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Kinai pranašauja Amerikos
— sovietų karą
Karas bus vedamas paprastais ginklais
lų apribojimo derybomis, tai "ap
gavystė". Kritikavo jis abu di
džiuosius, bet pikčiausias žodis
teko Maskvai.
Jis paminėjo
paskiausius sovietų nusikaltimus
Zaire ir planuojamą invaziją į
Vakarų Europą. "Viena didžio
ji valstybė (Sov. Sąjunga) gink
luojasi ir ginkluosis, nežiūrės jo
kių susitarimų, siekdama ekspan
"Tai ta pati, šmeižikiška kal sijos, kita (Amerika) priversta
ba, tik dar labiau antisovietinė, tai daryti, norėdama atsigini.
dar pavojingesnė", sakė vienas Vieną dieną jų interesai susi
sovietų delegacijos oficialus as kirs", sakė Huang.
muo. Sovietų ambasadorius J. Tau
Ministerio žodžiais, sovietų siūtoms Oleg Trojnovsky per visą
I lymas atsisakyti atominių ginklų
kalbą išsėdėjo ramiai ir <po to Į rodo, kad jie jaučiasi turį per
sakė, kad protesto nebus.
svarą paprastais ginklais, kuriais
Huang įspėjo 149 rautu atsto ir nori pulti Vakarų Europą.
vus nepasitikėti Amerikos ir Sov. Konkrečių planų, kaip reikėtų nu
Sąjungos dabar vedamomis gink siginkluoti, Huang nepateikė.
New Yorkas. — Kinijos užsie
nio reikalų
ministeris Huang
Hua pranašauja Sovietų Sąjun
gos ir Amerikos karą. Karas vyks
paprastais ginklais, ir jį pradės
sovietai. Mūšio vieta bus Vaka
rų Europa. Huang kalbėjo Jung
tinių Tautų specialioj sesijoj nu
siginklavimo reikalais.

Kiek buvo
teroristinių aktų
Washingtonas. — CIA surink
tomis žiniomis, nuo 1967 iki da
bar visam pasauly buvo 1,300 te
roristinių aktų. Iš to skaičiaus
70 žmogžudysčių, 150 žmonių gro
bimų, 150 grobimų lėktuvų, trau
kinių ir autobusų, o likusieji skai
čiai buvo bombų sprogdinimai.
Daugiausia terorizmo yra Itali
joj, toliau V. Vokietijoj, Japoni
joj, arabų kraštuose, Argentinoj.
Tie skaičiai būtų didesni, jei bū
tų žinoma, kiek tokių atsitikimų
buvo komunistiniuose kraštuose,
kur vietinei spaudai apie tai ra
šyti griežtai uždrausta.

Nesutarimas
dėl Afrikos
Washingtonas. — Carterio ad
ministracijoj jaučiamas nesutari
mas, ką reikėtų daryti dėl komu
nistų brovimosi į Afriką. Viena
grupė politikų teigia, kad rusų-,
kubiečiu veržimais pats turės su
stoti, jokio platesnio atgarsio nesusiiauks.Geriausia būtų juos vi
sai ignoruoti. Kai tik paaiškės
sovietų ekspansionizmas, afrikie
čių nacionalizmas to negalės pa
kęsti ir juos išmes, panašiai kaip
jau yra buvę keliose tautose.

"Uhtot stačius
gyvenamuo
sius namus, visoje Šalyje kasa
mos požeminės slėptuvės ir sta
tomi įvairūs kariniai
objektai".

"Sis dokumentas pasirodė tuo
metu, kai sustiprėjo militaristinė
propaganda. Ruošimosi karui
kursas paskelbtas kaip ilgalaikė
valstybinė politika. Hua Go-fe
nas ragina: "Mes būtinai turime
būti pasiruošę kariauti. Negali
ma praleisti momento, laikas ne
laukia".
"Dabartiniai Kinijos lyderiai
atvirai pajungia KLR liaudies
ūkio vystymą karinio potencialo
didinimui Vienas iš jų Je Czian-
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B NATO VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJOS
Kaip sulaikyti sovietų ekspansiją?
Washingtonas. — Vakar pra Europai. NATO nariams bus pa
sidėjo 15 NATO šalių viršūnių siūlyta daugiau padėti draugiš
konferencija. Laukiama preziden kiems Afrikos kraštams i r suma
to Carterio pasiūlymo bendromis žinti kultūrinę bei ekonomine
jėgomis užblokuoti sovietų eks pagalbą rusams ir Kubai
pansiją, Tašo "Wall Street Jour
Laukiama aštresnių diskusijų
nal". Jo siūlyme numatytas pla
dėl
Turkijos. Turkija ir Jos gynė
nas ilgiems metams būti pasiruo
šusiems apsiginti ir derinti už jai -priekaištauja Amerikai, ypač
sienio politiką. Pavojus realus, kai Kongresui, kad, nutraukiant ka
Varšuvos pakto apsiginklavimas rinę pagalbą, silpninama N A T O
daug didesnis nei reikia tik ap sąjunga, iš to naudos turi tik
sigynimui.
sovietai. Turkijos ministeris pir
Jautrūs punktai, kur sovietai mininkas Bulent Ecevit grasina,
labiausiai veržiasi, yra Afrika ir jog reikės priimti sovietų pasiūtiesioginė karinė grėsmė Vakaru I lymus ir su jais derėtis.

Evakuoja iš Zairo

Jugoslavai sueme
vokiečiu teroristus

Kinshasa. — Belgų ir prancū
zų lėktuvai iš Shabos 'provinci
jos evakuavo likusias europiečių
Borma. — Keturi labiausiai
šeima-, viso apie 200 žmonių.
pajieškomi vokiečių teroristai bu
Prancūzų svetimšalių legionas vo suimti Jugoslavijoj. Trys jų
Kita grupė bijo, kad Amerikos
iš buvusios kovų vietos, Kolwez: priklauso Baader Meinhof gaudraugai Afrikoj ir kitur mus gali
apylinkių, atitraukė paskutinius j jai. Du iš suimtųjų įtariami įvel
palaikyti nieko negalinčiais, bai
savo 700 karių.
liais, ir mūsų įtaka visur silpnės.
ti į pramonininko Hanns-MarGal
nebūtina
mums
patiems
vi
Į
pagalbą
Zairo
prezidentui
tin Sehleyer nužudymą. Dar ma
Mirė Estijos
sur kištis, bet reikia visokeriopai Vyskupas P. Marcinkus šv. Kazimiero lietuvių kapinių 75 metų jubilie Mobutu atvyko 100 Maroko ka noma, kad viena iš suimtųjų —
iškilmėse, šalia jo Cicero par. klebonas J. Stankevičius, toliau geri.
remti tuos, kurie labiau už mu' jaus
bolševikinis
konsule J. Dauivardienė, A. Regis ir LB Vidurin.'ų vakarų ap, pirm. K. rių. Jei reikės, atvyks ir daugiau.Brigitte Mohnhauot —gali bū
angažuojasi ir jaudinasi dėl Af Laukaitis. Iškilmės įvyko švenčiant Kapinių dieną, gegužės 29, prie
ti iš tų, kurie pagrobė Italijos
rikos, tai prancūzus, o paskui ir Steigėjų paminklo
prezidentas
buvusi
premjerą Aldo Moro. Ita
Nuotrauka P. Maletos
Studijuojančio
arabus. ("Wall Street Journal").
lų policija turi laišką, rašytą jų
teroristų
kažkokiai "Brigitai".
Talinas. — Ok. Estijos Aukš
jaunimo dėmesiui
Jugoslavijos policija juos sura
Kinijos kaltinimas Viltys ii susijungusios Siūlo boikotuoti Kubą
čiausiosios tarybos pirmininkas,
do,
veikdama pagal vokiečių suArtur Pavlovui Vader mirė, su
Vliko tarybos studijų komisija 1 teiktas informacijas. Jugoslavija
Vietnamui
laukęs 58 metų, pranešama iš
Europos
Mogadishu. — Somalija Kubą (Juozas Giedraitis, Antanas Sa galėtų išduoti juos vokiečiams,
Maskvos.
pavadino "paklydusiu, Varšuvos; balis, Vaiva Vėbraitė-Gustienė ir bet mainais reikalauja kelių kro
Hong Kongas. — Kinija ap
Strasburgas. — Italijos libera pakto pasimetusiu vaiku" ir pa prof. d r. Juozas Vėbra) prašo vi atų, suimtų V. Vokietijoj. Jie įta
Pretoria. —Pietų Afrikoj bu kaltino Vietnamą šaudymu į pa
sų kraštų lietuvių
spaudą at
vo iškastas brangiausias deiman bėgėlius ir dviejų moterų sužeidi lų partijos atstovas Enzo Betti- ragino Afrikos tautas ki'ais me spausdinti, o radijo valandėles riami ginklu pasikėsinę prieš
tas, koks žinomas dėl savo koky mu. Pabėgėliai kėlėsi laiveliais za pareiškė viltį, kad Europos tais busimoj neutraliųjų šalių — paskelbti, šį komisijos krei Jugoslavijos diplomatus. Bonna,
kiek žinoma, jų išduoti nenori.
bės — 353.9 karatų, įvertintas per Peilum upę, skiriančią abi parlamentas ir Europos Bendri konferencijoj ją boikotuoti, ne pimąsi į mūsų jaunimą:
jos
vykdomieji
organai
per
atei
vykti. Konferencija turėtų būti
11.5 mil. dolerių. Kas yra jo sa valstybes. Incidentas laikomas di
nančius
dvejus
metus
imsis
veiks
Vyriausiajam Lietuvos Išlaisvi
kaip tik Havanoj. Kuba vis dar
džiausiu
po
to,
kai
abiejų
šalių
vininkas, saugumo sumetimais
mingų
žygių
dėl
žmogaus
tei:ių
nimo
komitetui reikia keleto jau Kaip geras plaukikas
nori
vadovauti
neutralieiems,
santykiai labai pablogėjo.
nesakoma.
ir laisvių apsaugojimo Europoje. neprisijungusiems į jokį bloką, nų, darbščių ir gabių bendradar
išgelbėjo merginę
Kalbėdamas Europos parlamen pati būdama tik Maskvos svetim bių. Kandidatais gali būti pasku
to posėdyje Strasburge, Bettiza šalių legionu.
tinės gimnazijos klasės mokslei
Hong-Khai, Tajas. — Austra
priminė, kad už dvejų metų Mad
viai ir kolegijų studentai, kurie
lijos
laikraštininkas John Everinride įvyks Europos saugumo ir
kalba lietuviškai, domisi istori
Paul
Newman
—
bendradarbiavimo konferencijos
jos, teisės arba žurnalistikos moks gharn, paskutinis vakarietis, nau
valdovų išvarytas E Laoso
trečioji
sesija.
Viskas
turi
būti
da
Amerikos delegatas lais ir yra "National Merit Scho- jų
inis atvirai pareiškė: "Mes būti kautynėms mieste". Kitaip sa roma, kad konferencija būtų sėk
korespondentas,
po dviejų nesėk
lars", arba buvę "Voledictonai turime paspartinti pagrindi kant, buvo kalbama ne apie gy mingesnė už Belgrado, kurioje
rians", arba gavę aukštą taškų mingų bandymų ir ilgo pasiruo
nių pramonės šakų vystymą, dau venamųjų namų, bet apie bunke nebuvo padaryta jokios realios
New Yorkas. — Filmų akto
skaičių
iš College Entrance Exa- šimo po vandeniu perplaukė Megiausia dėmesio skirdami plieno rių statybą.
kong upę į Laoso pusę ir lai
pažangos žmogaus teisių apsau rius Paul Nevvman yra vienas iš mination.
gamybai,
kad būtų sudarytas
"Siekdamas per trumpą laiką gojimo srityje. Po Helsinkio ir Amerikos delegatų Jungtinių
mingai tokiu pat būdu atgal
tvirtas pagrindas mūsų gynybos sukurti galingą karinį potencia Belgrado žmogaus teisių padėtis Tautų specialioj sesijoj. Tada,
Parinktiesiems
kandidatams perkėlė savo sužieduotinę laosiepramonei ir būtų pasiekta dides lą, Pekinas intensyviai ieško ka Sovietų Sąjungoje ir kituose ko kai iš salės išėjo valstybės sek- bus pasiūlyta ką studijuoti ir tei tę.
nė pažanga šioje srityje". Vien pitalistinėse šalyse sąjungininkų, munistų valdomuose kraštuose retoius Vance ir ambasadorius kiama lėšų tolimesniam jų ištik tiesioginės karinės išlaidos kurie tiektų jam šiuolaikinius nė kiek nepagerėjo. Žmogaus tei Young, Newman užėmė pirmą mokslinimui.Pareiškimus su gyve
Ok. Lietuvoj mirė
dabar viršija 40 procentų valsty ginklus ir naujausią karinę tech sių slopinimas tuose kraštuose vietą prie Amerikos stalo.
nimo ir jau atliktų studijų apra
binio biudžeto asignavimų. Di nologiją.
Newman nėra pirmas ak*orius | šymu siųsti: VLIKas (Studijų ko
vykdomas net griežčiau.
kun. P. Karvelis
džioji šios sumos dalis skiriama
JT darbuese. Savo laiku kiti pre misijai), 29 VVest 57th Street,
"Savo ruošimosi karui kursą
raketinio-branduolinio potencia Pekino lyderiai mėgina teisinti
Naujasis Europos parlamentas, zidentai buvo paskyrę delegatais New York, N.Y. 10019.
Ok. Lietuva — Gegužės 10 d.
lo didinimui. Pekino propaganda tariamąja
kuris
ateinančiais metais bus iš Irene Dunne, Myrna Loy, Shir"T arybų
Sąjungos
mirė
Lyduokių parapijos, Ukmer
stengiasi įteigti Kinijos gyvento grėsme". Tačiau antitarybišku- rinktas tiesioginio balsavimo ke ley Temple-Black ir Pearl BaiRochester, N.Y. — Gaisras su
jams mintį, kad būtina toliau mas Pekino globalinėje politiko liu, turės rimtai susirūpinti, kad ley.
naikino 100,000 senų filmų ir gės apskr., klebonas a.a. kun. Pra
didinti karines išlaidas.
fotografijų. Dauguma jų nepa nas Karvelis Palaidotas Lyduo
je ne vienintelė kryptis, nors jis Helsinkio baigiamojo akto įripakartojamos, neturi dubletų. Sude kių kapinėse gegužės 13 d.
"Dabar, kaip ir Mao laikais, ypač jį akcentuoja. Antitarybiš- reigojimai žmogaus teisių srity
Velionis buvo gimęs 1906 m.,
imamasi priemonių paversti ša kumas tik priemonė jo strategi je būtų realiai vykdomi visuose nių ir idėjų pasikeitimas tarp Ry- gė Eastman House tarptautinis
tų
ir
Vakarų,
kai
visiems
žmo
muziejus.
Filmai
nebuvo
laiko
Europos
kraštuose.
Sėkmingas
kunigu
įšven intas Kaune 1934
lį karine stovykla, kurios gyven niams tikslams įgyvendinti, to
nėms
bus
užtikrinta
teisė
laisvai
mi nedegamose spintose. Ypač m. Lyduokiai yra viena seniau
tojai pagal bendrą šabloną turi kiems, kaip didžiahaniškosios he Europos kraš'ų bendradarbiavi
išreikšti
savo
įsitikinimus
ir
pa
gailimą Buster Keaton pirmųjų sių parapijų, turinti puikią mūri
mas
bus
įmanomas
tik
tada,
kai
gemonijos
įvedimas
Azijoje,
o
po
būti "nerūdyjantys sraigteliai",
gal
juos
gyventi.
filmų.
nę bažnyčią, šiuo metu be kuni
nebebus
trukdomas
laisvas
žmo"plieniniai kareiviai", besąlygiš to visame pasaulyje. Kinijos migo.
Tai jau dešimtas (atrodo, vie
kai vykdantys bet kokius įsaky litarizmas pavojingas visoms ša
nuoliktas) šiemet okupuotoje Lie
mus. Visiems sektinu pavyzdžiu lims ir tautoms, ypač kaimyni
tuvoje miręs kunigas. Jau yra li
nėms, apie ką byloja faktai. Vi i i
turi būti armija.
kusių apie šimtas parapijų be
"Užuot stačius gyvenamuosius prisimena, kaip Kinija užgrobė!
kunigo.
Šiemet bus įšventinta tik
namus, visoje šalyje kasamos po dalį Indijos teritorijos Himala-j
dešimt naujų kunigų visoms vys
žeminės slėptuvės ir statomi įvai juose, Parašėlių salas h* Spratlio
kupijoms.
rūs kariniai objektai. Kaip prane salas. Nepamirštamas ir pastara
ša asmenys, kurie pastaruoju me sis provokacinis Kinijos "žvejų"
tu lankėsi Kinijos Liaudies Res išpuolis Scnkaku salų rajone,
KALENDORIUS
publikoje, miestuose praktiškai taip pat ir tai, kad Kinija nuo
kiekviename žingsnyje pasitaiko lat remia maištininkus Birmoje,
Gegužės 31: Kancijus, Petro
jau pastatytos arba statomos po Malaizijoje, Filipinuose, kad jvai-1
nė, Gintautas, Agilė.
žeminės slėptuvės. KKP Charbi- riose ipasaulio šalyse steigiama Į
B'ržo'.io I: Justinas, Fortūnatą,
no miesto komitetas, paak agen Pekino "penktoji kolona", kurią •
Daugotas, Galinda.
tūros Sinhua, pasitarime "gyve sudaro milijonai emigrantų iš'
Saulė teka 5:19, leidžias 8:18.
namų namų statybos klausi Kinijos.
ORAS
mais" konstatavo, kad "sėkmin
"Padėti stiprinti Kinijos milita-'
gai atlikti inžineriniai ir staty rizmą — netoliaregiškas daly-į
Daugiausia saulėta,
šilčiau,
bos darbai turi svarbią reikšmę... kas".
Vaiir-; vokiečių ir kinų tafcUaip žudynės ir žiūrovai
I
apie 90 laipsnių.

