimo.
Kinų diplomatai jo vizitu paten
kinti, laiko pradžia naujo, arti
mo bendradarbiavimo.
Dešimt kongresmanų, kurie
sausio mėnesį lankėsi Kinijoj, pa*
kartojo savo siūlymą kaip galima
greičiau su Kinija užmegsti diplo
matinius santykius, žinoma, juos
nutraukiant su Taiwanu.

Sovietai labai piktai iškoneveikė prancūzus, belgus del jų karių pasiuntimo į Zairą
Paryžius. — Prancūzijos Už
sienio reikalų ministerija pavedė
savo ambasadoriui Maskvoje pa
reikšti labai griežtą protestą dėl
skandalingo faktų iškraipymo ir
žiaurių kaltinimų prancūzams dėl
jų veiksmų Zaire Maskvos spau
da, ypač "Pravda" iškoneveikė
"imperialistus" prancūzus, belgvs, kurie "Amerikos inspiruoja
mi", nuvykę į Afriką ne tik savo
interesu p t f , bet ir žudyti.
Spaudos žodžiais, evakuacijai ne
buvo re'kaHnga toko d'delio
skaičiaus karių. Apre tai, kad katangiečiai v'sus baltuosius pa
ėmė jkaita;s ir pradėo žudyi,
nei "Pravda", PP'I k Y laikrašč'ai
^emmėjo. sako "Moni*or".

lizuota.

Į Jog pasiūlymas bus įgyvendintas,
Paryžiuje tik ką
pasibaigė Tokia valstybių sąjunga turėtų
prancūziškai kalbančių Afrikos j grynai defenzyvinį charakterį ir
valstybių viršūnių konferencija, būtų panaši į mažąjį NATO. LaDalyvavo 21 atstovas. Paskutinę biausiai tuo suinteresuoti yra tosusitikimo dieną ten atsirado ir kie nuosaikūs kraštai, kaip Togo,
Mobutu Sese Seko, Zairo prezi- Senegal, Gabon ir Drambliakaudentas. Jis padėkojo prancūzams lio valstybė. Prezidentas Giscard
už suteiktą pagalbą.
tai minčiai irgi pritaria, žada paKonferencijoj keli valstybių ramą, pripažįsta, jog esama pa
vadai paV^ė sukurti nuola'inms vojų ir š:ems nauj'ems kraštams
taikos dalinius, sudarytus iš įvai- ?š naujų kolonistų pusės. Pavyzrių va'styb:ų karų. Juos trenirro- ''žių nereikia minėti, juos v'si
tų prancūzai. Galimas dalykas, žino.

Senatas prieš sovietus

Sadatas populiaresnis
iruz Carterį

Pabrangs varis

Washingtonas. — Administra
New Yorkas. — Pramonės
Prancūzai kaltina sovie'us ir cijos sluoksniuose teigiama: Se sluoksniuose teigiama, jog vario
kub"ečius. V:eni hj pristatė gmk- natas yra taip pricš'ška: Sovietų žaliava ir produktai iš vario pa
lus, kiti :šmokė ja : s nau^ots, iš Sąjungai, kad jeigu ginklų apri brangs. Kol didžiausiose vario ka
treniravo ir pasiuntė į Zairą. bojimo derybose jie padarytų ir syklose, Zairo Shabos provincijo
Prancūzuos Gynybos ministerfa labai daug nuolaidų, tiesiog ka je, bus atnaujintas darbas, sutai
savo rankose turi 30 sovietų ga pituliuotų, pasirašytas susitari- sytos kasyklos ir sukomplek
mybos ginklų, atimtų kovo;e su i mas Senate nebū ų ratifikuotas, j tuotas personalas, praeis mažiau
katangiečVs. Paimta ne tik šau ("U.'S.News"V.29).
siai šeši mėnesiai, o gal ir dau
tuvų, bet ir mortyrų, kulkosvai
giau. Buvę kasyklų specialistai,
džių ir k t
New YoTkas. — Pirmadienį dabar evakuoti į Europą, grįžti
Kristaus Kūno (Lietuvoj vadinama Dievo Kūno) procesija Kauno gatvėmis (viršuje) ir Bavarijos kaime
Kaip ilgai prancūzų svetimša New Yorko ir New Jersey aero nemano, reikės naujų jieškoti.
lių TėgT&TTaš "pasilite Zaire, neži dromuose buvo pridėta nedidelių
Washingtonas. — Tarptauti
noma. Oficialiai sakoma, jie bus bombų. Buvo tai portorikiečių
tol, kol pats Zairas bus pajėgus darbas. Viena bomba sprogo ir nis monetarinis fondas skelbia,
Prezidentas turėtu,
apginti savo pietinę provinciją prie Teisingumo departamento, kad pramoniniuose kraštuose inJ fliacija pradeda mažėti.
Shabą ir kol padėtis bus stabi- Washingtone.
duoti pavyzdį

t

LIETUVIAI GALĖTŲ KELTI BYLA
N6C TINKLUI

Baltųjų nužudyta 200

Iš "Dievas ir Tėvyne" Nr. 6

Kovoje už tiesą
Kunigo Antano Yliaus kančių kelias
4

Teisėjas piktai tarė:
— Ar su piemenimis kalbi?
— Pats niekaip nenori mūsų Esi teisme. Sakyk tiesiai: žinojo
suprasti, — atsakė J. Bakučionis ar ne?
—Aš jus labai gerai suprantu
— Galėjo žinoti,
ir matau, kad jūs arba ateistinei
—Matyti, karcerio nori, kad
propagandai davėte visišką lais- įspėjimo neklausai. Žinojo jis ar
vę, arba esate prieš ją visai be- ne? — barė Bacevičių teisėjas,
jėgiai. Suprantu, kad jūs. kitaip
— Turėjo žinoti,
negalite kalbėti. Jūs turite ją teiTaip Bacevičius ir nepasakė,
sinti, kad nekelčiau bylos. O aš kad aš žinojęs. O Butkevičius,
kitaip negaliu. Aš turiu gintis, Taunys ir pats meistras Pupelis
nes per mane klaidinami niekuo aiškiai ir tardyme, ir teisme panekalti žmonės, jaunimas. Jeigu sakė, kad aš apie antspaudą nietai būtų tik mano asmeninis da- ko nežinojau. Tik dabar pirmą
lykas, nieko nesakyčiau — tėra- kartą iš jūsų girdžiu, kad Butšytų. Bet čia mūsų tikėjimo rei- kevičius ir Bacevičius sugalvoję
kalai. Dėl to negaliu tylėti ir ne- aną antspaudą. Aš visą laiką
tylėsiu, kol tik galėsiu.
maniau, kad jį sugalvojo ir pa
O kam aš patariau pasigamin gamino Pupelis. Vadinasi, A. Rakūnas ir kiti mane aiškiai ap
ti metalinių antspaudų?
šmeižė. O kam aš buvau žiau
— Apie aną antspaudą pats
rus? Ką žiauraus aš padariau,
žinojai? — spaudė saugumietis.
kaip rašė S. Laurinaitis?
. — Ne, ne, nei
—Anas antspaudas ir dalyva
— O Štai jūsų byloje parody vimas bendroje veikloje yra žiau
mas. Viename štabo posėdyje,
rus dalykas, — atsakė saugumie
kuriame ir pats buvai, Butkevi
tis.
čius ir Bacevičius aną antspaudą
— Bet jūs patys matote, kad
sugalvojo.
dėl antspaudo niekas neįrodyta.
— Kas apie tai liudija?
Manęs jis neliečia. Pagaliau jei ma
— Bacevičius.
no byloje buvo kokių žiaurių
— Jis tai galėjo paliudyti. Bet veiksmų, tai kodėl nebuvo 58('8)
kodėl knygos autorius "nema- straipsnio?
tė" te'smo proceso protokolo, t.y.
Džiaukis kad jo negavai,
kodėl propaganda
"nemato", — pasakė saugumietis.
—Negavau, nes tokių veiks
kaip tas pats Bacevičius liudijo
teisme O jis liudijo štai kaip: mų nebuvo. O kodėl mane teisė
Kai teisėjas Stasiulis paklausė, atskirsi nuo visų kitų štabo naar aš žinojęs apie tą antspaudą, " u ? Kam mano bylą išjungė iš
kitu?
Jis atsakė:

— Atioao, *axt hnop.

CHICAGO, ILIJNOIS 60629

£&a

Kohvezi. — Prancūzų svetim
šalių legionas dar nežino galu
tinio skaičiaus Zaire nužudytų
baltųjų, bet surasta jų jau 200.
Galimas dalykas, kad skaičius
pasieks ir 250. Septyniasdešimt
prancūzų piliečių dar nesuran
dama. Paskutinę dieną vėl užtik
ta 20 nužudytų, tarp jų 12 vai
kų,
1,750 belgų parašiutininkų su
grįžo namo, Kaminą bazėje pasi
liko tik 600 vyrų. Prancūzai tei
gia, kad katangiečiai, nors ir iš
blaškyti, iš Shabos provincijos
nenori trauktis ir ruošiasi nau
jai ofenzyvai. Prancūzai aplink
Kolwezi rengia sustiprinimus,
miestą gins kartu su Zairo kari
niais daliniais.

Tobulas radaras
VVashingtonas. —Armijos ra
daras taip yra ištobulintas, kad
po pirmo priešo artilerijos šū
vio per 30 sekundžių bus nusta
tyta tiksli šūvio paleidimo vieta
ir į ją paleistas šovinys. ("U.S.
News").

Chicaga, — "Lietuviai galėtų
NBC televizijos tinklui dėl Tiolocaust' iškelti bylą", vakar .ra
šė neseniai pasidaręs dienraščiu
Chicagos "Southtovvn Economist". Laikraščio koresponden
tas Raymond Hanania, Ethnic
Community Services dėka, pada
rė pasikalbėjimą su čia neseniai
apsilankiusiu kun. Stasiu Yla ir
sako, jog jis pats, Yla, yra kentė
jęs Stutthofo koncentracijos sto
vykloje vien dėl to, kad nacių
okupacijos laikais Lietuva buvo
vienintelė šalis, kuri sugebėjo pa
sipriešinti ir nesuorganizavo SS
legiono. Filme gi rodoma, kad
lietuviai SS uniformoje padeda
naciams Varšuvos gete žydus
naikinti.
"Holocaust" lietuviams nepa
sibaigė ir šiandien. Tai iš dalies
dėl amerikiečių ir žydų klaidų,
kurie gamina tokius filmus, kaip
šis pastarasis. Būtų geriau, kad
tos visos jėgos būtų sukoncent
ruotos pamatyti, kokius persekio
jimus lietuviai kenčia dar ir šian
dien. Jeigu toks mažas dėmesys
kenčiančiai Lietuvai, tai dau

P^TM-flziM ,TTn«rHni7T T*ntn taikos dfllinHose stvyksta j pietinį Libaną,
ir juoe pasitinka ae per draugi Akai nusiteikė palestiniečiai

Washingtonas. —Buvęs Federalinių rezervų tarybos pirminin
giausia dėl iškreiptų ir neteisin kas Arthur Burns pritaria reika
gų informacijų. Filmas iškreipė lui imtis visų priemonių infliaci
tikrąjį lietuvių veidą ir belieka jai sulaikyti ir siūlo prezidentui
NBC tinklui iškelti bylą.
Carteriui duoti įpirmą pavyzdį —
Prie pasikalbėjimo pridėta ir sau sumažinti atlyginimą 10 pro
centų. Prezidento alga 200,000
kun. Stasio Ylos nuotrauka.
dolerių metams.

Darbininku riaušes
R. Vokietijoje

Perka neperšaunamas
liemenes

Bonna. — Vakarų Vokietijos
Roma. — Italijoj didelis pa
spaudos agentūros DPA tik da reikalavimas neperšaunamų lie
bar paskelbtomis žiniomis, gegu menių. Jų kaina pakilo iki 230
žės pirmosios šventės dieną Ry dolerių, ir užsisakius tenka ilgo
tų Vokietijoj, Wittenberge, neto kai laukti, iki galima gauti.
li Schwerino, įvyko smarkūs su
sirėmimai tarp policijos ir de
monstrantų. Keli šimtai asmenų,
daugiausia darbininkų, susirinko
VVittenbergo miesto centro aikš
tėje, protestuodami prieš žemą
darbo atlyginimą ir aukštas mais
to produktų kainas.
New Yorkas. —Gegužės 23
Demonstrantams
išsklaidyti
prasidėjo nepaprastoji Jungtinių
buvo atsiųsta policija su šunimis.
Tautų sesija nusiginklavimo rei
Demonstrantai, betgi, atsisakė
kalams. Tęsis iki birželio 28. JT
pasitraukti, ir dėl to kilo smar
gen. sekretorius Kurt VValdheim
kus susirėmimas, kuris užtruko
delegatams pasakė, jog jei nieko
apie dvi valandas. Turimomis ži
nebus daroma, katastrofa bus
niomis, keliolika žmonių buvo
globalinio masto. Jis pasiūlė nuo
sužeisti; apie dvidešimt demonst
kiekvieno 1,000 dolerių, išlei
rantų suimta. DPA žiniomis, ge
džiamų ginklavimuisi, vieną dogužės pirmosios proga taip pat Į » "•
paskirti nusiginklavimo in
ir kituose Rytų Vokietijos mies
formacijai ir kampanijai už tai
tuose įvykę darbininkų susirėmi
ką. Pasaulis per metus ginklavi
mai su policija. Rytų Vokietijos
muisi išleidžia 400 bilijonų dole
valdžia, kaip paprastai tokiais
rių, tokiu būdu susidarytų 40 mi
atvejais, žinių neduoda ir net jas
lijonų dolerių nusiginklavimo
neigia.
pastangoms.

Londonas. — Britų magazinas
"Middle East" cituoja Amerikos
ambasadoriaus J. Tautoms Andrew Young pasakymą, kad Ame
rikoj populiariausias į Irakas
yra Anwar Sadatas, populiaresnis,
nelaimei, ir už prezidentą Carte
rį. Kad Amerika parduoda karo
lėktuvų ir Egiptui bei Saudi Ara
bijai, ne vien tik Izraeliui, labai
gerai, pripažįsta, jog tikrų sąjun
gininkų eilėse yra ir tie kraštai.
Lėktuvų arabams Kongresas nebu
tų davęs, jei ne Sadato pradėta
drąsi taikos kampanija, jei jis
nebūtų vykęs į Jeruzalę.

Labiausiai brangsta
jautiena
Washingtonas. —Dėl maisto
kainų kilimo kalčiausi yra jau
tienos gamintojai, sako Žemės
ūkio departamentas. Jautiena
per trumpą laiką pabrango nuo
16 iki 18 procentų. Pabrangimas
atsiranda svarbiausia, kad ūki
ninkai per paskutiniuosius trejus
metus sumažino galvijų skaičių.
Jų auginimas mažai duoda pel
no. Daugiausia pelno turi tarpi
ninkai
Roma. — Kai 50,000 policijos
ir kariuomenės per beveik du mė
nesius nerado Aldo Moro, parodė
savo nesugebėjimą, Italijoj pradė
ta organizuoti nauja slaptoji tar
nyba šalia dviejų esančių — ka
rinės ir valstybinės. Naujoji tar
nyba bus betarpiškai kontroliuo
jama ministerio pirmininko i t
vadinsis CĖSIS,

J. TAUTŲ SPECIALIOJI SESUA
NUSIGINKLAVIMUI

Roma. — Romoj policija už
tiko dar vieną Raudonosios bri
gados slėptuvę, rado ginklų, pa
dirbtų automobiliams
lentelių,
dokumentų ir sąrašą numatytų
aukų. Jų skaičiuje buvo politikų,
pramoninkų, teisėjų ir policijos
vyru, vardai

VValdheimas pasiūlė iš žymių
asmenų sudaryti patariamąjį or
ganą. Jis turėtų klausimą nuo
dugniai išstudijuoti ir pasiūlyti
geriausias priemones sulaikyti
ginklavimosi lenktynes.
rinkimas

1932 metų, kai iš anos konferen
cijos nieko neišėjo. Per 33 J. Tau
tų gyvavimo metus dešimtas kar
tas, kai susirenkama specialiai
sesijai kokiam svarbiam klausi
mui diskutuoti.
Tuo metu, kai salėj prasidėjo
susirinkimas, gatvėse su plaka
tais rinkosi visokie taikos šali
ninkai ir reikalavo atsisakyti ka
rų.
Vakar susirinkime kalbėjo vi
ceprezidentas Walter Mondale.
KALENDORIUS
Gegužės 25: Grigalius, Beda,
Almantas, Jovilė.
Gegužės 26: Pilypas, Paladija,
Algimantas, Kinte.
Saulė teka 521, leidžias 8:12.
ORAS

Dalinai saulėta, drėgna ir ši]yra didžiausias nuo \ ta, apie 85 laipsniai,

-
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tfctly. f" C'Tnmrt??^ Certre.
j Vyresnieji šokėjai taip pat šoks
• birželio 16 d. Hart Michigan me
no festivalio proga, o birželio 17
! d. Braškių festivalyje
Bellville
; mieste.
Kristina
yeselkaitk

DRAUGAS, fcetvirtaafenfe. 1978 m. g^gnšSe m?n. 25 d.

