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Carterio įspėjimas
apie sovietų pavojų
NATO nariai negali likti abejingi del sovietų kėslų Afrikoje
\Vashingtonas. — Prezidentas
Carteris NATO
narius įspėjo
apie sovietų tikslus ir jų įsivėlimą Afrikoje. Viršūnių konferen
cijos atidaromo] kalboj minėjo,
kad sąjungininkai negali likti
abejingi dėl sovietų ir Kubos kės
lų Afrikoj. Sovietu-kubiečių įsivėlimas į Angolos, paskui Etiopi
jos vidaus reikalus pastoja kelią
tų ir kitų afrikiečių laisvam pa
sirinkimui valstybinio kelio.
Konkrečių planų, kas reikėtų
daryti, Carteris nepateikė, bet, iš
sišnekėjus privačiai, vėliau Car
terio žmonės minėjo apie susita
rimą su prancūzais veikti išvien.
Amerika Prancūzijai pažadėjo pa
dėti Afrikos tautoms apsiginti
nuo neprašytų svečiu. Galimas
dalykas, kad Amerika sus'riš ko
kia nors forma afrikiečiams pa
dėti. Tuo klausimu kitą savaitę
bus diskutuojama Paryžiuje, bet
viena aišku, kad Amerika karių
siųsti i Afriką nepažadės.
Tolimesnėse diskusijose Carte-

ris pakartojo Amerikos pažadą
ginti Europą ir laikyti atitinka
mą kiekį atominių ginklų, atitik
ti sovietų apsiginklavimui.
Pastebėtas mažas nesutarimas:
Turkijos ministeris pirmininkas
Bulent Ecevit, nepatenkintas dė!
Amerikos boikoto, ir kalbinamas
Maskvos ieškoti su ja dialogo,
NATO nariams sakė, kad sovie
tų pavojus sumažėjęs, ne didėja,
kaip įsitikinę visi kiti 14 Atlan
to pakto narių.

NATO susirinkimas turi nu
statyti ilgu metų apsigynimo
programą. Kai kuriais atžvilgiais
V. Europos gynyba atsilieka nuo
Varšuvos pakto, pvz. karių ir
ginklų skaičiumi.
Planuojama
bendra Europos oro gynyba. 10
metų programai numatoma skir
ti 80 bil. dolerių. Subendrinti tu
ri būti ir kiti ginklai, ypač 'prieš
tankiniai, priešcheminiai, reikia
suvienodinti komunikacijos siste
mą ir elektroninę techniką.

Kiek žuvo Zaire?

T V komentatorius
apie Pabaltijį

JUNE 1,1978
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McGovern: pavojus S
Brzezinskio, ne sovietų
Washingtonas. — Sen. George
McGovern (D.,S.D.) įžiūri p a 
vojų iš Zbigniew Brzezinskio
lankymosi Kinijoj ir jo antisovietinių kalbų. Senatoriaus many
mu, Amerikai nėra ko Jaudintis
ir dėl Angolos, kur vyksta tik
"vidaus nesutarimai". Sovietai
neturi niekur pasisekimo, neturi
nei bazių už savo valstybės ribų.
Jam neatrodo, kad sovietai ir ka
rinę galybę taip stiprintų, kaip
mano Vakarai. "Kai Vakarų ka
riniams reikalams išlaidos didė
ja, kai ponas Brzezinski Kiniją
laiko NATO pagelbininke, kai
ginkluojasi visas pasaulis, kur gi
kitur, jei ne prie Europos sienų
. ~ o^.—
nii'ifflli
MNll ||
ir Kinijos turi traukti savo ka
Platūs Minijos vandenys Klaipėdos apskrity
riuomenę ir sovietai? Senesnieji
rusai atsimena karo baisenybes
ir nenori, kad jų žemėje vėl tas
pasikartotų", sako McGovern, Jis
Ginklai už Taivano Siūlo boikotuoti Kube
Protesto ženklan
nemato jokio pavojaus Amerikos
interesams, jei kur rusai ar kubie
nepuolime?
nevyks į Maskvę
Cleveland. — Sen. Robert
čiai iškelia koją. ("Chieago SunByrd (D..W.Va.), daugumos va
Times" V.31).
Tokijo. — "Asahi Šimbun" ra das, siūlo nutraukti bet kokius
Washingtonas. — Sveikatos,
Senatoriaus kalbą, reikia ma
šo, kad Amerika Kinijai pasiūlė ryšius su Kuba, kai jos vadas švietimo ir gerovės sekretorius
nyti, išspausdins ir "Pravda".
ginklų už nuolaidas, kad nepul Fidel Castro nenori bendrauti Joseph Califano, protestuodamas
tų Taivvano. Tokią galimybę su su civilizuotu pasauliu. Kai Ca:t- dėl Juri Orlovo nuteisimo, savo
Brežnevas Prahoje
kinų vadais diskutavo Pekine lan rui nepavyko sukelti revoliucijų kelionę į Maskvą atšaukė.
kęsis Zbignievv Brzezinski. Šios savo kaimynystėje, Lotynų Ameri
Texas City, Texas. — Dėl
žinios kursuoja diplomatiniuose koj, dėmesį nukreipė į Afriką.
gaisro
ir serijinių sprogimų naf Praha. — Čekoslovakijos sosti
sluoksniuose.
Ragina
atšaukti iš Havanos tos rafinerijoj žuvo dar nežino nėj vieši sovietų Brežnevas. Sa
Laikraščio
pranešimą Wa- Amerikos neoficialų atstovą ir jo mas skaičius žmonių ir nuosto vo kalboj apgailestavo, kad dėl
"ne nuo sovietų priklausančių
| ten negrąžintu
shingtonas dementavo.
lių padaryta už 31 mil. dolerių.
priezarčių" santykiai su Vakarais
vėsta ir gali grįžti šaltasis ka
Jugoslavija sęlygu
ras.

Kinshasa. —Zairo Raudonasis
kryžius vis dar negali pateikti
Dr. Kęstutis Valiūnas, VLIKo
tikro žuvusių ir nužudytų skai pirmininkas, Vasario 16 minėji
čiaus. Paskutiniam biuleteny sako me New Yorke susitiko dr. Mar
ma, kad invazijoj ir įkaitų šau tin Abendą, TV 5 kanalo žinių
dyme Kolwezi ir apylinkėse žu komentatorių. Su juo kalbėdavusių priskaičiuota 720, išto j mas apie JAV užsienio proble
skaičiaus 132 užsieniečiai.
mas, apsvarstė galimybę panau
Prezidentas Mobutu Sese Seko, doti televiziją Pabaltijo valstybių
bylai. Remdamasis tuo sutarimu,
lankydamasis Maroke, minėjo, dr. K Valiūnas palaikė ryšį su
kad katangiečiai, vejami iš Sha- dr. Abendu ir nuolat informavo
Maslcva. — Vakar dienos
ba provincijos, tam tikrą skaičių jį apie Lietuvoje vykdomus žmo
*Pravda" jau atsiliepė į prezi
baltųjų
išsivedė ir juos sušaudė. gaus teisių pažeidimus. Dr. Abendento Carterio kalbą, atidarant
į
yra didelis JAV patriotas ir
NATO viršūnių
konferenciją, bet skaičiaus niekas nežino. Jis .Lj-das
Maroką
atvyko
prašyti
karinės
nuoširdus
žmogaus teisių gynė
pavadino ją "piktu faktų iškrai
pymu", o pačią sąjungą "agre pagalbos prieš galimą naują in jas.
Dr. M. Abendas gegužės 3, 10
vaziją.
syviu aljansu".
vai. vakaro, New Yorko laiku,
kalbėjo apie Lietuvos -problemas
ir apie nekaltai balandžio 14 d.
15-«kai metų nuteistą Lietuvos pa
triotą Balį Gajauską, pabrėžda
mas, kad B. Gajauskas jau anks
čiau yra atkalėjęs 25 metus.
Dr. Abendas, kalbėdamas ge
Vilnius. — Ok. Lietuvos Tyšių' rijampolėje), Alytuje, Mažeikiuo gužės 14 apie Sovietų Sąjungos
ministeris K Onaitis spaudai -pa- se, Palangoje. Penkmečio pabai kivirčus su Kinija, išryškino Pa
teikė žinių apie Lietuvos paštą ir goję 100 gyventojų teksią 15 tele baltijo valstybių — Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos — rusifikaciją,
telefoną. Jo žodžiais, Lietuvos fonų.
Tarpmiestiniai pasikalbėjimai remdamasis VLIKo pirmininko
miestuose (ne visame krašte)
Italų policija Romoje užtiko teroristų ginklų sandėlį
100 gyventojų tenka 13 telefonų. daugiausia automatizuoti (80 suteiktaisiais duomenimis.
VLIKo valdyba rūpinasi su
Kaimyninėj Latvijoj tam pačiam proc.). Tačiau sistema dar esanti
gyventojų skaičiui tenka 20 tele gana bloga, todėl apie 20 proc. kaupti medžiagą, reikalingą nu
Izraelis nieko
Maskva apie
fonų, Estijoje —17, Gudijoje O'e pasikalbėjimų dėl automatikos matytiems vėlesniems TV komen
vadina "Baltarusijoje") — 10. Vi kaltės visiškai neįvyksta. Šiuo me tarams. Valdyba prašo po kiek
gero nesitiki
Amerikos biudžetą
soj Sovietijoj irgi tenka 10 telefo tu jau esą 35 miestai, kurie galį vienos T V programos, kuriose
su Vilniumi kalbėtis per automa taip pat bus komentuojami Lietu
nų.
Jeruzalė. —Izraelis nieko ge
Maskva. — Kaip Maskva pa
tiškas
centrines.
vos ir kitų Pabaltijo kraštų rei
Su telefonų įvedimais blogai.
ro
nesitiki, iš NATO viršūnių
informavo
savo
piliečius
apie
Dalis pokalbių vyksta per tele- kalai, pasiųsti trumpas telegra karinio biudžeto priėmimą, skai konferencijos, ir jų Užsienio rei
Šiuo metu yra daugiau negu
100,000 pareiškimų, laukiančių fonininkes. Užsakymų įvykdymų mas, parašyti įvertinimo ir patome Tasso biuleteny (V.21): kalų ministerija nebus nustebin
telefonams įrengti. Geriausiai te laikas oficialiai nėra ribotas, A- dėkos laiškus šiuo adresu: Sta- "Veikiamas militaristinės isteri ta, jei to pakto pareiškimas bū
lefonais aprūpintas Vilnius — •pie 98 proc. užsakymų įvykdoma tion Manager Mr. James Copper- jos, kurią kursto karinis-pramoni- tų "labai vienašališkas". Laukia
smith, WNEW-TV 205 East 67th
100 gyventojų tenka 20 telefonų, greičiau kaip per valandą.
nis kompleksas. JAV Kongresas ma, kad Atlanto pakto nariai
kai Kaune tik 12, Klaipėdoje 16,
Visiška Lietuvos telefonų au Street, New York, N.Y. 10021. paskyrė 1979 finansiniais metais pritars Amerikos siūlymui suteik
Šiauliuose 12, Panevėžy 11. Kiti tomatizacija būsianti įvykdyta Arba bent paskambinti telefonu kariniams reikalams neregėtai di ti teises palestiniečiams ir Izrae
(E.)
mažiau. Pastebėta, kad miestuos, pastačius Vilniuje naują au 212-535-1000.
delę sumą —128.7 bilijono do liui pasitraukti iš okupuotų že
kur didesnis procentas rusų (Vil tomatinę stotį. Tai tikimasi at
lerių,
300 milijonų daugiau ne mių.
Moroni, Comoro salos. — Ali
nius, Klaipėda), ten ir telefonų likti ne per šitą, bet per ateinantį Soilih, buvęs tos valstybėlės In gu prašė administracija.
daugiau.
penkmetį.
dijos vandenyne, netoli Afrikos,
Mirė aukščiausias
Nors
apie
80
proc.
laiškų
paš
prezidentas, buvo nušautas, kai
Chicaga. —Sen. Charles PerPlečiant telefonų tinklą ir to
bulinant sistemą, nuolat keičiasi tuose jau esą indeksuojama, bet bandė pabėgti iš namų arešto. cy sakė, kad Carteris turi dides
žmogus
abonentų numeriai. Esą jie daž darbas dar ne.:ąs pakankamai Perversmas įvyko -prieš porą sa nes teises sovietams pastoti kelią
nai pasikeičia dar nespėjus pa produktyvus. Ypačiai nerentabi vaičių. Jis turėjo būti teisiamas. Afrikoj negu jis mano ir negu jas
Chicaga. — Mirė Henry Hite,
ruošti abonentų sąrašo. Gal dėl lus pašto darbas esąs kaimo vie Buvo kaltinamas per daug nusu
vartoja. Senatorius pritaria kas 63 metų, kiek žinoma, aukščiau
tos, o gal ir dėl kitų priežasčių te tovėse. Paštininkų teikiamos gy kęs į kairę. Salos gavo nepri
sias pasauly žmogus — 8 pėdų,
lefonų abonentų sąrašas yra pati ventojams paslaugos dar nesan klausomybę iš Prancūzijos tik jau padaryta, bet to dar per ma 2 inčų. Iki 9 metų amžiaus buvo
prieš pustrečių metų.
ža.
brangiausia knyga, kurios iš vi čios patenkinamos.
normalus vaikas, bet 15 metų ma
so niekur negalima gauti. Atei
žiaus buvo jau 7 pėdų, 5 inčų.
tyje esą numatoma abonentų są
Dirbo ir pelnė duoną mažosios
rašui paruošti -pradėti vartoti
scenos teatruose. Batus turėjo dėelektroninę skaičiavimo mašiną.
! vėti 22 numerio, ir jų pasiuviIki šiol rankomis sudaromos kar
j mas jam kainuodavo 90 doleriu
totekos, iš kurių renkami telefo
dar prieš infiiacinius laikus.
nams numeriai abonentų sąrašui.
New Yorkas. — Kubos vice
Šiuo metu statomos naujos te
prezidentas
Carlos
Rodriguez
lefonų stotys Naujoje Vilnioje,
Jungtinėse
Tautose
paneigė
preViršuliškėse, 2irmūnuose. Dar
I
zidento
Carterio
tvirtinimus
apie
šiame penkmetyje numatyta pa
Į kubiečių vaidmenį invazijoj į Zaistatyti naujas stotis Kaune, Klai
pėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje,,
i rą. Jo žodžiais, Kuba neprisidėjo
Utenoje, Plungėje, Kapsuke, (Mt-'
AmeriJeoa SB-7L greičiausia* ir aukščiausiai gaijs UUiiUi iėktuvaa
I nei tiesoginiai, neį netiesioginiai.

TELEFONAS IR PASTAS
OK. LIETUVOJE

CHICAGO, ILUNOB €8621

nestato Vokietijai
Belgradas. — Jugoslavija rei
kalauja iš vokiečių išduoti jiems
kelis suimtus kroatus, bet neriša
-eikalavimo su keturiais Jugosla
vijoj suimtais vokiečių teroristais,
praneša jų žinių agentūra Tanyug.

Sadatas lauks dar
du mėnesius
Kairas. — Prezidentas Sadatas
savo taikos iniciatyvą pratęsia
dar porą mėnesių. Per tą laiką
paaiškės, ar jis ko pasiekė, ar
buvo visiškas nepasisekimas.