Maskva bijo Kinijos apsiginklavimo
Vilnius. —Vilniškė Elta per
davė Tass ipolitinio apžvalginin
ko M. Jakovlevo straispnį apie
Pekino "ekspansionistinį kursą".
Rašiny galima įžiūrėti įspėjimą
savo piliečiams, kad Kinija pra
deda smarkiai ruoštis karui ir
gali užpulti. Jakovlevas rašo:
"Pekine paskelbtas Kinijos Ko
munistų partijos CK karinės ta
rybos nutarimas. Formaliai jis
skiriamas "kariuomenės auklėji
mo ir mokymo gerinimo" klausi
mui Tačiau jame liečiama rr
daug kitų klausimų. Vėl teigia
ma, kad tuojau pat "kils karas".
Tuo remiantis daroma išvada,
kad tiek armija, tiek ir visa ša
lis turi "būti pasiruošusios ka
riauti", "vykdyti visus ir viso
kius kovinius uždavinius".
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i •injjpĮ.iJMJii ,, j gė, tad turėjo įvykti rinkimai, kujL** j-rie gana sklandžiai praėjo. Val|dybon perrinkti buvo Vytautas
. Eringis, Jonai Kazlauskas, kęstuf tis Cesonis tr naujai išrinktos Bi
rutė Gailiene ir Stasė Surdokienė
vietoj buvusių valdybos narių AlI donos Marcinkienės ir Vytauto
Mildažio, kurie atsisakė kandida
tuoti. Vėliau įvykusiame valdy
GLOBOJA CHICAGOS SKACTININKIC-KC RAMOVfi
bos posėdy pasiskirstyta pareigo
mis taip: pirmininkas Vytautas
Telefcma* 476-7089
Eringis, vicepirmininkas Jonas
Kazlauskas, sekr. Stasė Surdokie
nė, ižd. Algirdas Veliuona, finan
GERUS VAISIUS ATNEŠUSI
kaitė — davė skaučių įžodį ir pa
sinių reikalų koordinatorius Kęs
sipuošė geltonais kaklaraiščiais.
MOKYTOJU PASTANGA
tutis Česonis. narė kultūriniams
Sueigą baigus, visos kemavietės
reikalams Birutė Gailienė, paren
Jaunimo centre veikiančios Da vaišinosi skaučių iškeptais pyra
gimų koordinatorius Antanas Gu
riaus —Girėno lietuviškos mo gais ir žadėjo vėl susitikti vasaros
donis, narys jaunimo reikalams
kyklos mokytojos j.s. Irena Regie- stovykloje Rakė ir VI Tautinėje
Vincas Dūlys ir narys spaudos
nė ir ps. Dalė Gotceitienė, paty stovykloje.
reikalams Egidijus Žilionis. Revi
Kernavietė
rusios, kad kai kurios šeimos dėl
zijos komisijon aklamacijos būdu
įvairių priežasčių negali atvežti
perrinkti tie patys nariai: Kazys
LITUANICOS T U N T O
sekmadieniais į sueigas savo skauMisiūnas, dr. Stasys Tallat-Klep"SKILTIES'* KONKURSO
tauti norinčių mergaičių, ėmėsi
ša ir inž. Stasys Kligys.
Nerijos jūrų akaučių tunto Ventės laivo "Varlyčių" valties sesės pasi
REZULTATAI
iniciatyvos suorganizuoti jaun.
ruošusios udryčių įžodžiui. Iš k.: Kristina Johnsonaiu Erika Arminai
Susirinkimas buvo, palyginti
skaučių vienetus, kurių sueigos
tė, Ingrida Cicėnaitė. Gabrielė Arminaitė, Rima Saulyte ir Ramoną Grigausus. Dalyvavo 38 asmenys. P o
vyksta šeštadieniais po pamoL. S. B. Lituanicos tunto laik galiūnaitė su tunto adjutante g. v v. Basa Narbutaite
kv.
Nuotr. Lino Meilaus susirinkimo visi pabendravo prie
raštėlis "Skiltis" rengė rašinėlių
valdybos paruoštų užkandžių.
Praėjusių metų lapkričio pir konkursą š. m. sausio — vasario
Po gyvų diskusijų buvo puiki pro
mosios proga buvo įsteigta udry- mėn.
ga jaukiai ir draugiškai valandė
Rašinėlių temos buvo šios: Ko
čių valtis, kuri priklauso Nerijos
lę pabendrauti.
jūrų skaučių tuntui ir paukšty dėl aš esu skautas? Kodėl Lietu
nešimą padarė mokyklos vedėja
Baitimore,
M<t
voje
nėra
skautų
T
Kaip
padėti
ar
čių skiltis priklausanti Aušros
PATIKSLINIMAS'
Kristina Česonienė. Mokyklos rei-1
Vartų tuntui. Vienetus globojo timui. Jaunimo centre? Koks yra
kalas
tapo
jautria
problema,
nes
LB APYLINKĖS METINIS
Š.m. balandžio 25 d. "Drauge"
minėtos mokytojos, pasikvietusios Šv. Kazimiero pavyzdys skautam?
visuomenėje susidarė įspūdis, kad
SUSIRINKIMAS
tilpusioje
korespondencijoje apie
talkon dvi jaunas entuziastingas
mokykla esanti panaikinta. M o 
Konkurso įvertinimo komisija
"Kalvelio"
tautinių šokių grupės
Gegužės 7 d. Lietuvių svetai kyklos vedėja patikslino, kad mo
vadoves. Su udrytemis dirba ta ( A Saulaitis, S. J., A V. Dundzila,
lentinga vair. Alvyde Eitutytė, o V. L Dundzila) naudojo euro nės antram aukšte įvyko JAV LB kykla esanti nepanaikinta, tik su surengtą vakarą minima Aldona
paukštytėms vadovauja darbšti pietiška pažymių sistemą ir davė Bahimorės apylinkės metinis su siaurinta Veikiąs paskutinis sky Budrienė. K tikrųjų turi būti Al
ir rūpestinga vyr. skautė si. Da pažymį tik dėl temos išpildymo, o sirinkimas, kurį atidarė valdybos rius ir šį pavasarį būsią įteikti dona Budienė.
Virbelis
nutė Račiūnaitė. Per žiemą jau ne dėl gramatikos. Kad būtų ga pirm. Vytautas Eringis. Susirinki atestatai. Kitų skyrių mokiniai,
nosios sesytės buvo paruoštos tre lima matematiškai išvesti bendrą mo pirmininku pakviestas Ceza jei tėvai norį, galį mokytis W a čiam jaun. skaučių
patyrimo
skaičių, kiekvienas pažymys gavo ris Surdokas, sekretorę Sofija Vi- shingtono lietuviu šeštadieninė
laipsniui, išlaikė egzaminus ir da
je mokykloje. Ka: kurie tėvai tąja S O P H I E
BARČUS
skaičių, kuris buvo naudojamas čiulienė.
vė įžodžius. Paukštytės įžodj da
galimybe
pasinaudoja.
Dėl
šio
KAPIO
SUMOS
VALANDOS
kalkuliatoriumi išvedant pažy
Praėjusio susirinkimo, kuris įvė vasario raėn. įvykusioje Aušros
pranešimo
kilo
gyvos
diskusijos.
Visos programos i i WOPA
mius.
vyko 1977.IV.24., kruopščiai pa
Vartų tunto paukštyčių meti
Galutiniam rezultate nutarta pa Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
rašytą
protokolą
skaitė
Stasė
SurKonkurso išvados
nėje šventėje. Udryčių įžodis įvy
dokienė. Apylinkės valdybos veik vesti valdybai, kad nuodugniau madienio iki penktadienio 3:00 —
ko gegužės 7 d. įvykusioje Nerijos
Pirma vieta — Arvydas Viz- lą apžvelgė pirmininkas Vytau patyrinėtų, ar dar galima išlaiky 3:30 vai. popiet — šeštadienį tr
tunto Motinos dienos sueigoje.
ti šeštadieninę mokyklą Bartimo- •aknind nuo 8:30 <ki 9:30 v ryto
girda — Algimanto laivas.
tas Eringis. Piniginę būklę prane
Tekt: 434-2413
Antra vieta —Darius Matonis šė iždininkas Algirdas Veliuona. rėje. Toliau E; 'na Okienė pra
Reikia džiaugtis mažųjų se
1490 A. M.
nešė apie tautinių šokių Karve
7159 S. MAPLEWOOD AVE.
Pajamų per pastaruosius metus
syčių entuziazmu skautavūnuL — Perkūno d-vė ir
lio grupės labai gyvą veiklą, taip
CH1CAGO. ILL. 60629
Nors po pamokų lituanistinėje
Vytenis Markevičius —Algi- turėta 3,861 dbl., išlaidų 4,657 pat nušvietė ir naujai įsisteigu
dol. Tad būta nuostolio 796 dol.
mokykloje mokiniai būna nuvar- xnanto laivas,
sio tautinio meno muziejaus nu
Povilas Reklai-! Priskaičius likutį iš užpraeitų me
gg ir skuba vykti namo, paukšty- j Trečia vieta
veiktus darbus bei ateities užsi flmnmHmiiiiiniiiiiiiiiiimiHiiiiniiiiiitų, kasoj dabartiniu metu esą
tės ir udrytės negali sulaukti suei tis — Sarausko d-vė rr
mojimus. Anita Orentienė kal
Poiki dovana — bet kuria
gos prasidedant. Ypatingai pasi
Aldis Barškėtis — Šarūno 1-as 3,888 doL Revizijos komisijos aktą bėjo apie Ratelio tautinių šokių
proga!
gėrėtinos udrytės, kurios šeštadie
Ketvirta vieta — Viktoras Glio- perskaitė dr. Stasys Tallat-Kelp- mažųjų grupę, kurioje šoką net
ša. Kasa esanti vedama labai
nį į mokyklą atvyksta tvarkingo žeris — Algimanto 1-as
Popular Lrthuanian
28 vaikai. Po šių pranešimų pa
tvarkingai.
mis uniformomis, tuomi išsiskirAlgis Kupcikevičius — Algiaiškėjo savotiškas ir skaudus pa
Apie Karaliaus Mindaugo šeš
damos iš margaspalvės mokinių
radoksas: tautinių Šokių grupės
tadieninės mokyklos reikalus pra
minios. Mergaitės savo uniformas
gyvuoja, veikia energingai, jau
Suredagavo
gerbia ir jomis didžiuojasi. Pasi
nimo jai netrūksta, o Šeštadie
<faozapina Daožvardiene
gėrėtinos ir jaunosios vadovės —
Registruojami pas savo tunto nio mokykla menkėja, beveik lik
Danutė Račiūnaitė atskuba į su
tuntininką-ę-. Lituanicos tunto viduojasi, nes nėra jai pakanka PATIKSLINTA m PAGRASINTA
eigą pas paukštytes iš paskaitų
LAIDA
broliai registruojasi pas skautinin mai mokinių.
Lituanistiniame Pedagoginiame
fttom dienom Draugo spaustuve
ką A Paužuoiį, teL 434-5714
Antanas Gudonis pranešė apie
institute. Alvyde atvyksta dirb
laleido septintą laidą Sos poplia
Dainos vyrų choro veiklą, o Kęs rios virinio knygos, J DaužvardieLIEPSNOS STOVYKLA
ti su udrytėmis iš kitos tolimes
tutis Česonis supažindino daly ne 'vel patikslino ir pagražino fo
nės lituanistinės mokyklos.
KVIEČIA
vius su lietuvių festivalio Baltimo- laida naujais paruoaimaia
Aušros Vartų tunto sesės, norin rės Charles Plazoje rengimo eiga".
Abiejų -ienetų sesytes parei-'
Tai geriausia dovana naujoir
čios stovyklauti Rako stovyklavie Festivalyje, kuris įvyks birželio
gingos ir darbščios. Uoliai moko
žmonom ar marčiom Daugelis ap
tėje privalo užsiregistruoti iki š. 10 ir 11 dienomis, dalyvaus ir
si skautam :'<slio. džiaugsmingai
dovanoja kitataučiu* supažindin
m. birželio mėnesio 18 d. Kreiptis Simas Kudirka.
žaidžia žaidimus, o udrytės labai
dami juos su lietu vieku maistu ir
į
tuntininkę
ps.
Dalią
Gotceitienę
mėgsta dair. aoti ir gražiai pasiro
Po visų pranešimų žodį tarė virimu. 6i knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuviu ir ki
tel.
246-5420.
Registracijos
lapus
dė su dainomis Nerijos tunto su
LB Kultūros tarybos pirmininkas tataučiu darbo vietose ir organis
(užpildytus)
siųsti:
4825
W6odeigoje. Daba' visoi nekantriai
Juozas Gaila, neseniai grįžęs iš
land, Westem Springs, 111., 60558. Anglijos. Jis perdavė Anglijos lie rijose
laukia stovyklos.
Knyga yra labai gražiai Įrišta b
Vadovės džiaugiasi pavykusią
tuvių linkėjimus Amerikos lietu
su
spalvotomis u^ustrad temis. La
PAVASARINIS
STOVYKLAVIE
pastanga, o tėvai džiaugiasi kad
viams, trumpai apibūdino Ang bai patogi vartojimuiTĖS APŽIŪRĖJIMAS
įų dukros turi sarnnybe skautau- Mažoji paukštytė bando įspėti, kolijos lietuvių gyvenimą bęi veiklą
Uitasakyldte pasta*
susimąsčiusi
vyresne
sesė
v.
s
Ni
&
ir
suteikė
žinių
2
JAV
LB
Kraš
jole Kersnauskaitė
DRAU6A8, Kaygi
Praėjusį savaitgalį Aušros Var to valdybos veiklos. Jis taip pat
«MS West mm Street
tų, Lituanicos ir Nerijos tuntų at dėkojo apylinkės nariams ir val
KERNAVĖS T U N T O SUEIGA
Ckleago,
nitnnb. 09829
manto 1-vas.
stovai buvo nuvykę apžiūrėti ir dybai už dosnią finansinę ir mo
Penkta vieta — Linas Paškus —
Kaina 94.00. Pridėkite 30 centus
stovyklavimui paruošti Rako sto ralinę paramą.
Sekmadienį. g?gužės21 d.. Ker
Perkūno d-vė.
palto Išlaidom*. Illinois gyvento
vyklavietes. Atlikta visa eilė sto
navės tunto skautės susirinko at
Pagal Įstatus pusės apylinkės jai pridekite 20 centų mokesčiams
Šešta vieta — Algirdas Peleckas
vyklai pasiruošimo darbų.
švęsti Motinos dieną. Kiekvie
valdybo>
n^rių kadencija pasibai- muitittiHHiMntiiiiuiiiintiiiiiiuuiuuiii
— Algimanto laivas.
nai mamytei ir močiutei buvo
Septinta — paskutinė vieta —
įteiktos gėlės, tuntininkė p>. Kris
NERIJOS T U N T O DĖMESIUI
TV-'Gintaras Račiūnas — Algi
tina Bukaveckaitė pasveikino Ker
manto lafvas
navės tunto 'Mamulę"' sesę Oną
Visos udrytės ir jūrų jaunės nu
Andrius Fabijonas Algimanto
Siliūnienę, kuri stovyklose ir me
mačiusios šią vasarą stovyklauti
laivas.
tų bėgyje visuomet rūpinasi ir
Rako stovyklavietėje nedelsdamos
Konkurse dalyvavo vienuolika
padeda kernav ietėms. Programą
registruojasi. Kreiptis į j . s. Ireną
Padangos Priekinių ratų reguliavimas
tunto skautų. Visi suminėti 'ai
motinų garbei atliko
skaučių
Regienę, teL 476-7089.
ir balansavimas. Stabdžiai. Duslintu
mėtojų eilėse.
Mirgos draugovė ir paukštyčių
vai. Išmetamieji vamzdžiai ir kiti ps>
Dubysos draugovė. Sesė Rita VluAntanas Saulaitis
-GEDIMINO PILIES"
tsiaymai FTRESTONE TTRE3- Wheel
sonytė sveikino mamytes tunto
s Antanas Dundzila
STOVYKLOS STABUI
sJOgnment and balancing. Brakes.
•-ardu. Mirgos sesės S. Daukutė,
valt VUius Dundzfla
Lituanicos tunto Rako stovyk
Shock abeorbers. MtLfflers and pdpes.
R. Musonytė, V. Rėklaitytė, V.
lavietėje "Gedimino Pilies" sto
Tune-Ups. LubricarJon Change of o i
Traškaitė. abi Chiapette sesutės REGSTRUOKITES TAUTINEI
vyklos vadovai kviečiami būtinai
and Filbprs
ir D . Kerelytė padainavo dainų
STOVYKLAI
dalyvauti šį trečiadienį Jaunimo
pynę. Dubysos sesės Z. Vitaitė,
Centre Vykstančiame posėdyje.
K. Muronaitė, D . Penčylaitė, V.
Vl-toji Tautinė stovykla ir ChiPradžia 7:30 vai. vaL
Vėžytė. V. Darni Jonaitytė. R. Rair cagos tuntai ragina neatidėliojant
dytė, K Ziūraitytė. R. Pauliukai- registruotis visus numačiusius vyk
REIKALINGOS UNIFORMOS
MTTT
tė padeklamavo mamytėms skir ti Tautinėn stovyklon. Registraci
Visos
sesės,
išaugusios
savo
uni
tus eilėraščius.
jos mokestis — $50. Stovyklos va
7:00 yaL ryto iki 8:00 v a i vakaro.
Taip pat ši sueiga buvo didelė dovybei ir tuntams būtina žinoti formas, prašomos perleisti jas ki
nuo 7:00 vai, ryto iki 4 vai. popiet
šventė todėl, kad trys buvusios tikslus vykstančių skaičius, kad toms sesėms. Turinčios atiduotitv*ntmBenlsts uždaryta. — Sav. iflKAS CESAS
paukštytės — Dalia Kisieliūtė, galėtų laiku užsakyti atitinkamą nas uniformas kreipiasi i J. Dar
Renata Variakojytė ir Dalia T n š - skaičnj autobusų
giene, ar Ir, Regienę.
•-