PAMINĖTA
SV. ANTANO

.

MOTINA
PARAPIJOJE

"Aušros*' Lituanistinė mokyk! la gegužės 14 d. paminėjo motii nas. Šv. Antano bažnyčioje kun.
; K Simaitis už motinas atnašavo
: sudėtines šv. Mišias. Po to mo
kyklos patalpose įvyko motinos
\ minėjimas. Mokyklos klasėje už; ėmus vietas mokinių mamytėms,
i močiutėms ir svečiams į ją įžy
giavo mokinės ir mokiniai. Iš jų
Į Mykolas, Morkus ir Kristina
Moulding aprengti tautiniais rū
bais.
Detroito LB Žiburio lituanistinės mokyklos mokslo metu užbaigimas
Nuotr. J.
Apie motinas ir jų uždarinius
papasakojo tėvų komiteto pirm.
lentina Černiauskienė, Nariman national Instituto ruošiamam In Marijonas Šnapštys. Jis savo kal
tas Udrys, Edmundas Kasputis, V. ternational Galą. Washingto- boje išryškino kokia yra brangi
Majauskienė, Vladas Kartanas, ne būdamas pasakojo kitiem, motina ir kokios sunkios jos pa
Česius Šadeika, Jūratė Pečiūrienė kaip Detroito "Šilainė" jį paveik reigos. Taręs žodį pakvietė mo
ir anksčiau sąraše praleistas Al. davo. Taip pat baliuje matėme kyklos kapelioną kun. K Simaitį
Rugienius.
žymų Oakland apekr. prokuro sukalbėti invokaciją. Po to pap
Aukas prašome įteikti anks rą L. Brooks Pattersoną.
rašė Eleną Moulding pagerb
čiau
ir
dabar
paskelbtiems
aukų
Nekantriai
žiūrėjom,
kaip
kitos
ti mokyklos mokytoją Ciciliją
UŽBAIGTI MOKSLO METAI kytojas Saulius Jankauskas. Penk
rinkėjams asmeniškai, arba sius tautos atliko savo programas, pa Gibson ir jai prisegti gėlę.
tame trylika, mokytoja Stasė
IR PAMINĖTA
kite paštu, komiteto iždininkui: galiau ir mūsų eilė. Susirikiavę
Mokyklos mokiniai kiekvienas
Smalinskienė.
Šeštame aštuoni,
MOTINOS DIENA
Alfonsas Vekvičius 11329 Ven- šalia scenos laukėm, kol progra pasakė po eilėraštį ir nunešęs įmokytoja Danutė Doveinienė.
Warren, Mich. mos pravedėjas Foster Brown iš
Gegužės 14 d. Detroito LB "Ži Septintame septyni, mokytoja V. tura Drive,
teikė mamytei gėlę. Gėlė taip
burio" lituanistinės mokyklos Šepetienė. Aštuntame dvylika, 48093, Čekius rašykite: "World radijo stoties WIID, baigė pris pat buvo įteikta buvusiai ilga
(žemesnioji ir aukštesnioji) iš mokytoja Marija Jankauskienė. Lithuanian Festival" vardu. Au tatyti mūsų ansamblį ir apibūdi metei šios mokyklos mokytojai
kilmingai užbaigė mokslo metus Devintame septyni, auklėtoja — kos nurašomos nuo Amerikos no pirmąjį šokį — subatėlę. Stefai Kaunelienei ir visoms ki
ir paminėjo motinos dieną. Angelė Bajelienė. Dešimtame pajamų mokesčių.
Akordeonistui Rimui Kaspučiui toms motinoms. Toliau vyko mo
Mokslo metų užbaigimo iškilmės septyni, auklėtoja irgi Angelė Ba
Dar kartą kviečiame visus pa užgrojus, pradėjom. Baigę pirmą tinos dienai pritaikinta progra
buvo pramatytos pradėti organi jelienė. Vienuoliktame aštuoni ir remti Pasaulio Lietuvių Dienų jį, greitai pasiruošėm sekančiam mėlė. Kiekvienas mokinys ar
zuotu vėliavų pakėlimu, gėlių pa dvyliktame šeši, jų
auklėtojas ruošimą aukomis ir asmeniškai — audėjėlei. Po to šokom malū mokinė padeklamavo po eilėraš
dėjimu prie lietuviško kryžiaus ir Pranas Zaranka.
ną.
Scenai linkstant, žmonėm tį. Mokiniai, Algirdo Vaitekaičio
jose dalyvauti.
i v . Mišių išklausymu. Deja, eJonas Urbonas, plojant, šypsantys šokėjai puikiai vadovaujami, padainavo — Ant
Mokykloje dar mokė: kun. V.
sant lietingam orui, nuo pirmo Kriščiūnevičius, dr. Adolfas Da
komiteto pirm. pasirodė Gausiam plojimui sus kalno glosnys. I šią dainą buvo
sios dalies teko atsisakyti. Perpil rnusis, Eleonora Grigaitienė, Va
tojus, sužavėtas pravedėjas žmo įjungti skudučiai. Prisimenant
dytoje Dievo Apvaizdos lietuvių lerijus Gražulis, Rimas Kasputis, "ŠILAINĖ" MIESTO CENTRE nėm pasakė, kad sekančių metų mūsų pavergtą tėvynę Lietuvą,
parapijos šventovėje, be mokinių, Jurina Rugienienė, Liuda Rugiebaliui reikėtų Pontiac SilverPro langus buvo matomas dome išnuomuot, kad būtų pil sudainuota partizanų daina "Sto
dar organizuotai pamaldose da- , nienė, Bronius Jasevičius. Be to
gražus vaizdas: miesto šviesos ir nai vietos mūsų šokių figūras iš viu aš parimus". Pianinu paly
iyvavo Lietuvių Katalikių mo-, p a s k a i t i n i n ] t a i : L i i ė Gražulienė,
laivų šešėliai spindėjo upės van pildyt Jis pabrėžė, kaip natūra dėjo Algirdas Vaitekaftis, o dai
terų sąjungos 54-ios kuopos na- d r Vytautas Majauskas, Jūratė
nuoti dainavo ne tik mokiniai,
sės. Cia tai dienai pritaikintą pa Pečiūrienėj rašyt. Jurgis Jankus ir denyj. Bet žmonių akys buvo nu liai, su kokiu lengvumu, pašo bet ir svečiai. Marijonas Šnapštys
mokslą pasakė parapijos klebo seselė Augusta ir seselė Margari kreiptos kitur. Skotų "bagpipe" kom painius šokius.
padėkojo šios mokyklos mokyto
nas kun. Viktoras Kriščiūnevi- ta. Atsarginiai mokytojai: Dana vienetui užtraukus maršą, pradė
jams A. Vaitėnui, C. Gibson, ka^
jo per salę žygiuot tautybių para
S. Kaunelienė, kuri kartu su
čitts.
Arlauskienė, Kristina Jankutė, Br. das; jų tarpe, atstovaudami lietu
pel. kun. K. Simaičiui ir daugiau
A. Juška buvo lietuvių atstovė
Po pamaldų visi rinkosi j Kul Jasinevičius, Šarūnas Lisauskas,
sia prie šio minėjimo prisidėju
vius,
Galinos
Gobienės
vadovau
baliaus rengimo komiteto, minė
tūros centrą, kur vyko mokslo Genė Rudienė, Aida Smalinskaisiai
trijų mokinių motinai Elenai
metų užbaigimo iškilmės ir mo tė, Asta Šepetytė ir Taura Zaran jami "Šilainės" šokėjai. Visa tai jo G. Gobienei, kad ir prie jos
(Nukelta į 4 peL)
tinos dienos minėjimas. Tie du kaitė. Mokyklos vedėja mokytoja vyko iškilmingo- Michigan He- buvo priėję daugybė žmonių, ku
ritage
baliaus
metu
gegužės
13
d.
rie sakė, kad jie ypatingai atkrei
dalykai jau antri metai yra su — Danutė Jankienė.
Cobo
Hali
Detroito
miesto
cent
pė dėmesį į šokėjų laikyseną. Jie
jungiami į vieną, nes daugumoje
Linkime jiems visiems gerų a- r e
Visais kelionių reikalais galima
pajuto didelį etnkų pasididžiavi
Motinos dienos minėjimo progra tostogų, o rudenį vėl visiems su
kreiptis
pas Dana Anužienę skam
Po parado buvo laiko vaišin mą ir matė puikų liaudies šokių
mos yra atliekamos lituanistinės grįžti į mokyklą. Abiturientams
binant
nauju
telefonu 649~>500 ar
tis vakariene, įvairių tautų kep įsijautimą. Kiti yra sakę, kad šo
mokyklos mokinių.
siekti aukštojo mokslo ir gilintis
ba apsilankius j įstaigą
tais pyragais, bei pasigrožėt tau kių apibūdinimas išskiria lietu
P o tnrnoo mokyklos vedėjos lituanistikoje.
TRAVEL EVCHANGE
tų paroda. Kur tik beėjom ar sto vius nuo kitų tautų. Su apibūdi
Jonas Urbonas
Danutės Jankienės įvadinio žo
3270 W. K g Beaver
vėjom, svetimtaučiai grožėjosi nimu, jie lengvai gali sekti šokio
Saite 113, Troy, ML
džio, scenoje išsirikiavo žemens- DAR VIENA ABITURIENTĖ
mūsų tautiniais rūbais. Jie klau turinį ir tas šokis tuoj įdomesnis
niąją mokyklą baigią aštuntokai:
Patarnavimas greitas ir nemoka
sinėjo apie rūbus, apie Lietuvą — pasidaro.
Mikis Abarius, Gina Rugieniūtė,
mas.
stebėjosi ir džiaugėsi, kad visi šo
O mes uždusę, pavargę — bet
Rasa Orentaitė. Daiva Orentai
kėjai moka lietuviškai ir domisi patenkinti šokėjai grįžę į sa
tė, Vida Rackaitė, Alma Matvėlietuviška veikla.
vo vietas, pajutom, kad iš visų
kartė, Dana GUvydytė, Dana Ba"Šilainės" vardas plačiai Žino tautų programų — lietuviai, kaip S 0 P H I E
BARČUS
gužytė, Paulius Doveinis ir Dai
mas visų tautų tarpe. Mūsų an visada puikiausiai, gražiausiai pa
RADfO
AEDJOS
VALANDOS
nius Skiotys; Jiems žemesniosios
samblio pasirodymai ilgai nepa sirodėm Tikimės, kad ir kituose
Vlsea | i i | W i i U WOP*
mokyklos baigimo pažymėjimus
mirštami. Per balių priėjo prie šio pavasario pasirodymuose išlietuvių
kalba: kasdien nuo pirįteikė jų mokytoja Marija Jan
G. Gobienės buvęs Michigano kflsim kaip geriausi dalyviai. madienio 0d penktadienio 3:00
kauskienė, o LB-nės Detroito apy
gubernatorius (1948-1958) G. Birželio 3 d. 9 vai. antrą sykį e- 3:30 vaL popiet — Šeštadieni Ir
linkės valdybos dovanomis —
Mennen Williams ir pasisveiki sam pakviesti į vokiečių festivali
ano 8:30 «ki 9:30 v. ryto.
knygomis juos apdovanojo valdy
Tek*.: 4M-2413
nęs jai užtikrino, kad įspū AVyandotte. Tą pačią dieną 5
bos narys — dr. Vytautas Ma
dingiausias prisiminimas jo ter vai. pasirodo jaunesnieji "Šilai
7159 S, MAPLJCWOOO A VE.
jauskas. Be šių apdovanoti buvo
mino metu, buvo "Šilainės" pasi nės" Šokėjai, vad. Rusnei Baltru
CHJCAGO. DLL. 09529
ir visų skyrių geriausieji mo
rodymai Masonic Temple, Inter šaitytei, Farmington Ethnic Feskiniai. Po to į sceną užlipo aukš
tesniosios mokyklos abiturientai:
Paulita Abariūtė. Živilė Idzelytė,
Ramoną Urbonaitė, Loreta Sveraitė, Vida Nakaitė ir Vidas N e verauskas. Jiems brandos atesta
Loreta Sveraitė, ji baigia Wes.
tus įteikė jų auklėtojas Pranas tern gimnaziją, Dearborn Hgts.,
(VYKDYSITE
SAVO
$VAJ0M|
—
TtffitSITE
Zaranka, o knygomis, trečiuoju kur buvo viena iš pirmųjų moki
Lietuvių Katalikų Kronikos tomu nių. Mokykloje dainavo chore.
REU2MIOTAMIJ MISIMINIMM
visus apdovanojo Lietuvių kata Skautė —einanti skiltininkes pa
•ĮVYKIMO DATOS
NAKTYS KIEKVIENAME MIESTE
likų šalpos skyriaus p-kas Leo reigas. Dainuoja mergaičių chore
U 4.
JU74.PI
poldas Heiningas. Tada abituri ir groja kanklėmis kanklininkių
Maskvoje L Leningrade S
entai atliko motinoms skirtą, Vy grupėje. Šiemet taip pat baigė
VOninje 5, Druskininkuose L
I
C
SU74M
tauto Mačernio "Šeštąją viziją". aukštesniąją lituanistinę mokyk
Baigus ją sekė su abiturientais atsis lą. Priimta į University of Michi
tap. 15 iki 23 4
veikinimas ir simbolinio mokyk gan, kur studijuos inžineriją —
t
e p . S Ūd rog* M 4
los rakto perdavimas būsimiems kompiuterių mokslus.
AMMfcMMŽ
74
vanta*
S. Mankvofe *.
dvyliktokams. Mokslo metai už
Jonas Urbonas
baigti bendru mokyklos choro
Vltatata y. Maskvnfe 2.
dainavimu, kuris išpildė kelias A U K Ų TELKIMAS PASAULIO
vm*
nm
n c
LIETUVIU
DIENOMS
dainas, ir Lietuvos himną.
PAREMTI
4 4.
% Vntiainta i»
nm
Šiemet LB Detroito apylinkės

f

APLANKYKITE LIETUVĄ 1978 METAIS
SU MŪSŲ EKSKURSIJA

Žiburio lituanistines
mokyklas
lankė 11-ką mokinių. Darželyje
mokytojavo Rita Neverauskaitė,
iuriarae mokėsi 10 mokinių. Pir
m o skyriaus nebuvo. Antrame
skyriuje mokėsi 14-ka mokinių,
mokytoja Dalia Gilvydienė. Tre
čiame devyni, mokytoja Dalia

Kaip jau anksčiau buvome pra
nešę, Detroite yr sudarytas spe
cialus komitetas Pasaulio Lietu
vių Dienoms remti aukų rin
kimui. Be anksčiau paskelbtų į
komitetą — aukų rinkėjus dar
naujai įsijungė: Gintė Damušytė, Juozas Naumus, Jonas Leona
Rackienė. Ketvirtame dešimt, mo- vičius, Petronėlė Pajaujienė, Va-
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INTERNATIONAL TOTJBS, LTD.
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Stm York, N. T . 10617
212 — 097-7257
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— <fc00i Mtsdir niiii
-> 1230.