Soyjetiris spaudos puslapiuose

Kai moralei taikomas
skirtingas matas
Žmogžudžiui reikalauja laisves,
bet nenusikaltusiam — kalėjimo
Vilnius. — Kelios ištraukos iš užsienio valstybių atstovais ir per
vilniškės Eltos, Tasso filialo, kai juos perdavinėjo į užsienį antita
taikomas skirtingas matas skir rybiniams centrams šmeižikišką
tingam atvejui. Gegužės 13 jųmedžiagą, juodinan&'ą Tarybų
spauda vėl įdėjo biuletenį su Sąjungos valstybinę ir visuome
šauksmu "Laisvę Johnui Harri- ninę santvarką".
sui", "mirties nuosprendis yra
Po poros dienų vėl rašė:
pasibaisėtinai neteisingas aktas,
"Amerikos
įtatymų leidėjai...dri>
prieštaraująs elementariausioms
ta
kištis
į
kitų valstybių vidaus
teisės ir dorovės normoms.. Ta
rybiniai teisininkai... reikalauja reikalus. Tik taip galima paaiš
tuojau paleisti Džoną Harisą iš kinti tai, kad JAV kongreso at
stovų rūmai priėmė rezoliuciją
kalėjimo".
dėl bylos, kuri toli gražu nepri
Apie tą "civilių teisių kanki klauso nei Amerikos valdžios,
nį" "Time" žurnalas (IV. 17) ra nei Amerikos įstatymų leidėjų
šė: "Net daugelis civilių teisių kompetencijai... Juk nei vienas jų
aktyvistų yra nustebinti sovietų negynė D. Hariso".
spaudos kampanija... Harris sė
dėjo kalėjime penkeriopai iki gy
vos galvos nutei:tas už plėšimus
KALENDORIUS
ir moterų prievartavimus—kalėji
me jis nužudė prižiūrėtoją, jį 27
Birželio 1: Justinas, Fortūnatą,
kartus subadė pasidarytu peiliu
Daugotas,
Galinda.
ir buvo nuteistas mirties bausBirželio 2: Marcelinas, Blanme .
dina, Ąžuolas, Gailutė.
Visai kitaip atsiliepia Elta (V.
21) apie Juri Orlovą, kuris nie
Saulė teka 5:13, leidžias 8:18.
ko nesubadė, nenužudė: "Dauge
ORAS
lį metų jis si-temingai pla'ino
Daugiausia apsiniaukus, vė
TSRS teritorijoje
antitarybinę
znedžiagą...palaikė kontaktą su siau, galimas lietus su perkūniją.

f

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m. birželio mėn. 1 d.

Emilija Pakasaišidene.
9948 S. Artesčsn Ave^
Telefonas FE 6-0489

KOKS BUS VYOŲ SEIMAS

ssstesOsonl Ant DRAUGO prie kiekvieno įkaitytojo
• Jo •TkrUj sliymuns 9d kada yra
OftAUGO
Sutvirtinimo sakramento teikimo metu Dievo Apvaizdos parapijoje š. m. gegužės 13 d. Matyti šv. Mišių
patarnautojai, klebonas kun. V. rlrisčiūneviSus, buvęs klebonas kun. Myk. Kundrotas, vysk. Th. Gumble
ton. kun. W. Stanevičius, kun. Amt. Paškus ir kun. Doro. Lengvinas
Nuotr. J. Urbono