MOŠŲ KOLONIJOSE

RECIPES

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS

GOUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE

2423 mm m mm — w . a

LTTHUAN1AN VOSLO-VIDC BAILI
paM et
L***! HoUdaya. dsyi
by tbs Iithoaalaa CstboUe Fra*
$33.08 - Ofcago, Cook Gonty,
ls tta U.SJL m m Porėto

aad

_
MtaJĮta^taMl «* gautas
ratas nerMro™""* Ant DRAUGO prie Uakrieao įkaitytojo a6gavs* ii Jo nrfrfTtt atžymiu* fld kada yia tatataaMįfc
metam* 6 men. 3 meta.
CUcago Ir Cook apate. $33.00 f19.00 »5JQ
Kitur JAV
31-00 IBM 13J0
įjrnnm^tiįm

..*.»

53.00

19.00

15.00

Užsienyje . . . . . . . . . .
34.00 30.00
15 X
9.00
Savaitini* . . . . »
25.00 15.00
a Redakcija straipsnius taiso saro
• Admfcmstraciji dirba
nuožiūra. Nesuaaudotų straipsntą
lea nuo &30tta430, iefttanesaugo.
Juos grąžinatikB anka
nuo 830 iki 12:00.
to aritaros. Redakcija oi skelbi*
aaj tarini neatsako. Skelbimų
• Redakcija dirba kasdien
kainoj priaJanCiamoa gsvus orafcSO — 4Mt Mtarilmlsli
lymą.
&3C — 12:00.

DR. K. 8 . BALUKAS
Akuaciilja tr motenj ligoa
GloekoloįnnS Chirurgija.

6449 So. PoJaski Bd. (Crawford
Kedlcal Bailding) TeL LC 6-6446
M nestsillepia skambint 374-8004
Priima ligonius pagal sualiarima.

DR. V L BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

TeL ofiso b boto: OLympfo 2-4151

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ave.. Cicero
Kasdien 1-3 vaL Ir S-S vai.
titokyrua trečiadienius
Sežtadienlaia 12 iki 4 vaL popiet,

TeL Rlffiaaee 5-1811

Dft. VVALER J. KIRSTU*

Lietuvis gydytojas)
Marquecw Medlcal Center
3925 West 591b Street
•1SS So. Kedaie Arenne.
VaL: plrmad.. antrad Ir ketvlrtad. VaL: plrmad.. antra d. ketvlrtad. Ir
penki ano 12-4 vaL popiet ir *-•
< lkl 7:30 vai. vakaro.
vaL vak. Treč. Ir Aeetad. uždaryta.
•efiud. a n o l Iki » v&L
Pagal nuMarlma
Ofiso telef. WA 5-2670.
DR. IRENA KURAS
Bezld. t d . WAlbrook 5-1048.
IsL ofiso HE 4-5849: rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 71st Street
VaL: pirm., antr.. ketv Ir peokt.
1:00 • 5:00 vai. popiet, treč. ir 8e*t.
tik MuHaraa

Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS
GALVOS T£ STUBURO UGOS
2858 West 63rd Street
Chicago, Dlinob 60629
TeL —476-8409
Valandos pagal susitarimą
Dr. A n t Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS
2709 West Slst Street
TeL — GR 6-2400
VaL: pagal susitarimą: plrmad. ir
ketr. 1-4 ir 7-9; antra*, tr penkrt
10-4; Sestad. ! • - » vaL

Ofls. tai. 735-4477: Bes, 246-2839

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURG£
SpeObOyM — Nervu tr
Emocine* Hgoa-

OBAWFORD MEDIOAL BLDG.
6449 So. PolasbJ Bosd

DR. A. B . GLEVECKAS

GYDYTOJA IR CHIRURGfi
Kūdikių ir vaiku ligų specialistė
MEDICAL BUILDING
3200 West 81st Street
Ofs. teL RE 7-1168, rez. 239-2919
Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9691

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus Kgos
2454 West Tlst Street
71-os ir Campbell Ave. kainp.
Vai.: plrmad., antrad., ketvlrtad. S*
penktad. S iki 7 v. p. p. Tik nuttaroa

OPTICAL

STTJDIO

VlOIiETA KABOSAITC
7»5t So. Wastotenaw — TeL 778-STSt
Pritaikomi akiniai pagal gydytojų
receptua
Didelis akinių rSmu paelrlnklmae.
VaL: pirm., antr.. peokt 10-5:10.
Ketv. 1-$ v. vak. še*t 10-4 • . » . » .
Tr^iadiealalB uždaryta.

Telef.

282- 4356

DR. ROMAS PETKOS
AKIU LIGOS — CHIRURGIJA
Oflaad:

111 NO. WABASH AVE.
4200 NO. CENTRAL A T &
Valandos pagal susttarbBa.

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba Uetuviakal)
OPTOMETPJSTAS
Tikrina akla. Pritaiko »»'"if f U
"Oootaot
******

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 2618 W. 7 1 * SL — TeL 737-5149
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tre&
TeL — BE 3-5893
DR. LEONAS SEIBUTIS
Specialybe Akių ligos
LNKSTŲ, PŪSLES IR
S907 West lOSrd Street
PROSTATO CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą
2656 W. 6Srd Street
Ofiso teL — PR 9-2229
VaL antrad. nuo 1-4 popiet
ir ketv. nuo 5-7 vakare '•
DR, JANINA JAKŠEVICIUS
Ofiso
teL 776-2880, reatd. 448-5545
I O I B A
VAIKŲ
LIGOS
2666 West 8Srd Street
R r m a d , antrad.. ketvlrtad. Ir penkt.
HIM 12 lkl S vaL to m » 6 Ud 8 vai.
Sefttad. nuo 1 M 4 vaL

Ofs. PO 7-6000

Bes. <3A 3-7278

DR. A. iENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. J. J. SIMONAITIS
6Y D T T O J i l
Adresas 4255 W. 6Srd Street
Ofiso telef. B E t-441*
Rezldenaljoa telef. G B t —IT

Ofiso vaL: plrmad Ir ketvlrtad.
ttuo 1:00 ligi 3:00 vaL popiet
Ofko teL B3E 4 - a i s a Namą m 8 - e i M

S944 West tSrd Street

DR. V. TUMASONiS

Valandas pagal susitarimą

CHIRURGAS
2454 West 71st Street

DR. K. A. JUČAS
DERMATOLOGUA
CHIRURGIJA
8214 No. WcstBis Avenas
1992 Ne. Weftani AvesM
TeL stsakoaai 12 valanda
4894441 — 581.4695
įstaigos Ir buto teL 652-1381

VaJ.: pirm., antrad.. ketv. Ir penktad,
3-$ ir «-7 — i i anksto susttaron

TeL ofim PR6-6449

'

F. D. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHLRURJGAS
9197 West Tlst Street
ValaadoK l - « vaL popiet.
Trefi. tr testad. pagal

Ofs. teL 586-8166;

DR. FERD. VYT. KAUNAS

DR. PETRAS ŽLI0BA

BENDROJI MEDICINA
1997 8o.49tb Ooart, Cicero, nu
10-12 Ir 4-7
treg. Ir seitad.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
9284 So. Narragaasett Aveaas
VaL: pirm. antr., ketv. Ir peokt
1-7; Įs9uaukjsta4i pagal susttarteą.