DR. K, 6. DALUKAS
•448

Chirurgija.

8a. Pateški Rd. (Crawford
Bafldinc) l e l LU 5-5446
ricambini 8744604

PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
Marąuette MedtorU Cente*
S1S3 8a. Kedzie Avenae.
Vai.: pirmad., antrad ir ketvirtai.
< lkl 7:8» vai. vakaro.
Seetad. nuo 1 Iki t vai.
Pagal susitarimą.
Ofiso telrf. WA 5-2670.
Rezld. taL WAlbrook 5-8048.

18J0O
19.00
aOOO
15.00

ĮSJOI
16.00
15.00
M0

į s i . ofiao kr b a t e : OLympk) 2-41SI

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1448 So. 5dth A m , Cicero
Kasdien l - t vaL Ir S-8 v a i v a t ,
Uakyrua trečiadienina
Sašt&dieniala 12 iki 4 vai. popiet

Priima Ugoalaa pagal Kualiarlms.

DR. VL BLAŽYS

tisja

Juos grąžina tik ii sake
Redakcija oi riceZbi-

to

tįmmmiįk n* moeera itgoa
Ginekologini

imtm.

ti9.oo

S1.0G
33.00
3400
25.00

Etor JAV

dirba kas
imo &30 iki 430, sėstaano 830 M 12M.

6 arto.

Tel. BEHaace 6-1811

BUL WALER J. KIRSTUK
l i e t u v i s gydytojas)
8926 West 5»th Street
VaL: pirmad.. aatrad-. ketvirtad. tr
pvnkt. nuo 12-4 vai. popiet Ir 6-t
vaL v a k .
TreA. Ir šefttad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS

GYDYTOJA TR CHIRURGfi
T4L ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 Kūdikių ir vaikų ligų specialiste
DR. PETER T. BRAZIS
MEDICAL BUILDING
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8200 Went 81st Street
24S4 Wert Tint Street
Of*. teL RE 7-1168, rea. 2S94919
VaL: pirm., actr., ketv. Ir prakt
1:00 . 5:0* vai. popiet, troS. Ir faftt
ttk sosltarua.

Dr. Jonas G. BYLA-BYLAtTIS
GALVOS IR STUBURO 11006
2858 West 6Srd Streot
Chiengo, mmmmi 68629
TM. — 4764409
Valandos pagal susitarimą
Dr. Ant Rudoko kabinetą perėmė

DR. EOMUHD L CIARA
OPTOMETRISTAS
8799 West 61st Street
Tai. — GR 6-2409
VaL: pagal •usltarima: pirmad. tr
ketv. 1.4 Ir 7-9; antrad. tr penkt.
10-4; U i t a d. l t - I vaL

Ofla. tol 7864477; Rea. 2464839

DR. L DECKYS
GYDYTOJA Dl CHIRURGfi
SpBotauybS — S e m j tv

CRA WFORD MEDfCAL BLDG.
6449 So, Pularid Roed

DR. A. B. 6LEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Spedaiyb* Aklą ligos
8997 West lOSrd Street
Valandos pagal susitarimą
Ofiso t*L — PB 8-2220

DR. JANINA JACEVIČIUS
I 6 E I A
VAIKŲ
LIGOS
2699 Wast 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir penkt.
nuo 1 % lkl 2 vaL Ir ano 5 Ud 8 vaL
fleStad. nuo 1 iki 4 vaL

On. PO 7-6989

Rea. GA 8>7278

DR. A. 1ENKINS
GYDYTOJAS IR CRTRURGAS

Ofs.

H E 4-1818;

..

DR. j . MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus Hgos
2484 Weet 71at Street
71-os ir Campbell Ave. kamp.
VaL: pirmad.. antrad., ketvirtad. a
penktad. S iki 7 • . p. p. Tik auritains.

O P T I C A L

STUDIO

VIOLKTA K A R O S A i r e
7051 S o . W a s h t « i a w — TeL 77S-S7M
Pritaikomi a k i n i a i pagal gydytoją
receptu*
Didelis a k i n i u rSmu paalrlnkUsaa
VaL:
pirm., antr.. p e n k t 19-I:S«.
Ketv. l - S T. vak. Seftt 19-4 v. p p
Treeladientala uidarrta.

Teiet, — 282-

DR. ROMAS PETKOS
SJOTJ LIGOS —

CHDtntOUa

111 NO. W A B A S H AVE.
4 9 0 0 N O . CENTRAL, A t m
Valandoa

DR. FRANK PLEDKM
(Kalba UetaviakaT
OPTOMETRISTAS
2618 W. 71rt St. — Tet 737-6141
VaL p a g a l snattarlma. Uždaryta trafi

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, POSLfiS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
VaL antrad. nuo 1-4 popiet
ir ketv. nuo 5-7 vakare
Oflsa tai. 776-2880,

DR. J. J. SIMONAITIS
G Y D Y T O J A S
4285 W. 68rd Street
OCtao tetos. R E S-44M
Beaftaeoefjoa tetof. Q B S-OS17

Ofiso vaL: pirmad. ir ketvirtad.
1:00 ttgl 8:00 vaL popiet
Ofiao SeL H E 4-912S. Naaną O i

8844 West 6Srd Street

DR. V. TUMAS0NIS

Valandos pagal susitarimą

CHIR UROA5
2454 Weat 71s4 Street

DR. K. A. JUČAS
DERMATOLOGIJA
CHIRURGIJA
8214 No. Western Ai
1992 Ne. Wea4ara Ai
TeL atsakotna 12
6994441 — 641-4*08
9J kata tai 682-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
RENDROJI MEDICINA
1497 8sw49ta Ooart, Oesra, ffl.
Knadten 10-12 ir 4-7
Išskyras fcred tr lettad.

VaL: pirm., a n t r a d . . ketv. tr
l-S ir «-7 — H anksto

lai,

F. C. WINSKURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8197 West 71nt
V aUandoe:
l a a d o e : ll-(
- S vaL
Tred. tr I S U Į pagal

Olą. aaL 688-8188, saasf 8814771

DR. PETRAS ŽLI0U
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS
6284 So, N a m g a a s e t t Avaaas
VaL: pirm., antr., ketv. b penkt
9-7:

Perskaitė "Drauge", duokite j j k'rtiems
^

•

83.00 — ffrfrujp. Cook
U.&A. 851.00.

o
Savęs apsirašinejimas ląįįt

TUSTI RIMAI
Niekas negali užginčyti, kad
komunistu valdomuose kraštuo
se menininkui būtų sunku gy
venti, ypač tokiam, kuris noriai
Šoka pagal politruko botago švil
pesį. Dar geriau sekasi tiems, ku
rie tą botagą bučiuoja. Tereikia
tik daryti tai, ką komunistų parti
ja liepia, nepaisant, kaip tai bū
tų nemalonu, ir būsi viskuo ap
rūpintas. Ir, žinoma, negalima
teigti, kad visi menininkai labai
paklusnūs.
Yra tokių, kurie priešinasi, ku
rie neišduoda savo vidaus, ta
čiau tokie yra kankiniai. Niekas
laisvajame pasauly negali reika
lauti, kad visi taip darytų, nie
kas neragina veržtis į psichiatri
nes ir Sibirus, tačiau nematyti
partijai (paklusniųjų taip pat ne
galima.