Syracuse vyčiai yra suplanavę Vidžius ir T. Laurinaitis. Saitas
• Redakcija
• AdmfcnatracUa dirba
paikų seimą. Štai keletas svarbes- Jmaistas buvo jau sukrautas ant
suožrare. Nesunaudotų
dtea ano 830 iki 430,
stalų.
riin jo momentų:
nesaugo. Juos grąžina ūk ii anka
nuo 830 iki 12:00.
lo susitarus. Redakcija už skefisPusę devynių J. Laurinaitis pa
Trečiadienį bus golfo turnyras.
mą turinj ncnffkf? Skalbimą
Daryvauti jame galės vyrai ir sveikino susirinkusius ir paprašė
moterys. Laimėjimai bus trijų ka vyčių chorą ir jo vadovą muziką
tegorijų, ir atžymėjimai laimėto F. Strolią atlikti meninę progra
jams bus išdalyti ta patį vakarą mą. Vyčių choras buvo sutiktas
KLAJKYK1ME — KAS
(tuo metu buvo LB apylinkės tas vis dar sukasi. Reikėjo dar ko
dalyvių ovacijomis. Padainavo
bankete.
SUNKIAI
IŠKOVOTA
pirm.),
Jurgis Jurgutis, Vytas Ru voti už kultūrinį centrą, reikėjo
Tei. ofiso ir boto: OLymple 2-4100
Tiems, kurie nelošia golfo, penkias liaudies daineles. Kai ku
DR. K. G. DALUKAS
gienius,
Velerijonas
k
Lilė
Gražu
budėti,
kad
planai
neužsigulėtų
bus ekskursija autobusu į svar rias reikėjo kartoti, ir tas choris
Birželio 4 d. Dievo Apvaizdos
DR. P. KISIELIUS
akušerija tr moterų ugoa
Ginekolocrine' Chirurgija.
bia* vietas: Į SyTacusų kinų kvar tams ir jo vadovui kėlė nuotaiką. parapija rengia parapijos šventę liai Juozas Orentas, Jurgis Šen- arkivyskupijos stalčiuose. Nes iš
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tala, i Syroco, į Druskos muzie F. Strolia po programos pasakė ir gegužinę. Proga visiems detroi- bergas k kit. k tai vyko prieš 10 ten vis dar papūsdavo nepalan 6449 So. Pnlaaki Rd. <Cr»wford
1443 So. 50tn A v«~ Cleero
kūs vėjai tautinių parapijų rei Kedleal Building) Tei. I X 5-644* Kasdien t - l vai. ir 8-8 vai. rak*
jų, į Kanalo muziejų, į Siracusu trumpą kalbą. Jis sakė, kad Vy iiečiams paremti parapiją ir kul metų — 1968.
Uskyrus trečiadienius. ~_
Malonu pastebėti, kad ir seno kalu. Kaip energingai dirbo staty
universitetą, į Valstybinę mugę Čiu choras yra paprastas, dainuo tūros centrą.
M įieatefllepla skambint 374-8004 SeStadieniala 12 iki 4 vai popiet.
sios kartos ateiviai arba jų vai bos komitetas* galima spręsti iš Priima ligonius pagal susitarimą.
ir pan. Bet visi bus laukiami gol ja tik liaudies damas. Ir pristatė
Sia proga norėčiau pateikti
Tei. RFHasre 5-1811
ps svečiams solistą Algirdą Bra trumpą šios parapijos istoriją ir kai aktyviai dalyvavo diskusijo to, jog Vien tik 1970 metais komi
fo atžymėjimų bankete.
tetas
turėjo
70
posėdžių.
Be
to,
se:
Ona
Valatkienė,
Violeta
Pa
DR. V L BLAŽYS
zį, kuris šiais metais Nabuoco o- kokia sunkia kova buvo iškovota,
DR. WALER J. KIRSTU*
Ketvirtadienį bus seimo ati peroje atliko svarbiausią rolę.
navienė. Frank Zager — Zagare- daugybę važinėjimų, arkivysku
PLAUČIŲ
IR VIDAUS LIGOS
ką dabar turime prie Beach Daly
Lietuvis gydytojas)
darymo mišios ir užkandžiai Publika dar smarkiau ėmė ploti
pijos durų varstymų, derybų, pa
vrčras, Juozas Chaps ir kit
Marqoette Medlcal Cente*
ir 9 mylios. 1971 m. Dievo Ap
8925
West 59tb Street
• U I So. Katate A n a n e .
Ketvirtadienio vakaras yra skir ir Šaukti: "Valio vyčiai! Valio so
Čia ypatingai noriu paminėti sitarimų tiek su dvasiškijos hie
VaL: pirmad.. antrad., ketv.rtu.fi. Jr
vaizdos bažnyčia turėjo būti nu
VaLr
pirmad.,
antrad
ir
ketvlrtad.
tas pasilinksminimui
penkt nuo 12-4 vai popiet Ir 8-1
8 lkl 7:80 vai. vakaro.
listas Algirdas Brazis!" J. Lauri griauta naujo grietkelio naudai. komiteto pkmminką Antaną Dai rarchija, tiek valdžios pareigūnais
vai. vak.
Treč. Ir seStad. uždaryta.
Seetad.
nno
l
Iki
>
vai.
dėl
statybos
leidimų.
Penktadieni bus kultūrinis va naitis padėkojo vyčių chorui už Arkivyskupija, norėjo šia persi nių. Jo pranešimai, diskusijos
Pagal susitarimą.
karas naujojo Syracusų Piliečių programą ir kvietė svečius toSau kėlimo proga, panaikinti turimą papildymai ir labai svarus argu
Ofiso telef. W A 5-2670.
DR. IRENA KURAS
Paskutinis šuolis iš užburto
mentai turėjo paveikti vysk.
Rezld. tai. VfAJbrook 5-S048.
centro Carrier teatre. Bus lietu vaišintis ir būti linksmiems.
tautinės parapijos padėtį (statu
GYDYTOJA
IR CHJRURGfi
rato
įvyko
1971
m.
lapkričio
mėn.
Gumbleton. Jis priminė vysku
viškas vaidinimas. "Vargšas Ta
SaL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 Kūdikių ir vaikų ligų specialistė
Iš lubų sklido graži muzika są). Tai sukėlė parapiečius ant
(Nukelta į 4 psi)
das", tautinius šokius šoks "Laz vaišių metu. Bet štai išsijungė ji, kojų, o išrinktas komitetas pasi pui, mes jokios naujos parapijos
DR. KTEft T. BRAZIS
MEDICAL BUILDING
nesteigiame.
Mes
kalbame
čia
apie
dynas", hr vytis kun. Baftch dai ir į jos vietą trenkė kita, garses ryžo eiti j nelygią kovą. Sunkiai
3200 West 8lst Street
GYDYTOJAS IR CfflRURGAS
seną lietuvių parapiją, įsteigtą
nuos lietuviškas dainas. Protar nė. Ir sukilo nuo stalų svečiai. kovoti teko keletą metų.
2434 West71st Street
Ofo. teL RE 7-1168, rez. 239-2919
1907
metais,
kuri
tada
vadinosi
piais žiūrovus linksmins komikas Jie šoko linksmi, ir dainavo, ir
VaL: pirm., antr., ketr. Ir penkt.
Arkivyskupas J. Dearden greit šv. Jurgio paracaja. Vyskupas bu
Juozas Sable. Po to sūris ir Near juokėsi.
1:00 - 5:00 vaL popUt. treč Ir SeSt Ofs. HE 4-1818; rez. PR
patyrė ryžtą ir bekompromisinį vo nustebintas, kai A Dainius pa Organizuojama 8 dienu kelionė
tik susitarus.
Yorko šampanas.
DR. J. MEŠKAUSKAS
Atėjo antra valanda nakties, reikalavimą, kad perkeliant para darė labai išsamų pranešimą, su
tiesiai
GYDYTOJAS IR CHIRDRGAB
Šeštadienį bus seimo užbaigos k orkestras nutilo. Bet svečiai dar piją į naują vietą nebūtų panai
sirinkusieji ilgai jam pritariamai
Dr. Jotas G. BYLA-BYLAITIS
Specialybė vidaus ligos
banketas ir šokiai Syracusų vieš linksmi buvo, dar kalbėjosi, ne kintas tautinės parapijos statusas.
plojo ir daug kartų jam darant
GALVOS
JR
STUBURO
LIGOS
2454
West 71st Street
bučio didžiojoje pokylių salėje. skubėjo namo. Juk vyčių salė —[Todėl 1968 m. gruodžioS d. į labai
pranešimą, susirinkimas pertrauk
71-os
ir
Campbell
Ave. kamp.
2858
Wesi
«Srd
Street
Dalyvaus aukštų valdžios žmo kaip antrieji namai.
RUGSĖJO 8 D., 1978 M.
gausų parapiecių
susirinkimą davo ilgais plojimais.
Vai.:
pirmad.,
antrad..
ketvirtas. Bf
CUeaga, Iffiaois 00628
nių.
penktad. Z iki 7 v. p. p. Tik JOatCaraa.
E. Pakalniškienė atvyko vyskupas Th. J. Gumble
Kana
~
$96400
Dr. Leonas Bajorūnas tada ste
Tat —470-8400
Sekmadienį mišios bus Nekal
ton. Jo tikslas perkalbėti parapie bėjosi, kad katalikų Bažnyčia Skambant Danai Anužienei tei
EKSKURSIJA
l
ŠVENTĄJĄ
OPTIOAL
S TU D ! O
Valandos pagal susitarimą
to Prasidėjimo katedroje. Daly
čius atsisakyti nuo dabartinės pa daugiau
31S—6I9-5500
arba
Danai
ArVIOLETA
KAROSATT*
2EME
rūpinosi
materialine
vaus jose gal keturi vyskupai. Po
dėties ir sutikti su teritorinės pa bažnyčios dalimi, o ne moraline.
Jauskienei 313—613-8962. Regis Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 7051 So. Wasb1exiaw — TeL 77S-S7SS
mišių seimo dalyviai fotografuoPritaikomi akiniai pasai gydytoja
Organizacijos garbės narys dr. rapijos statusu. Tokią parapiją,
receptus.
Dr. Kęstutis Kebiys — įvakių tracija baigsis birželio 25 d.
sis ant teismo rūmų laiptų, ir ta Jokūbas Stukas kviečia vyčius jo nuomone, būtų lengviau iš
DR. EDMUMD L CIARA
Didelis akinių rSmu paatrlaklmas.
da bus atsisvdkinimo pietus.
OPTOMETRISTAS
VaL: pirm., a a t r . p e n k t tt-StSS.
kartu su juo keliauti į Šventąją Že laikyti finansiškai, turės bent vie tautybių parapijos, kurios dabar
Ketv. 1-8 v. vak. Seat. 10-4 V. .p. *.
nyksta,
vis
vien
savo
uždavinį
at
TJ99
West
51st
Street
mę,
aplankyti
Betliejų,
Jeruzalę,
nas mišias lietuviškai, o svar
Trečiadieniais uždaryta.
Aiškus dalykas, centro valdy
liko. Jis patarė, kad arkivyskupija
Tel. — GR 04400
ba planuoja daug naudingų po Galilėją —vietas kur Jėzus vaikš biausia, kad to laiko klebonas jam j turi būti atsargi, svarstydama tau sjnHtMiifiHiiniHifiiiiiiiHiminNfiHiiiiif
VaL; pagal eosit&rixaa: pirmad. Ir
Telet — 282- 4850
ketv. 1-4 Ir 7-9. aatrad. tr p e n k t
PrAl dovana — bet kuria
sėdžių, prieš pietus ir po pietų, čiojo. Jei kas žadėjo kuomet ap pasakęs, kad parapija jau miršta tinių parapijų reikalus.
10-4;
aefitad.
rt-I
vai.
DR. ROMAS PETKUS
praga!
todėl apsimokės kiekvienam at lankyti Šventąją Žemę, nebus ge k į pamaldas ateina tik senukai
Pagaliau vysk. Gumbleton pa
sitrr
u o o s — CHIKIKGUA
resnės
galimybės
kaip
dabar,
už
vykti į 1978 -jų metų vyčių seimą
OHa, teL 7S5-44T7; Rea. 246-2880
Diskutuojant šia temą, vysk. prašė balsuoti. Keli šimtai rankų
Ofisai:
Popular
Lithuanian
neaukštą
kainą.
Ekskursija
su
Syracusų mieste.
(Iš "Vyčio")
111 KO. WABASH AVF.
Sabena oro Unijos lėktuvu iš Gumberton, matydamas labai pakilo už tautinę parapiją —
DR. L DECKYS
4200 NO. OENTRAli AvTL
VYČILJ NAMO BANKETAS
skrenda iš New Yorko liepos 26 d., griežtą susirinkusiųjų nusistaty vienbalsiai. Po balsavimo vysku
GYDYTOJA IR CHIRURGfi
Valandos pagal anaMarteaS p e d a l r U — Nervai tr
grįžta rugpjūčio 7 d. Taigi 13 die mą nepasiduoti, prašė daryti ko pas davė suprasti, kad parapija
Tvarkingi žmonės nenori turė
Eknoete&s Ucoa,
vo
DR. FRANK PLECKAS
nų kelionė. Nuvažiuodami ap kį nors kompromisą, bet k tas bu egzaminus išlaikė ir kad arkivys
ti skolų. Taip pat ir tvarkingos or
CRA
WFORD
MEDICAL
BLDG.
vo
atmesta.
Norėčiau
dar
pami
SvsrapiDs Daažvardieoė
(Kalba hetuviskal?
kupas su parapijos sprepdimu su
lankys Briuselį, Kairą ir Ameną
ganizacijos nenori būti įsiskoli
nėti,
kad
šiame
susirinkime
labai
0449
So.
Polaskl
Road
OPTOMETRISTAS
tiks.
Jordane, o grįždami — senovės
PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA
nusios. Kadangi Chicagos vyčių
Uda. Pritaško aktslss •»
LAIDA
griuvesnis Atėnaose, Graikijo gausiai dalyvavo mūsų jaunoji _ Vyskupo Gumbletong praneši-1
"Coctaot leasas"
salė <Jer tari skolos centro valdy
karta,
kurie
dar
vaikais
atvyko
į
DR.
A.
B.
GLEVECKAS
je. Ekskursijai registruotis reikia:
ma~s"tur"b5t buvo'fiėtirviams pa-j 6»Tn dienom Draugo spaustuve
mas
2018 W. 71M St. — TeL 737-5149
bai, jos administracija balandžio
Pleasant Travel Service, 416 Rich- šį kraštą ir ką tik sukūrę lietu lankus, nes 1969 m. sausio mėn. Išleido septintą laidą Bos poplia- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS VaL pasai susitarimą. Uždaryta
2 2 d. suruošė banketą skolai iš
TeL — BE 8-5893
mond Ave., Porm Pleasant Beach viškas šeimas, arba dar jaunesni gautas ark. Dearden atsakymas, rios virinio knygos. J. Daužvardie
mokėti
be
šeimųTai
žinoma,
pastebė
DR. LEONAS SEIDUTIS
•e
v
«
patikslino
ir
pagraii&o
*i»
N 4 . 08742,
< B -Vyčio")
Specialybe Akių ligos
kad pripažįsta tautinę parapiją,
jo
vyskupas,
kad
to
laiko
klebono
INKSTŲ, PŪSLES IR
taida
naajais
paruosimais.
Banketo rengimu rūpinosi Juo
8007 West lOSrd Street
su visomis tokių parapijų privi
PROSTATO
CHIRURGIJA
kalba
apie
parapijos
"mirtį"
ne
KVIEČIAMI l G E G U Ž I N E
zas Laurinaitis ir Klemensas Vi
TsJ geriausia dovana naujom i
legijomis. Perleidžia 10 akrų že
Valandos pagal susitarimą
2658
W.
6Sfd
Street
atitiko
tikrenybei
džius. Juodviem padėjo r>umuninmės plota už savikainą 38,000 dol., Imooom ar maritom. Daugelis ar>
Ghkagos. vyčių choro valdyba
VaL
aatrad.
nuo
1-4
popiet
Ofise
teL
—
PB
8-2220
kai organizacijų, kurios naudoja
Jaunoji karta ypatingai akty nors tada kai kurių komiteto na dovaao-^s kltatsueias supsiindink jos pirmininkė Estelle Rogers
Ir
ketv.
ano
5-7
danri Juos sa lietuvišku maistą tr
si sale. Padėjo jūros šaulių pirmi
prašo lietuvius atsilankyti į cho viai dalyvavo debatuose su vysku rių nuomone tas plotas buvo ver viriam. 81 knyga yra sukėlusi la DR. JAR1RA JAKiEYI6!US OflMteL 770-2980,
ninkas E. Vengianskas, vyčiu cho
I O I I A
ro ruošiamą gegužinę birželio 10 pu ir norėčiau keletą jų k vyres tas apie 200,000 dol.
ksi daug pasisekimo lietuviu ir ki
ro pirmininkė Estelle Rogers 2aV
A
I
K
Ų
LIGO 8
niųjų
būdingesnių
pasisakymų
DR. J. J. SIM0RAITIS
Cia dar ne viskas. Užburtas ra- tataučių darbo vietose tr organissd. vyčių sodnelyje ir salėje, 2455
rasiškrų klubo pirmininkas P.
West
OJOJ
Strast
trumpai
atpasakoti:
6Y D YTOJAS
West 47th Street Choristės pa
Pirmad., aatrad., ketvlrtad. ir peakt.
Blekys, Brighton Parko namų sa
Algis
Zaparackas
klausė
—
ar
Adresas
4255 W. OSrd Stres*
ruoš skanaus maisto, prikeps tor
Knyga yra kibsi gražiai L^-: b ano 12 Ik} J « L Ir nno 5 £kl 8 vml.
vininkų draugijos pirmininkas B.
Oftao
telef. B B ft-4410
gali
ši
grupė
mirti,
kuri
išleido
vak.
SeStad.
nno
1
iki
4
vaL
tų, napoleonų ir visokių pyragai
Visais kelionių reikalais galima su spalvotomis ttiustr*dk>mL La
Reddenctjos
telef. 6 1
ParliuKs, Suvalkiečių klubo pirm.
čių. Per tą gegužinę sukauptais 35 t. enciklopediją, išlaiko operą, kreiptis pas Dana Asasteso skam bsi patogi vartojimui
Ofiso
v
s
l
:
pirmad.
te
Ofs,
PO
7-0000
Bes.
«
A
S-7278
L. Vasitrkevičius, Tauragės klubo
USslssJrykite pasta'
pinigais choras važiuos į dainų leidžia dienraščius, išlaiko litu binant nauju telefonu 649^500 ar
IKK)
Ugi
3:00
si
pirmininkai R. Zimkus, Anglijos
DR.
A.
JERKIRS
šventę Toronte. Tikslas geras, anistines mokyklas? Jis išskaičia ba apsilankius i įstaigą
DRACeAS. Knyga skyriss
klubo pirmininkas A Lacas. ir
Ofiso teL B E 4 - t l s s , Nacaą OI O-aiSg
4541 W«st tOrė Street
todėl tautiečių pagalba laukiama. v o visą eilę lietuvių kultūrinių
rR-WEL EXCBAMiL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Našlių bei nevedusių klubo pir
CMmco. DBnoii 00829
8270 W. Big Bearė*
GeeuŽinė prasidės 7 v a i vakarą. laimėjimų. Kitas A Zaparacko
DR. V. TUMAS01IS
mininkai — P. Vaičekauskas ir
8844 Wsst mm Street
Saite 113, Troy, BU
Mausimas
—Lietuvoje
žmonės
CHIRURGAS
$4,00.
Pridekite
90
cento*
E
.
P
.
.
E , Saraša. Minėtos organizacijos
persekiojami dėl religijos, bet ką Patarnavimas greitas ir nemoka
Valandos pagal susitarimą
Hlaidoms Ulinois gyvento
2454 West 71st Street .
VYCHJ CHORO KVYKA
bei klubai turėjo bankete savo
jai prViėlcte 30 centų mokesčiams
jie pagalvos, jeigu mes čia — lais mas.
Tai.: pirm., aatrad.. ketv. tr
statos.
DR. K. A. JUČAS
Chicagos vyčių choras nusam voje Amerikoje, pralaimėsime ko
IHIIIIIIHHI*
M kr f-7 — i
.Buvo paruoštas skanus lietu dė autobusą vykti į dainų šven vą dėl savo parapijų. Tie Zapa
DERMATOLOGIJA
TeL ofiso PB 0-0446
viškas maistas. Vyriausia šeimi tę Toronte. Vieni cnoristai fl už racko klausimai, buvo atsakymas t, MuniMinniitnmnns
vpMmiiiniffHimiiiiimittimiinii'CHIRURGIJA
E
ninkė buvo K. Brazienė. jai pa pildyti negali, todėl kviečiami ir vyskupui, kai jis teigė, jog tauti
6214 No. vTesters A veooe
F. C. WMSKIHtA$
dėjo K. Petrulienė, P. Kloviškie- kiti lietuviai vykti kartu su cho n ė s grupės nyksta.
1092 No» Wess0ra Aveuoe
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
TeL atsakoma 12 valanda
8107 West 7Tst Steses
xiė, G. Laurinaitis ir S. Klatt. Sve ru. Nuo vyčių salės, 2433 West
Valentina Černiauskienė prašė
Valensom 1-4 vaL posUL
— 581-4805
čiai džiaugėsi jų geru patarna 47th Street, autobusas išvažiuos lietuvių nelyginti su tomis tauty
Atvyks i CnJcagą. seužmiiskite aplankyt) DRAUGO
E
Tred. tr iestad. pasai
v i m u Buvo Ir skanių gėrimų. bfrželio 30 d. 10 vai. vakarą. At
bėmis, kurios atvažiavo geresnės
Ofs teL 5894196;
Prie atsigaivinimo dirbo L TraŠ- gal į Chkagą iš Toronto išva
duonos ieškoti. Lietuviai neieško
Asteriko* Sa«rria1 tapai
Coicagoje
beveik
|
kelis ir A Zakarka.
DR. METRAS HI0RA
DR. FERD. VYT. KADRAS
žiuos liepos 3 d. 10 v a i ryto. Vie jo pažadėtos žemės ar geresnio gy
tari ffssW«.
GYDYTOJAS
TR CHIRURGAB
nam
asmeniui
į
Torontą
ir
atgal
Kaip tr kituose parengimuose,
BENDROJI MEDICINA
venimo, jie atvyko čia viską pa =
BOdami CbJcsgoJe, aptaškykite Jssų ssraj draugi
1407 Ssv49th OasBt. Oteera, ffl.
taip ir šiame, buvo platinami do kaštuos 36 doleriai. Reikia skam likę, jie atvyko 8 a , nes kito pasi E DRAUGĄ, kur galima pasirinkti knygų ii didžiausio Amerikos rinkinio
VaL: pirm. sntr^ ketv. te peastt
10-12 b? 4-7
vanų paskirstymo bilietai. Dėko binti telefonu J. Aukščiūnui 254- rinkimo nebuvo. Pabaigoje prašė
visi leidėjai ptetiss knygas per DRAUGĄ. Atvykite
2-7; ssitsdlenlw1a pagal susitsrbną.
trse. Ir
tą knyga, kadi sesnal norėjote Jsigyti
ti reikia už tai J. Zakarkienei E. -0743. arba po šeštos valandos "nenutautinkit mūsų".
į
rankas,
pnrli&ftstt*
tr
fdtjkjnsify.
ar
norite
pirkti
Rogers, T . Strolienei. A RaubiŠ- vakare S. Cepni, 268-9282. Tuo
Vytenis Darnusis klausė vys
Iciui ir M. Kasper. Laimėjimus autobusu važiuojantiems bus už kupo, kokios įtakos turės Šios pa
Be to, galėsite pssjriastf koki dalykelj ii eit esančių rankdarbiŲ ar