Perskaitę "Draugą", duokite jj kitiems.
• »•
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MIRTIES BAUSMES KlAUSSfMS

TSMJAS B M!TfrWWTBBS POSĖDIS

Geguzės 6 d. įvykusiame JAV klausimus, atkreipiant dėmesį į
LB krašto valdybos posėdyje vi- sunkią politinių kalinių padėtį.
Kanados vyriausybe pati vejasi virvę, kad ja teroristai ją pakartų
Posėdyje aptarta LB Visuom.
cepirm. F. Andriūnas referavo
Mūsų be galo blogai sutvarky- ligi šio laiko (per 30 metų) nei
apie televizijoje rodytame filme RkL Tarybos pirm. Aušros Zerr
J. VAICELIŪNAS
žmogžudys, tuo jis mažiau bau "Holocaust" buvusius tendencin paruoštos gairės tragiškojo bir
ta informacija užsieniečiams (ši mūsų veiksniai, nei kas kitas ne- Kanadoje mirties bausmė galu
džiamas. Anot lietuviško pasaky gus faktų iškraipymus ir netiks želio sukaktims paminėti. Pritarta
reikala esame daug kartų kėlę pasirūpino surinkti ir išleisti tinai buvo panaikinta 1976 m. Ją
"Draugo" redakciniuose raši Lietuvos žydų klausimą liečian panaikino Kanados vyriausybė ir gumais, geras maistas, švari pa mo: didžiųjų vagių nemato, ma lumus. Nutarta bendruomeninius pasiūlymui ir šiais metais laiš
niuose, deja, be kurio nors rea čios medžiagos. Tai viena bėda. parlamentas. Tokiu vyriausybės talinė, pramogos ir kt. Buvo spau žuosius karsto. To negana, dr. H. vienetus raginti laiškais kreip kais kontaktuoti visus 535 JAV
sprendimu pasipiktino didžioji doje pasisakymų, kad kaliniai Morgentaler teisėjui J. Hugessen tis NBC vadovybę prašant atitai kongreso narius. Taip pat vienetų
gavimo iš veiksnių pusės) jau
Antra bėda — kiti pabaltiečiai, dalis krašto gyventojų. Kanado
ima duoti vaisius, ir tai blogus, , ™ , "TT ~, ,". H « « « « « ™ ,
būtų aptarnaujami ir sekso reika pasakė: "Ką aš darau (abortus) syti lietuvių atžvilgiu padarytą panaudojimui ir šiais metais bus
P
US je kasmet nužudoma po kelis
lais. Žurnalistas P. Brenan rašo, yra ne tik moralu, bet ir legalu" skriaudą. Šiuo reikalu jau yra iš paruošta pavyzdinė medžiaga,
piktus vaisius.
*J"* - ^ *
%°*
akademikus uz parodytą įnicia- šimtus nekaltų žmonių, o kraš kad Toronte už 12 mil. dolerių (T. S t 1974. VII. 12, A. 5). Prie siuntinėtas LB krašto valdybos tinkanti kongreso narių ir ameri
Tai rašydami pirmiausia turi- tyvą tokį seminarą esamomis są- to vyriausybė draudžia mirties pastatytas naujas kalėjimas. Ka tokios padėties liberalai privedė aplinkraštis, kuriame atitaisomi kiečių spaudos kontaktavimui.
me galvoje Lietuvos žydų naiki- lygomis suruošti. AABS draugi- bausme bausti žmogžudžius. At lėjime gera šviesa, apšildymas. Kanados kraštą. P. Trudeau nie filmo netikslumai ir pristato
Nutarta visur akcentuoti lie
nimo klausimą, kuris darosi vis jai suduotas nemažas smūgis, o rodo, kad krašto vyriausybė eina Kiekvienas kalinys savo celėje tu kas nesvarbu, o jam buvo svar mas žydų klausimas objektyvioje tuvių politinių kalinių klausi
aktualesnis dalykas, nes juodina svarbiausia — supykdyti pabal- kartu su žmogžudžiais. Ne visus ri gerą lovą su pataline, radiją, biau, kad jis prieš keletą metų šviesoje su dokumentacija anglų mą.
rašomąjį
stalą, kariniais lėktuvais iš Čilės į Ka kalba.
lietuvių tautą. Medžiaga patei- tiečiai savo tarpe. Vadinasi, bol- žmogžudžius pagauna, bet Kana prausyklą,
Birželio 27 — 30 d. Toronte
dos
kalėjimuose
jų
yra
per
100.
minkštą kėdę, veidrodį, rūkymo nadą atsigabeno daug komunis
kiama pasaulio opinijai specia- ševikų ir Izraelio agentai savo
įvyks
Kanados LB švietimo komi
Kad neturime mokslinio veika
detektorių; celių sienos išdažy tų. Tiesa, P. Trudeau remiasi
liais
leidiniais
(knygomis, tikslą pasiekė,
Dėl žmogžudžių globojimo vy tos šviesiai. Žurnalistas sako, kad tuo, kad bloga padėtis yra ir JAV. lo, dokumentuojančio nacių oku sijos ir JAV LB švietimo tarybos
straipsniais žurnaluose), paskaitų
_, ...
,, , ,
pastangomis rengiama XII-ji JAV
riausybei
protestus reiškė kraš
—simpoziumų forma, filmais,
Kas dėlto visko kaltas, visiems to policija ir kalėjimų tarnauto tas kalėjimas atrodo kaip Ritz Išeitų, kad jis nenori pagerinti paciją ir Lietuvos žydų mažumos r Kanados mokytojų studijų savai
net teismo procesais.
nacių vykdytą genocidą, Krašto
mums aišku. Mūsų veiksnius dėl jai. Yra kalėjimuose žmogžudžių, viešbutis. Kalėjimų ministeris H. padėties Kanadoje.
valdyba nutarė skirti stipendiją tė. Joje dalyvauti yra kviečiami
šio reikalo kaltiname jau ne nuo kurie yra nužudę ir kalėjimo tar Meen sako, kad toks kalėjimas
P a n t a a teroristams
(500 dol. vertės) lietuviui moks visi lituanistinio švietimo darbuo
*
Šiandien. Deja, jie kaip papras- nautojų. Bet krašto vyriausybė į pastatytas žmoniškumo sumeti
Žinoma, kad visokie teroristai lininkui, kuris paruoš ir moksli tojai, į PLD-as iš užjūrio atvykę
Kanados "Tėviškės Žiburiai" tai, tyli. Ar toks jų "gudrumas" tai nekreipia dėmesio. Kanadie mais. Dar prieš keletą metų vie
mokytojai ir lituanistiniam dar
N r 20 šiuo reikalu paskelbė ve- vietoją parodė pastarųjų dienų tis E. Fry rašo: "Kai bus teisia nas Kanados teisininkas buvo pa žudo žmones, o Kanados vyriau niame žurnale paskelbs studijinį
damąjį rašinį, kurio pirmąją pa- du įvykiai: "Holocoust" filmas mas žmogžudys, turi būti areš klaustas, kodėl tokie prabangūs sybė remia pinigais radikalus, te anglų kalba straipsnį, nušvie bui besiruošiantis jaunimas. Nu
straipą čia pacituosime.
ir minėtas seminaras. Bet tai ne tuoti ir atgabenti į teismą ir kar kalėjimai, palyginus su Sovietų roristus, žmogžudžius. Kanadoje, čiantį 1941 m. Lietuvos laikino tarta kreiptis į LB apylinkes, pra
"Garsi yra stručio (Štrauso) J * * P a n a 5 ų ***** b u V O i r tu teisiami P. Trudeau ir visi par Sąjungos kalėjimais ar kacetais. Toronte yra visokių "arts" gru- sios vyriausybės veiklą žydų gel šant mokytojus skatinti studijų
bėjime. JAV LB visuomeninių savaitėje dalyvauti ir paremti
savigynos laikysena — pavojaus
lamento atstovai, kurie nubalsa Jis atsakė, kad Kanados negalima, piu. Viena jų remia "Leg shoo- reikalų tarybai patikėta atsako vykstančius.
metu slėpti galvą smėlyje. O ir
*
vo panaikinti mirties bausmę (T. lyginti su pusiau barbarišku kraš- j ting, knee caping" organizaciją mybė autorių parinkti, taip pat
Apie PLD ir pokalbius su jų
žmonių gyvenime netrūksta mo- Kad Sovietų agentai veikia St. 1976. VIL 17, B. 3 p.).
kuri prilyginama Italijos raudo
tu.
pirm.
J. Simanavičium ir ŠALteisė
autoriui
leisti
naudotis
LB
mentų, kuriuose vyrauja stručio drauge su Izraelio agentais prieš
nųjų brigadai(T. Sun 1978. V.
Per daug švelnus krašto vy
FASS
pirm.
Pr. Berneckiu inforpolitika — nemato pavojaus, lietuviškąją išeiviją, ją sutapa10, 3 p.). Ta grupė išleido ilgą archyve esančia šiuo klausimu
Mm Esterio pasisakymas
riausybės elgesys su žmogžu
įmavo
pirm.
Gečys.
Parengiamieji
manifestą, kuriame šaukiama — dokumentacija.
nors jis čia pat Užsimerkimu no- tindami su "žydų naikintojais",
džiais
papiktina
didžiumą
krašto
darbai vyksta sklandžiai, nors ir
Dėl mirties bausmės grąžini
overthrow of capitalizm. "Mūsų
rimą išsigelbėti. Tai betgi trum- matyti ir iš vieno netolimos praVice-pirm. B. Raugas informa tenka susidurti su lėšų stoka. LB
gyventojų. Nestebėtina, kad yra
mo
pasisakė
Kanados
Krašto
ap
tikslas sunaikinti kapitalizmą!",
paregiška politika, kuri iš tikrų- eites fakto.
saugos ministeris B. Danson. Jis pasisakymų, kad reikia pakeisti rašoma priede prie Central Strike vo apie gegužės 20 d. New Yorke vienetai teigiamai priėmė PLD
jų tik palengvina puolėjo užmo- c * .
,
.
~,.
?; — " . - - . . — J :
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Spalio gale viename Chicagos
6
pasakė, kad teroristai kalėjimuo P. Trudeau vyriausybę. Ar tai Committe. Tą grupę sudaro: imi- įvykstantį rytinio pakraščio LB JAV-se komiteto atsišaukimą va
JI. Panašioje būklėje yra atsidūrę -..jv. . b ,.
^ . .
;.. ,-x^^;^. i: *. • •
i^-i - didžiajame dienraštyje buvo pa- se išaugina dar daugiau teroris pavyks — nežinia, nors Kanados grants iš Italijos A. Marras, R. apygardų ir apylinkių valdybų jaus reikalu. Komiteto pirm. yra
ir išeivijos lietuviai politikai, » « •
j ••
-i • *• a« ,spręsti
L r t S istorinį
• -• . .- vLietuvos
7v
skelbtas dviejų amerikiečių zur- tų, žmogžudžių. Jis pasisakė už libetalų vertė susilygino su kon Peletier, R. Reid, R. Eves, L. Chi- suvažiavimą. Darbotvarkėje pra A. Vakselis.
bandą
nalistų ilgas raišnys, kuriuo lie mirties bausmę n e tik žmogžu servatorių: 41 ir 41 proc, o NDP ro, P. Mc Lellan. Tas Strike gavo matyta Krašto valdybos ir LB
Iš "Lemer Publications" yra
žydų naikinimo klausimą, kuris
— 17 proc
apygardų informaciniai praneši gautas pasiūlymas prisidėti prie
tuviai
buvo
kaltinami
žydų
žu
džiams,
bet
ir
politiniams
teroris
ekonominės
paramos
iš
Kanados
tebėra gyvas ir po trijų dešimt
^ -j. . . . . . . .
dymu. Nurodytos ir kai kurios tams, kurie, kokių tai raudonų
Yra ir lietuvių, kurie -pasisako ir Ontario vyriausybių. Kensing- mai, svarstybos PLD-ų klausi leidžiamo amerikiečių pradžios
mečių. Ligšioline stručio politi,. „ , ,
i~ — J*
i* • J
pavardes. Ruošdami mmetą ra brigadų vardu, žudo net valsty už P. Trudeau, "nes jis yra nieko ton Arts Ass. iš Wintario gavo mais, ir simpoz:umas "Mū?ų pa mokyklų reikalams veikalo apie
ka guodė mus, Įtaigodama, esą, £T- .
. . .
,^.
^
reikia tylėti, nešaukti vilko iš ^ ; J < > butonai medžiagą gavo bių vyrus, kaip atsitiko su dar sau vyras gražiai šypsosi". Ar dėl 55.000 dolerių. Už tuos pinigus rapijos ir ; Lietuvos vyčiai, LB Pabalviio valstybes. Nutarta kreip
bo ministeriu Laporte Kanadoje
tikslų b?s ekiant". Suvažiavimas tis į JAV LB švietimo tarybą, pra
miško. Si politika betgi pasirodė, " e f ^ * l T * ą £ " . f " ^ arba A. Moro Italijoje. Danson jo šypsenos kraštas turi pergyven Duncan gatvėje nupirko namą,
vyksta Kultūros židinyje New
ir tai labai a k i v a i z d k i m ū s ų E J ^ T
v**"*• S ? * sako, kad 30 žodžiai jį gali jvelti ti visokius nemalonumus, įskai kuriame dabar leidžiamas tas ra Yorko apygardos valdybos globo šant surasti autorių, kuris rūpin
tųsi su leidykla išsiaiškinimu.
tant pavojų savo gyvybei? O jo dikalų laikraštis Strike. Tiems ra
tautai žalinga. Jei kas ild šiol Medžiaga buvo renkama ir Chicaįt
, . . :r v i.
. .
goję. Nors visiems apdairesniems į nemalonumus su ministeriu pir šypsenos neišlaikė nei jo žmona dikalams vyriausybė apmokėjo je.
Leidykla sutinka veikalą Pnandar abejojo jos žalingumu, tai po T. A. •
v
i t • •«
i - mininku P . Trudeau, kurs yra di
pilną
kelionę
į
Europą.
Kita
Pirm.
A.
Gečys
painformavo
suoti ir autoriui skirti honorarą.
«tr~i
_*» ei
i _• • • -!7 lietuviams buvo labai aišku, kie—pabėgo.
Holocausr nlmo galutinai Kiti- n_o i t • «• j «»
u i •» J- delis Abolicionistas. Nors tas pa
"arts" grupė iš VVintario gavo apie LB atstovų gegužės 2 d. New
i^
AII •
• i. • . i
labui tie du žurnalistai dirNors iš ALTos formalus suti
kmo. Akylesniam ir žymiai anks- » . x .
..
~,.
KitoJti nusikaltėliai
4.000 dol. Ji taip pat remia Strike Yorke susitikimą su JAV ambasa kimas pokalbius pradėti dėl san
x:
.
.„
, j
.. . bo, tačiau jiems Chicagoje tam vadinimas reiškia vergijos priešą,