PLB SEIMUI PRIARTĖJUS
Keletas detalių apie seimo darbų apimtį

buvau gimnazijos mokytoju, tai
Pasaulio Lietuvių
Bendruo
būna JAV LB tarybos sesijose,
vienokių ar kitokių kursų dėsty
JUOZAS ŠLAJUS
posėdžių salėje iš ryto atlaikytų
toju, ketverius metus radiofono menės V seimo paruošimo dar
Šv. Mišias. Nuo sutaupyto ar
redaktorium. Visa tai norom ne bus tvarko du atskiri vienetai: ketą gali pritrukti.
norom nuo poezijos atitraukda PLB valdyba Chicagoj ir seimui
PLB valdyba išleis V-jo seimo prarasto laiko priklausys — sek
vo." Štai kas A Miškinį nuo po ruošti komitetas, vadovaujamas leidinį su platesne PLB veiklą madienį ar pirmadienį atlikti dar
ezijos atitraukdavo, bet kad savo PLB valdybos pakviesto dr. Juozo i bei seimo reikalus liečiančia in- botvarkėj paskelbtą konstituci
pajėgiausių dešimt metų jis išbu Sungailos, Toronte. PLB valdy formacija. Leidinys bus gauna jos papildymą ir PLB valdybos,
vo Sibire, tai nė žodžiu nėra už ba atlieka programos paruošimą, mas prie registracijos. Tikimasi, revizijos komisijos ir garbės teis
siminta. Ką reiškia tokia auto pasirūpina tos programos atlikė kad "Pasaulio Lietuvio" redakci mo rinkimus. Konstitucijos papil
biografija, kur nėra paminėti pa jais ir pan., o komitetas atlieka jai ir administracijai pasiseks at dymas liečia PLJS ir ŠALFASS įsi
tys sunkiausi, "patys žiauriausi, visus techniškuosius darbus. Šia sivežti ir birželio mėnesio nume jungimą į PLB-ne,
tiesiog kankinystės metai. Nieko me rašinyje bandau apžvelgti tik rį. PLD komitetas taipgi išleis lei
Bonnoje, Vakarų Vokietijos sostinėje, lankantis Sovietų Sąjungos vals
nėra apie Sibirą nei kitų poetų, PLB seimo darbų apimtį, jo de dinį su informacija apie Pasaulio Pirmadienį, liepos 3 d., bus tybės galvai L. Brežnevui, buvo suruoštos prieš ji gausios demonstra
pvz. Drevinio, biografijoj. Nie tales, neliesdamas Pasaulio Lietu Lietuvių dienas Kanadoje. Jos sa PLB veiklos planų paruošimas. cijos, kuriose dalyvavo ir lietuviai, čia matome demonstrantų nešamą
kur nėra nė žodeliu užsiminta vių dienų (PLD) bei seimo pro vo plačia ir sudėtinga apimtimi Referatus su koreferentais pada plakatą su rusišku užrašu, kuris lietuviškame vertime reiškia: "Brež
apie Borutos kalinimą, o tik įdė blemų, nors visa tai (Dainų tikriausiai bus pirmą kartą Ka rys: lituanistinio švietimo ir auk nevai, fašistini agresoriau, pradink!**
tas jo prisipažinimas, kad "Sun šventė, Sporto žaidynės, moky nadoj, o gal pirmą kartą ir mūsų lėjimo — Jonas Kavaliūnas, Lie
tuvos reikalų — Algimantas Gukūs buvo pokario metai Vilniu tojų studijų savaitė) vyksta PLB
išeivijoj.
reckas, kultūrinės veiklos ir ryšių
je ir visoje Lietuvoje Neišven globoj.
.. i ,
Seimo procedūroj numatyta, — Romas Kasparas, jaunimo —
giau ir aš savo vargų ir bėdų, gal
Gegužės 13 cL iš Toronto į kad liepos 1 d., šeštadienį, dr. Gabija Juozapavičiūtė. Po vaka
per nesusipratimą, gal ir per sa
GRA2/NA KRIVICKIENĖ
Chicagą buvo atvykęs komiteto Sungaila seimą pradės Lietuvos rienės bus prof. Rimvydo Šilbavo neapdairumą". Taigi vargšas
pirm. dr. J. Sungaila, su kuriuo himnu, pakvies katalikų kunigą
Gegužės 16 dieną Baltųjų rū ta, kad į salę ateina prezidentas
Suprantama, kad tokia padėtis poetas, pripratęs laisvai elgtis, PLB valdyba Broniaus Nainio invokacijai (uždarymui — pro jorio reikšminga psskaita "Lietu
•
vos
kultūros
židinys
vakarų
pa
mų
spaudos skyriaus lentoje buvo su žmona. Jie buvo gausiais plo
negreit
pataikė
į
okupanto
bota
neprisideda prie literatūros augi
namuose,
posėdžiaudama
penke
testantų),
tars
žodį
kaip
seimui
saulyje'*.
paskelbta apie Baltuosiuose rū jimais sutikti.
mo. Solženicynas savo apysakoje go pliauškėjimo ritmą.
tą valandų, aptarė seimo darbus, ruošti komiteto pirmininkas ir
Prezidentas savo neilgoje kal
Antradienį, liepos 4 d., (Kana muose rengiamą armėnų-ameri"Viena Ivano Denisovičiaus die
Nieko nėra ir apie K. Jakubė- dėliojo taškučius išlyginant dar po/to pakvies PLB valdybos pirm.
boje
pasveikino susirinkusius, jį
kiečių
priėmimą
4
vai.
p.p.
Ži
doje
jau
bus
darbo
diena)
pagal
na" asmeniui, teigiančiam, kad ną, kurį nužudė emgebistai botvarkės detales. Darbotvarkė
Bronių Nainį oficialiai atidaryti darbotvarkę, tęsiant veiklos pla nių agentūrų žmonės bus paly palaikiusius gerus demokratus.
be pataikavimo veikalo kom. 1950 m. sausio 8 d. paleidę lau bus pateikta seimui priimti ar ką
partija nepraleistų, atsako: "Ak, kuose nuogą. O galėjo bent pa nors joje pakeisti. Dr. Sungaila seimą. Pirm. Nainys, pasveikinęs nų paruošimą, taipgi su koreferen dėti iš spaudos skyriaus į priė Jis pastebėjo, kad yra kiek susi
ir atidaręs seimą, pradės progra tais Kostas Dočkus referuos PLB mimą 4:15 vaL, kad galėtų per pažinęs su armėnų istorija, žino,
praleistų. Tai IT nesakykite, kad rašyti savo įprastinį atsiprašymo
posėdyje vaizdžiai pranešė apie mos vykdymą. Sudarys prezidiu
valdybos lėšų klausimą. Kiekvie duoti spaudai prezidento pasta kad jie yra giliai tikį žmonės,
genijus. Sakykite, kad palaižū sakinį "žuvo kulto metais". Daug
jau atliktus bei atliekamus ruo mą, kuris perims vadovavimą vi
nam referatui su koreferentais bas, pareikštas prezidentą palai- pirmieji krikščionys, kad jų tau
nas, šunišką užsakymą atliko. ko nėra tose autobiografijose, tė
šos darbus.
sai
seimo
eigai
Prezidiumas
su
ta yra pergyvenusi skaudžių tra
Genijai nepataikauja tironų sko ra tik proza, tik savęs ar okupanto
skiriama po 2 valandas. Jei liktų į kiusiems armėnams.
•
gedijų.
Prezidentui padarę įspūdį
niui" Solženicynas savo asmeniu garbinimas, nors jo gerokai ma Visi PLB seimo darbai, susipa darys bei išrinks įvairias komisi laiko — bus diskutuojama. Tada
Baltųjų rūmų rytinėje iškilmių
žinimo
vakaras,
posėdžiai,
ban
jas.
Po
to
vyks
trumpi
sveikini
armėnų
tautinės tapatybės išlai
paliudijo, kad taip tikrai yra, bet žiau negu ankstyvesniuose pana
referentas su koreferentais taps salėje keli šimtai gražiai pasirė
ketai
ir
k
t
vyks
Royal
York
vieš
mai.
Reikšmingesnieji
(taupant
tokių nepataikaujančių beveik šiuose leidiniuose. Kai kurie iš
komisija. E seimo salės jie eis į džiusių armėnų, linksmai besišne kymas, pasiekimai moksle, mu
nėra, todėl nėra anapus geleži savo autobiografijų
praleido butyje (100 Front St West, To seimo laiką) sveikinimai yra nu atskirą kambarį, formuluos to re kučiuodami ir besivaišindami ar zikoje, politikoje Jis dėkojo Ame
nės uždangos žymių autorių. Per anksčiau minėtas vienas ar kitas ronte). Birželio 30 d. 6 v. v. to matyti Dainų Šventės didžiojo ferato išvadas ir jas pateiks nu mėniškais užkandžiais ir ameri rikos žmonių vardu už jų ver
šešiasdešimt metų Sov. Rusijoj pavardes, manydami, kad jos ne viešbučio trečiojo aukšto erd banketo metu. Tą pačią dieną bus tarimų komisijai, kurios pirmi kietiškų vynų, laukė prezidento tingą įnašą į Amerikos gyve
nimą.
neišaugo reikšmingų kūrėjų, nes patogios minėti. Kai kurie auto viuose koridoriuose prasidės regis PLB valdybos ir LB kraštų val ninku yra pakviestas Vytautas ir prezidentienės.
tracija, kuri vėl tęsis šeštadienį, dybų pranešimai bei diskusijos
sistema talentus žlugdo ir kelia riai visai nutylimi.
Programą atliko armėnų kil
Kutkus iš Detroito.
, Baltųjų rūmų biuletenis paste
liepos
1
d.,
8:30
v.
r.
Registraci
dėl
tų
pranešimų.
To
paties
šeš
vidutinybes. Tas tpats likimas gre
*
Seimo šūkis, jei geresnio nie bi, kad pagerbti armėnų kilmės mės Metropolitan operos daini
ja išduos skirtingos spalvos kor tadienio vakare seimui ruošti ko
sia ir lietuvių literatūrai
Rašytojų sąraše nebėra L Me teles seimo atstovams, svečiams mitetas tam pačiam viešbuty kas nesumes, bus **Gyvi savo tau- amerikiečius į meniu įtraukta ir ninkė Chookasian, puikiu balsu
Neseniai pavergtoj Lietuvoj ro autobiografijos, nei jo pavar
toks armėniškas maistas, kaip gražiai padainavusi dvi armė
ir tarnybai. Seimas čia tęsis iki ruošia balių, į kurį tikisi susi tai!".
išėję dviejų tomų leidinys "Ta dė minima kitų rašytojų, nors
vynuogių lapai — dolmas ir py niškas ir vieną amerikietišką dai
Pirmą kartą PLB seime daly ragaičiai bahklava. Koresponden-1 ną: "Shall We Gather By the
rybų Lietuvos rašytojai*'. Tomai anksčiau buvo minėta. Nė žo liepos 4-tos popiečio. Trečiam laukti trejetos tūkstančių svečių.
Pirm. Nainio pateiktas seimo vaus ir turės teisę balsuoti 12-kos tams buvo įdomu paragauti ar River". Ji Baltuosiuose rūmuose
puikiai išleisti, juose apie trejetą džio apie šį prieš kurį laiką pa viešbučio aukšte yra 4 didžiosios
ir
2
mažos
salės,
skirtos
PLB.
sei
darbotvarkės projektas jau anks raštų Lietuvių Jaunimo s-gos at mėnišku receptu Baltųjų rūmų yra dainavusi praeitą vasarą pri
šimtų autorių, jų biografijos ir vergtoj Lietuvoj tiek knygų išlei
mui,
banketams,
posėdžiams
ir
tesniuose valdybos posėdžiuose stovai Jaunimo atstovavimą val virėjų pagamintų patiekalų. Ska ėmime, suroštame V. Vokietijos
nuotraukos. Abu tomai sudaro dusių ir daug cituotą autorių. Nė
kt
Dr.
Sungaila
aiškino,
kad
į
tas
buvo
svarstytas, bandant tą dar dyba padaugino pasinaudodama nus buvo šaltienos išvaizdos kancleriui.
daugiau tūkstančio puslapių ir ženklo apie Merą, lyg jis nebūtų
keturias
sales
galima
sutalpinti
botvarkę sutalpinti
ketvertoje PLB konstitucijos 5 hr 9 paragra kepeninis paštetas, pamargintas
juose lietuviai rašytojai ar taip egzistavęs. Nėra nė žodžio ir apie
Prezidentui ir prezidentienei
apie
4.000
žmonių.
Sekmadienio
dienų,
taupant
kiekvieną
seimo fais. Atstovus pristatė LB kraštų kumpio ir lašinukų keturkam buvo įteikti du Amerikos daili
besivadiną save
apsirašinėja. Tomą Venclovą, o jo knygą bu
Daugumas jų savo biografiją pa vo komunistinė leidykla išleidusi. vakare šiose salėse vyks ir Dainų darbo dienos minutę. Lietuvių valdybos arba centrinės organi piais gabaliukais, aštraus sūrio ninkų (N. C Wyeth ir Ernest
teikia su tam tikra poza, kiti pra Yra iš Amerikos į okupuotą šventės didysis banketas. PLB išeivija gyvena įvairiuose kraš zacijos. PLJS valdybos pirm. Ga maišyto su riešutais riestainis, Lawson) impresionistiniai pa
* deda nuo vaikystės, nuo upelių ir Lietuvą sugrįžęs ir ten miręs bu posėdžiuose laisvai galės dalyvau tuose, tad ir į seimą atsiveš įvai bija Juozapavičiūtė PLB valdybo kurio viduje buvo įstatytas stik veikslai, skirti Baltųjų rūmų ko
I
miškelių, dar kiti nuo ganymo ir vęs Altos tarnautojas A Morkus, ti ir publika, besidominti LB rių ir skirtingų problemų. Jau je yra pilnateisė narė pagal PLB linis indelis su braškių uogiene, lekcijai. Vienas iš jų buvo dova
girdėti balsų, kad PLB seimai IV seimo ir PLJ HI-jo kongreso kuri buvo uždedama ant sumuš notas Richard Monoogian, ant
vergystės buožėms. Tenka pasaky tačiau nėra taip ipat sugrįžusio ir veikla.
ti, kad tokių gerokai mažiau ne pažintine prasme daugiau reikš Norintiem Royal York viešbu ateity turėtų susirinkti ne ma nutarimus. Algis Rugienius, PLB tinio su sūriu, įdomūs ir savotiš ras nuo armėnų bendruomenės.
gu buvo ankstesniuose panašaus mės turinčio dr. Margerio. Grįžo ty gauti patogesnius kambarius žiau kaip visai darbo savaitei O valdyboje atstovaująs sportui, tei kai skanūs buvo žalios kapotos R. Carterienė dėkodama pasakė,
pobūdžio leidiniuose. Kai kurie ir poetas J. Mikuckis, ten parašęs komitetas pataria užsiregistruoti šio seimo liepos 2 d., sek., sei sėtai kooptuotas valdybos nariu. jautienos sumuštiniai, papuošti kad tie paveikslai buvę labai rei
duoda fa* kai kurio laikotar knygą, kaip jis jau nuo pirmo iki birželio 1 d. adresu: VI. Daugi mui teks apsispręsti: rūpestingai Šiuo reikalu spaudoje buvo prie suraitytu anchovy
(silkele) ir kalingi.
pio apžvalgą, ir tos autobiogra bolševikmečio tarnavęs rusams, nis, 1613 Bloor St. West, Toron pasvarstyti savo reikalus, ar di šingų pareiškimų, todėl noriu žalia alyvute.
Kai armėnai svečiai stojo į ei
fijos - yra įdomiausios.. šiaip .jau bet užtat apstu įvairių kolonistų to, O n t M6P 1A6. Telef. (416) desnę dienos dalį švęsti. Mąt tą čia patikslinti, jog PLB valdyba
lę padėkoti už priėmimą ir at
daugumas tų pasisakymų yra iki rašytojų, pasirašiusių
peržengusi Belaukiant prezidento
buvo sisveikinti su prezidentu ir Car
rusiškai, 533 —1121. Be to?viėsb«ty kam dfer|ą 10-3Cf vai! 15 mVliųlilsturrie šSuo""* reikalu 'nėra
juokingumo manieringi ir, svar kaip tai Gerbakas, G. Metelskis barių užsiregistravimo korteles, nuo viešbučio bus bendros lietu nuostatų.
progos pasikalbėti su keletu ar terienė, korespondentai buvo pa
biausia, melagingi ir netikslūs.
bilietus
į
Dainų
šventę
ir
ban
viškos
pamaldos,
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vai.
prasidės
Už keletos savaičių suvažiuos mėnų ir armėnių. Vienas asmuo prašyti grįžti atgal į spaudos
ir kt Vieni mirusių sudėti, o krti
ne Kažkodėl nematyti ir V. Val- ketus galima gauti Chicagoj Vaz- Dainų šventė, į kurią vyks visi į seimą atstovai, pabars ar pagirs sakė gerai žinąs lietuvių proble skyrių.
nelių •'Gifts" prekyboje, 2501 W. seimo atstovai, o vakare — didy buv. Ft,B valdybą, nustatys pen mas ir yra rašęs straipsnį apie
Tais apsirašinėjrmais dėl įvai siūnienės, apie kurią komunisti
rių netikslumų, manieros, propa nė literatūros istorija prirašė de 71 St (teL 471 — 1424). I Dai sis PLD banketas. Seimas sutau kerių metų veiklos gaires, o toms Amerikos Balso armėnų skyrių ir
— Kiekvienas vabalas yra ga
gandos ir melagysčių nebus gali šimtį kartų daugiau negu apie nų šventę bilietų tikrai nepri- pytų daug laiko ir galėtų išspręs gairėms — nutarimams įvykdyti pažįstąs ten Amerikos Balse dir
tūks
(salėje
telpa
16,000
žmo
ti
kai
kuriuos
darbotvarkės
reika
Brazdžionį
ir
Aistį
kartu.
vėl
penkeriems
metams
išrinks
bančius lietuvius. Pasikalbėjimą zelė savo motinos akyse.
ma pasinaudoti. Tai bereikšmė
teko nutraukti, nes buvo pranešMaurų patarlė
knyga, jeigu neskaityti auto Ką liudija Ši niekam nereika nių, bet pasivėlavusiems į ban- lus, jeigu kun. J. Borevičius, kaip naują PLB vadovybe.
rių nuotraukų ir jų gimimo arba linga, pilna pozos melagingų ar
kelių totorių mirties datų. Anks nutylėtų faktų knyga, kuria lite
persunko galvoje.
"Silent night, holy night**-.
tyvesniuose panašaus pobūdžio ratūros mėgėjai veveik negalės
Prieš veidrodį perukų skyriuje nubraukė nuo kak- j
Skambėjo iš nematomų kampuose garsiakalbių be
leidiniuose buvo surašyta, ką ra pasinaudoti? O gi tam, kad atly
tos garbaną ir vėl ėjo nerūpestinga, dairydamasi į siliejanti muzika; melodija buvo tartum gaivinanti,
šytojai parašė ir kur jie mokėsi. gintų ištikimai tarnaujantiems
žmonių margumyną ir į aistringai išsitiesusias a n t nspiruojanti ir drauge liūdna. Marianne atsitraukė nuo
Siame to su mažomis išimtimis režimui rašytojams, kad parody
stalų ir lentynų prekes.
veidrodžių stalo ir prisivertė nusišypsoti. — sau. — —
kaip ir nėra. Tiesa, įvade sako tų, jog vieni išskirti g kitų. Kny
Romanas
Ta melodija buvo jos vaikystės džiaugsmas. Ma-Silent
night,
holy
night"
liejosi
muzika
iš
ma, kad bus išleistas kitas leidi ga'gražiai išleista ir įrišta. Tai
ke
oematomo
garsiakalbio.
Ar
t
a
melodija
rišo
žmones
"
^
P ė sausainius ir pyragaičius; Ji, Marianne, plakė
nys, kuriame bus visa tai sužy puošnus, bet tušti rėmai. Jie ro
ALĖ KCTA
šventišku jausmu? Kas žino! Gal tik jaudino. Kiekvie-Į kiaušinius kuchenui.. Senelis pakartotinai pasakojo
mėta, bet nesuprantama, kam do melagingą gyvenimą, kaip ir
lą savaip. Vieni, pro pinigų žvangėjimą, net negirdėjo a P i e St. Nikolaus, jos brolis viskuo tikėjo, dar tikėjo—
13
visose kitose komunistinio reži
tada šis bereikalingas darbas.
Tas
džiaugsmas kasmet kartojosi, Kalėdos būdavo val
Marianne įžengė į keltuvą; siūbtelėjo krūtinėj, didelę šventę žadančių garsų. Kiti skubėjo, vistiek,
A. Miškinis rašo: "Susiklos mo srityse. Pavartęs tuos pus
iutų tai daina, ar džazo krūpčiojimai, ar šventa gies- įkiškai nuostabios... Iki pasirodė jos princas...
čiusios gyvenimo sąlygos neleido lapius vakarietis rašytojas galės apsivertė keliantis svaigimo banga, ir jau vėrėsi kito
nė;
jų skubanti kraujo srovė, gyvenimo smulkmenų I
Marianne staiga pasisuka Reikėjo nusikratyti
aukšto
durys.
Prie
sienų
prilipę
veidai,
abejingai,
kaivisiškai atsidėti poezijai pačiu dar kartą sušukti "Viešpatie,
godžios
akys
varė
juos,
raginamus
garsų
a
r
slegiankeistų
minčių ir prisiminimų. Be to, žvilgterėjus į
kurie
sušvinta
dirbtine
šypsena
ir
tuoj
vėl
užgestą.
pajėgiausiu jaunystės ir jau su kaip brangi yra laisvė".
laikrodėlį,
krūptelėjo. Jos laisvas laikas buvo pasibai
Marianne troškulys kavos netikėtai praėjo. Jai norėjosi čios tylos.
AL B.
brendimo metu. Keliolika metų
pasivažinėti keltuvais, pamatyti daugiau tokių veidų