keramikos! Pa<drtaakiass tDaai dideL.*
pravedė A Mockus ir T. Lauri sakytos ir nakvynės Toronte. rapijos sprendimas arkivyskupui?
,f
Tuo pačiu autobusu Toronte bvs Dar pažymėtini jaunosios kartos
naitis.
DRAUGA5. 0)01 W. «?* ***#, O s c i p , VL OMs,
•Kai *n&m jrfenge i ?a!e, prie palaikomas susisiekimas iš vie- atstovai, kurie aktyviai dalyvaLU
duf* į*os pasitiko A Mockus, K. nos vietos į kitą.
E. 9. f v o d*ska»?ose; Algis Rugienius
lfWHtfWM<fM?<!WTyiJ?MlĮŽl!!!M!t!??^IIt">
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Į B o IftKfca Sovietų sąjungos vJr- \ « *
MOKSLINIŲ TYRIMŲ
šiniruui ir ji pasKieiceme per
OBJEKTAI
LB Kraštų valdybas po JAV, Ka
nadą, Angliją, Australiją, val
Plikos pelės — tai normalių
džios pareigūnų tarpe. Politinės baltųjų laboratorinių pelių at
Pokalbis
su
Pasaulio
Lietam*
Bendruomenes
izdnrmhi
K.
Btckuza
Niekada nebuvo nei mūsų, nei na kandžiai, bet ne daugiau kanveiklos darbams išleidome 2.000 maina. Keistas šių penų savy
khų kraštų literatūroj per daug džiais žodžiais, kaip pats knygos
bo ir lėšų pareikalavo, talkinant dol. PLB valdybos kadencijai bai bes nulemia vienas recetyvinis
JURGIS L4NUŠAITIS
Pasaulio lietuvių bendruome
rašytojų, kurių raštuose suskam- autorius rašo, vieną knygą. Tuoj
suorganizuoti III PLJ Kongresą giantis paskutinis rūpestis yra P genas. Šios pelės visiškai ne
bėrų linksma gaida. Priešingai, mėnraštyje atsirado dviejų gar- nė laisvajame pasaulyje įvairio
Pietų
Amerikoje. Dėjome pastan LB V seimas, kuris įvyksta liepos turi plaukų, yra rausvos, nepa
se srityse atlieka daug reikšmin darbams ir lėšų. Mūsų valdybos
tiek mūsų kitų, sakytume, viso bių po septyniasdešimt pengų darbų. Jiems įgyvendinti rei kadencijoje PLB veikla žymiai gas sudaryti atmosferą, kad jau 1-4 d.d. Toronte, Kanadoje. Sei prastai jautrios temperatūrai,
pasaulio rašytojai daugiau rašo kerius metus atšventusių kūrėjų
kia daug pinigų. 'Kaip visa tai sustiprėjo, kontaktas ir kultūri nimas jaustųsi patys esą aktyvūs, mas pareikalaus apie 16.000 do o svarbiausia — neturi čiobria* apie skausmą, priespaudą, sun- straipsniai Aiškų autoriai pu- vykdoma, klausiame PLB iždinin
niai ryšiai su Kraštų bendruome kongreso organizatoriai ir bend lerių.
liaukės. š i liauka, vienas pa
kius žmogaus pergyvenimus.
santro šimto metų svoriu užgulė
Lietuvių bendruomenės min
ką Kostą 'Dočkų,
nėmis išsiplėtė į visus kontinen ruomenės nariai, o ne nuo
grindinių limfinės sistemos or
Suprantama, kad negali kure- jaunuolį. Ne visada senatvė yra
šalūs stebėtojai. III PLJ kongre čiai populiarinti ir nuolatiniams
— Pasaulio lietuvių bendruo tus, kur tik yra lietuvių.
*
ganų, joms nustoja augti em
jas užmerkti akių ir nematyti tiesa ir ne visada jaunystė yra menėje Jums šioje kadencijoje
palaikyti
Talkinome visiems pagal išga sui parama siekė apie 35.000 dol. tarpusavio ryšiams
skaudžių ir sunkiai sprendžiamų klaidinga.
tarp Lietuvių bendruomenių ki brioninio vystymosi etape. Be
buvo atitekęs lėšų telkimas ir ju les ir finansiškai
Pokongresinei
PLJ
sąjungos
to, jos neturi limfocitų. Tai
problemų, tačiau per dažnai peMūsuose dažnai pakalbama, tvarkymas. Kaip šią problemą iš— Darbų sritys plačios, tad iš veiklai remti ir IV PLJ kongreso tuose kraštuose, leidžiame Pasau labai retas atvejis, dėl to tin
v simistinė gaida skamba kūrė- kas bus, kai mūsų nebebus. Be sprendėte aplamai?,
kur PLB tiem darbam vykdyti parengiamiesiems darbams (vyk lio Lietuvį. PL prenumerata že ka daugeliui imunologinių tyri
jų raštuose. Daugelis jų aiškinasi, abejo, kiekvienas lietuvis yra
— Lietuvių bendruomenės iž gauna lėšas?
dyti Vakarų Vokietijoe PLB val ma ir iš jos verstis neįmanoma. mų, — sako mokslininkai. Mat,
kad gyvenimo realybė yra sunki, svarbus, bet, kai nebebus vyrės dininko pareigos nejučiomis pasi
— Pagrindines PLB valdybos dyba išleido apie 13.000 doL Laukiame, kad Pasaulio Lietuvio jos neturėdamos limfocitų, ku
kad nėra jokio reikalo to niųjų, atsiras jaunesnių. Jei ir darė lyg ir nuolatinis darbas. Tas
iždo pajamas sudarė: JAV LB Švietimo srityje daug dėmesio sky skaitytojai ir toliau jį remtų au
rie atlieka vadinamąją imunolo
slėpti, kad reikia dalykus matyti maža jų kokiame nors organiza- pareigas einu beveik dvidešimt
apylinkių valdybų tautinio soli rėme Pietų Amerikos jaunimo komis ir straipsniais. Tikime, kad
ginę priežiūrą, jos neatmeta per
aiškai ir realiai, be jokio dirbti- ciniame vienete, kai reiks, atsi- metų. Teko dirbti įvairiose LB
darumo įnašai; šiek tiek jų at lietuvių kalbos atgaivinimui. PL, besikeičiant jo formai ir tu
Pa
. .- nio optimizmo. Bet blogiausia, ras daugiau, nors niekas neteigia, valdybose. Pradėjau Cicero apy siunčia ir atskirų Kraštų valdy Siuntėme švietimui reikalingas riniui, ir toliau tobulės. Pasaulio sodintų svetimų audinių.
kad kai kurie žmonės ruo- kad jaunimas turi būtinai pasi- linkėje, vėliau Vidurio Vakarų bos; prenumeratos mokestis ir au knygas, mokymui
sak
specialistų,
joms
galima
Lietuvio
penkerių
metų
išlaidos
priemones,
šiasi juodai dienai kasdien ir jie laikyti senimo įgyvendintą veik- apygardoje ir JAV Krašto valdy kos Pasaulio Lietuvio išlaikymui; skyrėme stipendijas, siuntėme siekia daugiau kaip 50.000 doL persodinti net žmogaus audi
niekada nebeturi laiko džiaugtis los formą. Kiekvienas metas iš- bose ir dabar PLB valdyboje. Pri JAV Lietuvių fondo ir Kanados talkininkus mokytojus. Ruošėme
—Dabar visi mūsų veiksniai nius, taip p a t įskiepyti žmogaus
. šios dienos saule Blogiausia, kad šaukia ir skirtingas veiklos sąly- siimdamas šias pareigas žinojau, Lietuvių fondo aukos, išimtinai mokytojus Pietų Amerikos litua savo veiklai lėšas telkia atskirai. navikų audinils ir juos auginti.
pesimistai savo pesimizmu tam gas, todėl nereikia manyti, kad, kad turime darbingą valdybą ir, skiriamos švietimo reikalam už nistinėm mokyklom, atsikviesda- Dėlto kyla ginčai, nesutarimai. Persodintieji slidiniai nekeičia
tikra prasme slegia ir tuos, kurie jei vienos ar kitos organizacijos kad reikalui esant, visi kartu Amerikos ribų; pavienių asmenų mi juos į JAV mokytojų kursus. Gal turite planą, kaip šią proble savo struktūros ir lieka tokie
dar turi kiek optimizmo. Mažiau forma kiek pasikeis, tai jau visa dirbdami surasime lėšų supla- aukos; skelbiamų vajų aukos spe Švietimo reikalam išleidome apie mą išspręsti.?
patys jautrūs vaistams,
kaip
svarbu, kai tie pesimistiniai nu- veikla sustos.
ir
žmogaus
organizme.
Tos
sa
nuotiem darbam įgyvendinti
cialiem uždaviniam vykdyti, pvz., 17.000 dol
— Apie šią problemą daug kal
siteikimai lieka privačiuose poSuprantama, kad1 svarbiausia
vybės ir y r a svarbiausias pli
Be to, iš buvusios valdybos Jaunimo kongresai ir kit pajamos.
Kultūros srityje pagrindu lai bama ir daug rašoma, tik nieko
kalbiuose, bet blogiau, kai peši- žmogus, mūsų atveju — lietuvis, perėmiau finansus, sakyčiau, ga
— Kokius darbus ir kokiomis
nedaroma. Tokio plano, kuris kųjų pelių privalumas: su jo
mistinės nuotaikos suskamba ko- Jeigu jų nebus, jei jie nutaus, jei na gerame stovyje, taip kad pra sumomis PLB valdyba yra fi kėme kultūrinį savitarpio bendra patenkintų visus veiksnius, deri mis galima tyrinėti ne tik žmo
kių nors susirinkimų metu.
nebesidomės lietuviškuoju gyve- dėtų darbų tęstinumas buvo už nansavusi savo kadencijos metu? darbiavimą su atskirų kraštų nant lėšų telkimo problemas, ne gaus navikinius audinius, bet ir
bendruomenėm. PLB valdybos
*
nimu, veikla sustos. Bet nereiku tikrintas. Naujoji PLB valdyba — PLB valdybos darbo lau
lėšom talkininkavome, siųsdami matau. Visi žinome, kad tarp- bandyti priešvėžinius prepara
Žinoma, tenka sutikti su kure- manyti, kad su mumis jau ateina turėjo laiko paplanuoti naujus kai yra platūs. Be organizacinių į kitus kraštus meriininkų viene veiksninė įtampa mūsų išeivijos tus.
jais, kad žmogus realiame pašau- viskam galas. Suprantama, daug darbus ir tu darbų realizavimui darbų jai rūpėjo lietuviškas švie tus, literatus, solistus, mokytojus. gyvenime nėra nauja.
Ji jau
Šiuos vertingus eksperimen
ly vis turi ko nors bijoti, vis turi kas mažėja tačiau dar nereiškia, lėšų telkimą. Pirmenybę teikė timas, kultūra, Lietuvos laisvini Rėmėme ansamblių išvykas. Ska seniai rusena ir neatrodo, kad tu
tinius
gyvulėlius galima augin
netikėto, dažniausiai nemalo- kad jau jokios išeities nebėra, me Jaunimo, kultūros ir švieti mo akcija, jaunimas, spauda tinome ir gaivinome begęstančią rėtų tendencijos gesti. £jo metai,
naus laukti. Baisu infliacijos, ne- Mes matėme, kaip istorijos bėgyje mo sričių darbams. Juos planin Bandėme talkinti visiem pagal kultūrinę veiklą Pietų Ameri keitėsi veiksnių sudėtis ir vadų ti, tik sudarius specialias sąly
darbo, artričio, vėžio, sklerozės, buvo įvairių posūkių ir kaip Lie- gai vykdėme, surasdami tiems turimas išgales. Daugiausia dar- kos valstybėse. Kultūrinės veik veidai, tik nesikeitė tarpveiksni- gas. Dabar daugelyje pasaulio
laboratorijų kuriami specialūs
širdies smūgio, baisu auto nelai- tuva ir lietuviškoji veikla stovėlos garvinirnui bei palaikymui iš nės įtampos bangavimas. Kartais
plikosiom pelėm aumių, baisu, kad vaikai nenueitų jusi ant bedugnės krašto, vėl atsi- paslaugų" srityje ir tuo pačiu iš duoda paprasčiausios kultūros ir PLB iždo išleidome apie 13.000 tas bangavimas aprimsta nuty vivariumai
^ mokslmiams t ^ a a M
duoda
savo
piktą
valią.
Visiems
išsiauklėjimo stoką. Toks nekultū dol.
šunkeliais. Žmogaus kadienybė gaudavo.
la, bet ir vel Vasano 16-tos lesų ^ ^ ^
^ ^ ^ ^
^
esanti pilna baimių ir tai nedaug
Niekas netampa senu nuo iš- yra žinoma, kad joks kunigas ne ringas elgesys yra ir grubus nusi
telkimo
proga
iškyla.
Tokia
pa
Politinėje
srityje
dirbome
ten,
gali savo kunigiškų paslaugų su
prieš žmoniškumą ir są
teteikia galimumų entuziazmui, gyventų metų skaičiaus, kaip tei- teikti jų nepageidaujančiam žmo kaltimas
kur kiti veiksniai nesidomėjo, dėtis tęsėsi per paskutinį dvide
žines laisvę.
Komercija
teikia žmonėms gia gen. McArthur, žmogus su gui, nei sakramentai, suteikti jų
net bandė užgirti ar pateisinti šimtmetį, tokia tebėra ir dabar. teities veiklos planai ir tų planų
Anykščių
rajono
laikraščio
"Ko
įgyvendinimui reikalinga sąmata,
jaugiau vilčių, reklamuodama sensta tik atsisakydamas savo i- nepageidaujančiam asmeniui, netu
darbas" korespondentas daromą lietuvių tautai skriaudą Kol kas neatrodo, kad būtų įma nurodant iš kur lėšos turėtų agaminius, teigdama, kad tą vai- dealų. Metai tegali suraukšlėti rėtų jokios vertės. To nežinodamas, lektyvinis
savo straipsnyje norėtų uždrausti tarptautiniame forume. Siuntė noma suderinti lėšų telkimo teiti į PLB iždą. Reikia tikė is,
gydamas būsi stipresnis, kad tą odą, bet atsižadėjimas savo sieki- Anykščių rajono laikraščio kores kunigui Juozui Januliui susitikti me protesto telegramas Helsinkio klausimą, patenkinant
visus
pondentas su savo kaltinimais ku
gerdamas atsigaivinsi, kad vilkė- mų įrėžia raukšles į pačią sielą, nigui
su
jaunimu
ir
su
vaikais.
Jis
pyks
veiksnius.
Tačiau
negalvoju,
kad kad PLB valdybos finansiniai
konferencijos metu. Raginome vi
Januliui pilnai patvirtino vi
damas tuos drabužius jausiesi Mes esame tiek seni, kiek esame sus teisėtus Anykščių parapijos ta, matydamas, kad moksleiviai už sų kraštų LB valdybas organizuo- atskiras pagrindinių institucijų negalavimai šiame seime bus
nuodugniai aptarti ir teigiamai
eina pas kunigą pasižiūrėti televi
linksmai T ų optimistinių rek- kupini baimių, ir tiek jauni kiek vikaro nusiskundimus.
ti protesto telegramų siuntimą lėšų telkimas yra kenksmingas išspręsti, parūpinant jos veiklai
zijos
laidų.
Taigi
nesame
kultūrin
lamų kritikai teigia, kad nereikia turime vilties,
"Kolektyvinio darbo" korespon- goje, 20 amžiaus Lietuvoje, o pra gyvenamo krašto vyriausybėms. | mūsų visuomeninei veiklai ar
tas patvirtina, kad Anykščių cent ėjusio šimtmečio vergvaldžių kolo
manyti, jog ir tavo žmona taps
*
teigti, kad nuolatines pajamas.
Atspausdinome
anglų
kalba
lieĮ
vienybei.
Norėčiau
tokia pat gražuole, kokia vaizMūsų smirinldmuose, svars- rinėje ligoninėje iš tikrųjų yra pa nijoje. Tikintieji pasauliečiai ir ku tuvio rezistento Antano Terlec- į gal būt, net ir naudingas, tol kol
— Konkrečiai, kiek pinigų reik
ligonių teisės. Jis sako, nigai taip pat yra žmonės, kurie
:
duojama siūlomoj pirkti naujoj tant kokias problemas, reikia žiū- žeidžiamos
pripažįstama lairvas aukotojo ap- tų vieneriem metam, kad PLB
kad čia kunigui yra leidžiama pri
mašinoj, bet tas optimistinis rek- rėti į viską realiai tačiau nerei- eiti tiktai prie mirštančių arba turi teisę išreikšti ir ginti savo ^isisprendimo
principas remti tą į valdyba galėtų atlikti bent bū:itikinimus, kurie turi teisę laisvai
lamos šauksmas tam tikra pras- kia, kaip kai kurie rašytojai, ; sunkiai sergančių ligonių. Bet jau bendrauti
vęiksnį,
kuris
aukotojo nuomtfne į niausius darbu:?
su kitais žmonėmis. Ku- j
me yra malonus.
viską žvelgti taip realiai, kad ne vien šis apribojimas "mirštančiais" nigai turi teisę nevaržomai atlikti Į
yra tos paramos vertas. Laisvo
— Patirtis rodo, kad vienerių
suprantama, kad tai nėra labai beliktų jokios vilties. Daug buvo ir "sunkiai sergančiais'' yra pažei savo pašaukimo pareigas ir laisvai
apsisprendimo
principas
yra
pati
veiklos
metų plano, apiman
dimas kitų tikinčiųjų ligonių teisės
reikšminga, mums svarbiausia, didelių veikėjų, mes pastatėme ligoninėje pasinaudoti kunigo pa bendrauti su žmonėmis.
demokratiškiausia apraiška mū čio švietimą, kultūrinių ryšių pa
kad mes liktume optimistai savo jiems knygomis, atsiminimais ar tarnavimu.
sų visuomeniniame gyvenime ir laikymą ir paramą PLJ sąjungai
"Tarybiniai darbuotojai" ir ate
kovoje už išsilaikymą ir krašto granito paminklus. Mums atrodė, Ši teisė priklauso prie religinės istai mokytojai Anykščių "Kolek
kartu įneša tam tikros dinami įgyvendinimui
reikėtų
apie
laisvę, kad nepradėtume pasi- kad be jų nebebus įmanoma nie- ir sąžinės laisves. Šią teisę tikin- tyvinio darbo" korespondentui yra
kos - konkurencijos į mūsų be- 40.000 dol. Tai didelė, atrodo,
suma, tačiau investuotas kapita
snūduriuojančią veiklą.
duoti dar nepralaimėję. Nuolati- ko gero atlikti, o tačiau gyveni-1 tiesiems Ugoniams pripažįsta visų ta turtingųjų vergvaldžių kasta,
kuri nepriima jokios kritikos ir jo
Ir
las užtikrintų lietuvybės išlaiky
—
PLB
seime,
be
abejo,
iškils
niai teigimai, kad visa tuoj baig- mas eina toliau. Nereikia susi-j kultūringų kraštų įstatymai.
kių reikalavimų. Jiems vieniems
j
komunistų
valdomuose
kraštuose,
| ir PLB lėšų klausimas. Ar turite mą išeivijoje, ugdytume jauną
sis, kad vaikai nemoka lietuvis rinkimuose ir suvažiavimuose, Į kaip Lenkijoje, Rytų Vokietijoje, tėra prieinami laikraščio puslapiai.
paruošę tuo klausimu savo siū sias kartas Lietuvos laisvės kovai.
k a i kad pritruks veikėjų, kad kalbant apie ateitį, jos nurašyti, ĮVengrijoje, Čekoslovakijoje, niekas Anykščių rajono laikraštyje kuni
go
Juozo
Janulio
straipsnio
ar
dis
Nuo finansinio pajėgumo pri
lymus.?
baigiame susiniveliuoti, vienas žvelgiant į salėje susėdusia vyres- nedraudžia kunigams lankyti ligo
kriminuojamų
tikinčiųjų
atviro
pa
— PLB seime bus duota pen klaups ir PLB valdybos būsimoji
kitą sunaikinti rietenomis, turi niųjų, gal net labai dominuojan- ninėse sergančius tikinčiuosius ir
sisakymo
niekas
dar
nematė.
kerių metų išsami PLB veiklos veikla
tam tikros tiesos, tačiau nebeti- čią savo skaičiumi grupę. Ta da- jiem suteikti religinius patarnavi Anykščių liaudies deputatai ir ko
mus.
apžvalga, atlikti darbai ir tų dar
— Dėkojame šiam uoliam PL
kėti ateitimi reikštų visos mūsų lis jaunesniųjų, kuri yra salėje, Trukdymas tikintiem piliečiams munistų partijos komitetas tikin
bų įgyvendinimui išleistos su B iždininkui už pareikštas min
veiklos pabaigą. Laukti, kol visa gal savo skaičiumi ir nebus gau- ligoninėje pasinaudoti religiniu ku čiųjų piliečių visai nelaiko liaudimi
mos. Taip pat bus svarstoma a- tis.
savaime išsispręs, be jokios kovos si, bet jos darbai gali būti dides- nigo patarnavimu visų pirma iš- — nelaiko žmonėmis.
ir vilties, yra nepateisinama.
ni ir sėkmingesni Vienas kranas
Viename susirinkime vyresnie- daugiau pakelia negu šimtai
Tada ji buvo penkiolikos ar šešiolikos metų (kas sada skambinti patiko. Muzika jai buvo pramoga ir
ji skaičiavo, kiek jų veiklai beliko rankų. Gali atsirasti naujų galiten tiksliai beprisimins?), šventės. Madame, pianino paguoda; vėlesniuose metuose — tikras džiaugsmas ir
laiko. Dešimt, penkiolika metų, mumų ir naujų paskatų. Supranmokytoja, išrinko ją, vieną iš pačių geriausių savo pri palaima. To kaimyno komplimentas, ir jo aiškūs jaus