ciau buvo aišku, kad gausėjanti ..,
V-J * ™ • •
i • bet šiuo atveju —žmogžudžių
Viena Kanados mergaitė, kuri laikraštį. "VVintario yra valstybi doriumi prie Jungtinių Tautų tykių sunormalinimo dar nėra
„.„..
i ,,
,.,. *\_ '
tikru būdu talkino ir vienas ki- globėją. K. Robinson sako, kad nužudė savo nelegalų kūdikį, ga nė loterija, kuri iš savo pelno re Andrew Youngu ir JAV delegatu gautas, Krašto valdybos pirmi
Italijos raudonosios brigados na
svetimom kalbom literatūra, y- . ••
.
vo 5 metus kalėjimo, o dr. H. Mor mia kultūrinius reikalus. Bet, prie JT žmogaus teisij komirijos ninkas buvęs telefonu kontakriai
gali
atvykti
\
Kanadą,
kur
kaip matome, ji remia ir radika Edward Mezvinski. Vice-pirm. R. į tuotas dėl pasitarimui priimtinos
pač anglų kalba, vis labiau juo
juos globos vietiniai įstatymai gentaler, kurs nužudė per 6.000 lus, teroristus. Teroristinių gru
dina lietuvio vardą. Pradedama
*
Cesonis pranešė apie gegcžės 4 d. i datos Tikimasi, kad artimoie atei
negimusių kūdinkių, gavo tik 1,5
kaltųjų ir nekaltųjų medžioklė. Gegužės 20 d. Vilniuje leidžia- (T. Sun. 1978. V. 10, 3 p.) E. metų kalėjimo. Juo didesnis pių Kanadoje yra ir daugiau: Ap- LB atstovų Baltuose rūmuose tyje ALTos valdyba oficialiai
Ton kompanijon įsijungė ir kai ma maskvinė "Tiesa" paskelbė Williams sako, kad Kanada gali
pasimatymą su JAV National Se- priims JAV LB Krašto valdybos
kurie sovietinės Lietuvos propa- ilga Vytauto Žeimanto raši- tapti žmogžudžių rojumi.
curity Council štabo nariu Rytų kvietimą tartis.
gandistai, užsimoję sukliudyti nį antrašte "Karinių nusikaltėlių
Reikalų vedėjas Ant Gailiušis
Europos reikalams Robert King.
Kanados kalėjimai
prasidėjusį lietuvių — žydų gynėjai". Antrinė jo antraštė:
referavo
apie įvykusius pasikeiti
Minėtuose susitikimuose LB atbendradarbiavimą,
pasireiškusį "Kodėl Čikagos katalikų kuni- Kanados federalinės valdžios ka
atstovai kėlė Lietuvos pavergimo mus apylinkių valdybose. "Bridypač
disidentiniame judėjime gų laikraštis užsipuolė 'Gka- lėjimuose yra daugiau kaip 8.000 į
ir žmogaus teisių
paneigimo ges" žiniaraščiui leisti patvirtinta
kalinių, kurie atlieka bausmes j
Tuo tarpu laisvosios išeivijos go deili nius"?
500 dol. parama. Taip pat JAV
vadovaujančiuose sluoksniuose mjkar
" D , ^ - ^ j . la _ nuo 2 metų iki gyvos galvos.
proach — Knee caping and other Jaunimo sąjungai nutarta perves
vyrauja nelemtoji tyla, kun ne ^kodėl
^ ^ Vieno kalinio išlaikymas per me
ginąsfr koloboa š t r"Draugas"
Jomis ^ ^ ^
Gamės, Heirs of the Guillotine ir ti papildomą 250 dol. sumą. Iš F.
vieno laikoma gudriausia politi rantus ir puoląs du čikagiškio tus kaštuoja apie 15.000 dolerių
Andriūno pranešimo paaiškėjo,
kitos.
(eilinio pensininko pajamos 3.000
ka, nors plačioje visuomenėje dienraščio bendradarbius.
Toronto Star (1978.V.13.C.2) kad šiais metais LB vedamam
dol.). Taigi tų kalinių išlaiky
mažai teranda pritarimo".
įdėjo
karikatūrą, kurioje pavaiz Lietuvos laisvinimo darbui yra
Kad tiedu minėto dienraščio mas per metus valstybei kaštuo
duota grupė maskuotų padugnių, gauta 30,640 dol. Tai keliais tūks
"Draugo" skaitytojai turėjo "žurnalistai" tikrai palaiko ry ja daugiau kaip 120 mil. dol. Jei
kurios nešasi iš valdžios gautų tančiais daugiau negu surinkta
progą dienraščio Nr. 123 (V.26) šius su tam tikrais žmonėmis iš pridėti naujų kalėjimų statybą,
pinigų dėžę. Atrodo, kad Kana 1977 m. Visa eilė LB vienetų dar
skaityti J. Deltuvio stropiai pa- anapus, matyti ir šis V. 2eiman tai ta suma metams pašoktų iki
dos
vyriausybė pati vejasi virvę, nėra atsiskaitę, tad gautų aukų
ruoštą pranešimą apie Baltų stu- to pasisakymo: "Neseniai Tiesos* 200 mil. dolerių.
kad tie jos šelpiami teroristai ją skaičius didės. Stambiausias sukodijų draugijos (AABS) gegužės redakcija gavo man adresuotą
pakartų. Kanados
vyriausybė tojas LB laisvinimo veiklai yra
Nauji Kanados kalėjimai yra
11-14 dienomis Toronte suruoš- laišką, kurį atsiuntė jau minėto
prieš
blogį
nekovoja,
bet
blogį re sėkmingas Santa Monikos versli
prabangūs:
puikios
celės
su
šiltu
Marshalio erdvės tyrimo centre, JAV-bėse, bandomi nauji erdvės tyri
tą Baltų Vl-ją studijų konferen- straipsnio autoriai Čikagos žurmo
įrengimai
ninkas A. Adomėnas.
A. 6 .
mia
mokesčių
mokėtojų
pinigais.
ciją, kurios darbus sekė apie 600 nalistai... Jie rašo, jog susidomėjo ir šaltu vandeniu bei kitais patodalyvių. Rengėjų, taigi pačių pa mano straipsniu Tašistiniai nuKaip bebūtų, Marianne dabar jautėsi, kaip nuo ta tėti, nes dar nė vienas į mokyklą neinąs...
baltiečių akademikų, iniciatyva sikaltėliai rado prieblobstį užatko nuspirta į šlapią, prirūgusią pelkę. Felicija netru
žydų klausimui nagrinėti buvo lantėje'... Šį laišką parašėme dėl
O darbe Lutz jį kasdien ilgiau užlaikydavo ,vis
kus barškino trečią iš eilės pardavimo transakciją, o ji, žadėdamas išrūpinti jam antvalandžių mokėjimą, bet
paskirta 9 valandos paskaitų, Šios priežasties: nuo 1976 metų
žvilgterėjusi į laikrodėlį, pradėjo tvarkytis ir ruoštis iki šiol dar pažado neišpildė.
diskusijų, tuzinas referatų.
rugsėjo mėnesio "Čikago deili
darbo dienos užbaigai Apėjo visą skyrių, patikrinda
Romanas
Vos laikrodžio rodyklė pasiekė pusę šeštos, Feli
Siame simpoziume pačių pa- nius' laikraštyje mes paskelbėma,
ar
nėra
perdegusių
lempučių,
a
r
tvirtai
stovi
ant
cija
išgiedojo:
baltiečių akademikų pakviesti ir, me eilę straipsnių apie karinius
ALfcRtfEA
paaukštinimų
tos
žemosios,
bet
pačios
gražiausios
e
mu
— Ba — ai!
rodos, minėtos draugijos lėšomis ™ f Otelius, J™? O ™
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lempos, kurias reikalinga kartais iškelti ir išryškinti
S ų
—
Good-by, Felicija! — Marianne ir Peter at
apmokėti žydai prelegentai kai- "» ^
L lipšnių tfclasMarianne, k a d ir nebūdama labai veržli, kad ir
J i taip pat, nuodugniai aptvarkė stalelį, visus vaka sakė beveik drauge.
_•
x m *. • ••» ••: paveikti mūsų vyriausybę,
kad ji paisydama per daug savo užimamos vietos krautuvėj,
rinius popierius, nes jaunas studentas, neseniai pra
tino ypač
lietuvius antisemite- ^ . .
. "
r7.
Jt
Nuo keltuvo jau atžingsniavo studentukas, ku
v
x.'
jau įsitikino, kad, vis dėlto, ta kasdieninė suma prie
^
, . _ , 1 ^^ veiktų žymiai operatyviau... Mes
dėjęs
čia dirbt, gali nežinoti kaip juos užpildyt, de riam bus paliktas vakare visas skyrius; jei žmonių
mu, pogromų ruošimu (dar ne- , .
, , , . . .
., • tarnautojo pavardės — svarbi.
.,',
J- _^«.v\ .-.. •„ galvojame, kad kariniai nusikalšimtą valandą uždarant skyrių.
pnklausomybes metais), jų ta- f... , J ^
_ , .
daugiau maišysis, ketvirto aukšto prižiūrėtojas atsiųs
Felicija nuskambino ir kitą pardavimą. Marianne
*.
.
,',.
, ,
.
.i tenai, gyvenantys mūsų šalyje,
J)
namai vykdytu žydų genocidu
. ' _f/
/
. Lv
dar
vieną prityrusį ir vikrų, apie lempas išmanantį,
Felicija
tuo
metu
suposi
ant
savo
storulių
kojų
ir
tempė lempas į jų pirmykštes vietas; pataisė kitas
i -n •
\ :«JL«, ^ . , ^ . „ , 0 riausybė
tun būti turi
demaskuoti
ir JAVimtis
vykurį
nors nuolatinį tarnautoją. Kartais, jei atsirasdavo
kuo greičiau
aplink, sugretino, aptvarkė. Jos veidai kaito nebe vien niūnavo dainelę. Lutz daugiau nebepasirodė. Jis, tik
vokiškiems naciams okupavus _.
^. mprieš
. t juos". :x.'Šia
•proga
z.
m
skubančių
pirkėjų prieš šešias, reikdavo ir pačiam Pe
veiksmų
nuo stiprių chemikalų. Ji žvilgčiojo į stoviniuojantį riausiai, išvažiavo namo anksčiau.
Lietuvą. Maskvos ir Izraelio pro "žurnalistai" prašo Sovietų įstaiStorulis, išblyškęs Peter išlindo iš Lutz raštinės. ter ilgiau pasilikti
skyriaus pryšaky poną. Nežymiai šluostėsi popierio
pagandistai, žinoma, nepagrįstai
Peter ir dabar nuskubėjo į sandėlį: išeida
skiautele rankas... Tuo metu šmėkštelėjo liesa Lotz fi Apėjo skyrių ir tuoj pastebėjo nušveistas lempas.
teigė,kad žydų naikinime daly..
mas
Lutz jam dar prisakė kažką ten padaryti. Marian
— Geras darbas. — šyptelėjo į Marianne.
gūra, tempianti kreivas kojas ir išdidžiai atloštą galvą.
vavę20,000 lietuvių. Primetė J? m ^ f
ap.e vieną čika^š ; Kai Marianne, rankas apsišluosčiusi ir apsitvarkiusi
ne prieš išeidama paspaudė ant pinigų dėžės savo rak
— Iš kur žinai, kad aš padariau?
lietuviams kad jie neišgelbė- % bandydami ,i apkaltinti: drabužius, artėjo į skrybėlėtą poną, Lutz garsiai iš
— A, Liebling, senas esu čia vilkas! Kas gi dau tą, ir suskambėjus iššoko tą dieną jos uždirbta su
do
je Lietuvos žydų. Buvo pateikta " J 0 * * m u s ^
.""na m e " tarė:
ma... Uždirbta — kompanijai. Kai pinigų dėžės kaktoj
giau?
&
ir daugiau nepagrįstų kaltinimų, « » » «P« mūsų mieste gyveMarianne pasidarė šilta krūtinėj. Chemikalų iš išskaitė savo dienos darbo rezultatą, Marianne perliejo
— Felicia, užimk pirkėją!
ta pačia gaida, kaip mes dažnai n a m *
'
graužtos akys nebeskaudėjo, rankos nebedegė. Ji pa visą šilima... Skaičius buvo labai mažas.
Ši staiga pasisuko ir:
girdime iš dabartinio Vilniaus
žinoma, tai tik pradžia naujoDabar ji prisiminė... Lutz dėmesį anai stambiai
tylėjo minutę, tada:
— Halk>! How are you today?
ir Maskvos.
šios akcijos prieš lietuvius išeipirkėjai,
jo pataikaujančią šypseną... Didesnį čekį gali
— Peter, o kaip tavo diena? Sunki buvo?
Mandagus ponas net skrybėlę kilstelėjo.—
vius. Reikia manyti, kad puoli
m
— Nnee.. Aš niekad sunkiai nedirbu. — Jo plati pasirašyti ne pardavėjai, o tik skyriaus vedėjas. Ma
— Ačiū. Labai gerai Aš norėčiau...
mai bus dažnesni. Visa tai veršypsena
buvo ne tik lūpose, bet išsiliejusi visame veide. rianne, žinoma, kreipėsi į Lutz. Čeki pasirašant, Mr.
Paraudusi Marianne atsitraukė. Tai buvo nustūmiReikia labai apgailestauti, kad čia mus būti apdairiais ir reikiaMarianne ėmė noras jį apkabinti Ji žinojo, kad Lutz ją nusiuntė prie skambančio jo įstaigoj telefo
pabaltiečių šio simpoziumo pre- mu būdu pasiruošti. Lietuvių ir mas jos atgalia ranka. Buvo Lutz pastabumas ir gud
no, jis tą transakciją užbaigsiąs...
legentai pasirodė silpnaL Ir tai žydų santykiai turi būti sunor- rus manevras. A r jis, iš tikro, jos nekentė, kad pats Peter — trijų mažų vaikų tėvas. Jis turėjo būti geras
Jis užbaigė. Kai ji atsivertė dieninių pardavimų
visiškai suprantama, nes mūsiš- muoti, rūpimi klausimai su žy- buvo semitas, o ji vokietė? Marianne pradžioj net jį ir žmonai. Dažnai apie ją kalbėdavo; kad esą jai sun
kiai neturėjo galimybės laikytis d a i s ^^ b ū t i įgsiaišlcinti, bet jau mėgo ir visaip mėgino įtikti jam, įsigyti jo pasitikėjimą ku, daug darbo, vaikai išnerviną, o ir jis daug nepade knygą, prie jos vardo buvo tuščia vieta. Apačioj, prie
ir draugiškumą. J o s pastangos buvo be atgarsio. —
dąs, tik savaitgaliais virtuvę išplaunąs, kiemą sutvar stambiosios pardavimo sumos, jo ranka įrašyta: spe
prieš u^nuolėjus vien jau dėl to, , _ . __
,
_
. .
Ar gal tiesa, kad Felicija esanti tolima jo gimi kąs, apiperkąs maistą, vaikus išprausiąs... Viskas j a i ciali skyriaus vedėjo transakcija...
L d nebuvo kaip reikiant pasi- be Lietuvos okupantų malones.
naitė, ar draugų duktė, ir jis visaip ją remia? —
vargiai reikią padaryti kasdien triukšmą namie ken
ruošę. O nepasiruošė dėl to, kad
b. ko.