Marianne plaukė pro minią tik bendra nuojauta, gęs. Ji staigiai kryptelėjo ir jau žengė link keltuva
ir, drauge, lyg pabėgti nuo minios. Pabėgti nuo triukš nes ašarom užplūstos akys matė lyg pro rasotą stiklą. P r o žmonių galvas, pro judančią gyvą masę šmėkšteliūdną padėtį ir Šventosios Sė mingumo ir nuobodulio.
POPIEŽIUS
Ant stalų atlošti veidrodžiai kartais parodydavo jos l^jo pažįstamas veidas. Jis yrėsi į priešingą pusę, skuSUSITIKO SU KARALIUM mės problemą. Šventasis Jeru
Prasižiojus keltuvo durims, Marianne išėjo ir veidą, ištįsusį liūdnumu, išblyškusį i r dviem ryškiom Įbančio veržlumu palenkęs galvą. "Ir jisai skuba, net Ir
zalės miestas, pažymėjo Popie žengė tiesiai, net nežinodama, kur ji eina ar ko ieško. raukšlėm kaktoje. Vėl neiškentė. Sustojo ilgesniam 'jis"...— Mąstė Marianne, lyg kuo apsivylusi. Bet aukšžius, privalo būti taikos ir san Ji stabtelėjo ties kepurių staleliu, paglostė ant storo prieš vieną apvalų veidrodį, kur moterys derindavosi t*i iškelti jo pečiai lyg nešė minią; ir Marianne širdy
Popiežiaus
Paūkaus
Vl-tojo
%i
susitikimas su Jordanijos kara tarvės židiniu ne tiktai trijų di virbalo užmautą aksominę galvutę; prisėdo ant kėdės spalvotas skarytes, ir žiūrėjo, žiūrėjo į save,.. Kur ten staiga blykstelėjo gailesčio jausmas: tur būt, jam labai
lium Hus8einu Vatikane suteikė džiųjų monoteistinių religijų ti prieš žemą veidrodį, — buvo taip gera nusmilkusias i— nerūpestingumas, ar išdidumas!- Visa tai seniai s u n k u - Ji sekė ir sekė akimis, ar neatsisuks, a r neprogą šventajam Tėvui dar kar kintiesiem — žydam, krikščio kojas pailsinti Veidrody į ją žvelgė mėlynos — žals-{praėję-. Melsvi poakiai, trūkinėja veidas šypsant, lūž- pažvelgs į jos pusę; bet jis jau pranyko žmonių tirši ; ;
tą paraginti visas Artimųjų Ry nim i r musulmonam, — bet ir vos akys, nustebusios, lyg ko išsigandusios, lyg pilnos ta raukšlėmis susirūpinus. Ji karčiai šyptelėjo ir atsi- tume. Ji nuleido rankas ir porą sekundžių stabtelėjo.
tų konfliktui suinteresuotąsias visiems kitiem žmonėm, ka lūkesčio, — daugiau pamatyti ir daugiau suprasti. duso. Melsvai pilki lopinėliai po akimis lyg grimzdo
Dabar ji prisiminė Mr. Lutz, savo departamentą, ir
riuos
jungia
bendras
tikėjimas
puses
nedelsiant
atstatyti
taiką
jai
kilo
mintis — tyčia kiek pavėluoti. Juk tik atliko
.
Kaštono spalvos plaukai lūžiuose buvo auksiniai; tam gilyn.
gerą
transakciją,
uždirbo kompanijai ryškią sumą...
šioje pasaulio srityje, atsižvel į vieną Dievą. Jordanijos ka siai geltonos sruogos raitėsi galuose,
Salia jos taptelėjo nepažįstama moteris, kažką
giant į visų tautų teisėtus inte ralius Hussemas, iš savo pusės,
"Reikia pakirpti, per ilgi", — galvojo, pakreipda sakė. Marianne virptelėjo, bet jai nusišypsojo. Už jos Kodėl ji vėl turi tuoj lenktis prie apdulkėjusių kamresus. Jordanijos karalius Hus- pažymėjo, jog visos Artimųjų ma galvą,— "Bet— gal dar iš kitos algos.nugaros veržėsi trys garsiai kalbančios moterys; P*4» šluostyti, tvarkytis... Kodėl minučių tikslumu priseinas vienai dienai specialiai Rytų tautos su pasitikėjimu lan
Atdūsis veidą staiga taip surimtino ir susendino, garsiai kvatojos paauguoliai. Prieš veidrodį mergina į s t a t y t i , vergauti.. Kiek kartų ji pasiliko be "kavos
atvyko į Romą pasitarti su Po kia, kad jų gyvenamoje srityje kad ji net išsigando. Mėgino šyptelėti mėgino kitaip derinosi karolius, dvi jos draugės garsiai reiškė nuo- j pertraukos", kai reikėjo ką svarbaus skyriuje padaryįgyvendinti Popiežiaus galvą pakreipti Ne, dirbtina, jai netinka.piežium Artimųjų Rytų taikos būtų
mones. Iš visų pusių buvo žmonės, skubą, besistumdą, ti; kiek yra atidavusi veltui savo laisvo laiko! Kiek
klausimu. Tarp pagrindinių są skelbiami taikos, santarvės ir
"O jei vėl susitiksiu? Jis čia nuolat vaikšto-" — besigrūdą, pilni savų reikalų ir troškimų, nesiveržia kartų yra išleidusi Feliciją ilgesnei pertraukai. A r ne
gyventi skubą daugiau g a u t i daugiau save p a r o d y t i gali dabar Felicija už ją ten pabūti? Ji nenori vogti
lygų taikai Artimuosiuose Ry broliškumo principai, pastovi Ir apsidairė.
tuose atstatyti. Popiežius pa taika šioje srityje yra įmanoma
Kai akys vėl grįžo į veidrodi, žvilgsnis buvo jau realizuoti.- Marianne pasijuto spaudžiama, lyg išstum- laiko, nenori sukčiauti prieš darbdavį, bet-. Juk žmota. be vtetn*». r*ksmin«»>j tuMtrmol. dusinančio* ^-'e-'gus laisvas.
minėjo reikalą teisingai išsoręs- tik su ta sąlyga, pažymėjo Hu- nai išdidus.
H pales^T'^Į|Wli tautos dabartine jsseua*, jei ji temas
"Končiau dar jį susitikti",. — l i a u s ly$ fclifc
apglėbtaj
<>m* daugiau),
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nio amžiaus valkų, o taip pat dapbčiaikų, kariu, kunigų, vyrų ir se
serų vienuolių. Abiejose kelio pu
sėse buvo susispietė Romos miesto
VJRlTUIly1 KORTELE
gyventojai, kurie su žvakėmis meh
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! • • • • • • • • • • • • • •
'•• • • • • •
• • • I
dėsi ir giedojo religjces giesmes.
RCKALC
"Dmno JLjBMre" šventovėje, atazu(Atkelta ii 2 pust)
•
Parduodamas našias s u dideliu
ią pasitik? popiežiaus vikaras Ro
Wanted
Dealcrs:
sklypu Union Pier, MteUgan
mos miestui kardtnolas Poletti,
Moulding. Ttaip <pax St. Račiuto įsstali IMPERIAL. aprayed ,ro- Kreiptis teL 616-469-4868.
VVtttaių
«rtsOų
a»v»*>.im—
y
r*
daugybe kunigų ir rteeuetių. draukateiui, kuris kaip koks ūkvedys
RooftAį and RooT repairs « a oVd and
kų.
Kardinolas ragino visus aue*
p a p e n t y a Gtanuertai jat» p U aow buiidiaga. . It te' also & trasnanv
F ULt
T i l t
šia mokyklą apžiūri ir jai teikia
dous
and insuiatios sa?er.
širdžiai melstis j Faiimes Dievo &*f aaadoja 8e* fjoaaa. arisi)tau N'eariy energv
twr\- borae and buUdtojf ow31 OstfO OJŪI. NUOvr^okia paramą. Nors programa
Over 18, top wages paid
Motiną, kad per jos užtarimą atsi mų atstovams turi/b grasia* vis O»T can use it. We aoe only a u n u - ndnfaikai patys ftkkx Daugiau saip
facturer that traing a o » to instaU
trumpa ir kukli, bet buvo gra
verstų nusidėjėliai, kad pasaulis
•with oa the joi> u-airui^ b>- Sactiory S3GL000 m t ^ i i fMjamtt. Kama S moAppiy m perscii
gyventų taikoje ir broliškoje sanliai pravesta.
installe-s. No fees of any Xlnd. We tų pajamoa.
fatkatau*» j are o*iy i&teiveied m 4«Eing tote
I tarvėje. kad i i ircomų santykių » d ) i
mala
Po programos, mokinių mamy
soofing- and energy savtsg raaterial
ftlwannft< f—ja
Didelis aaSr. %
Groimd Round
H>vm»t em.Tm.rom , anū
į
būtų
pasalinta;
neapykanta,
kad
aquipment t£at we
sianuSas- kaiAb ttungslfw»
tės pavaidino kavute ir pyragais.
Gept
UTįorrma.
; įsivyrautų tastrigutnas
"Kar%taį ture Caa b* appUed aU yaar TOfund.
žftir Ogdea Avenua
A. Gr.
Į\VH:e- IūiperLtf Ctc-mic&Jte lac-. 4700 |MatlM Ti.««pao M y <la\^^fe«. SS7 BįM>
i rueUkimėa, prašydami šitų malo» } UlS3ab»c»ioa A v ^ Phtfa-; Ba. 1*144
DOWKiaflS GROVE. JLL.
I nių.': — kalbėjo kardinolas. —
ftrtee pirke^ — trdkną •*»*.
f-!*r caO Kr. Wafoxs. Tol! Free
.
M
t*iu»j 9«iporCaait» « B K f «
A.A. IRENOS
nes Dievo Motina pažadėjusi ia- Ą ^t^HtiiMMMiMmaiotmoiuuiiiiiiiMi No I-S00-S2S-8404 ar SlS-«44-07««. 25 i t t n tatt bs ĮMannnhM usaamįumt HKBBte&tt ū ią mtmmpmm,
klausyti mūsų maldas, švč. Merg^r
ČERNIAUSKAITĖS
Factorv Assembler .
M tU iiėj» ii spaudos
lė Maiįja Paumoje juk >Ta pasa
IŠNUOMOJAMA — WOm\ E3EST i l I l A I T i S
CURISTOU
NETEKUS
R
t
A
L
T
Y
kiusi "Mano Nekalbiausioji Širdis
Wkn good mecfaaaical abuky for
Anatotrjans Kairio dramų
laMrsaca — iacame Tas
nugalės blogį.*" Drvino Amore
Gegužės 11 cL Harper ligoninė
ISNUOM. prie vie&uoiyno į karna.
beavy conunercial iaundry manu.
šventovėje, naktj Iš sekmadienio i
ripkjtnys vienoje knygoje
butas. Skambinti iki 2 vaL popiet 29S1 W. 63id St 436-7878
je mirė t«\»na, vos 37 metų su
facturer. Good workmg ccodkaons
pirmadieni, daug tūkstančių tflrintelet. — i34-885?
:
laukusi, dviejų vaikų motina Ire
and starting salary.
priėmė šventą Komuniją. Pir
A a. Irena Černiauskaite Christou
na Černiauskaitė - Christou.
madienį statula buvo nugabenta i
švento Jono Laterane baziliką, o
CaUC.Paddock
I E » S O N U O M O T I
Irena Černiauskaitė - Chris
^
X. R C H U t , 4 T- drama
šiandien j didžiąją Dievo Motinos
tou gimė 1941 m. balandžio 21d. tų giminių.
— S. Maria Maggiore — baziliką
638-7371
Z S A U L J S ROlfAL 4 v. draVyriškis pensininkas ieško 3-4
Biržų mieste, Lietuvoje. Rusam
Užkandžiai laidotuvių daly Romos centre, kur, nežiūrint darbo
kamb. buto. Pageidaujama tarp
-...
artėjant su tėvais 1944 m. liepos viams buvo duoti Thomas sve dienos, ji buvo sutikta daugiau neS. 2MOGUS IR TTLTAL 3 v. 67-tos ir 73-čios ir tarp Canfornia
— Už $7,700 gaut gaut
INSPECTOB
u
ir
Western.
Marąuette
Pke.
mėn, pasitraukė i Vokietiją. V o  tinėje. Irena, tebūna kngva tau Į ? dešimties rūkstančių tikinčiųjų,
visai padorų, kad ir nedideiį naiaa. Precta&on shcet metai parts. OpeaSkambint —- 474-46S? .
kietijoje praleido 4 metus. 1949 svetinga Amerikos žemelei Šei-j B Romoa Fatimos Dievo MoTai palikimas Marąuette Parite. Pa izig avallable for experieoced man.
Rinkinys dedikuotas sepribe ab!e to work from Blue
skambinę pasakykite savo telefoną. Mutrt
m. gegužės 18 d. atvyko į Ame mai, tėvams, broliui, seseriai h - i ^ 0 ® statula vėliau
išvyko į klauaomybės 6 0 m. sukakčiai
Priata to etose tolecan.ee. Apftj
— •
i
Vieną,
o
iš
ten
j
Budapeštą,
Varšalietuviu
slegiamoj
gamtoj,
netoli
riką ir 1951 metais į Detroitą. eitiems giminėms reiškiu užuonuo Chicagos, prie ežero didelis na- Abifity Metai Products Co.
! vą, Krokuvą. Čenstakavą, Berlyną paminėti.
M£šGELL.^V£OCS
Gyvendama Detroite lankė šv. jautą.
| mas ir 3 akrai žemės. Daug kitų prie
j ir kitus miestus.
5505 No. Wolcou Ave.
ĮTiiiis gB parsimirima S&55.
Antano parapijos mokyklą ir taip
statų.
Svarus
oras,
aplinka
ir
namas
Antanas Grinius
tinka pastoviam gyvenimui. $45,000.
pat šeštadieninę - lituanistinę
Mudfriiaa 15 metų mūre nsmas.
mokyklą. Pabaigus pradžios m o 
— Drąsios idėjos pnnaJttnw {
2
mitai tr profeiionaha liuksus ofi
Vonių,
virtuves
sinkų
ir
vandens
DIAB6AS
kyklą Įstojo t Hoiy Redeemer
KEEDES> AT ONCS
šachmatų figūras; j o s gali boti
šildytuvų specialistai Virtavės ir sui patatpoa. Daug priedų. Vieta Mar
High School, kurią baigus įstojo
ąuette
Pke.
Aukšta
kokybe.
2ema
vonios
kabinetai.
Keramikos
ir
k
t
4545 W. 63id Street
Kelteajauti Fatimos statula numuštos, bet jos gan pradėti
£rperieaoed. Mušt set-up aai. n
1 Henry Ford Community kolegi
plytelės. Glass blocks.
Sinkos
įr pergalingą lošimą.
produotkott
en. Plattea Type Press.
Nesuskaitoma minia tikinčiųjų
w 10. 60629
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga 4 vieneOĮ a * M ar gantas. Mar
ją, o 3 jos persikėle į Wayne
Romos aerodrome pasitiko Fatimos
TOP WAGES
-Johann W. Goethe
mMUSHMHUIIilHllir lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto ąuette Parke. Naujas gazu Šildymas.
vilai, universitetą ir jame studi Dievo Motinos baltąją statulą, ku
mm
arba
po
5
vai.
vakaro.
Naši* atiduoda už $38300.
javo meną. Baigė Wayne v. uni* ri ianko įvairius pasaulio kraštus
Sscellent workmg eonditiens,
8 kasab. labai modernas maro am
SERAPINAS — 6SS-296G
veraitete meno skyrių bakalauro trijuose kontinentuose. Maldingo
» • > • • » • • • « > • « » • > mm mama mmmjm atam ant piataus skiypo, tmkamaB
CaB 842-3369 Weekday&
•
laipsniu 1966 metais. Baigus uni sios kelionės tikslas — per maldą į
seimai žavingai gyventi. Arti 73 ir
G
a
m
i
n
a
m
e
p
a
t
y
s
švenčiausiąją
Mergelę
Mariją
ir
niifHiniHUiiiiiii!iiiisfiiiiufiiimtatwim
versitetą 8 metus mokytoiavo
Kedzie- $38,00a
per atgailą sužadinti žmonijoje
Gražus platus sklypas ir
Detroito ir Dearborno mokyklose
dvasinį atsinaujinimą ir drauge
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui.
dėstydama meną. Mokytojauda pasiryžimą siekti visuotines san
•
m i 1976 ir 1977 metais mokslus tarvės, teiamgamo ir laisvės visiem
Movė u p t o a Permanent Posdtlon ln
a Pleasant,
Professioaal
Bnvlroa*
gilino Madoneva kolegijoj ir įsigi- rrr.ocėm ir visom tautom. Fatimos
Galite pasirinkti prairti špato* aJummijnoa
menu
_Apdraustas perkraostymas
...Join the Rchabilltation I n s t t n t *
grjo specialybe su pažvmėjimu Dievo Motinos statula iš aerodromo
oi Chicaco!
P&dengtasae atonibkij&in saed^o dali* (SUHN6> ir
Įvairių atstumų
2825 *est I l s i Sfreef
įįįįjpM
dirbti su atsilikusiais malūnsparniu buvo atvežta į Romą,
W e are currently staffing wp ouT
ii čia įspūdingoje eisenoje tūkstan
oerupėK netikimų mamų dafettao.
•eeurity force and are seeking hlghiy
valkata.
M . 376-1882 aria SM4KM
Tai. 737-7200 v 7374534 personable
čių tikinčiųjų palydėta į " Divino
iadividuals who bave a t
Amore" šventove, esančią už penleast three years la-sr esfercement.
-MIllllllllHlllllllllllllllliinittllIHHttlIMHi
securitr. OT mllitary i>ollce operations
.Studijuodama priklausė' sporto kiolikos kilometrų nuo Romos,
KOSTAS BUTKUS
Telef. 778-2781
experienoe.
Mušt be a UJ3L akto&D.
aad 21 yeara of age or over.
UMHnnuumiiittiiifrajHmratHnHHm
kaibui "Kovui", Jūrų skautams, Statulą lydėjusių tikinčiųjų tarpe
MABQUEriE PAEK
PACKAGE E3CPRE88 AG13VCT
Eircellent salary, benefKs, aitd ca»
dalyvavo piauVimo turnyre ir lai- Į
****** m i mte
įlf>
reer potentiaL
For oonaideratioc.
BEAB0A VOKEDKIEV*
meU}
f"M
Atskiras
SOdymo
sis
f^go^fąrmą. w.-t«. Taip. pat prir
apply in person oaly to tbe PersoaM
f!
SIUNTINIAI 1 UETUVA temom. Garažas. Arti 73 ir Rotkanutt. nel Department.
įla^ė,<4aBijos skautu tuntui, atei
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ases w. n s t , ciitpago, ra.
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345 E. Soperior S I
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Su kitais Detroito menininkais
IIIIIIIUlililIiUUH!
Chicaeo. IL
dalyvavo su savo darbais suruošAm
SSqo«l
Opportonity
TLmmimymt mV9
s otarlatas — Verttmat
to|e Uetuvių namuose meno pa
rife
rodoje.
8ER8NAS perkrausto baidus Ir
kitus daiktas. Ir iė toli miesto ki>
;NV!
inm*
Irenos Černiauskaitės Chrfctou
dimai u pilna apdrauda
*.
BaOtVlOICS
&¥&*
laidotuves tvarkė Tolanda Zapa*V--N
MS5 So. b d s e * w . — T78-22SS
rackienė-Bauža iš Snaidt kopryaftiinMnBBBflBflilfSBSaBaEBflBBB
fiosl026W.
11 mylių Rd.
* - m ir NageL Mūr. $48.90a 7
fmfną
O g u i ė s 14 d. susirinkusieM su
tdai
10
sun*Q
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kamb., 4 tnieg.
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}B atsisveikinti kun. V. KrisfiG9t — 77 kr mmym. Mftt «39J90tt
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for
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$41300
S
rožini.
Eik Grove Viilage. Good Salary
kansb., Z mieg.
SS33 s. HahMed M* Chiiygo, Jū.
Pirmadieni gegužės 15 d. bu
SS — 80 ir Uwadala. J68.500 0 pluB benefrta. CalI for znore inI«*rt : •S&-S7S9 —
Kamb., 3 nneg.
vo atlydėta \ Dievo Apvaizdos
formation.
M
T — n ar RMaaas* Mox. $35.000.
VvtMrtaa Vi
bažnyčią. Misiąs atnašavo ir pa7 kamb., 4 mieg.
*H^»:
moksla pasakė kun. V. Kris^iu72
—
S7 * VUKkmA $21500. MOr.
%r?*^m
nevičius. Po mišių ilgos automo6 kamb, 3 mieg.
brMų vilkstinės buvo nulydėta {
M — SS ir Honaa. MOr. $3ie0G.
RUIMUS IR SALDUS
5^4 kamb., 3 mieg.
ĮBBUĮ
Mbnt Olivet kapines. Kun. V.
tr
M
—
72 kr TOspeia USs. $39^0a HEZJP WA>"TED
fcriJ&unevtfiui atskaičius mal
MOTEB1-S
6
kamb,
4 mteg,
BUBNYS
H
.
K
l
1*m
das h* Sugiedofus Marija, Marija,
2f2 —55 ir RockvaS. 2 makttų aaflr.
palaidota salia, Jau anksčiau mfINT>TTS1XIAL SEWtNG
$3^500
m
mmr,itttiwinmnnimtnu
ruuios savo motinos Liudvikos,
HACHT\T OFE3tAT0n$
271 —SS k Taimaa, 2 «uktti| mūr.
10<% — 20<% — S»%
J31800.
Dideliame nuliūdime liko: vyE&perienee neoessuy. Pufl time Good
a i mmtmmšą ano • ą n l f
.**-:- ;
Mlia amt
2SS —40- Ir Takaaa, 2 anksti mSt- wartrinį? sooditions
j«> Kyriakos sunūs Aleksandras
FRANK
ZAP0MS
t mehj, dukrele Julia -5 metų, tė
Kapinių Stesg^l Paminklas, skirtas prisiminti can
ESk Grove \1Dsge, BBBOSI
27S —• 55 ir BaaJnraB. 2 busi mOr.
aansH
vai Juozas ir Jadvyga Černiauskai,
betuvng parapijom, kūnų pastangomis turima tv.
TEL. - 7 6 6 - 7 9 7 ©
Kaziaūero kapines.
sespo Rožė Černiauskaite, gyv.
THeL G S
Califomijoje, brolis Saulius s«
GEMERAl CLER*
'
žmona Valentina ir dukrelė
mis Gailute ir Nidute ir daug kiMušt be aceurate typist and havs
4343 W 6Srd Street
SIUNTINIAI ! LIETUVĄ
good flgure aptitude. Good bene'->
ir
kitas
kraštas
Sts. excelL vrorking conditions,
Gegužes mčn. 29, 1978 m.
HiMMuimiuiRttiimmnsi
KED2INSBAS, 4065 Archer Ava
Call Mr. Lebovitz 733-1908
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DETROITO ŽINIOS