o toliau, esą, jau bus baigta. Ta- tama, yra organizacijos, kurios
vačios studijos mokinių, skambinti viešame rečitaly. mai bei dėmesys jai padarė nemažą įspūdį. Išvažiuo
čiau tame pačiame susirinkime skirtos mirčiai, jos nebegali pasiStudija didelė, tų "pačių geriausių" buvo nemažas bū damas į frontą, jaunuolis laiškeliu išpažino jai meilę;
buvo bent tuzinas asmenų, netu- pildyti dėl savo išskirtinės sudėRomanas
rys, ir jiems leista atlikt vos po vieną dalyką. Jai "Po- o kai jis po metų buvo trumpam stabtelėjęs pas tėvus,
rinčių keturiasdešimt metų, ir ties, kaip pvz. savanoriai, bet ir
lonaise" geriausiai patiko; ir jos pačios skambinimas Marianne jau ruošėsi ištekėti už kito. Ji visada tikėjosi,
ALft RCTA
juos toks teigimas nuliūdino ir jos neturi skelbti pesimistinės 18
geriausiai patiko— Ji nieko aplink nejuto, — vien sa kad jis nesiteiravo, ir kad niekas jam nepasakė, kai
supykdė, nes jie mažiausia dar nuotaikos, nes ir jų veikla gali
Jis pasisavino, jis pavogė jos geriausią darbo re vo degančius skruostus, ir vien šokinėjančius piano naktį porai valandų aplankė savo tėvus... (Taip, jo
gali darbuotis ketvirtį šimtme- kai ką uždegti ar ugdyti.
zultatą! Jai darėsi net karšta iš susijaudinimo... Dėl klavišus, iš kurių liejosi garsų banga. Ir dabar ji. tar vardas — Anton! Kaip ji galėjo pamiršti!) Paryčiui jis
So. Pamatavimas savo masteliu Reikia, kad mūsų veikloje, šalia tokios neteisybės. Ne, dabar jai nebuvo viskas vistiek. tum įsiklausydama į anuos, blėstančius akordus, šyp išvažiavo į Rusijos frontą, ir niekas daugiau apie jį
buvo ne tik neišmintingas, bet ir kritiško vertinimo, būtų ir opti- Dabar ji pasijuto tos kompanijos darbininke, sunkiai sodama atsisėdo ant paties viršutinio laiptelio. Visa ji nieko nebegirdėjo.Tėvai negavo pranešimo apie Anton
kenksmingas. B kitos pusės savo mizmo, nes mes esame tiek seni
dirbančia, bet apgauta. Apgauta paties savo viršinin matė — kaip veidrody. Visa, rodos, švietė ir skambė mirtį, reiškia, jis dingo belaisvėj tolimame krašte.
tariamų gyvenimo patyrimu ir kiek pasiduodame nevilčiai. Geko, kuris turėtų jai padėti. Ne, nėra viskas vistiek. jo čia p a t dabar, šio kuklaus apartamento prieangy.
I r už to kito ji — neištekėjo. Tai buvo turtingas
, . senatvės autoritetu mes norime rfau sakyti, kad diena yra ne daliIr
suknele
ji
tada
buvo
balta,
perjuosta
plačiu
Neteisybė visada skaudi Staiga jai ta vedėjo knyga,
pirklys, ir jos tėvai tirpte tirpo gauti jį už žentą. Se
užgožti jaunesnių asmenų prasi- nai apsiniaukusi, o dalinai saulėta
raštinė, visas tas niūrus pastatas pradėjo, rodos, dvok mėlynu kaspinu. Plaukus mama susuko iš vakaro, bet nelis išgelbėjo!
veržimus.
Gal tai iš esmės nieko nekeičia,
ti. Ji greitai nusimovė darbo batus, užsidėjo geres ji nemėgo avies vilnos išsipūtimo, ar stačių vamzdelių,
Kaip neklausys tėvų? Toks vargas karo metu,
Neseniai viename mėnraštyje bet tai mus stiprina,
niuosius, užsimetė ant pečių lengvą apsiaustėli ir be tai anksti rytą išvilgę iš iššukavo; buvo tik natūraliai valgyt nebuvo, bombų apdaužyto namo kambariai
studentas parecenzavo, tiesa, gaAL B.
banguoti.
veik bėgte išbėgo.
šalti, jos broliukas nuolat sirguliavo; ėmė šlubčiuoti ir
Ir po koncerto kaimynas (jo vardo, gaila, nebepri tėvelio širdis. I š pradžių tėvo silpną, reumatišką širdį
Tą dieną dovanų Kalėdoms ieškoti nebepasiliko.
Spaudoj ir gyvenime
Tuose mūruose nebebūtų daugiau ištvėrusi nė penkių simena) nedrąsiai priėjo ir tyliai, tik jai, pasakė: jie laikė visos šeimos laime: į frontą nepriėmė, nes ir
minučių.
"Marianne, tu taip gražiai atrodai! Ir taip gražiai kariuomenės apmokymuose niekada nebuvo buvęs. Ir,
skambinai!
deja, deja! Baigiantis karui, ne tik tėvui, bet ir seneliui
Labai pamažėle kopė prieangio laiptais aukštyn,
Išraudo iki ausų. Net nepadėkojo, nors buvo pa teko eiti į "nacionalinę gvardiją". Tenai tėvas, su pa
ir
jos
mintis
ėmė
supt
"polonezas".
Vakaris
vėjas
pertenkinta.
Jis gal buvo jaunesnis, nes ji, nei jos klasės triotizmu gindamas "Faterlandą", kasdamas apsaugi
mitettd,
kad
jų
organas
vikaro
Anykščių rajono komunistų par
tijos komiteto ir to paties rajono puolimui paskyrė trečdalį pusla dvelkė drabužius, pakėlė klostyto sijono kraštą, suvėlė mergaitės, į jį nekreipė dėmesio, nors buvo gražus nes sienas prieš artėjančią, supančią jų miestą, alianliaudies deputatų tarybos organe pio? Ogi nieku kitu, kaip savo ku plaukus, ploną apsiaustėlį perpylė vėsa. Ant aukštų, berniukas.
tų kariuomenę, sukrito ir nebeatsikėlė. Širdies gyvybė
*TColektyni8 darbas" sausio 14 d. nigišku pareigi atlikimu. Kaip iš senamadiškų batelių klaipėsi kojos, linko keliai, ir ko
Kitą kartą per tvorą tas pats vyrukas jai padavė išseko.
numery vienas straipsnis paliečia straipsnio matyti, kun. Janulis uo
Senelis suprato ir atjautė šeimos skurdą. Turtuo
temą. prie kurios komunistines liai ir nuoširdžiai patarnauja vi jų pirštai siaurose batų viršūnėse tirpo ir diege. Li puokštę gėlių. Tada ji paraudo, o jis, nieko nesakęs, ap
lis pirklys, nuolat vis dar turtėjas iš karo pramones
•pandos korespondentai nuolat siems sveikiems ir ligoniams, jau pant paskutinėm pakopom, liemuo suposi grakščiai, sisuko ir greit dingo savo namų duryse...
Marianne atsirėmė alkūnėmis į kelius ir delnais pa bei juodųjų rinkų, apsukrus, prityręs senbernis, ste
grižta, kaip prie kokios dideles ak niems ir seniems, suaugusiems ir et sviro rankos ir galva. Rankos, prikilojusios sunkių
tualijos. Ta nuolat pasikartojanti vaikams. Laikraštis rado, kad ku lempų, trynusios ir šveitusios, atžymėjusios smailu rėmė veidą.
buklingai išsisukęs (ar išsipirkęs) iš kariuomenių, gal
tema — tai kunigų puolimas ir nigas Janulis "norėtų prasibrauti pieštuku skaičius, kilojusios dėžes, išsitampiusios ir
'Mano širdis užsitraukė kieta pluta", — mąstė ji, būtų buvęs stipriu globėju Marianne ir visai šeimai.
juodinimas. Sj kartą atėjo eilė { Anykščių centrinę ligoninę ir sa nusmilkusios, — vos laikė plataus krepšio pavidalo — "kiek nuo to laiko pergyventa!"
Jis įkyriai meilinosi jaunai merginai ir plonu liežuviu
Anykščių parapijos vikarui kuni vo paslaugas suteikti ligoniams,
"Taip
gražiai
skambinai..."
rankinuką.
pliauškė Įvairius pažadus būsimai uošvei, nė aguonos
gui Juozui Januliui.
nors šie tokių paslaugų ir nepra
JI
mėgo
pianino
pamokas,
mėgo
(vėliau)
prasėdėti
Tarpais padvelkdavo švelnesnis vėjas, ir sugrįžda
grūdu dar nepadėdamas, kol Marianne tikrai nebuvc
Kuogi Sis jaunas kunigas nusi šo." Tokiu kaltinimu "Kolektyvinio
valandas
prie
savo
nedidelio
pianino.
Ji
tikrai
nežino
pasižadėjusi.
vo
į
mintis
"polonezas"...
I
r
sugrįždavo
į
jos
mintis
kalto Anykščių rajono liaudies de darbo" korespondentas išduoda sa
jo,
ar
gerai,
teisingai,
ar
gražiai
skambino;
bet
jai
vivo
visišką
ifftoraaeiją
*kuairiikų
jauny**.
putatam Ir komunistų partijos ko(Bus
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 197S HL Mržeiio jaea. 1 d. parapijos Kultūros centre suvakai- į iUjuiiaaeuu kovojo dėl Martyno
ne Hrutes Pukekričiute* trtjų palikimo.
veiksmų dramą "Palikimą". Salė
Inga Tumienė* Martyno duk
je buvo apie 350 žiūrovų. Nepa ters Irenos Grigaitiene; vaidme
sakyčiau, kad tai butų labai dė- nyje, >pač stipri buvo nupasako I&NTJOMOJAMA — FO& BKNT
Iking&s veikalas pastatymui, nes dama savo nedalią dėl trumpes(Atkelta iš 2 psl.)
.bandyti dovanomis perpildytame labai ilgi dialogai. Mintys gilios, nės kojos č i a ji susilaukė daug, RNUOM. prie vienuolyno 5 kamb.
problemos didelės ir reikalauja publikos simpat^ų, o ne vienam butas Skambinti iki £ vaL popiet
kad buvo gautas arkiw<;kuT>o lei-i ~ •' „. .
.,.
tek*. — 4S4-8832.
fe~«
Gegužine prasmes tuoj po pa daug pastangų iš aktorių, kad vi gal ir ašarą išspaudė. Jos šlubudimas crorv
statyti ir kufcvsmj centrą
Be to, jis paskyrė 100,000 dol. kul maldų, programa bus 3 vai. p.p., sa tai suprantamai ir įtikinamai mas buvo gana ftjkinantis, todėl
jos gobšumas dėl tėvo palikimo
tūros centro statybai.
o dovani] pasiskirstymas (kelio perduotų žiūrovui.
NORI PIRKTI
Veiksmas vyksta Martyno Vai- kažkaip nesiderino. Jos dikcija ir
Didinga defiStacfjos šventė įvy nės į Las Vegas ir Torontą) —
čio sodyboje, Beržore, kažkur Vis- gi gana aiški, tik gal nereikėtų Ieškau pirkti senus medinius
ko 1973 m. rugsėjo 8 — 9 d., da 5 vai. vakaro.
kalbėti nusisukus nuo publikos.
gamintu* prieė 1930 m.: Komodas,
lyvaujant arkjvvsk. J. Desrden.
Tikimės, kad birželio 4-tą die consino valstijoje Sekminių die
Rasos ZeleRytės
perduotas stalus, kedro skrynias, kėdes. t. t*,
ną.
Algis
Žaliūnas
vykusiai
iš
Mišias atnašavo vyskupai V. Briz- ną pasitaikys puikus oras ir ga
Martyno slaugės Vaivos Stankū "Oriental" kilimą, už prieinamas
gys ir An. Deksnys, koncelebravo lėsime linksmai pabendrauti sa sprendžia dekoracijų klausimą.
naitės •vaidmuo buvo gana nuo kainas. 31^891-3334
11 lietuvių kunigų. Nepaisant vo parapijoje. Laukiame dalyvau Žiūrovų dešinėje matome sody
širdus ir saldus. Ji buvo nuošir
kad mišiose dalyvavo arkivysku jant visų Detroito, Windsoro apy bos gyvenamas patalpas — sve
di
Martyno slaugė ir blaškėsi
pas ir nemažai amerikiečių kūni linkių lietuvių. Pasikvieskime j ge- tainę, o to kairėje — puikų ber
W90HJL%IfW>U8
tarp
pasiputusio puikuolio Mar
gų, pamalei
-1 gužinę ir amerikiečius draugus, žyną, Martyno pasididžiavimą, tyno žento Bruno \r sūnaus Euha. Pamaldose dalyvavo daugiau i nes šitokioje pramogoje visiems nes Jis atvažiavęs į Ameriką, banIMlUlIlIHHINIIIIIHmfHIIHIItHIUfllUim
kaip 1.000 I
Į, kurių eiedo- į nenuobodu ir yra kas veikti, kar- dė čia atkurti dalelę Lietuvai S^ifaus. Buvo atvira. Gal tas jos
nuoširdumas - ir švelnumas ne
jimui vadovą, -y Pranas Zaranka. i tu paremsime finansiniai savo pa- Jarn tai dalinai pavyko, nes vis
Etie tiklričiųjų dvasinio pakėii- rapijos planus toliau vykdyti Kul kas kaip tėvynėje, tik, anot jo leido jai garsiau ir aiškiau kalbė
ti, nors kalbėjo neskubėdama.
mo. prisidei j f\ n p
-raonai. so- tūros centro įrengimus bei pa paties, truko lietuviškų lakštin
Publika, kuri negirdėjo, ką ji sa
galų čiulbėjimo.
Apdraustas perkraustymas
listas smuikininkas, trimitų ir pa puošimą.
ko, neišgyveno ir jos nuoširdumo.
našių
instrumentų
orkestras.
Įvairių atstumų
Mano nuomone geriausias ak
MOTERŲ SĄJUNGA
Sią dramą savo tvirta ranka
Tai įvyko šeštadienį.
torius šio»e dramoje buvo Yln- režisavo Dalila Maekialienė. Jos
TeL 876-1882 arte 8764906
Moterų sąjungos 54-toji kuopa j c ^ Dovydaitis, ' KUr i s s ^ o ser- artistai daugumoje dar gana jau
Sekmadienį pamaldose dalyva
iiiiiiiiiiiiitiniiiiiiiuiuuuiiiiiiumtiiiHiti
vo apie 700 lietuvių. Be to dedi- * T ia nuoširdžiai įsitraukusi į pa- j g a n č i o tėvo rolę atliko pasigerė- ni, tačiau ji sugebėjo juos išmokacijos šventės m?tu buvo bendri «P^os darbą. Ji nuolat visur I tįnąk Jis buvo įtikinantis, Gal tik
kyti kalbėti beveik be akcento. Hlt»tUtll!l!Hini!lilllfl!Hlinmill
įreifanHriai
J.->č*nr}if>ni
nar»ke>*-a<: ' tekina.
t" Kiną Jų energinga pirmininkė pačioje pabaigoje, kada savo sū
užieandžiai. šeštadienį
banketas,!
M. A. š I M K V S
Anot jos pačios, tie kurie perėjo
o sekmadienį po pamaldų b u - ! H e l e n Tucker padeda organizuo- nui davė paskutinius parėdymus,
^OTAKT FCBI1C
MackiaKenės
lietuviška
mokyk
vo pirmas parengimas kultūrinia-1 ti kepsnius; Sophie Zager paruo- kaip turės tvarkyti ūkį, lyg ir per
IHOOKB
TAX SEBVICK
lą, niekad neužmirš kalbėti lie
me centre — LB apylinkės vai- į šia žinias anglų kalba; Marija Ka- daug atgijo, buvo per daug jud
4269
80.
MapleviYMd,
tol 254-7400
tuviškai.
Taip pat daromi VERTIMAI.
rus, per daug judesių niirštandyba suruošė tautos šventės mi sevičienė gelbsti su programaTaipgi reikia sveikinti režisorę
GOCNTU iškvietimai, pildomi
čiam tėvui.
nėjimą.
Dal3ą Mackialienę, jos padėjėją'
PTLTETTBes PRAJBTMAI Ir
Čia tik trumpa istorija, kaip
Nors ir nedidelę seimiruakės Emą Paugvydienę ir visą Los An-'
kitokį* blankai
NAU1IEĮ1 KNYGNEŠIAI
IIUHf
energirrgai kovojant, galima daug
Rozalijos rolę gerai suvaidino gėles dramos sambūrį už jų ryžtą į
Prieš pusę metų "Drauge" ba- Viltis Jatulienė. Ji buvo paprasta
ko laimėti. Bet ir eilinio lietuvio
gyvuoti ir neuždusti. Jie gyven
buvo nemaži nuopelnai. Buvoįvo įdėta labai trumputė žinutė ir santūri.
VIZITINIŲ KORTELIŲ
dami Amerikos vakariniame pa
aišku, gauti pinigai už nugriau j iš Vakarų Vokietijos dr. Liucijos
Saulius Matas Martyno sūnaus kraštyje, kur yra tik beveik vie
REIKALU
namą bažnyčią — 400,000 dol., Pašaitienės. Ji rašė, jog norėtų Eugenijaus rolėje pirmame veiks na didesnė lietuviška kolonija,
arkivyskupijos paskolos—100,000; įsteigti biblioteką,
kuria ga- m e buvo per daug paviršutiniš veržiasi į Čikagą, Torontą ar Det
dol. ir arkivyskuoiios fonde narą-! lėtų naudotis lietuviai, gyvenan- kas ir. savo ilgus monologus sku roitą. Jų nebaido tūkstančių my
pijos sntaupos —150,000 dol ne-į tieji Vak. Vokietijoje. f šį šau- biai Spliekė kaip iš kulkosvai lių kelionės. Teko nugirsti, kad
Vbttinia kortelių naudojbnaa yn
pastatys šventovės kultūrinio; kimą atsiliepė Detroito Lietuvių džio, todėl daug žodžių ir net iš jie dabar jau tariasi važiuoti net gražuii paprotys. Biznieriai jas pla
centro ir klebonijos. Čia Detroito į Kultūros klubas. Buvo pradėta tisų sakinių nebuvo galima su į X e w Yorką. Taigi nebaisi jiems čiai naudoja. Bet tinka Ir visu luo
lietuviai savo aukomis stipriai pa- susirašinėti su dr. Pašaitiene. Po prasti. Gal ir visi artistai neat keiionė nuo Ramiojo iki Atlanto mų atstovams turėti gražias vteitines korteles
to klubas kreipėsi į PLB pirmi kreipė reikiamą dėmėsi i Kultū vandenyno ir atgal.
rėmė statybas.
Kreipkitės 1 "Draugo" admtala
Dievo Apvaizdos parapijos kie ninką ir prašė duoti kelis adre- ros centro salę ir sceną, kuri vis
Sėkmės jums> los angelieciai, tradją oisasi psnaftolt reftalals
ką
duslina.
Ypač
tai
buvo
ryš
bonas kun. Viktoras Krišciūnevi- į sus iš Pietų Amerikos. Turėdami
tęsti lietuviško teatro tradicijas Busit* patsakjBtl mfisų oatarnavičius rūpinasi ir lietuvybės išlaiky-1 adresus ir norinčius gauti lietu- ku Mato Sauliaus atveju. Antra išeivijoje.
mu. Jis vienoje lietuvių spaudos! vių kalba knygų, kultūros klu- m e ir trečiame veiksme, matyt
Po vaidinimo JAV LB Detroi
konferenci-'oj-e tržakcentavo "Pa-'bas kreipėsi i Detroito visuome- -^įdrąsinęs ar režisorės paskatin to apylinkės pirm. Algis Rugie
storaemiame darbe noriu dirbti nę prašydamas paaukoti gerų tas, kalbėjo aiškiau ir buvo ge nius tarė padėkos fodį ir visiems iiiHiiiiUiiifiiiiiiiiiHuniifiMiuiiuimiim
tik su lietuviais ir tuo prisidėti prie i jau perskaitytų knygų. \ kvieti- riau suprantamas. Tačiau Mato artistams buvo neikta
PACKAGE EJJPftESfc AOKSCY
gėlių
MASUA VOBEDKfr^ft
lietuvybės išlaikymo".
Į mą detroitiečiai atsiliepė teigia- Sauliaus vaidyba sūnaus palai puokštė,
Vytautas Kutkus
Kas didelėmis pastangomis bu- j maL Birutė ir Br. Gimiai paau- dūno rolėje buvo gana gera.
SIUNTINIAI Į LIETUVA
Priešingai atsitiko su Rimantu
Labai pagelduajamon gem rWlm
vo iškovota, dabar visi turime pri- j kofo 56 knygas ir 10 dol. perI prekSa. Maistas 1š Daropoo matiEttn.
Žuku
Martyno
žento
Bruno
Gri
sidėti prie išlaikymo. Todėl visi siuntimui, pulk. Jonas Šepetys —
issos w. «• RC. cttKfKf- ra. sosas.
detroitiečiai (kviečiami ir \Vind- 41 kng., Stasė ir Br. Tatarūnai gaičio rolėje: Pirmame veiksme Vonių, virtuvas ?inkų fa" vandens
TEL. — WA &-ST87
soriečiai) da'yvaukim birželio 4 d. —19 kng. ir 5 dol., ponai Va ]ls buvo dominuojantis, aiškus Šildytuvu specialktai. Virtuves ir • iHnttttiimrti
parapijos šventėje. Visas pelnas liai — 15 kng. ir 2 dol., ponai dikcijoje, užtikrintas vaidyboje. 7ocioe kabinetai Keramikos ir kt.
Glass blocks Sinkos
lieka parapijos ir kultūrinio cent Kvedarai 8 kng., A. Musteikis — Sakyčiau tikras pelkių ponaitis plytelės.
Tačiau
antrame
ir
trečiame
veiks
vamzdžiai
išvalotni dektra. Ga- j
ro reikalams.
30 kng., K. Kupečio 132 kng. per
lite
kreiptis
nuo
7
iki
8
vai.
ryto
^
m
e
jis
palaipsniui
lėkštėjo.
Gal
MtQB
daSktoĮ"Jr tt toU „į,^
Vladas Selenis Osteikas, S L Petrauskas 2 dol.,
arba
po
5
vai.
vakaro.
pavargo ir jį pradėjo kiti domi
diznai ir pilna apdranda.
GEGUŽINĖ — BIRŽELiO 4 D. P. Kripkauskienė — 30 kng. Vi nuoti, nors visumoje sukūrė gerą
SERAPINAS
—
C06-2960
TEL. - W 4 « W S
so buvo pasiųsta 337 knygos.
Žodis "gegužinė"' tikriausiai j 243 knygos i Vokietiją ir 94 į žmonai paklusnu vyrą ir gana į
yra kilęs iš gegu
var- į p j e t ų Ameriką — Argentiną ir
jTafcrt^ prekių
do. nes tada gamta yra pati gra- Į j Umgvaių. I Ameriką — 76 sv.
glaJ Ii mūat} aandSUo.
žfeusfe. todėl ir traukia žmones į į r j Vokietiją—154 sv.
OOSMOS PABGEtS ETPRE88