LIETUVIU IR ŽYDŲ SANTYKIŲ KLAUSIMU _
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ŠACHMATŲ 2INIOS

CLAS S I F I E0

BOSTONO ŽINIOS

-

GUJDE

galite siųsti drauge su registraPLSž šachmatų varžybos To- cijos mokesčiu
V A N T m VTatAJ
feNTUOMOJAMA — POB KE>T
KKAL
BOT t TE
roate vyks ne Olympiurn patai- j _ Panevėžy parbaigė VTI j
Brig&tao PutR 21 buto raur. Nuo
pose, bet Lietuvių Tautiniuose LTSR vasaros spartakiados fi- j ISNUOM. prie vienuolyno 5 kamb.
BAISIOJO B I R 2 E U 0
NAUJI KEPYKLOS
Sk
iki 2
pop!tet
mininkai
patys sucto. Daugiau kaip
namuose birželio 29 — Mepos 1 j ^ ^ ^ šachmatų komandinės, butas.
S2SS«
***
SAVININKAI
MINfiJIMAS
Pull serviee graphic arts studio
836.000
metinių
pajamų. Kaina: 5 me
d. įsirašymo terminas baigia- \ v a ržybos.
Laimėjo vilniečiai, j ***' ~~ « 4 - » 5 8 ;
needs
young energetic, higii school
tą
pajamos.
Baisiojo birželio, kuriame ru
Buvo baiminamasi, kada pa- Į gį bu-įeao 1 d. Prašome visus • ^-^ų gretose žaidė abu šių me- J IŠNUOMOJAMA Brighton Parke
grad
for
in-house printing. BxperHiMtaim Parkct Dideli, mftr 6
sai kankino ir išvežė | Sibirą sklido gandas, kad nebebus Ke nedelsiant registruotis. įmokant į ^ respublikos čempionai <Ginionce
desirable
but will tralą en4 kambarių butas.
kamb. bungalow Gaza Šildomas,
thusiastic
applicant.
Good salary
dešimtis tūkstančių mūsų bro- tuviškos duonos, nes Kilkus par; (jrauge pradines mokestį po 5 ' tautas, Piešina
{rengtas skiepas. 30 p. sklypas. $37.500.
Skambinti 5*3-7158
— ezcellent company benefits.
Tartos plrkčfc — trokšta **r*i|
Cail Tats er Larry
28 metai kai be pertraukos tarnau
427-9800
tame lietaviams ir ]w draugams.
MkSOKLAANIKHjS
A n equal opportunity eoiploy«r
ta krištolinėmis vazomis G. Pie
šv. Mišiomis Šv. Petro lietuvių nius iš tos pačios kepyklos, ku- So. Boston. MA. 02127.
šina. D. Lapienis, G. Rastenis.
S I M A I T I S REALTY
parapijos bažnyčioje. Pn šv. Mi- rią nupirko Romas ir Roma Lę ( H f ) 26W>853.
LATHE + MACBINIST
V. Gefenas, V. Kašilaitė (visi j iiiiiiiiiiiniiiMimMiiiuiittiMiiiuimiuiiii
Tas
šių pobažnytinėje salėje vyks to vickiai. Ta kepykla yra BrockŠachmatų varžybos bus 5 ra- Vilniaus) ir kaunietis K. Kau- Į
Šmail shop. Overtime. Eeneiits.
limesris minėjimas. Bažnyčioje tone, ir duona buvo vadinama į tų, lošiant po dvi partijas ket2951 W. 83niSt 436-7878
nas,
šiaulietis
J.
Buršteinas,
pa-1
šv. Mišias atnašaus praneiško-; "Kilkaus duona",
OUALITY TOOL & MACH»*E
;virtadienj ir penktadienį (10 v. nevėžietė J. Budraitytė. Abso- i
nas kun. Kęstutis Būtims. J-'
O0MPANY
ir 5 v. po piet), o šeštadienį liučiais nugalėtojais tapo laimėję į
NAUJA ORGANIZACIJA
Apdraustas
perkraustymas
pcbažnytinė.įe salėie pasakys i
X > u o 10 v. ryto (paskutinis ra po visas 4 partijas K. Kaunas, •
8065 South Chicago Avenue
pagrindinę kalbą Meninę pro- • Pereitų metų rudenį. 1977.
Jvairių atstumų
tas) . Šachmatininkai atsiveža V. Kaušilaitė ir J. Budraitytė.
gramą atliks sol. B. Povilavi- 1, Kanadoje įsikūrė Lietuvių 3avo šachmatus ir pagal galiTeL 876-1882 arte 376*5906
Čius ir prof. J. Kačinskas.
; Tautodailės institutas, kūnam
— Iš Los Angeles, Calif., atė- Į
-.
v ...
mybe — laikrodžius. Varžybos
IMHIilIlHIIHUiUilIltUUIUtlIlIlIlilIUiHIlK
Šiam minėjimui renkamės ne vadovauja dail. A. Tamosaitie- . ?Z\.
.. .
, ..
'
Lietuviu mėgiamoj gamtoj, netoli Our maintenance department needs
i mdrviaualmės
su laiko riba: j o liūdna žinia. Gegužes 11 d. į
dejuoti ir verkti dėl tų baisių'nė. Institutas yra mokslinė, me-!
...
ten mirė a. a. dr. Grigas Va- uiuiiiiiHiiiiiiiiuiiiiiiiiinuinyiiiuii I j nuo Chicagos, prie ežero didelis na- several experieaiced mechanies for
kankinimų ir išvežimų. Renka-jame. kultūrinė organizacija, Įml* 9 * i T . 2 J?Z.
_v!S!!
] mas ir 3 akrai žemes. Daug kitų prie- lat shift. Hydrauiic systems &
M . A. Š I M K U S
partijos turės būti pabaigtos tancius, kuris Vokietijoje 1946- j
i statu. Svarus oras. aplinka ir namas trouble sbooting exp. helpful. Good
mės, kad prisimintume tuos vi-;rios tikslai yra: rinkti, tirti ir
47 metais gyvai reiškėsi šach- Į
HOTAB* P T B U O
tinka pastoviam gyvenimui. $45.000. startiag rate & outatandmg bene•
f
O
O
S
f
B
T
\X
SEJRV1C*
sus kankinius, kad atgaivintu-i saugoti senąjį lietuvių liaudies
matų gyvenime. Wuertembergo
Visi
fit package.
1258
80.
Maplevroed,
tat
2*4-7450
me savo atminti, ką reiškia teis meną, kurti bei puoselėti nau- į
žaidynių dalyviai privalo hetuvių pirmenybes jis baigė
Modernus 15 metu muro
OaH Steve Mornar 975-2624
Taip
pat
darom)
VERTIMAI.
«ė. ką reiškia nepriklausomybė jąją lietuvių tautodailę ir taip j būti atlikę 1978 m. metinę SA- antru, pustaškiu atsilikęs nuo
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
A, FfNKL * S O N S OO.
patalpos. Daug priedų. Vieta MarPlUCETTBfiS PRAŠYMAI teir kad tai prisiminę daugiau pat sekti kitų tautų atsiekimus LFASS narių registraciją ir su laimėtojo M. Brazausko (dabar
1S51
W.
Oortland Ch^o., IL 00614
kttofcto blankai
dirbtume Lietuvos išlaisvinimui: jų tautodailėje. Balandžio 27 d, j mokėję metinį SALFASS na- Baltimorė, Md.) ir pustaškiu aniiiiiniiiiHiiiiiiiiHitiuuiiiiiiuiiininm quette Parke Aukšta kokybe. Žema
->tm- >DO'»riontt> anvDlovar
kaina.
ir lietuvybės r>alaikymui. Su to- Į Bostone įsisteigė pirmasis Lietu no mokestį po 2J50 doL, kurį
AUTOWL\TiC SCREVV MAOBBTE
pralenkęs šių eilučių autorių.
4 vienetą maras ir garažas. Marvių Tautodailės instituto (LT!) į
kiomis mintimis rinksimės į
OPERAIORS & SKT UP MEN
Žymėtina, kad Aleksandras Zuquette Parke. Naujas gazu Šildymas.
skyrius, kurio valdybą sudaro: • salėje, kuri priklauso N. Angli jus, Ks. Kaunas ir Z. Stančius
VIZITINIŲ KORTELIŲ
minėjimą.
Experienced
on lathe type B and
Našle atiduoda už $38,800.
Ina Nenortienė — pirmininkė, jos konservatorijai, 2 vaL po pie (dabar visi čikagiškiai) dalijosi
S Automatic and Index Maciūne
SENASIS LIETUVIU
Gražus platus sklypas ir garažas Exeell. starting Rates Full Go.
REIKALU
Vytautas Dilba — pavaduoto
konservatorijos pa rtada 5—7 vietas. A a. dr. G.
TIKĖJIMAS
Marouette
Parke. Vertingas pirkėjui. Benefits.
jas. Irena Manomaitienė. Saulė
*
ruošiamoji mokykla, suruošė Vyto (valančius padėjo Schw. Gmuend
TeL —.544-0033
Paskutiniam šių metų Kultu- Šatienė ir Liuda Šukienė. Na
J. Bakšio, vyresniojo studento, Į lietuviams laimėti REMS-MUHR
rinio subatvakario susirinkime: riai: Gintaras Žepas. Irena Ga__
koncertą, Bakšio programon įėjo:' į . Rytų Wuertembergo
vokiečių Vbltinru korteliu naudojhnas yra
prelegentu buvo Antanas Mažių j linienė, Renata špakevičienė ir 1 1 \ Bach — n ^ r f r u Z s l r T u ^ G Z * * « * . w u e ? e n " ' e r
gražus paprotys. Biznieriai 1as plaPARDAVIMUI
2625West7lstStrMt
7bes.
! čial naudoja. Bet tinka tr visų luo
^ k u r i s TueHn^ne studijavo! Irena Veitienė. Valdyba jau I m j S ^ L V a n £ * * £ £ į L a f a B , * T a ^ £ ^
Visai jo giminei reiškiame gi- mą, atstovams turėti gražias vfei- Tet 737-7200 ar 737-8534 fmitHnifnTrmiHtHiMiuuMHHiiiittumiic
ryginamąją religijų istoriją, et- vo susirinkusi pirmam pose-' dur, op. 22, G a u d e Debussy Sui- * Visai « m m i n « ^
lią užuojautą.
rtoe% korteles.
nok>giją ir antrofolo^ja. .Topaidiiui ir pradėjo savo veildą. ta fortepijonu, Frederic Chopin
Kazys Merkis
Kreipkitės t "Draugo" adminie
skaitos tema: "Senasis lietuvių! Pirmasis veiklos uždavinys — Noctumas F moli op-55. Bisui jau
MARQUETTB PARK
traclja
Tisais panažkata reftaiate
tikėjimas.
juostų audimo kursai — vyks nasis pianistas "paskambino savo
Turime 4 motorus, labai gera
*-)• botų po J mieg. marinta. Įl
BOaita pataakistJ mūsų pataraaviGerai paruoštoj netrumpoj birželio 1-4 dienomis Lietuvių
metu senumo. Atskiros šildymo sis me stovyje, kurios galite įsigyti
paskaitoje prelegentas grįžo į, Piliečių klubo IV-tame aukšte.
Paieškojimas
temos. Garažas. Arti 73 ir Rodcwe&. labai prieinama kaina, Funsų var
Vytas programą išpildė minti
dai ir specifikacijos yra sekanfios:
$98^00.
Lietuvos praeitį ir jos tuclaiki- Į Kursus pravesti atvyksta dail. nai. Jis skambino su dideliu įsiti
>farciiflta, s. Antano, išvyko
nius dievus. Iš paskaitos matė- j A. Tamošaitienė iš Kanados. kinimu, kaip senas pianistas. | o
BUTC NTJOMAVTšlAS
L Westingkaose motor. S
į Ameriką apie 1906 m. Gyveno minniiimtttiimiitiniiniiinnninnnnn
Namo pirkimą* — Pardavtmaa
si. kad ir apie senovės lietuvių' Kursai vyks dienos metu ir va- technika yra gera, ritmas buvo Brooklyae. Jo vaikų JURGIO, j PACKAOE EXFBE88 A O E V C Y
1 4 HJr„ «0 eyefeB. 220-240 V. —
Valdyme*
tikėjimą. kaip ir ir Lietuvos is- Į kare. kad galėtų jais pasinau- tikslus.
$1640
MABIIA N0R£IKXEN£
PETRO. ANTAMO ir VTN'OO ieško j
OraodSmai
— lacome Tax
toriją, rašė daugiau svetimi.; doti kuo didesnis audėjų skaitėvo
sesuo
Jasiė.
Ioa
adresas:
1
Veikalo charakterio supratimas,
2. Khnble Motor, 1 pttase. Vi A P 
SIUNTINIAI f LIETUVA
Notariataa — Vertimai
Ir iki sri dienų apie senovės !ie- į eius. Atidarymas bus ketvirta- t?irm išstudijavimas, stilių atjauti jone Kunevičienė. Varevos rajo-' įJalmt paffeMbkaJaiiKM geros >6žte*
SO eycies, 2SO V
$15J08
{Trke'į. MsUsttA 13 Etaopoa amdella.
S. KknMe Motor, S phase, 1 BLP„
tuvių dievus duomenys yv\ ne-!dienio vakare 7 vai. Penktadie mas — tas dar ateis vėliau, kada nas, Kaniavos pastes* Krūkiu kai- . tees
w
.
e*
sa,
cnicMeo.
ra.
motom.
60 cydes, 220 V.
- tl&M
TEIi. — WA a-3TS»
pilni. Tik šio šimtmečio viduryj nio ir šeštadienio
valandos: Bakšys subręs kai pianistas. Jis m a s , IjitbTiapH.
i.
BACEVIČIUS
Aldona MUašiūte iš Salako bažnyt
patys lietuviai pradėjo daugiau! 9:30 — 7 vai. dienos metu ir 7 turi didelį ir svarbų pagrindą: kaimio ieško savo krikšto tėvo :IMniHlillH(ltlllUIIiiiJ!)fHIlUUIttUnUttt
•456 8o. Kedsle Ave. — T78-KBS8 4. Losfe .Vb> InductloB Motor, S
domėtis ir studijuoti šią sritj ; — 10 vai vakarais. Sekmadienį techniką. Pianistas yra aukštas, BALIO ŠVALKAUS. išVjkusio į
pbase, 6 H-P^ 00 eyde, 220-240 V.
f į-. :;
bei apie ją rašyti. Prelegentas 3 vai. p. p. bus kursų uždary- liesas, dar labai jaunas, lis yra j JAV 1947 m. Pranešti adresu:
$25.00
1
1
citavo iš eilės rašiushj tuo klau mas su dail. A. Tamošaitienės pilnas energijos ir ugnies, myli' Aldona MSla-šiūtr. Zarasų rajonai.
Telefonuokite —
.,
. . -. , . . i Salakas, Uthuaraia arba adr.: A. i ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
simu kai kuriuos pasisakymus, paskaita ir skaidrėmis. Kursų
D t M E B l O
kitus daiktus. Ir iš toli miesto leU.
tik klasikine muziKą. Vytas krtais
^533 s >iapiewood Ave„ ' dimai ir pilna apdrauda.
tygino su sanskrito ir graikų mokestis 6 nanams. o nena-, metais jsoja į N. Anglijos kon-l iSSm
cMcago, Dl 60G29
TEL. — WA M « B
bei lotynu kalbos išsireiškimais riams
— S10.
~*
***
jservatoriją bakalauro laipsniui
uuiiuinmnimiMinuitm
apie tų laikų dievus. Vyriau-j Tolimesniuose veiklos planuo į ruoštis. Keista amerikietiška sis
siu lietuvių dievu buvusi vyr. jse rudenį pramatyta surengti •tema: šalia muziko*, kurios jau
STATOME NAUJUS NAMUS
Įvairiu
būtybė, šviesa dangaus skliau-' gintaro parodą ir atstovauti lie jam užtenka bakalaurui gauti, jis
m DAROM SENU PATAISYMUS i s * **
te, toliau Perkūnas, vanduo, tuviams International Institute j turės gaišti keturis metus fvaiĮSIGYKITE
DABAR
Atsekame krautuvių ir ofisų planą- j OOSMOS PABCELS EXPBESS
m • • a i ^ a > ^ a • • • • a a « « » a i a • 0»aBWpBiaW<
medžiai. akmenys, ugnis, žemė tautų festivalyje.
j riems dalykams, nieko su muzika vtaaa ir k} įrengimus, paisome formi į SIUNTINIAI į LIETUVĄ
Somausia lietuvių Radlo progra- uiiuiimiiHiiiinniiiMmiumnmHi«inm
ir daugybė kitų. kuriuos senoValdyba kviečia visas ir vis»M i bendro neturintiems,
ca kabinetu!) virtuvėse ir voniose.
as»
s._Hja*tąd
st,
Oiica«a,
m.
sotoo
ms
Naujoj AngUjo) '* Stoties
v ė s lietitviai garbino ir laikė b o s t o n e ir apylinkėse gyvenan- 1 Linkime Vytui sėkmes. Tegul fETRAUSKAS C<K«STRUCnON CO. j&oi w. Mth st, Chioųro. m. sataa ^N5R. 1380 banga, veikia sekma
DU OYASINIŲ BŪTYBIŲ
TeleC.: e*S-97S7 —
dieniais mm 1:00 iki 1:36 vai. po
Šventais. Jiem ir ankoe buvp au ^
ijetuvnis, kuriems LTI tiks Dievas jam padeda kopti į sunkiai
Tat Of7-750t. Skambinti po • v. v.
PASAULIAI
pietų — perduodama vėliausių, pa
kojamos arba iuodama, duoklė. ^
atrodo svarbūs ir jdomūs, • užkopiamą olimpą.
S- V 4
saulinių fintu santrauka ir komen
1. Burkus
E s ą nebuvę nei Krivių Krivai- j ^0^^.^ | bendrą darbą. Norrotarai, muzika, dainos tr Magdutės
1
čio, nei vaidilučių, tai tik mito- tieji r-riklausyti Uetuvių Taupasaka- Sia programą veda Stepo
•
logrija. Už šių paskutinių užsi todailės instituto Bostono sky
nas ta* Valentina Jankai. Biznio
KILIMUS
IR
BALDUS
reikalais kreiptis t Baltic Plarists
tęsė ir ilgesni paklausimai bei riui siunčia savo pavarde ir ad
Pavadtata pagal Šv, Augustino
—
genų bei dovanų krautuvę, 502 tsrireifikuna: Du priešingų siekto
diskusijos. Buvo net ir nevy resą su nario mokesčiu iždinin
Fradėkci Ahfts rmaflejaug statyba ir paskelbus putigin} vatą. «»l pri
visų rflUHo grindai.
E. Broadway. So Boston. Mase miestai, korių "viena sudaro geriet*
kusių klausimų.
ke: Irenai Manomaitienei, 16 shmtė auka.
I. BTJBNTB — Tei. BE 1-«W8 02)27 Telefonas 26MH88 Ten pat angelai ir žmones, o antrąjį tie.
gaunamas dienrastia "Draugas" k kurie yra blogi" Knyga parašyta
Subatvpkar •
m*. E d  Crockers La., W. Roxbury, MA
Prel Pr Juras davė didesnę auka, tas, A. Kareiva, J. Kazickas. V. ir MuimiiiiiVHitmmnMninnmiintfnrrjm rasite dideli paaeriaksmą netuvUkų lengvu stiliumi ir joje svarstomos
02132. Nario mokestis metams
mundas Cibas f~' '• ' r'-"^; Pra
10<* — 2*<fc — »•<*- pttrtoo m a k M i e
populiarios šių dienų žmonių, tau
$5. du iš šeimos moka $7. rė- bet prašė kol kas viešai tos sumos V. Kulbokai, K Pabedinskas, kun. a i apdrsnda I M » ng«tm tr airtn— kargų
nešimų, pristatė pirmą kartą
neskeftiti;
Kaz. Piseviči^, \Tb. Puskepalaitis. Milo P M HMM
tų ir dvasių problemos. 444 pusi.
S. Satsilankiusi svečią asrr. dr. Juo-įdėjai — $2
!*N SSOOO;
An". Svilas, J. Vacwlkis ftr kun. V.
kaina su persiuntimu 18.90.
FRANK
ZAP0LIS
Jon. Vateuskas $1500, dr. Jw»as Vaflcavicnis:
zą Mockaitį iž 2vIicnigano.
DAR VIENAS PIANISTAS
*ao«34 West t e t b Street
Užsakvmus siųsti: Draugas,.
S. Kr-uc.jras S1000: dr. Kaz. Atmi
Po » 0 — kun. A. Jurgelaius ir
Ohioagos
mtaos*
4o4ft
W. 6 M S t , Chscaajo. H. 60629
Šis buvo paskutinis šio sezono
kun. Vac. Katarskis;
Kai jaunuolis sulaukęs .18 me nąs $550.
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subatvakaris. Naujai rinksimės tų baigia gimnaziją, paprastai tė
a'IIIIIIMililKMMIlIlIMIIHMIlMtniHUIIHIH THE
žadėjo
ir
daugiau),
pret
J.
Kučin
G.
V.
Rėklaitis.
S.
Skripkus
ir
dr.
V.
tik po visų vasaros karščių ir vai jam perka dovaną. Kitaip0F B A R I N E S S
gis, kun. S. Morkūnas. Vyt Tomkus Sruogienė:
atostogų.
buvo Vytui Bakšiui baigus gim- h- kun. J. Vaišvila fVokfetiįef);
Paraše Vr> Jnozas V aitoora
•$30 — J. Kuodis:
SIUNTINIAI | UETJtV4
Kaip paprasUi subatvakaris naziią. Ne tėvai ir ne draugai bei $400 — Putnamo Seselės;
Po $10 — K. BarOnas. J. Damas,
Apie Istorinius lietuvių kovos
baigtas kavute ir laisvais pa giminės jam įteikė dovaną, bet jis Po $250 — St. Grieže-Jurgelevičius K. Daugėla dr J JakStas ir dr. V.
Ir
kitus
kraštus
metus.
šnekesiais.
pats, Vytas ''padovanojo" savo tė (pažadėk* ir daugiau). Anicetas Gri Karoblis;
J
angių
kalbą išvertė
NED2NSKAS,
4065
Arehar
Ava
galiūnas ir Ant Mažiuos;
Po $5 — Angelė Dutekis. kun. V.
veliams ir giminėms ir visuome
Jaoaae
BaJevieaus
ChJcaeo.
IU.
60632,
telet
927-oB66
Po
$101
—
L.
Bajoriunas.
dr.
J.
Gidžiūnas.
J.
Kupriais
ir
A.
ir
R.
ATITAISYMAS
nei labai neįprastą dovaną: jis da Balys, Pov. Gaucys, rnž. J. Gimbu Knasai
Kaina $2. Kietais viršeliaie — 3.
Poilas Raškauskas, ne Pas vė piano rečitalį. Salia gimnazi
— Paruošė —
Si įdomi knyga gaunama
kališkas, gavo prezidento meda- jos, kurią Vytas lankė ir baigė, jis
DBAUOR. 4JM5 W. 6S S t ,
ObpL teis. Praaae Stuat*
IL
i
* lanko New England konservatoCmeaere. HL 60629
MiMmiimr Apaivotoa tr Papraatoa Ra«B>i,
Zuzana Shaiinienė, ne Ona. ;ią ir studijuoja pianiną ir vicTestamentai su tetpIKkoiiris
Btareo tr Oro Vestatuval.
buvo pagerbta M0U1103 dienos lončelę. Fortepioną jis Žada studiPaidavLuaa b? TaaT/aama
firmomis bei afidsvHals
nunėjime.
I juot: kailp papildomą dalyką.
MIGLINAS T f
jau šaunami
Ataiprašome ui abi klaidas. Į Gegužės 13 dieną Brown Hali
Atvyks I ChJcsgą,
aplankyti DRAUGO.
2S4€ W aSOi S t , t e t T7S-148I