MGHTKITCHEN
MANAGER

TfiYS DRAMOS
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S T O G E L I U S D U R I M S IR
LANGAMS

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

SECURITY PERSONNEL

Vaidis Heai Estate

L I E T U V I Ų Š V E N T O K A Z I M I E R O KAPINIŲ
DEIMANTINE 7 5 METŲ SUKAKTI MININT

M OV I NG

REALTY

m

M E N
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WAREHOUSE
E

mm&

364-0626

V A L O M E

Budrytis

Visi lietuviai kviečiami kuogausiausim dalyvauti
ii

OVASIMIO tOTYBIf
MSAUUAJ

Ii
pagal tv. Augustino Į
Du priamng-a mm\čn
mmitoį "vtaoa sudaro gerieji t
kr ĮTU—M. o amraji tia, j
kada yrsv Voįr. Knyga parašyta.
atflhzmi Ir Joje svarstomoa
ah} dieni) žmomu, tau
te # #MMa pTObleoioa. 444 puaL.
$A90.

H E L P WANTED

•

MIRUSIŲJV PRISIMINIMO DIENOS
progra ma
lietuviu Šv, Kazimiero kapinėse:

ViaoB organizacijos au vėliavomis reokaM \ adaitotobratoriaus
gyvenamo namo kiemą (prie 111-tos
gaivia).
10:15 — procesija į bendrą kutrtgų sklypą^.
10:30 — leonodebracinės šv. iDSios VYSK. P A U L C MARCINKUS
ir lietuvių parapijų klebonai J ų meta bun daUjten* *v. Ramunija.
Gieda, švenčiausios Merge&s Marijos mrtAtmrf paraspąjos choras,
vadovaųjaraaa muziko A n t a n o Lino.
TEGU TA PATI AMiTNOn D I E V O 6V1ESA, K U B 1 0 8 SAVO X A X D 0 8 E PEAdOMZ
M l R U S l r 1 ^ &VTJEAA » BfTMS.

'
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TELEVIZIJOS
Ir Oro TOstaiavaL
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Nlfi L I N AS
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VHtHTUlaZ.

oiMTKrę takM«ttBMi. s B į ą į
rautBrTBSs
pmjtriūj
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PIRKTI

Ieakaa pirkti sems* medinius baldos
gamintas prieš 193* m.: Komodas, V Y f c A I
stalus, kedro skrynias, kėdes, t. t-»
"Orienta!" kilimą, už prieinamas
kainas. 312-891-2334
VTBAI IK MOTKRYg
SWrrCHBOARD/OROER
ORDER TYPIST
Aasver and dinect tneomiag caI3a>
fiaet piant viaitora, type orders for
aapiaceaent parts for packaging
machiaery mamrfaetnrer. Switchbeam sApeiViuie praferred and good
tarping sielis raauired. Pbona 478-SS2S.
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Detroite sutvirtinimo sakramentą Dievo Apvaizdos bažnyčioje gavo 34
launuoliai. Nuotraukoje Kristina Butkūnaitė, liana Palaikytė, Regina
Butkūnaitė, Gina Rugieniūtė ir vysk. T. Gumbletoa. šalia klebonas
kun. V. KrSčiūnevicaua
Nuotr. J. Urbono

LIETUVIAI FLORIDOJE
nius Vaičaitis, Kristina Alčiauskaitė. Viktorija Šikšnytė, Nida
Vaičaitytė, Aldutė Bobelytė, So
LITUANISTINĖ MOKYKLA
mas Alčiauskas, Kristina BoDft MOTINOS D I E N A
land ir Marius Moore. Kiškių
Po ilgesnių pastangų pedago drabužius pasiuvo: St. Vaitiegė ir visuomenininke Veronika nė, P. Alčiauskienė ir V. Kul
Kulbokdenė 1978 m. pradžioje bokienė. Sceną papuošė St.
suorganizavo
St. Petersburge V a š k y s ir P. Alčiauskas.
šeštadieniais veikiančią lituanis
Po vaidinimo pirmoji dekla
tine mokyklą. Kai k a m gal mavo K Boland, pianinu pa
keistai atrodo, i š kur čia pen kaitomis skambino N. Vaičai
sininkų mieste gali būti kandi tytė, A. Bobelytė ir D. Vaičai
datų mokyklai Visgi ne vieni tis. Eilėraštį "Motinai" dekla
seniai pas mus gyvena — turi mavo K Alčiauskaitė su D.
me ir jaunų seimų su vaikais. Vaičaičiu. Eilėraštį "Lietuva"
V. Kulbokienė, organizuodama su gera dikcija M Moore, o
lituanistinę mokyklą i š vietos kitą eilėraštį "Motinai" — A
ir apylinkių lietuvių bei mišrių Bobelytė.
šeimų, sutelkė daugiau kaip 20
Mažųjų klasė padainavo tris
mokinių (ir dar ne visi surinkti daineles. Deklamacijas ir dai
— jų galėtų būti apie 3 0 ) . Ji nas parengė V. Kulbokienė,
ir vadovauja šiai
mokyklai Pianinu palydėjo Gražina JezuI taftą pasikvietė
mokytojus kaitienė. Vyresniosios klasės
Stefaniją Vaitiene ir Stasį Vaš- mokinės Linda Jurgėlaitė ir Ri
kį. Visi mokytojai
s u trimis ta Razgytė padainavo duetus,
mokinių grupėmis
nuoširdžiai kuriuos parengė ir akomponavo
ir entuziastingai per kelis mė Gr. Jezukaitienė.
Baletą "Lė
nesius dirbo. Mokyklai patal lių šokį" grakščiai pašoko N.
pas duoda lietuvių klubas. B e Vaičaitytė ir V. šikšnytė. Ba
tiesioginio mokslo, intensyviai j letą parengė Simas Velbasis.
dirbant, paruošta programa ir Lėlių drabužius pasiuvo Liuci
motinos dienai.
j a Vaičaitienė.
Gegužės 14 d. lietuvių k l u  Uždaromąjį žodį tarė mokykbe po pietų klubo pirm. Klemas' los ir šios programos vadovė
Jurgėla pasveikino motinas ir > V. Kulbokienė.
Programos išpildyto jai, talki
pakvietė Veroniką Kulbokienę,
kuri, talkinama, St. Vaitienės ir ninkai ir mokytojai pasirodė
S t Vaikio, suorganizavo moti scenoje, buvo apdovanoti.
Po oficialios dalies mokytojų
nos dienai programą, vadovauti
buvo
surengta
tėvams, moki
renginiui
Pradėdama minėjimą V. Kul niams, talkininkams bei rėmė
bokienė savo žodyje
kvietė jams arbatėlė, kurioje V. Kul-

Su Petersburg, Fla.

vo narių susirinkimus, kuriuos
veik visada gausiai aplanko ir
šioje paytinkėje atostogaujantie
ji mūsų tautiečiai
Balandžio mėnesio klubo susi
rinkimas kaip tik sutapo su Chicagoje vykstančiu "Nabuoco"
operos pastatymu. Be abejo, kad
tai buvo vienas reikšmingesnių
lietuvių kultūrinio gyvenimo įvy
kiu. F.oridos lietuviams dėl di
delių geografiškų atstumų, be
abejo, Ch-icaga yra sunkiai pa
siekiama. Tad nors šiame klubo
narių susirinkime šis reikšmin
g a s įvykis buvo atitinkamai at
žymėtas. Operos solistė Juoze
Daugėlienė trumpu žodžiu išryš
kino aplamai operos meno pobū
dį bei jo vertę kultūriniam gy
venime ir suglaustai apibūdino
šią vieną Žymesnių didžiojo ope
rų kūrėjo kompozitoriaus Verdi
kūrinį. Po jos kalbos buvo pa
grotos kelios būdingesnės Nabu
oco operos muzikinės ištraukos.
Visi susirinkimo dalyviai labai
įdėmiai sekė šį įdomų pranešimą
ir jo muzikinį paspalvinimą.
Gegužės mėnesio susirinkime
buvo prisiminta motinos diena ir
ta pačia proga pagerbtos gyvo
sios ir mirusios klubo narių mo
tinėlės. Šiam tikslui buvo pareng
ta savita ir įvairi "radio progra
ma", kurioje klausytojams buvo
perduota eilė mūsų žymiųjų so
listų dainų apie motiną ir klubo
nario Antano Garmaus turinin
gas žodis. Po to buvo pasveikinti
klubo nariai Stasiai ir Stasės jų
vardo dienoje ir taip pat paskelb
ti sveilunimai bei linkėjimai vi
soms Aldotioms besiartinančių
vardinių proga.
Klubo nariai buvo smulkiau
painformuoti
apie
šią
va
sarą Kanadoje vykstančias lietu
vių dienas ir jų numatytą progra
mą. Palm Beach Lietuvių klubas,
didžiai vertindamas šį reikšmin
gą lietuvių visuomeninės ir kul
tūrinės veiklos įvykį, nutarė pa
siųsti sveikinimą pasaulio lietu
vių seimui ir & savo kasos pa
aukoti 100 doL lietuvių dienų
rengėjų didžiulėms pastangoms
paremti. Šia proga į Kanadą ke
tina vykti klubo nariai Juoze ir
Jonas Daugėlai.
Ilgesnius metus Oevelande gy
venę Danutė ir Rapolas Valodkai persikėlė gyventi i Floridą ir
šiomis dienomis įsigijo "Sea Sunrise" motelį. Šis motelis yra vi
sai arti vandenyno ir puikioje ra
mios gamtos aplinkoje. Valodkai
yra patyrę ir gabūs lietuviai pre
kybininkai. Jie Oevelande eilę
metų sėkmingai tvarkė siuntinių
persiuntimo įstaigą. Tad belieka
tik manyti, kad ir šioje naujoje
prekybos srityje jiems pasigėrėti
nai seksis. Tad šiuo metu pui
kiame Juno Beach kurortiniame
mieste ties gražiausiu Floridoje
Atlanto "paplūdymiu vėl atsirado
du lietuviški moteliai: A ir V.
Tomkų 4<Saphire Sea" ir Valodkų "Sunrise Sea**.