CLASS'I FIED

DETROITO 2INIOS

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

PLUMBING

M O V I N G

1

LXJTCHMe^ CC^TRACTORS, INC.

KELT PFA-VTED VYRAI

Wanted Dealers:
to UiBtall TMPERIA1. aprayed *»Rooflng- and Roof rej>airB on old aad
oew butldin^s. lt to aieo a trem>en3«ud ent^rgy and insulatlon saver.
Nearly everj- home and tyuildingr *wner can use i t We are only manufacturer tfcat traina how to inat&U
with on tbe jeb traintne by factory
installers. N o fee» of any klnd. We
are only lnterested in selltnp tiiia
roofing and energy sa%in«r matertal
and equlpment that wc
mannfacture. Caa be applied aU year roiind.
Write: Impertel Ctoevoėcaia U c , 4TO0
WisomhidUm Are., Phfla.. Pa. 1*144
or caU
Mr. \Valters, ToB
Free
Vv. l-»00-Sa$-SB04 or 21&-S44-

I E 1 1

TEL. 878-5682
Atlieka įvairios namo ir buto remontus. Dengiame ir taisome
stogus — Apkalame namo sienas — "aidias" — Izoliuojame. Da
žome — Dedame tinas, nutekamneshis vamzdžius — "Tuckpointing" — percementuojame sr^rą. Atliekame visus cemonto darbus.
Taisome porčhis: Dedame naujus stulpus, iaiptus grindis. Pats
savinmkas apskaiclnoja nemokamai

ci]ų labai mėeiorr.cs. Gegužinių BIRUTES P O K E L E V l C i e m
"PALIKIMAS'
programoje būdavo šokią, žaidi
mų, kartais efeorų koncertų, trum
Pirmas Teatro festivalis Detroi
pų vaidinimų, rungtynių.
te buvo pradėtas 197S m. geguDievo Apvaizdos lietuvių para-j žės 20 d., šeštadienį, g.-OO v a i
pija, tęsd?ma gražią lietuvišką;vak. Tą vakarą Los Angeles dratradiciją, birželio 4 a. savo Kie mos sambūris Dievo Apvaizdos
me ruošia gegužinę. Čia bus žai
dimų, jaunimui, rungtynių spor
to mėgėjams, o taip pat progra
ma, kurtoje dalyvaus faunesnieji
Šilainės šckėiai,
vadovaujami
Rusnės Baltrušaitytės, padainuos
Kristina ir Re^na Btitkūnaitės,
matysime ir kirus talentus pasi
rodant Bus galima pasišokti,
DEPAM INU OATES
grojant Rimo Kasoučio orkestrui.
t» A«g«t u
Vyks bingo žaidimas mažojoje
parapiios salėje
Angott 18 lt Scft. 1
*
Kad butų galima pavėsyje pa
ilsėti, kieme b'Js pastatyta didžiu
Sept 0 to Sepc a
lė palapinė Cia gausime ne tik
SeoC 22 • Sopt. M
alaus atsigerti, bet taip pat ir
skaniai pagamintų užkandžių,
Sepc 28 m Oct i
kuriuos organizuoja Birutė Leo
navičienė. Salėje veiks puiki lie
Oet 12 PiOet S
tuviško maisto valgykla, čia bus j
cepelinų, kugelio, dešrų ir kitų
D e e . a m Jaa.8
skanėsių. Visa tai yra Sofijos Dryžienės rūpestis. Tikrai gausiai ža
AM4ayf»
da būti kepsnių. Tuo rūpinasi
H e k n Tucker ir Stasė Matvekie#ONAS ADOMĖNAS
nė. Jaunimui netrūks jų mėgiamo
maisto. Salėje žadama pardavinė
Toor Moaąpi
ti lietuviškus ženkliukus, virimo
knygas, kurių pernai daug kas
prašė. Savo laimę galėsime 15-i ^

SKAMBINKIT

BET

KADA

SS S. B a b M I SCOMcago. m. SOSSS
SSOl W. SSth 8C, Cblca«a, UI flSSM
T B M . : MS-97ST —
Vi

V A L O M E

»•*

Sharp brkk residence witb 2 or 3
bedrooms. Formai diiring room. 2
car garage. Full bsmt. Near Lithuanian Plaza.
RE/MAX SOUTO, FNC.
TeL 381-113N

COME TO LITHUANIA IN 1978

Rimtas Hamy
Pardavimas

1 fcliiylij Hrfglamo) gamtoj, netoli
nuo Chicagos, prie ežero didelis na
mas ir 3 akrai ž*mes Daug kitų prie
statų, švarus oras, aplinka ir namas
tinka pastoviam gyvenimui 845.000
Modernus 18 anetų maro namas.
2 butai h* profesionalui liuksus ofisui
patalpos. Daug priedų. Vfcta Marmiette Parke- Aukšta kokybė, žema
kaina
4 vteuetų mftras Ir įjnultm, Marcraette Parke. Nauias gaza šildymas
Našle atiduoda už $38,800.
Gražus platus sklypas ir
Marųuette Parke. Vertingas pirkėjui.

Valdis Real Estate
2625 Wed 7Jst stred
Tai 737-7200 ar T3T4534
MABąvmrm

BUTŲ NTJOMAVIUAS
Namų pirktBaas — "
VaMymap

JOM BS ANO FUIFIU A DftUU THAT W1U HAYf
BMBH

Tt*et

REALTY

njKHm

ipiKir'uritj

•mptorar

CLERK - MAINTENANCE
Record keeping,
inventory, ordering
S4.00 per h<mr.
5* 2 day week.