PRESSMAN

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

Rimtas Hamij
Pardavimas

Maintenance Mechanic

Valdis Real Estate

PARDAVIMUI MOTORAI

BELL

REALTY

M O V I N G

LU 5-9500

RAOIO PROGRAMA

V A L O M E

AUKOS ALKOS STATYBAI

J

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

TELEVIZIJOS

ATOSTOGAUJAT XM[CAGOJE?

IIETŪVOS

Gaminame

patys

Amerikos tMuvkd tabal mėgsta lankyti gimines. Cbjcagoje beveik
klekriflaas turi giminia.

STOGELIUS D U R I M S IR
LANGAMS
Galite pasirinkti j v airių spalva aJurninijoaa.
Padengiame aitutiinijiun medžio dalis (SIDINO) ir
nerfipės mediniu daBn dažymas.

KOSTAS BLHTKUS

Tclef. 778-2781

Perskaitę

M

ATsranin«Ų'

Rsdtjo Vatottrta Jau vtrS SS m. tar
nauja X « v Jerses. New Tork ir Connoetlcnt ttotavlajnst

Tai nauja pagerinta laida

čia nuosekliai aptariamas testa
mentų reikalingumas ir ju gana bei
DraJlgą . duokite
Kas S**tadtM»» nuo 4 Iki S vai. po- nurodoma jų fotma ir paduodami
ptat • W B V D
StottOT N«w Torka
pavyzdžiai ne tik pagal JAV-se vei
U 3 0 Ml.. AM ir nuo 7 iki 8 vsJL
»7.9 r u e c *"Mkiančius įstatymas, bet ir Vokieti
joje. Anglosaksų pasaulyje bai Ne
Dtrcfc*. Dr. Jotritoa 4.
tostas
14*7 Foro* Datve
priklausomoje Lietuvoje.
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Bodami ChicagOrS, apkuakyklte jftsu ger»J draugą — dksnraStJ
DRAUGĄ, kur galima pasirinkti knyga U didžiausio Amerikos rinkinio.
Bevelk ris! lejdeiai platina knyga* per DRAUGĄ. AtvyMta asmeniškai
pasirinkti tą knygą, kuria seniai aoNfeto Jsigytt Matyslta, pastosite
| rankas, r*rž»ur*»ite kr įiilUialsi, ar nerto pirktL

mmmm

^>m

MWWW>

9 •»•• "

Iš iškilmių šv. Kazimiero kapinėse, kunigų procesija

Nuotr. P.

GRAŽIAI PAMINĖTA
M O T I N O S DIENA
Daytona Beach ir apylinkių
Amerikos lietuvių klubo valdy
bos ruoštas motinos dienos minė
jimas įvyko gegužės 17 d., trečia
dienį. Minėjimas pradėtas lietu
viškomis pamaldomis Karalaičio
Taikos katalikų bažnyčioje, Ormond Beach. Šv. Mišias atnaša
vo svečias iš St. Petersburgo kun.
Jonas Gasiūnas, asistuojant dia
konui Ch. Karr. Ta proga kun.
J. Gasiūnas pasakė jautrų pa
mokslą, išryškindamas trijų Mo
tinų: Dievo Motinos Marijos,
mūsų visų motinos tėvynės Lietu
vos ir lietuvės motinos, mūsų
gimdytojos, laiko tėkmėje nuei
tus golgotos, kančios ir kovos ke
lius. Ragino mylėti visas tris mo
tinas, nepamirštant artimo, lie
tuvis lietuviui meilės J r gražaus,
sutartino gyvenimo tremties ke
lionėje Pamaldų metu buvo gie
damos lietuviškos giesmės. Au
kas prie altoriaus atnešė S. ir V.
Abraičiai. Aukas bažnyčioje rin
ko Vacys Dzenkauskas.

Tuojau po Motinos dienos mi- į
nėjimo įvyko eilinis klubo nariui
Abi paskaitos ypatingai buvo
susirinkimas. Susirinkimui vado-'
gerai paruoštos. Tokių paskaitų
vavo vicepirmininkas Antanas į
galėtų laukti ir mūsų kaimyni
Kašubą.
nės lietuvių kolonijos Minėjimo
Bernadeta Braciūtė-Colee pers-1
dalyviai abiem paskaitininkam
kaitė steigiamojo susirinkimo pro- j
nesigailėjo karštų aplodismentų.
tokolą, kuris buvo priimtas be p a - '
Bernadeta Braciūtė — Colee taisų.
Antanas Kašubą
pažymėjo, i
paskaitė lietuvių poetų lietuvei
motinai skirtų eilėraščių. Ji skai kad valdyba turėjo du posėdžius,'
tė gražia lietuvių kalba, su gi svarstė klubo konstitucijos-įstatų į
projektus, kuriuos paruošė Anta- j
liu įsijautimu.
nas Kašubą su Helen Vainiūnie-j
Minėjimas buvo gerai organi nės talka. Pirmininkaujantis .per-1
zuotas. Jį ruošė klubo valdyba, skaitė JAV LB krašto valdybos;
vadovaujama Adolfo Andrulio. raštą, liečiantį XBC televizijos \
Daug sielos įdėjo į minėjimo ruo rodytą Holocoast filmą, kuriame
šimą parengimu vadovė Genė neteisingai užsipuolami ir lietuSinki
Iviai. Susirinkimas įgaliojo klubo
J. Rimtautas valdybą pareikšti N B C televizi-

Po pamaldų didelis būrys šios
apylinkės lietuvių susirinko į Sweden house restoraną, kur buvo tę
siamas minėjimas.
Klubo pirmininkui Adolfui An
druliui negalėjusiam minėjime
dalyvauti, minėjimą pradėjo vice
pirmininkas Antanas Kašubą, pa
sveikindamas lietuves motinas ir;
svečius ir pakvietė kun. J. Gasiūną sukalbėti maldą, po kurios įvy
ko bendri pietūs, o po jų minėji
mas.
Gražų, jautrų žodį tarė dr. Ži
linskienė, pradžioje pasveikinda
ma Tietuves motinas, pažymėda
ma, kad ši šventė ir meilės ir
džiaugsmo šventė. Ji giliu žvilgs
niu žvelgė į lietuvės motinos pa
skirtį kurioje slypi meilė savo
vaikams, vaikaičiams, kuri yra
naujos gyvybės nešėja, vaikų mai
tintoja, auklėtoja, gimto žodžio
ir tėvynės meilės įkvėpėja. Lietu
vė motina išugdė knygnešius ir
tautos herojus, pati išgyvenda
ma kančias ir savo ašaromis a p larsčiusi gimtąją Lietuvos žemele.
Bet ji niekda nepalūžo okupan
tų replėse ir dabar budriai bu
di prie lietuvių tautos, siekian
čios laisvės židinio. Žvilgtelėjo į
vaikų atsmešimą motinai. Tik
geras gyvenimas vaikus atitolina,
kartais nuo meilės motinai, ta&au sunkios dalies metu, varge,
nelaimėse vėl vaikai atsimena
moliną, ieško jos, glaudžiasi po
jos sparnu, ieškodami paguodos,
suraminimo. Šių amžių motina
gal nevisai atlieka savo paskirtį,
nes sutemų metuose neįsisąmo
nina f motinos didžiąją paskirtį.
Kazimieras Tirva gerai pa
ruptoje, psichologinėje paskaito
je metė gilų žvilgsnį į vaikų ir
motinų santykius, ypatingai iš
ryškindamas motinos didžiąją mi
siją ir meilę savo vaikams Paskai
ta pailiustruota gyvais, gražiais
gyvenimiškais pavyzdžiais, didžių
jų žmonių bei poetu aptarimais
apie motinos meilę. Palietė mo
tinos didįjį uždavinį žemėje, pa
žymėdamas, kad kiekvienas žmo
gus teturi tik vieną motiną ir ji
yra brangiausias asmuo gyveni
me, d lietuvė motina amžių są
vartoje SHko savo tautos šviesiu
žiburiu, išaugindama kartų kar
tas savajai motinai tėvynei.

j jos stoties vadovybei griežtą proj testą, a t m e t a n t filme metamus
lietuviams kaltinimus.
Susirinkimą A. Kašubą pain
formavo ir apie Pasaulio lietuvių
dienų JAV komiteto prašymą pa
rinkti aukų š i a m didžiajam įvy
kiui paremti. Susirinkimo daly
viai, pagal išgales, nuoširdžiai
savo aukomis prašymą parėmė.
Pageidauta, kad šį kaną Nau
jų metų sutikimas būtų suruoštas
klubo valdybos. G e n ė Sinki pa
reiškė, kad t o k s sutikimas pla
nuojamas, b u s surasta tinkama
vie'a. T a m e darbe savo paramą
pažadėjo Sweden house restora
no simpatingas lietuvis vedėjas

Viktoras Arlūnas.