šventės dalyvius pagerbti Isto- ^toene
i š d a u j o j i L B St. Perine l i e t u v ę Motiną, kuri šimt- tersburgo
apyttnkės dovanas
mečiais išsaugojo mūsų tautos Į — ^ ^
nokinlaine P * * ^
gyvybę ir skambiąja, jos kalbą Vyrestueji gavo net Pp dvi knyįerteikė kartų kartoms. J I ! ***• n e f " " ^ V " V a J a ^ Į*sveikindama šių dienų ir čia dovanojo kelias s a v o išleistas
knygas.
esančias motinas, linkėjo ženg
300 žiūrovų gėrėjosi rengėjų
ti anų pėdomis, branginti
tą
darbo rezultatais ir ilgais plo
šventą lietuvišką žodį, kuris
jimais dėkojo jiems už didelį
»wiffam svetimųjų buvo naikina
triūsą.
K Gini.
mas ir - naikinamas. Veronika
Lietuviai prekybininkai A ir V.
Kulbokienė pažymėjo, kad ge
Tomkai ne vien tik savo asmeniš
riausia - mūsų mokyklos dova Palm Beach, Fla,
komis pastangomis, bet ir pinigišna motinoms bus lietuviškas
kai labai dažnai paremia lietu
UETUViŲVĖBCLA
žodis, nors ir nepakankamai iš
višką tautinę veiklą šiuo metu
lygintas per trumpą, v o s kelių
Palm Beach Lietuvių klubas jie vieni pirmųjų atsiliepė į Ame
mėn. darbo laikotarpį. Progra ir šiais metais kiekvieno mėne- rikos Lietuvių kultūros archyvo
mai pravesti pakvietė lietuvių
švietimo veteraną Felierjų Prekerį. Jia pažymėjo, kad
šian
dien matysime vaidinant mūsų
busimuosius.
PARDUODAMA: Šaldytuvas, gaziot plyta, raJomoji aataeie, by
Sekė mokyt Antonijos Klioloms
metaline dėže, lietuviškos knygos. ptokttetCt. įvairts baldai ir kitkas.
rienė8 paskaita. Ji priminė is
torines motinas,
kurios buvo
1978 ra. biržefio pabaigoj* galiu nuvežti i Floridą, Miami Beach, net
aukštos moralės ir sugebėjo tin
du asmenis, mokančius vairuoti automobilį Del visu informacijų kreiptis
kamai bei patriotinėj dvasioj
7234 S. Sacramento Ava, Chkago, 01. 09C29. tai 434-47S&
išauginti savo vaikus. Išryški
no ir šių dienų motiną. Kalbė
toja t^gfoįrad vertino ir šių die
nų močiutes, kurios turi dide
lės įtakos į vaikus ir skiepija
juose tautinius bei religinius
2501 Wt Bryn Miwr A VOTIM
pradus.
Po t o pasirodė lituanistinė
TEL. 878-5682
mokykla. "Kiškių šeima" vie
no veiksmo scenos vaizdel's. Pa
Atlieka {vairius namo ir buto remontus Dengiame ir taisome
stogus — Apkalame namo sienas — "siding" — Izoliuojama Da
r s i s ir
režisavo mokytojas
žome — Dedame rinas, nutekamuosius vamzdii&a — "Tuckpomt^
Stasys Vaikys. Prologą "Zui
mg" — percementuojame mūra, Atliekam* visus cemento darbus.
kių mokykla" padeklamavo Ma
Taisome porčms- Dedame naujus stulpus, laiptas, grindis. Pats
rius Moore. Vaidino: Riškienė
savininkas apskaičiuoja nemokamai.
— Sofija Vaškienė, Kiškis tė
vas — Stasys Vaikys, kiškuSKAMSINKIT I I T
KADA
vardais):
Dai-

aukojo 500 dol. Be to, dar visa
šimtine parėmė vietos lietuvių
biuletenio leidimą.
Juno Beach miestas, kuriame
yra jau įsikūrę apie 40 lietuviškų
šeimų, šiais metais švenčia savo
įsikūrimo sidabrinę sukaktį. Ta
proga yra rengiama ištisa eilė įvairių parengimų, kuriuose gau
siai dalyvauja ir vietos lietuviai

JA
VARNOS
"OKUPAVO" MEBSTA
Jau daug metų Malaizijos
Klango miesto gyventojai ka
riauja su varnomis. Senbuviai
pasakoja, kad pirmieji varnų
pulkai "okupavo" miestą š i e
šimtmečio pradžioje. Dabar ten
prisiveisė tiek varnų, kad me
džiai atrodo juodi, o varnų ke
liamas triukšmas girdėti
toli
už miestą
Visą laiką vietiniai gyvento
jai stengėsi išsivaduoti nuo įžū-

džiui, prieš trejus metus buvo
nutarta varnas iššaudyti. Tris
dienas oe pertraukos aidėjo šū
viai. Buvo sunaikinta daugiau
kaip 10 tūkstančių varnų, bet
po mėnesio jų atsirado dar dau
giau.
Vėliau buvo imtasi kitokių
priemonių. Tris savaites mieste
skambėjo reproduktorių trans
liuojami iš magnetofono juoste
lės diskinio piūkio garsai. Mies
te gyventojai negalėjo net mie
goti, o varnos suskrido į me
džius, augančius toliau nuo
triukšmo.
Pagaliau miesto administraci
ja nusprendė kreiptis j "bomoehą
(taip Malaizijoje vadina
mi burtininkai). Tačiau jų vie
tinis laikraštis taikliai pastebė
jo, kad burtai padės tik tada,
kai miesto galvos lieps iš gatvių
bei kiemų pasalinti
šiukšlių
krūvas — pagrindines varnų
lesyklas.
Mat,
šiukšlynais
Klango miestas nuo seno garsė
ja visoje Malaizijoje.

AJA
A. t A. VINCAS VAIČEKAUSKAS
Gyveno Cbicago. Dlinois. Tovn of Lake Apyl.
Mirė geg. 23 d., 1978, 5:19 vai. vak., sulaukęs 61 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Amerikoj* i^yveno 22 n.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Sofija (Vaailiauskait*),
Lietuvoj bro'is ir sesuo bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje.
Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4605 S. Hernūtage
Avenue.
Laidotuvės įvyks penktad., g*-. 26 d. iš koplyčios 9 vaL
ryto bus atlydėtas į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių, kapines.
Nuoiirdžiai kviečiame visus - gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdus Žmona.
Laid. direkt D. Gaidas ir G. Daimid, teL 927-1741

EUDEIKIS

Mylimai motinai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

. A. t A. ROZALIJA! GALVANAUSKIENEI
Lietuvoje min^, moksb kolegę GENĮ ARMALIENĘ
ir žentą ADOLFE nuoširdžiai užjaučiame.
Regina ir Leonas Raslavičiai
Ona ir Pranas M i che laidai
iurgis Matusevičius

aOVYDAS F. GAIDAS Ir 6ERALDAS F. DAIMID

TRYS MODERNIŠKOS K0PLTČIOS
4330 34 St. California Avenut

Telefonai LA 3-0440 ii LA 3-9852
4605-07 Soutti Htrmitast Avaaaa

Telefonai — TAida 7-1741-2

Mažeikai Evans
La xrtuvk* Direktoriai
A.

•

•

VVESTERNA/&

A.

.

LA GIRKANT

Trys Modemiškos Koplyčios
Mašinoms Vieta

VEKERYm
.,

Gyveno Chkago, IlHnois, Brighton Parke apyt
™ A f ^ . 2 3 *• £"*' 1 : « vaL ryto, sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje. Tyrulio parapijoje. Spičių kaime
Amerikoje išgyveno 64 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Bernice Ukso
žentas Anthony ir Jean Admave, žentas Jofca ir kiti giminės'
draugai ir pažįstami
"? ; ' '
t^J*?**** Pašarvotas Eudeikis — Gaida^Daimid koplyčioje,
4330 S. California Avenue.
"^
Laidotuvės įvyks penktad., geg. 26 d. is koplyčios 9 vai.
ryto bus atlydėta į švč. JL Marijos Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Dukterys ir žentą L
Laid. direkt. D. Gaidas ir G. Daimid, tek 523-0440

X

TeL 737-8600
TeL 737-8601
.
•
.

-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Uafarli Laidotuvių Direkioriu Asociacijos Nariai
AUTANAS M. RHILLIPS
TOMAS Ir U8RYRAS LABANAUSKAS

DĖLEI I Š V A Ž I A V I M O

Sa07 80. UTTAN1CA A VE.

DU GRIGUI VALANČIUI minis,
reiškiame gilią užuojautą jo seteriai p. MARIJAI
MILERIENEI ir jos seimai.
Ona ir Viktoras SHanat
tingina Ir Rimvydas sllažal

M . Y A i * 7-MS1

STEPONAS C LACK (UCKAWiC2) IR SONOS
2S14 W. 23rd PLACE
Vlrakite 7-0071
2424 W. 6»th STREET
XW. REpaefio 7-ltlS
11028 Soothwest Hlgknay, Palos HUla, m .
Xet 974-4418

PETRAS MEU0NAS
80. CALIFOBCTA A VE.

DUTCHMEN CONTRACTORS, INC

f

JONAIS F. RUDMIN
« W SO. UTTAMCA A VE.

TeJ

POVILAS L RIDIKAS
SS&4 80. BAL8TED STROBT

TeL Y Arda 7-1811

VASAITIS - IUTKUS
1448 8 a

A^TL, CKBO.

DJ.

(

DRAUGAS, ketvirtadMam, 1978 m. gegužės mėn. 25 d.
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x Naujas "Bridges" biuleteI nio — anglų kalba informacinio
i leidinio lietuviams, nemokan
tiems lietuviškai skaityti, gegu
žės mėnesio numeris jau pasie
kė "Draugo" redakciją. Leidi| nyje daug informacijos iš lie
tuvių veiklos Amerikoje ir pax šv. Kazimiero lietuviu ka- šaulyje. Įdomus ypač Tautos
pir ėse Kapų puošimo dieną, ge-1 himno aiškinimas, cituojant liegužės 29, pamaldas laikys vysk. j tuviškai, o aiškinant angliškai.
P. Marcinkus, svečias iš Ro-. "Bridges" y r a "Lithuanian mos. Kartu bus paminėta ir i American Newsletter" ir leidžiadeimantinė šių lietuviškų kapi- mas Bostone,
nių jsteigimo sukaktis. Vėliavų' x *** Lemonto apylinkei Lealėja bus išpuošta vėliavomis. į monto miestelio Historical SoŠia proga išleistas ir "Draugo" c i e t y ta*"?3 atstovauja Mėta
spaustuvėje išspausdintas gra- j Burbienė, o Lemonto Romd
» , . " . .

°

m_n

•

»i •
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IŠARTI IR TOLI
i. A. VALSTYBĖSE

i Kankinių šventovėje susituokė
Į Antanas Pacevičius, jn., su Li— Prof. dr. Vyturto 8. V«r* j ^ Zenkevičiūte. Apeigas atlidžio, Oklahomos universiteto k o ^ ^ r ^ j ^ p .Ažubalis ir
politimų mokslų fakulteto d ė s - j k u i L ^ GrigBitis.
Giedojo soL
tytojo, ilga studija "Moderniza- s t ^ B a r a s i š C n i c a g o s ^ « G intation and Latin Rite Ca'holics r o „ m e r g a i č i o k t e ^ d a iyvaum the Soviet Union" (33 pus- j a n t ^ a m b ū r i u i tautiečių,
lapių) išspausdinta kolektyvi- V e g t uvinis pokylis įvyko L. Na
rname veikale "Religion and m u o s e S v e č i ų torpe b u v o
^
Modermzation in the Soviet t v t i ^ ^ ^
^atvykusių a
Union , reda-uotame prof. Den- j A y p o k y l i o ^ ^ k u r i o p r a .
1113

Auss-na įie.juuias L«UWU> L s zaouno lituanistines ui-i;>K.os įsie^iuvese.

Mokvc.

Pr. Zaranka iteik'a

^J?"^ i š l e i s t a m e W e 8 t * nešėju buvo Algis Pacevičius,
view Press, Boulder, Colo. Prof. p ^ y ^ „
^ a t e ities linV. Vardžio studija plačiai ir ^
kalb
J a u n a m a r t ė LilimoksLškai nušviečia katalikų j a
ba- . hurnanitari-ius
veiklą ir j ų persekiojimus ok. mm uo k, su ,lUu3 Ti Uolruoun t uo ^ ^ ^ ^
T ;~*..
• »• . . . . TT1 . .
>
«»-«-, »cv«wvavo liet. studentų veiklai, šbJ f ^ v o j e , Latvijoje, Ukrainoje, v&yQ U e t s t u d e n t ų v e i k l a i f &.
Gudl
J ° J € "* Sibire
katalikų(kaip
mažumas,
ku0 ~««can^
t - a ro"
išsklaidytas
vokie- įrf^g
^ ansamblyje,
kaip
mokytoja,
išsklaidytas
Sibire ir(kain
vokie_
i
'
.*_.•_
:
čius), Armėnijoje
k t Be
to, k_:u r į l a i kJ :ą_i..r e d a i._
"Jaunimo
gav0
g r e t a i pasirodys ir kitas anglų &hurių^
jaunavedys
puslapį.
kalba prof. Vardžio veikalas, ^ pacevičius studijuoja veteriatremtas "LKB Kronikomis",
Kronikomis". įoHia.
,,.
J
ratais,
gautais
iš
ana*
lvairiais
OKUP. LIETUVOJE
p u s g e f c g ^ uždangos ir ofida-