Call - 738-2100
-

VYBAI

nt n o m t r g

LTTHOGR.APHER
Malė or Femaie
OFFSETCAMERĄ
AND SrrRlPPEll
Some experience reautred. RetJred
person wek»me to appfy.
TeL — 966-8077

DISHWASHER
OTLARK OPf- 1CERS CLUB
HSgcin^ & Mannhejni Jhmd
Tol — «94-t»ffi or
393-0381

I 8 I 0 T I I T E

DABAR

mmmmmmammmm
P ARDA

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

TIMUI
Oflis. rusins Salas

NKSTS IN EACH OTV
tyniM

-IUH'

BACEVIČIUS

ZAP0LIS
QA

LAXH£ + MACHIMST

NotBltatJMI — VįtUiBSi

iiiftnifiiiin>HiniHiiiftiii*niwniiiMUHitt mS6 8o. K e * t s ava — 778-8883
10% — go% — S*& p«t»a «wfcMte

tsosH W«s Ndi *tnm
<~bicm«&. tom/m

MOO w. Div-iskm. River Foreat

PARS

8-P8 butų os 8 satoft
metų senumo. Atakuos Šildymo sis
temos. Garažas. Arti 73 ir RockveO.

Ir

FBANK

B0SARY C0LLEGE

BKTCKLAYERS

KILIMUS IR BALDUS

o i apdranda o o o asnlea Ir i n t i —
MUn TMO mm

CALL W«-2490 X 882
between 9 a.m. & 4 pjn.

ArPOMATJC SCKEW MACH0TB
OPE R ATORS 8: Sf T \jp į/ES
Escerienesd on latae type B and
S Automatic and tndex Maciūne.
Excėll. starting Rates FuU Ca
Hot Springs, Arkansas, parduoda Benefits.
mas mftr, namas miesto rajone. 6
kamb (3 miegami). 2 vonios. La
bai privatus. Prie krautuvių ir au
tobusų. Skambint 501—623-5396
Mt Prospect, FraiAfijo Park.
Evanstoo
SANDER MAS<WRY. INC
Days — 878-5480
Nltes 498-0448

J. BHHrTTB — M . S E 7-SM8

^s

Mušt have HVAC experience and be
able to operate and maintain lew
pressnre boilers. Needs higji aasehanical aptitude. Hours 8 am to 4:30
pm. Mušt join unkm after 80 days.
Good benefits.

Maintenance Mechanic

i.

f

SITATB

MAINTENANCE

Sinall aiiop. Overtime. Beneftts.
Sr1į>BtQB r*aiK*. 21 boto toQr NuoPJMįpJ petys SMdo. Oaugtao kaip QUAUTY TOOL & MACHJJfE
836,000 metinių pajamų. Kaina: S me
C30MPANY
tų pajamos.
80l»5 South Chicago Avenae
Marouecta Parkas DideUs tnor- 8
kamb. bungak>w Gazu iildomas.
įrengtas skiepas. 90 p. sklypas. $37,500.
Tarime pirkėjų •— unkšta ntmų.
28 iuwsl kai be pertraukos tanas* Our maintenance department needs
several ejq>erienced mechanies €or
issaa mmmmm v fą — 8 p —
Ist shift. Hydrauiic systens &
S I M A I T I S R E A L T Y trouble shooting exp helpful. Gsod
starting rate & outstanding benefit package.
2951 W. 63rd S t 436-7878
Osfl Steve M.»rnar 975-2834
A. FTNKL & SOXS CO.
1851
W.
Oerttaaa Chs^, SU 60614
$24,900.00

SIUNTINIAI f LIETUVA

mams. Nepriklausomosios Lietu- jg visiems tiems, kurie prisidėjo
vos laikais gegužinės buvo pla-jsavo pinigine ar knygų auka.
čiai papūtusios po kraštą ir vi- j Ačiū.
A Musteikis

GUIDE

SIUNTINIAI J LIETUVA
Ir kitus kraštus

V U B V DtvsfcMsIciU •.
•VUsisarast

PARDAVIMU MOTORAI
*

Testamentai su ^ a l i i t o m u
formomis bei afidavitais
įas gaunami
Tai turafa paęjeniiU kodo

NEDZntBKAS. 4688 Areker Ave
Tarime 4 motoras, labai gera
Chlesgo, m. 80682, teisi 9Z7-6B60 me stovyje kurios galite Įsigyti
fila tmoseataai aptariamas taptalabai prieinama kaina. PVfitų vtit
dai tr specifikacijos yra sekaiu&os mentų reikafi&gumas ir jo g^ijn bei
nurodoma j7j forma ir padiiodami
l. Wi iMiąkii • II mbior, S
psvysdžiai ne *ik papsi JAVHB V « L5 ILP-. 88 e**e*. 8804418 V. — ktančius įstatymus, bet ir Vokieti.
Bterso Ir Oro Vesuatural.
815JBB joje, Anglosaksų pasauly* bei 8f*>
Pa aaiilssss IrTsaaj—j
S. KbaMe Motor, 1 pfesse, V% BJP. prikiamsoaioje Išetuvoja.
M I G L I N A S TV
60 rycte*. 220 Y.
SI8JD0
Oassuma **BRATJGB?*
S84fl W 99tb S t , teJ T7B-14M S. KtaMe Bfotsr, S parnase, 1 H J \ ,
be tę toTmir — $3,60.
68) cydea, 220 Y . . . . . . . _ $18.00 88J0;
80 esatų Įiwwtiįntfn^f
4. TJOOIS Alto ladnettoa kOotsr, %
B HJP^ 00 epete. 880488 V. tllinoM gyvento jai prašomi pridėti
Apsimoka skelbtis dien DBATJC£,
dar 5 proe. mokestiams.
nes jis pls/ianataJ skaltornaa Uetuvių dienrsitia. gi skelbimų kai-

Vftntas S, vtvAtaftricii S,
'S»UWngra8 3

TELEVIZIJOS

HM*M

VflaitKS, Wi

U B n ^ H 8» MMOS# 2
mš m M m

• * t i iakA

ii iochtisd

TMANS INTOLN A T l O N A i TOCBS
535F1ftai A v e m e
Vem York, N Y. i « « u
2l^4«7^2©

LTD.