DRAUGAS, trečiadienis, 1 9 % m . gegužės mėa. 3 1 d.

Susirinkimo metu malonų žo
dį tarė svečias kun. Jonas Ga-:iū
nas, pasigėrėdamas šios naujos,
kultūringos lietuvių kolonijos audimu, gražia, sutartina veikla,
nuoširdumu. Pažadėjo ir ateityje
mielai čia atvykti ir atlaikyti lie
tuviškas ipamaldas.

Kuratoriui, visuomenininkui, kultūros rėmėjui

A. f A.

DR. MYKOLUI D E V E NIUI
mins,

H. Vainiūnienė, klubo valdy
bos finansų sekretorė, pranešė
klubo kasos stovi. Kasoje šiuo j
metu turima 148.49 dol. I klubą '
susirinkimo metu įstojo 5 nauji'
nariai. Šiuo metu jau turima 62 i
a k t y v ū s nariai.
Valdyba pla
nuoja veiklą p l ė s t i J. Rimtautas

žmonai kuratorei ALENAI, dukrai DALIAI, jos vy
rui dr. KAZIUI BOBELIUI, sūnums kuratoriams
dr. ALGIRDUI, inž. KEKTUČIUI su šeimomis, se
seriai KONSTANCIJAI MEŠKAUSKIENEI, gimi
nėms, artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia
ir kartu liūdi

KLUBO SUSIRINKIMAS **

LIETUVIAI FLORIDOJE
Daytona Beach, Fla.

i
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Liet. Ev. Reformatu Kolegija
"Mūsų Sparną" Redakcija
Chicages Reformate Parapija

A.tA. ELENA BRAZYTĖ
Gyveno New York, N. Y. Anksčiau gyv Chicago, Illinois,
Brighton Parko apyl.
Mirė geg. 27 d., 1978, 8 vai. vak.. sulaukus 40 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Bartininkų miestely.
Amerikoje išgyveno 29 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime tėvai Jonas ir Julija Braziai,
sesuo Danutė Bindokienė. svainis Vytautas, 4 sūnėnai: Algis,
Vytas, Antanas ir Paulius, kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje.
Kūnas bus pašarvotas treč., 4 vaL popiet Petkaus Mar
ąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street.
Laidotuvės įvyks ketv.. birželio 1 d. iš koplyčios 9 vai.
ryto bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią,
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
DOVYDAS P. SAIDAS Ir 6ERALDAS F. DAINUO
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

4330-34 Sa. Callterola Avenue
Telefonai LA 3-0440 ii LA 3-9852

Nuliūdę: Tėvai, sesuo, svainis ir sūnėnai.
Laid. direkt. Donald A. Petkus, tel. 476-2345

4005-07 Soofli Hermrtage A v e m

Telefonas — YXrdi 7-1741-2

A.

Mažeikai Evans

A,

K Ę S T U T I S JONIKAS

•
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A. A.

DR. MYKOLAS M, DEVENIS
Gyveno Santa Monica, CaJifonua.
Mirė geg. 28 d., 1978, 6 vai. ryto, sulaufcęs 87 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Biržų apskrityje, Klausučių kaime.
Pasiliko dideiiame nuliūdime žmona Alena (Vilaišytė), duktė
Dalia, žentas dr. Kazys Bobelis, 2 sūnūs dr. Algirdas ir Kęstutis
su šeimomis, sesuo Konstancija Meškauskienė su šeima ir kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.
Kūnas bus pašarvotas ketv., birželio 1 d., 6 vai vak. MaieikosEvans koplyčioje, 6845 S. Westera Ave., Orieago, m.
Atsisveikinimas bus 8 vai. vak.
Laidotuvės įvyks penktad.. birželio 2 d. js koplyčios 9 vai. ryto
bus nulydėtas j lietuvių Tautines kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse
Nuliūdę: Žmona, duktė, sfinOs ir kiti giminės.
Laid. direkt Evans ir SOnūs — TeL 473-8600

Laidotuvių Direktoriai

Gyveno 6818 S. Talman Avenue, Chicago. Dlinois.
Tragiškai žuvo gegužės 29 d . 1978, sulaukęs 11 m. amž.
Gimė Chicago, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime tėvai Viktoras ir Alė (Dumčiūte), 3 broliai Leonas, Antanas ir Viktoras, sesuo Vida, sene
liai Stasė ir Juozapas Jonikai ir Anastazija Benediktavičiene,
2 tetos Stasė ir Rimas Mikelevičiai ir Dana ir Henrikas Varneckai, dėdė Leonas ir Lilija Grumulaičiai. motinos teta Antanina
Damijonaitienė ir kiti giminės, draugai ir pažįstami
Priklausė Šv. Vardo dr-jai ir Lietuvių Sporto klubui.
Kūnas bus pašarvotas treč., 5 vai. vak. Mažeika - Evans
koplyčioje, 6845 S. Western Avenue.
Laidotuvės Įvyks penktad., birž. 2 d iš koplyčios 10 vaL
ryto bus atlydėtas j Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po
pamaldų b«s nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalvvauti šiose laidotuvėse.

6 8 4 5 SOUTH YVESTERN A / E .
Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL 737-8601

sesuo, seneliai, tetos, dėdė ir kiti
Nuliūdę: Tėvai,
giminės.
Laid. direkt. Evans ir Sūnūs, teL 737-8600

TĖVAS IB SODUS
|

MARQUEITE FUNERAL HOME
TBYl

BfODERNttKOg

2533 West 71 St.

KOPLTC8U8

Tel. GRoveahlU 0-2345-0

1410 Sa, OOtlt Ave,. Cicere TO wnh ai I 3-2103-0

ELZBIETAI SAKEYIČIEKEI mirus,

AKAT1

AUTOMOBILIAMS

«TATTT|

drikrai d r . J O A N A I i r ž e n t u i dr. ZENONUI DANILE
V I Č I U I i r j ų šeimos n a r i a m s rešširia giliausią užuo
jautą
Aldona ir Vytautas Taurai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Uetuvic Laidetuvty Dlrekiorty Asociacijas Nariai

A. f A.
ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS

ALEKSANDRA UMBRA20NIENE
MOCKUTĖ
Gyveno Chicago, Dlinois, Marąuette Parko apyi.
Mirė geg. 29 d. 1978, 5 vai. popiet, sulaukus 82 m. amž
Grme Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 16 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Aleksandra Buivydas.
3 sūnūs: Zigmas Umbražūnas. marti Ona Umbražūnas. Austra
lijoje sūnūs: Gediminas su šeima ir Jurgis su šeima: 5 anūkai:
Marytė Bernotavičienė su vyru Marium, Liucija Ambrosrni su
vyru Allen. Australijoje Paulius ir Marilouise Umbražūnai ir
Jurgis Umbražūnas. New Yorke švogerka Paulą Steponavičius
su Šeima, Toronte, Kanadoje, dukterėčia Sofija Kazlauskas su
šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami
Priklausė Sv. Kazimiero Seserų rėmėjų dr-jai.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W.
71 Street
Laidotuvės įvyks ketvirt., birželio 1 d. iš koplyčios 10 vai.
ryto bus atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią,
kurioje Įvyks gedulingos pamaldos už velionės sieią. Po pamal
dų bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Duktė, sūnūs, marčios, anūkai ir kiti giminės.
Laid. direkt. Donald A Petkus, U i 478-2345
Gėlių prašome nesiųsti, jų vietoje aukoti pasirinktom or
ganizacijoms.

DR. MYKOLO DEVENIO,
p . A L E N A D E V B N T E N B , dukrą DALIĄ, ir sūnus
K Ę S T U T Į i r A L G I R D Ą bei j ų aetimas ir artimuosius
giliai lrūdėdami u ž j a u č i a m e .

8887 SO. LITCANICA AVE.

TeL YArts 7-8481

STEPONAS C LACK (LACKAffICZ) IB S0N0S
2314 W. 2Srd PLAGE
Vlrgtab 74871
2424 W. 69th STREET
TeL REpoMfe 7-1213
11028 Soatbwe*t HSghwaj, Palos HTOs, DL
M . 974-4410

Mykolas ir Ona Tonkūnai
Algis ir Nijolė Tonkūną!
T e o d o r a s ir Ritonė Rudaičiai

PETRAS BIELSONAS
4848 SO OALIFOBMA AVE,

TeL LA£»r**» • » » »

JURGIS P. BODMIN
J a u n u č i ų žaidėjui

8819 SO UTTJAN1CA AVE.

TeL T A i * 7-11884*

A. ^ A,

KĘSTUČIUI JONIKUI tragiškai žuvus,
t ė v e l i a m s A L E I i r V I K T O R U I , šeimai, artimiesiems ir
g i m i n ė m s reiškiame gilią užuojautą ir k a r t u liūdi
me.
Futbolo Kkthas, LITUANTCA

POVILAS JL RIDIKAS
8864 SO. OALSTED STBfET

TeL TArd» 7-1911

ŪSAITIS'
144* 8 a mm

AVE, CICERO ILL.

TeLOLrmpte 8-1888

%

6

DRAT7GAS, treSiatHeak, 1978 m. gegužė* msn. SI d.
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Įėjimas tik 1 dol.
71-ma g-vė, atidaroma ketvir padėjo vainiką prie steigėjų pa pirmieji kūriniai pradėti spaus darbu, "ne pinigais ar kuom
fakelas, ir noriu, kad jis degtų
IV. 180 ir 120 pašto ženklų. kiek galima šviesiau, prieš per
Klubo valdyba
tadieni, birželio 1 diena.
minklo. K. Laukaitis vėliau pra dinti 1932 m. Jis yra parašęs nors kitu", jis išaugina gerą
(pr.).
V. Medvėgalis, Šatrija, Džiu duodant jį būsimoms kartoms.
Maloniai kviečiami visi išmė vedė giedojimus Marija, Marija penkias novelių ir apysakų kny derlių. Tiktai be
atvankos
gas,
kurių
kelios
yra
laimėju
George B . Shaw
p!ušdama8, jis puoselėja tą ne- gas ir k t
X Kam reikia gintaro žiedų? ginti naujos šeimininkės gami ir Lietuvos himną. Tuo ir bai sios premijas.
gėsi
iškilmės.
nius.
suardomą ryšį tarp savęs ir že
Terroj pats didžiausias jų pasi
Apysakos "Polaidis" vienoje mės. Lygiagrečiai žemė atiduo
Reikia paminėti, kad, nors
Importuoti
ir
įvairūs
namų
rinkimas iš gražiausio gintaro
gaminiai išsinešimui ir vietoje diena buvo saulėto ir nepapras- vietoje parodoma, kaip ūkinin da ūkininkui savo vaisių.
įdėtų aukse ir sidabre. Kainos
pavalgyti. VaL nuo 8—8 vak, tai karšta, nemaža minia lan- kas išeina į savo laukus po žie
— nuo $29.00. Terra, S235-37
Ramunė Tričytė,
Sekm. ir pirm. uždaryto.
i kė visas iškilmes ir ilgai vaiks- mos šalčių. Jis vėl susitinka
W. 6S S t Chicago. m. 60629.
Kr.
Donelaičio
lit m-los 8 kL
Savininkai
čiojo po kapines, lankydami gi- su savo "šešėliu nuglostyto, nu
telefonas — (312) 434-4660.
mokinė. 'Vaivorykštė",
Adelė ir Kazys Lietuvninkai minės ir pažįstamus, kurie ilsisi čiupinėta pirštais, nuletenta na(sk.).
(sk.). j ramybėje gražioje aplinkoje. | ginėm žeme". Jis yra su žeme
Pasikalbėjime su prelatu Mc suaugęs, ją pažįsta, ją myli ir
X Chicagos Medžiotojų-MesMOKYKLOJE
PAVOJUS McCORMTCK
Elligott iš jo teko išgirsti ne- jai atiduoda visą savo laiką ir
keriot^ju k'ubas kviečia visus
— Kas yra sala?
McCormick parodų rūmuose, paprastai gražių pagyrimų. Jo darbą. 2emė jį neapsakomai
į linksmavakarį birželio 3 d..
šeštadienį, 6 vai. vak. Šaulių j Chicagoje, yra tiek vagysčių ir nuomone, lietuviai turi gražiau- džiugina, duodama derlių, ji — Sala yra žemės plotas iš
namuose, 2417 VV. 43 St. Bus unijų neleistino spaudimo, kad sius paminklus ir geriausią ūkininką ramina. Taip su že- visų pusių apsuptas vandeniu,
įvairių valgių ir gėrimų bufetai, kai kurie parodų organizatoriai tvarKą kapinėse. Jis tvarko me susikuria abipusiškas pasiti- bet iš vienos pusės — ne.
— Na, na, iš kurios, būtent?
Gros Ramonio orkestras. Įėji- atsisako Chicagos ir savo paro- Chicagos arkivyskupijos 18 ka- kėjimo ir priklausomumo san— O iš v-j-5*aujl
|pinių.
F& į tykia.
i^doc A-arttoaCA..-.rt..ic.ali.-v~e.u. i'<u&G -t. si-iOb ii »*. mok.
ipr,). d u rangia kitur.
mas tik 1 dol.
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