žus deimantinei sukakčiai pa-|Table organizacijoje apylinkės a t e s t a t ą Ramonai Urbonaitei. Toliau Paulita Abariūtė, Živilė Idzelytė, Loreta Sveraitė, Vida Nakaitė ir
08
minėti leidinys
anglų
lietuvių j atstovė yra fe*Milda
Nuotr. J. Urbono
kalbomis
(atskirai)
su irpuikiomis
*- Schrecken- . Vidas Neverauskas
x
kalbomis
(atskirai
««
nuiiH/M^ia'eost.
paminklų iliustracijomis. Tuo i
Chicagos šauuaL-ės prašo-;
pasirūpino kapinių direktorius j • * ge&užės 29 d., pirmadienį 10 į
kun. J. Stankevičius, jam pa- j v a L ryu> uniformuoti rinktis Šv..
gelbėjo kun. J. Plankis.
Kazimiero kapinėse, prie SteigėNAMŲ SAVININKŲ
kės išlaikymą lietuviška Sta- mokytoja, jautriai išgyvenusi
x Jaunųjų akademikų dailės jTOu- a a prel. M. KrupaviSUSIRINKIMAS
sys
Patlaba perskaitė aukoju- trumpą, suglaustą minėjimo
darbų paroda ruošiama spalio 11**0* paminklų, dalyvauti pa- ™
T^UTr^l TOTĄ
T»__I. T • *_. •
siu. pavardes laimėjimų
šalti- T\programą.
li<iis S3.1tinidJs
«
Marąuette
Parko Lietuvių na- u.l . , , . , ,
,0
,T
n
6—15 d. Jaunimo centre. Paro- j maldose ir iškilmėse.
Midland Savings
Savings and
and Loan
Loan1 Neolithuanės
— _ v «—««» ^ ^ • i - ™ ™ " ^
^ '•
„ _ i „ „.^„{„i,,, , * „ „ ~ ™ m,<ri«« mmui,
' AUdiand
Neolithuanė3 pasitikdavo
pasitikdavo šve
sve-•••-•—
— Birštone pastatj-ta naujas
v iaulB8
dą organizuoja ir eksponatus^ 4 x
^ ^ ^ ^Frank
^ ^ Zogui,
pParamai
a r a m a i __.
-1 1 ; Sf
«, sekmadieni,
« « i « u . c i i , , gegužės
gegužes 28
^o m
—T savmmkų-rdraugijos
O-Js u s m n -i ;Assn.
—I čius, visoms motinoms
motinoms pri^gė
prisegei — Dr.
"r' Vytautas
^
*• Bieliaus» « " « • • vasarnamis,
vasarnamis, kuriame
kuriame vasaros
vasaros
5
J.
telkia Akademinio skautų s ą - : '
3 0 v a i ryto švč. M. Mari--kūnas įvyko gegužės 19 d. pa.'
, i k • IJ^L,,,,*, ^ ™ "
^
anušai,itli
d., 11:30 vaL ryto švč. M. Mari- kimas įvyko gegužės 19 dL pa- j JJsii:ašaičiKli
^ j M
Mažeikai,
po žydinčią gėlę ir lyg iš anksto ; k a s ' X a v i e r ^ v ^ ^ e t o , On- j ^ t u galėsią iš karto gyventi
jūdž o Chicagos skyrius.
jos Gimimo parapijos salėje rapijos salėje.
Susirinkimui g ^ ^
_ A n k a i - Mar- numatydamos susilaukti daug c m n a t i ' ° " P ^ 0 0 0 1 0 ^ ^ profe- 250 žmonių. Atremontuota ir
fc
x "Chicago Tribūne'* dien- Marąuette Parke ALR kat fe-; Pirnuninkavo Juozas ^Skeivys,
_ D . K u . gy^^ ^ nepritrūko, nors Tau- s o r i u s ' g e gUuKž ėas 1 S ~ 2 1 4 ^ ^ daugiau vasarnamių. Ruošiat t e Dem&Xesaen
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- Jonušienė pra- ^ U V O S e i m o s ^ P 1 ^ • * , — Vilniuje buvo sušaukta
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j ir prarešė gerą žinią, kad mi- Kolonijos reikalais kalbėjo!KriaučeUūnaitė
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lozas Bacevičius, Ienas
Ignas Pet-'dėiusi
Pet- dėjusi Motinos dienos minAiiminėji b a r P r o f ' B»€liauskas yra grj- pabaltino ir Gudijos geologų
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niąją lituanistinę mokvklą šiais d y b a ^s 111111 ^^© savo apylin- v o v Garbenis perskaitė prar
nas
Stankus,
Charies
P.
Kai
ir
Ue
r .,
..
,.
vasaros mokyklos institutui samokslo metais sėkmingai baigė kės
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apie'Į p ^ } "skein-s kalbėio e e - ' n 0 r ą M a t u k u s < J u s t i n a ***$> \ džius apie savo motiną.
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'inkei vadovauja pirm. V j t a u - ^ t a "
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Aleksandra
MVO
Vildžių šv. Mišios bus atnašau rtomas Burba. A^nš K - a t i U a ^ i ! ^ U .
čioje. oeKausią
SekanJią cueną
dieną puTnąsias
pirmąsias mokslo metais. Tik aštuoniais
. . ^ . kovoja
. už
^ ^apylin
^ ^ , butl -paregingais,
« ~ onr,cro«,
„užsimokėti',
^^^UAf, I
- _, . « , .
. cioje.
T Romas Burba Agnė Katiliškytė, j n e a draugija
jamos kun. dr. T. Žiūraičio bir
nario mokestį ir daugiau i e m U . l r | J o n ^ . G r a ž i a i ^ a m b m o p i a - j š v ^ ^ a t I a f l c ė ^ T^^TO atvejais buvo sužalojimai, bet
Algis Kazlauskas. Vilija Kere-j
n
d ,na
želio 31 d., 11 vai. ryto Tėvų Do
nesunkus.
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n v . c g i j u s koplyčioje,
JWUI^WUJC
OMU. Alflllyte, Vytenis Milūnas, Milda j x UttmAą paSttnmkų drau- valdybos veiklą, kuri ^ r b a ! ^ . _ ! . I ° ^ L, . ^. . J. * ^ Ii kolegijos
mininkonų koplyčioje, Wasbingstajjoraitis
studijavo
KASMET PO PYRAGĄ
Povila^tienė, Romas Račiūnas i r ' ^ chicagoje liepos mėnesio draugijos narių ir apylinkės ge- džiaugsmmgai nuteikdami visus ' ^ ^
ton, D. C. Draugai ir pažįsta
Stasys
Patlaba
svečius.
J
r
sublizgo
motinoms
|
Laterano
universitete
ir
dar
Vitalis Umbrasas.
Apylinkės į p r a d žioje minės savo 30 metų rovei.
ašaros akyse, kai trečioji karKiekvieneriais metais gegužės
mi kviečiami dalyvauti, (pr.).
žada bent vienerius metus Rovaldybos adresas yra sekretorės j „*&$, kuri bus atžymėta poLffiTUVTC TELEVIZIJOJ \^ ^ f r ^ ų
hetav^m
zod^i ^e pas^dijuotL J o tėvai 22 d. Charles G. Thinger, 58
x Putnamo Seselių vienuoly Vilijos Kerelytės: 2 Norton Dri-; Mviu Vy&ų ^ ^ „. sodelyje
I
Po
to
Jūrate
Tautvilaite
gra-1 A g n i e t ė k Kazimieras Stahorai- m., nuneša po pyragą 22-ram
no statybai po 100 doL aukojo ve, Lemont, BL 60439. telef.
Suprantant didelę hetuvių t e - ^ padainavo kelias dainas, j č i a i
^ Amerikoje,
X Jaunesniųjų skautų,-čių
ugniagesių batalijonui Chicago
— Petras ir Ona Abromaičiai, 257-2558
vasaros stovykla fvyks liepos levizijos reikšmę išeivijos lie- j pritardama gitara,
je, dėkodamas, kad jie išgelbė
Ona Izokaitienė ir dr. Kazys ir
x LKVS Ramovės Chicagos 7—22 dienomis Rako stovykla- tuviams, dedamos pastangos ją' Programą baigė Korp! NeoKANADOJE
ja jo gyvybę įvykus sprogimui
Aldona Rimkai. Aukas siųsti sk. narių, "Memorial Day" _
. ^ , rprie Custer,
~~, ..Mich.
sustiprinti i r pa^airinti jos|Uthuania orkestras, vedamas!
«
_
.
Chicagos šiaurėje. Tai buvo
mj mi-- vietėje,
rėmėjų iždininkui P. Pupini* rusiųjų kapų lankymas bus
* Jonas StankiB, Chicago, | programą. Šalia jos vadovo T.! Algio Modesto, taip pat atlikda- i ^ ^ p ^ Z p n ^ ? U ^ T a
^ prieš 19 m. ir jis kasmet dė
7022 S. Campbell Ave^ Chica- vykdomas ašia
a tvarka.*UI., paskyrė
naskvrė savo d^nra^mi!
rup naši mas Algio
Aleio kūrybingą
kūrvbinfira daino«
iri1 „ '
^ m p e . s , gau-a koja.
dainos ir
tvarka:
UI.,
dienraščiui Šluto, dabar daug tuo rup'nasi
2.700 dol. parama iš federalinės
go, AL 60629.
(pr.).
televizijos žodžio pynę.
Gegužės mėn. 28 d., sekma didesnę auką ir atsiuntė pre naujasis Lietuvių
GIMĘS SU KULKA
valdžios. Veikalas dail. A. Ta
X Putnamo Seselių rėmėjų dienį, Liet. Tautinėse kapinėse numeratos mokesti. Dėkojame. draugijos pirmininkas Jonas Ta-; Po to visus svečius kolegės
I neolithuanės pavaišino sumušti- mošaičio jau senokai parašyX Bronė Vaitkienė. Chicago, landis.
Šv. Bernardo ligoninėje Kebendros šv. Mišios bus gegužės tuojau po oficialiųjų apeigų, ra1
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Mich., ir pakeisdamas adresą, sudarys pirm. J. Talandis, lotą : Jautrioji motinos Širdis i r žo-j
^ "^
oaisrai P"-į pataikė į motinos vidurius ir
suo Ona Mikailaitė iš Putnamo. mūsų Tautinės vėliavos.
j
w
.T. šratas, o trečia bus daugiau
• * •* auką.
- - - Ačiū.
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"
j džiais, ir darbais, ir gražiais pa- j ^ ^ ^ į S ^ f ^ ^ ? ! ? - ^ ! V**Wko negimusio kūdikio kū
Nariai i r svečiai kviečiami da Abiejose kapinėse vadovauja, atsiuntė
operacijos keliu kūdikis
x Birutė Kopersld, Hickory muzikinė i r ja rūpinsis dr. L. vyzdžiais nutiesė tą lietuvišką tuviai gavo 6000 doL fiimui a p i e ^
lyvauti,
(pr.). kaip ir kas metai, ramovėnas J.
daiL
Tamošaičių
meną
ir
s
o
d
y
,
^
^
p
^ m d y t a g m e n e s į prieš
kelią, kuriuo šiandien keliauja
Bagdžius.
Hills, DL, parėmė mūsų spau- Rajpas.
bą
(filmas
jau
baigtas),
4500
x NAMAMS PIRKTI PA
Apie
iškilmingas
apeigas dos darbus 7 dolerių a u k a 1 Gegužės 21 d. programą pra- j ir pati jaunoji karta
laiką ir dabar auga
SKOLOS duodamos mažais mė Liet. Tautinėse ir pamaldas šv. Ačiū.
dol.
veikalui
"Lithuanlan
Natio
vedė Jonas Talandis. Jo pas
Vyt Kas.
NAUDINGI TELEFONAI
nesiniais jmokėjimais ir priei
nal Costume" paruosti ir dabar
Kazimiero Lietuvių kapinėse
x Irena Zubrienė, London, tangomis įvesti lietuviškų ak
namais nuošimčiais.
2,700' doL jo išleidnnui paremChicagoje galima sužinoti
smulkesnį pranešimą (laiką i r Ont.,
atsilankiusi "Drauge", tualijų komentarai lietuvių telet
i
Laiške
išreiškiamas
pageiMutual Pederal Savings. 2212 vietą) matysime spaudoje.
nusipirko įvairių meno ėlrbinių vajoje- Pereitą sekmadienį tetikrą laiką pasukus telefono nu
NACIŲ MAINAI
davimas, kad išleistasia veika- merį 936-3636, orą praneša te
West Cermak Road — Tetef.
už 50 dolerių. Dėkojame.
levizijoj gerai pasirodė NeoSkyriaus valdyba
VI 7-7741(sk*
(pr.)
Nacių vadas Frank Collin pa- las būtų parduodamas su didele lefonas 936-1212, o sporto nau
x Aukų atshmtė: po 4 doL Lituanų orkestras, vadovaujamas A
reiškė, kad jie rimtai svarsty- • nuolaida mokyklų bibliotekoms jienas 936-1313.
— Vladas Gyvas, Ida šermukšModesto,
X Kelionių f Vilnių birželio
x Marąuette Parko Lietuviai
tų
atsisakyti žygiavimo Skokieir aplamai švietimo instituciLietuviškos televizijos likimas
27, uepos 25 ir rugpiūčio 22 d. ^m^ savininkai rengia turtin- nis; po du doleriu — Elzbieta
387 PABAUDOS
priemiesty,
kur daug žydų, jei-įj°ms.
informacijai
bei registruotis R g e g u ž m e _ pikniką gegužės Eringienė, St. Norkūnas, P. La daug pareis nuo lietuvių para— Iškiltos vestuvės, š. m. ba
Chicagos teisman pakliuvo
prašome kreiptis j Marių Kietą, ^ ± Bruzgulienės sodyboje nys. A. Šuopys. Visiems malo- j m o s - Dabar pradedamas vajus, gu jiems būtų leista marširuoti
. . .
i . n
•
. * • • •
.
.
.
Marąuette Parke.
landžio 29 d. naujoje Lietuvos Kathleen Wright, kuriai už au
6557 S. Talman Ave^ Chicago, ( . Tautinių kapinių). Prašo niai. . dėkojame.
telkiant
televizijos
rėmėjus,
BL 60629. telef.
telpf (312)
rai2\ 7S7-1717.
-raT-iTi*
tomobilio statymą neleistinose
D- - u « j o
1 ypač siekiant padidinti narių
jus dalyvautu
(pr.)
vietose išrašytos 387 pabaudos.
Birželio 4 0% 2 vaL Jauni-, k a i č i u Įn^amas
15 dol., n a
fnr.)
mo centre įvyks muz. A. Jurgu- 8ry3
tampa
Lietuvių
televizijos
X Sv. Kazimiero Hetnvių kaŠOFERIU PREZTOENTAS
X Marųnette Parko Lituanis<io pianino klasės mokinių kon akcininku su balsavimo teise to, . . , į ninin 75 metų įsteigimo sukaktinės mokyklos v i s o o t t o ttv, j ^ ^
^ certas. Kviečiame visus ateiti | je korporacijoje.
in-ta t
m[s
Chicagos šoferių unijos balsa
susirinkimas jvvks gegužės 25 . - , .
. .
pasiklausyti jaunųjų pianistų.
vimuose buvo nuverstas vienin
Savos televizijos išlaikymas
* ». «
- «
.
.
1 įspūdingomis iškilmėmis prie
(pr.). surištas su nemažomis išlaido
telis ligi šiol buvęs jų tamsia
'J^!™'
*
ZŽ ^ ! T \ * * & n P - * * 1 0 pirmadienį,
odis prezidentas E. Barley, bet
mis. Jos vadovybė parodo daug
mokyklos sporto salėje, Prašo- j ^ ^
^ J visuomenė renme visus tėvus gausiai daly- j j ^ ^ p a m i n k l o 12 vai. tuo- illltlllllll
dar
turės perbalsuoti dėl kitų
Htiimmui j ryžto ir j^ems parama tikrai rei
vauti.
Tėvų komitetas
dviejų,
kurie gavo daugiau bal
kalinga. Prog-ama būna sekjau po šv. Mišių gretimai kapi
(pr.). I nėse.
sų, bet nė vienas negavo išrin
! madienių vakarais 8:30 vai. vak.
Programoje
dvasiškio
kimui
reikiamos daugumos.
J. P r .
X NAMAMS PIRKTI PAS- maldos, pasauliečio žodis, vaini- 2MOX£S — LAIKAI — DARBAI 26 kanale.
MHNimimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
KOLOS. Juozas F. Gribauskas, ko padėjimas ir giesmės. Iškil(1911 - 1927 - 1977)
NEOLITIIT'ANAI
sekretorius St. Anthony Savings mių garbės sargyboje V. D. šau-! Redagavo STASYS BARZDUKAS
IŠKILMINGAI MINfcJO
• Loan Assoc, praneša, kad lių rinktinė, o taip pat Gen. \ įleido ATEITIS Ateitininkų Sal
idvokatas JONAS GIBfilTIS
F o n d o ,ė oml8 1 9 7 1
>10TINOS
M
E
N
A
paskolos su prieinamomis saly- Daukanto ir Klaipėdos
jurų
P°*.
*
lU-i^/VUV/O
UI U
6247 So Kedzie A r a m e
gomis yra duodamos nuosavų šaulių kuopos. Bendruomenės p
— Kai motinos dienos minėjiTel.: 776-3599
namų pirkimui. Paskolų sky- pasau'iečių komitetas ir Sklypų Kairia gu persiunUmu $2.30 Ui i m a s nesibaieia su paskutiniai- Illinois atstovų rūmų narys E. Kornowicz (kairėj), seselė Berta Juodriaus teL 656S330, kalbame lie- savininkų draugija kviečia vi- ****** «*»ti:
'
^ Y " k y i ė lr J Gogola džiaugiasi Illinois valstijos rezoliucija, kuria reiChicago. fllinois 00629
,__.r a m o e d ^ y v i o
_^
kad 8ese1
tuviškaL Arba kreiptis asme-isus šios reikšmingos sukakties
URALOAS. 4645 W. «rd St. džiais, tada jo su pakilia nuo- '• T, *"•»*"**•
^ broliui Jonui Juodvalkiui ir jų seseriai Laurai, Darbo v a i nuo 9 iki 7 vai. vak
niškai j raštinę adr.: 1447 80. J paminėjime skaitlingai daly
Chicago, UL 60629
taika gali laukti iki kitų metų
fe^
Sestad 9 vai. iki 1 vai d.
8 m pMtangM kad
40 Covt, Cicero, DL
( a k j . liauti. "
(pr.).
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