rf

M5-95M
SKELBoTrftS "DRAŪCt!^

aa9aW

4 -

v <,*

&

•*Draii«»*. o»fe8t«
JJ > i H a i ii>i

tf>rniHitiumiiifttmnitiiiint*
-

jos buvo šaltokos.
•Karrytais su žmona, ar. Vinco Į DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m. birželio mėn. 1 d.
Kalbėjo ir Lietuvių labd Mai | Kudirkos šaulių kuopos pirm.
ronio parko draugijos pirm. K. • V. Gedmintas, garbės šaulys
50% energijos, reikalingos pa
SAULES ENERGIJA
Adomavičius,
apgailestauda Į Venclauskas su žmona Malonu
talpų
apšildymui, ir apie 50%
LB
Bostono
apygardos
visos
Šiais
metais
mokyklą
baigė
Prieš
metus
Genevoje
įvyko!
Brockton, Mass.
apylinkės yra stiprios, gyvos ir trys mokiniai: R. Pranckevi mas taip pat mašėjantj moki j buvo matyti po ilgos ir sunkios tarptautinis energetikos kon- ; energijos visų poreikių miestuo
čiūtė, V. Domantas k- J. Pri- nių skaičių Buvo sutikęs, rei ligos pirmą kartą atsilankius; gresas. kuriame dalyvavo spe- j se tenkins saulės elektrinės. Po
LB BOSTONO APYGARDOS veiklios.
Mūsų darbas, mūsų jėgos — dotkas. šis mokyklą baigti ga kalui esant, leisti mokyklai nau garbės šaulį K. Čėsną su žmona cialistai iš 60 šalių. Buvo pas- 20 metų saulės energija ims
SUVAŽIAVIMAS
tau, tėvvne.
B. Ribokienė lėjo jau praėjusiais metais, bet dotis Maironio parko patalpo į ir kitus mielus lietuviško jau- kelbtos optimistinės prognozės konkuruoti su kitomis energi
Suvažiavimas įvyko gegužės
tėveliai norėjo ir jis pats suti mis, kad tik tas lietuvybės ži ' nimo rėmėjus. Vedėja pristatė apie saulės energijos panaudo jos lūšimis pramonės įmonėse.
13 d. National Cafe auditorijo Hartford, Conn.
ko savo žinias dar pagilinti. To burėlis — mokykla mūsų kolo ; Povilo Grigalausko žmoną Geno jimą. Esą, po 10 metų apie
je Brocktone. Suvažiavime daly
dėl šiuos metus lankė mokyklą., nijoje neužgestų. Džiaugėsi, Į vaite ir sūnų Arūną, kurie
vavo apygardos valdybos pirm.
TRAGIŠKASIS BIRŽELIS
Mūsų kolonijoj yra šeimų, ku-i kad LB ir tėvų komitetas ieško ' prieš porą mėnesių atvyko iš
P. Jankauskas, vicepirm. P. Vis
būdų mokyklą ne tik toliau iš Lietuvos. P. Grigalauskas per
Birželio 11 d. prisiminsim Lie rios visai savo vaikų neleidžia;
čiua, ižd. J. Vasys, apylinkių
į lituanistinę mokyklą. Negali-; laikyti, bet ir naujų mokinių j 34 metus vedė sunkią ir kietą
GAUTA NAUJA PLOKŠTELE
atstovai: Cape-Codo E. Bliūd- tuvos ir Sibiro kankinius bei iš ma suprasti, kodėl tėvai pavydi j surasti, o jų tikrai yra, reikia Į kovą. Jis. jo paties žodžiais taLAŠA LAIKO LAŠAI.. . Diriguoja komp. Julius Gaidefis
nikas. Bostono — A. Matjoš- vežtuosius. Mišios bus atnašau savo vaikams pramokti lietuvių į| tik tėvams atvežti juos į mo į riant, kreipėsi į visus Amerikos
jamos
10:15
vai.
ryte,
Švč.
Tre
(Brocktono mišrus choras)
stereo
!
ka, Worcesterio -— V. žižrūnas,
kalbos ir kitų dalykų apie Lie- kyklą. Abiturientus sveikino ir į valdžios pareigūnus.
jybės bažnyčioje.
Malda už tėvynę, Tėviškės laukai, Žolelė žydėjo, Aat
Brocktono — J. Rentelis ir
i linkėjo branginti laisve, jos neP. Grigalauskas gyvena ne
Tuoj po pamaldų, įvyks neil tuvą. Mokykla visiems taip ar-i
kalno klevelis, Augo putinas, Plovė lankoj šieną kr
Brocktono organizacijų atsto
ti, metinis mokestis labai že-!! prarasti ir tinkamoj pagarboje toli vvorcesterio. Jis yra uo
ga
programa
parapijos
salėje.
kitos.
vai: Balfo 12 skyr. O. Eikiniemas, bet ir tai nesvarbu, tik •• išlaikyti, o ne kokiuose narko- lus mūsų lietuviškų parengimų
nė, Martyno Jankausko šaulių Apie baisiojo Birželio skaudžiuo- prašome leiskite vaikus, o jei į tikuose ją paskandinti
Gaunama "Drauge"
kp. R. Bielkevičius, LR Moterų sius įvykius kalbės prof. kųn. negalite užmokėti, nemokėkite-j Pietuose dalyvavo šv. Kazi- lankytojas. Sekmadieniais da
Stasys Yla. Kviečiamos organiza
lyvauja
šv.
Mišiose
šv.
Kazi
Kaina su persiuntimu $6JO
Raj. 15 kp. Eakinienė ir E. RiLB apylinkės pirm. V. Židžiū-i' miero parap. kleb kun. A Micijos ir visuomenė.
miero
parapijos
bažnyčioje.
bokienė.
nas abiturientams įteikė tėvų-, ciūnas, MIC, Worcesterio LieLB apyl. valdyba
J. M.
komiteto parūpintas dovanė-;į tuvių organizacijų vicepirm. V.
Susirinkimą atidarė apygar
les. Dovanėlę įteikė ir mokyto
dos pirm, P. Jančauskas. Po Worcester, Mass.
jai stud. B. Miliauskaitei, kuri
atstovų registracijos sudarytas
prezidiumas — pirm P. Jan LITUANISTINĖS MOKYKLOS šiais metais taip pat pasitrau
Mielai dėdienei
PIETŪS
kia iš mokytojos pareigų. Mo
čauskas, sekr. J. Vasys. Praei
to suvažiavimo protokolą skai
Geg. 7 d Aušros Vartų litua kykloje ji išdirbo šešis metus.
tė J. Vasys, kuris priimtas be nistinės mokyklos tėvų komite Šiais metais baigia universite
sūnui kun. dr. JONUI, dukteriai JOANAL žentui dr. ZE
tą ir nuo rudens pradės dirbti
pataisų.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
tas Maironio parke suruošė pie
NONUI, sūnums JUOZUI. GEDIMINUI, ČESLOVUI, duk
Pranešimai: apygardos val tus. Maldą sukalbėjo Šv. Kazi savo profesijoje. Ji padėkojo už
teriai NATALIJAI Lietuvoje ir jų šeimoms reiškiame
DOVYDAS P. SAIDAS Ir GERALDAS F, DAIMID
dybos — Povilas Jančauskas, miero parapijos vikaras kun. dovanėlę ir trumpame žodyje
gilią užuojautą.
priminė,
kad
jai
patinka
dirbti
revizijos komisijos — Jonas B. Uždavinys. MIC. Jaunimo
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
J. K- Mašiotai
Vasys. Abiejų pranešimai buvo taut šokių sambūrio "Žaibas" su jaunimu. Ji pati yra baigas
A i. Bakaičiai
4330-34 S©4 CalHoraia A v e m
fSsamūs. Pasidžiaugta LB Bos pačių mažųjų grupė pašoko šią lituanistinę mokyklą. Žinias
R. M. Poviįaičiai
tono apygardos darbais bei rea tris tautinius šokius. Sambū dar gilino mokytojų studijų sa
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
lia parama. IŠ Brocktono buvo riui vadovauja L Markevičienė vaitėse. Praėjusiais metais taip
suorganizuotas autobusas j Wa kr N. Pranckevičienė, kuri yra pat iš mokytojų pasitraukė As
4605411 Soiitit Hermitag* Avoauo
sbmgtone suruoštas jaunimo tėvų komiteto pirmininkė.
ta Dabrilaitė tais pačiais moks
Telefoną* — T&rds 7-1741-2
demonstracijas. Važiavo daug
Lituanistinės mokyklos moki lo sumetimais, kaip šiais metais
jaunimo su plakatais, Lietuvos niai, vadovaujami mokytojų J. Bernadeta. LB pirm- V. ZidžiūTauriam lietuviui, didžiam patriotui, Sibiro
vėliava. Jie ten aktyviai pasi- Dabrilienės ir stud. B. Miliaus nas LB vardu nuoširdžiai pade
kankiniui,
reiškė. Autobusui vadovavo ir kaitės, atliko montažą "Moti kojo už gražiai atliktą darbą
nakvynėmis rūpinosi P. Bizin- nai". Jauniausios mokinės G. mokykloj. Jis kvietė tėvus susi
kauskas.
Dabrilaitė ir G. Prapuolenytė domėti lituanistine mokykla
Apylinkių atstovų praneši padeklamavo eilėraštį "Mamy ir nuo rudens vaikus į ją leisti.
mus padarė Cape-Codo — E. tei" ir R. Pranckevičiūtė — Padėkojo Aušros Vartų parapi
Bliudnikas. Bostono — A. Ma- "Motina". Programa buvo ski jos klebonui kun. A. Volungiui
tjoska. Worcesterk) — V. 2S- riama mamytėms pagerbti, nes už per eilę metų duodamas vel
Laidotuvių Direktoriai
žiūnas. Brocktono — J. Rente- tai vyko prieš Motinos dieną. tui patalpas, nors žiemos laike
Bs.. Apylinkes remia Lituanis
6 8 4 5 SOUTH WE$T1RN/ME.
tines mokyklas, spaudą ir lais
A A
vinimo reikalus. Deda pastan
gas lietuviškų mokyklų plėti
Trys Modemiškos Koplyčios
mui, išsilaikymui. Nors visur
staiga
mirus,
jo
žmonai
ALENAI,
dukrai
DALIAI,
tenka susidurti su kliūtimis,
Mašinoms Vieta
tačiau joms nugalėti dar turi
sūnums dr. ALGIRDUI inž. KĘSTUČIUI su šeimo
TeL 737-8600
me dirbančių ir remiančių.
mis ir anūkams gilią širdies užuojautą reiškia ir
TeL 737-8601
įskeltas ir išsamiai išdisku
kartu liūdi prieteiiai:
tuotas klausimas Rytų rajono
vadovų suvažiavimo New Yorke. Reiktų keisti suvažiavimų
A. JL
vietas, kad kelionių našta ne
Ona ir Juozas Andriai
DR. MYKOLAS M. DEVENIS
būtų tik toliau gyvenantiems.
Kazimieras Alminas
Buvo ir daug kitų klausimų,
Gyveno Santa Monica. Califorma.
Aleksandra ir Juozas Balčiūnai
Mirė geg. 28 d., 1978, 6 vai. ryto, sulaukęs 87 m. amžiaus.
kuriuos gyvai kedeno E Bliud
Gimė
Lietuvoje.
Biržų
apskrityje.
Klausučių
kaime.
nikas, P. Viščius. A. MatjošSigita ir Kazys Černiauskai
Pasitiko dideliame nuliūdime žmona Alena (Viiaišytė), duktė
TtVAS IR SOHUS
ka, t
Bielkevičius. V. ŽiiiūElena ir Česlovas Gedgaudai
Dalia, žentas dr. Kazys Bobelis, 2 sūnus dr. Algirdas ir Kęstutis
oas.
su šeimomis, sesuo "Konstancija Meškauskienė su šeima ir kiti gimaLaimute Graužiniene
MARQUETTE FUNERAL HOME
Pertraukos metu St Jančaus
nės, draugai ir pažįstami.
Vanda Hriškevičtene
Kūnas bus pašarvotas kotv., birželio 1 d., 6 vai. vak. Mažeikoskienė pakvietė visus atsigaivin
FBY8 H0BWNIAS08 KOPLYČIOS
...^
Evans koplyčioje, 6845 S. Wesiern Ave., Chicago, HL
535 •"? •~<r *Z~ Antanina U Jonas Kutrot
tt kava ir užkandžiais. Po to
Atsisveikinimas
bus
8
vai.
vak.
Antanina Lukšiene
vėl — svarstymai. Nutarta tra
2533 West 71 St.
Tai. GRovenhil! 8-2345-6
Laidotuves įvyks penktad., birželio 2 d, iš koplyčios 9 vai. ryto
Vita ir Albinas Markevioiai
giškiefi birželio įvykiai visose
bus nulydėtas į Lietuvių Tautines kapines.
1411 S*. 5*fc Avo« Cicero T0wnnatl 3-2108-9
LB apylinkėse kuo įspūdingiau
Halina ir Antanas Milakniai
Nuoširdžiai
kviečiame
visus:
gimines,
draugus
ir
pažįstamus
AJK0T* ACTOMOBlIJAJfg
HAHTJ
paminėti. Bažnyčiose už žuvu
Julija fr Emilis Sinkiai
dalyvauti
šiose
laidotuvėse.
sius Ir kankinamus pamaldose
Marcele Vaičiene
Nuliūdę: Žmona, duktė, suate ir kiti giminės.
su vėliavomis dalyvaus organi
Lili ir Oonald Tremblay
zadjos. Per vietos radijo stotis
LakL direkt Evans ir Sūnus — TeL 473-8600
Justina žirguiiene
amerikiečių visuomenei anglų
Aliodija Trečttkfooo
kalba nutarta paruošti atitin
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
kamus tekstus. Juos sutiko
9sOtltC8« \JftHx*
paruošti P. Viščinis. Laisvės
Lietuviu Laidotuvių OireKtonu Asociacijos Kanai
Lietuvių plačiai gerbiamam buv. Vorkutos kankiniui,
Vafpss, kaip ir kasmet, birže
lio įvykių minėjimą perduos N.
Tale universitete išmokslintam gydytojui
Anglijos klausytojams lietuviš
ARTARAS M. PRILUPS
kai.
TOMAS Ir LAURYRAS LABANAUSKAS
1 PLB seimą, dainų šventę ir
Mielam Geradariui
jo
žmonai,
veikliai
visuomenininke!,
ALENAI,
jodukStt7 SO. UTGANIOA AVE.
TeL YArds 14101
sporto varžybas Toronte iš visų
teriai
DALIAI,
sūnums
dr.
ALGHB0UI
ir
inž,
KĘSTU
apylinkių ketina daug važiuoti.
STEPOHAS C UCK (LACXAW1C2) IR SOROS
ČIUI, žentui dr. KAZIUI BOBELIUI, Amerikos Lietuvių
Bostone ir Worcestery organimirus,
jo
žmoną
ALENfc,
dukterį
DAU&,
sūnus
AL
2314 W. 33rd PLAOB
Vlrg*** "7-0*7*
zuojami autobusai. Pas juos,
Tarybos pirmininkui, reiškiame nuoširdžią užuojautą
2424
W.
69th
STREET
TeL
BEpobttc
1-1210
GIRDĄ
ir
KĘSTUTĮ
su
šeimomis
nuoširdžiai
užjau
kas nori. gali užsisakyti ir iš
ir giliai išgyvename liūdesį su jų šeimomis
11028
Soo1bw#wt
H5jclm»f,
**»
OBUs,
OL
TeL
1944110
čiame ir kartu liūdime.
kitų vietovių. Numatoma daug
važiuojančių ir savomis maši
Amerikos Lietuviu Taryba
Kazimiera ir Petras Variakofai
nomis.
PETRAS RIELI0RAS
Danguole Variakojyte
Lietuvių 7-įk diena darbo die
4848 SO GAUTOnmA AVE.
TeL LAf»yette 80572
Emos* Fricke
nes savaitgaly ruošiama Worw
#
Daina Vartakejyte-Frioke
eestor. Mass., Maironio Parke.
Rengėjai kviečia visas LB apy
JURGIS F. RUDMIH
linkes dalyvauti Numatyta
8819 SO. UTTAJflCA AVE.
TeL TA*d» 1-118000
plati programa.
Suvažiavusių pageidauta tarp
m Mylimai mamytei, uošvei ir senelei
visų apylinkių bei
apygar
POVILAS J. RIDIKAS
dos
nuoširdaus
bendradar8854 SO. HALSTED STRfBI
TeL TArdt 7-1811
biaviaao. Į renginius kviesti,
jos dukrai dr. JOANAI ir žentui dr. ZENONUI DANĮkad visos apylinkės žinotų, kas
Dr.
J.
tr
dr,
V,
Dubakai
LEVIcIAMS su šeima ir visiems artimiesiems reiš
Ir kur kur vyksta.
VAUffm - RBTKUS
kiame nuo?i"d?M užuojauta
ApyHakėa pirm. P. JaniausMM SO.fiOthAVE, anBBO, DX.
TtL VLjmvke 0>108t
kąs pasidžiaugė suvažiavusių
ftldons ir Vaclovas Vaii5-tabok<n
atstovų gyvu klausimų gvildeni
Oną ir luoia^ Pt»tri,kąj
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x Moksleiviai ateitininkai, no
Visų dalyvių vardu Viktoriją
ri važiuoti autobusu iš Chica-i
pasveikino kun. A Valinską.
gos ir apylinkių j Dainavos sto
— Amerikos moterų krabų Visi jai sugiedojo ilgiausių
vyklą, praneša ir sumoka 25
sąjunga birželio 3—9 d. organi metų.
doL kelionpinigių savo būrelių
zuoja Phoenbt savo suvažiavi
Lietuvos generalinis kon
ar kuopų globėjams ligi birže
mą, kuris bus miesto centre, sulas Anicetas Simutis gegužės
lio 15 d. Globėjai prašomi va-!
H y a t t Regancy hotely. Ameri 25 d dalyvavo New Yorko konžiuojančių skaičių pranešti ir pi-;
kos moterų klubų sąjungai pri sularinio korpuso susirinkime
J. Arštikiui,
x Kun. Petras Cibulskis, MIC, nigus perduoti
klauso ir lietuvių moterų klu
ir užkandžiuose, o gegužės 26 d
kuriam gegužės 27 d. gimtinė 1611 So. 49th Ave., Cicero, UI
b a i Jų atstovės atvyksta i š
The Foreign Press Association
Aušros Vartų parapija ir gimi 60650 ne vėliau birželio 17 d.
N e w Jersey ir Los Angeles. I š
šešiasdešimt metų sukakties mi
x Laura Lauciūtė, kurios te- į
nės surengė kunigystės 25-rių
N e w Jersey — Margarita S. Sanėjime ir vaišėse.
metų sukakties minėjimą (įšven vai gyvena Burbank, HL, Queen i
matienė, o i š Los Angeles —
Arėjas Vitkauskas ameri
tintas 1953 m. gegužės 30 d.), of Peace aukštesniojoje mokyk- i
Tamošaitienė. Phoenbco lietu
kiečių
spaudoje dažnai paskel
išvyko poilsio ir aplankyti to loję, Oak Lawn, UI., yra jrašy-i
v ė s moterų klubo neturi, b e t
bia
Lietuvą
ir lietuvius liečian
liau gyvenančių giminių. Į sa ta tarp rinktinių moksleivių,
ir jos dalyvaus kartu s u savo
čių žinučių.
vo pareigas, kaip marijonų vie laimėjusių specialų pažymėjimą!
tautietėmis konvencijos pagrin
nuolyno ekonomas ir Marijonų už Jungtinių Amerikos Valsty- Iškilmė3e minint šv. Kazimiero lietuvių kapinių Chkagoje 75 metų sukaktį, prie steigėjų paminklo kalba diniame susiėjime, pietuose, bir
0KUP. LIETUVOJE
A. Regis, LB pasauliečių komiteto pirmininkas. Toliau matyti kun. J. Stankevičius, vysk. P. Marcinkus, L, želio 8 d. Adams Hotel (Ballbendradarbių dvasios vadasJbių istorijos gerą mokėjimą.
Mirė Bronius Strazdas, mo
X Ukrainiečiu advokatų dr-ja Giedraitienė, sklypų savininkų pirrn^ Lietuvos gen. konsule J. Daužvardienė ir K Laukaitis, LB Vidurio room). Ten įvairių tautų de
grįš birželio 15 d.
vakarų apygardos pirm.
Nuotr. J. Kuprio
legatės padarys pranešimus, j ų kytojas. Buvo gimęs 1896 m.
X Jonas E . Simanavičius, kviečia lietuvius advokatus į sutarpe ir lietuvės. Lietuvių klu Ukmergės apskrityje. Mokyto
Pas. Lietuvių dienų rengimo sirinkimą birželio 3 d., šeštadiebų federacijos tikslas išrekla javo įvairiose pradžios mokyklo
komiteto pirmininkas, i š To- j nį, 2 vai. p. p. Watertower, Hytt
muoti Lietuvos vardą, tarptauti se bei gimnazijose. Yra parašęs
ronto buvo atvykęs į Chkagą House, 800 N. Michigan Ave.
niame moterų forume iškelti nemaža rašinių htuanistiniais
x Po Toronto Pasaulio lietu
pasitarti šventės reikalais. Ap
lietuvių aspiracijas dėl savo tau klausimais, o 1959 m. išleido
lankęs "Draugo" redakciją, pir- viu dienų liepos 22 d. į ChiN
A
U
J
A
AKADEMIKE
brėžti
Brighton
Parko
lietuvių
BRIGHTON PARKO LIT.
tos laisvės, pabrėžti liūdną da knygelę apie mokytojų kalbos
mirunkas painformavo, kad pa cagą atvyksta 75 Australijos
vieningumą
ir
darbštumą.
Mo
MOKYKLOS
MOKSLO
bartinę Lietuvos padėtį, lietuvių kultūros kėlimą.
siruošimo darbai Pasaulio Lie lietuviai sportininkai ir vado
kyklos
vedėja
su
savo
mokiniais
AMona
šilėnaltė
i
š
Erie,
Pa.,
UŽBAIGIMAS
pagrindinių žmogaus
tuvių
Bendruomenės seimui, vai Visi, kurie turi giminių,
ARGENTINOJ
_ __. . .
-. i pasirodo
visuomenei
įvairių sėkmingai užbaigė Loyolos uni- * o v a - &&
sporto varžyboms ir dainų šven pažįstamų ar šiaip galėtų keteisil
Gegužės 21 d, ^ ^ J ^ j š v e n č i ų proga s u gražia i r įs-versitete
Gailestingųjų seserų
J- I * * ™ * moteris ***•
— Kun. Antanas švedas ofi
tei eina sklandžiai ir g e r a i Ko- j lioms dienoms vieną ar kitą i š k o į ^ ą j ^ į
k&įė užbaigė
mokyklą i r praėjusią savaitę "**« organizuoja E . Josen. Jos cialiai paskirtas futbolo pasaupudingą
programa.
mitetas ir Kanados lietuviai; jų priglausti, prašome kreiptis šiuos mokslo metus parapijos
kartu
J. Plaeas
gavo bakalauro laipsnį. Toliau * * * * f ^ ^ f
* m o " linių rungtynių Rosario miesto
mano ir kartu pageidauja, kad. į Vytautą Miceiką, telefonas salėje. Programą pradėjo Sofija
^i-K- OQTT/v n W o c i w -vr^»+t. terų atstovėmis turės savo sta- , / * , . / . . , .
.
iš Chicagos į šią šventę turėtų j 598-011L
Jis turi atvykstan- Jonynienė. Į prezidiumą pa
dirbs
savo
profesijoj Jsortn
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atvykti bent 5000 lietuvių, nes i čiųjų sąrašus bei vietoves.
kvietė parapijos kleboną prelatą
Western universiteto Prentice **• * « u « s k i ų Patuose daly- m a d i e n i a i s l a i k ^
^
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Šv. Mišias, avisiems
angių kaiu
reikia reprezentuotis prieš kita-j X L. K. V. S. "Ramovės" Chi- D. Mozerį, LB Brighton Parko
sen,
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Gegužės 21 d Justo Liepo- toliau, s i e k s magistro,
bos turistams.
taučius.
| cagos skyriaus narių susirinki- apylinkės pinnininką J. Šlajų,
torija Zakarienė, Janina Rimanio "Old Oak" Lietuvių Inžinie
Aldona
nuo
mažens
buvo
x A a, Alberto Vengrio irimas įvyks birželio 4 d , sekma- {£ Vidurio Vakarų" apygardos!
ir vičienė, Sofija Liubartienė, Bi.
-.
rių ir architektų sąjungos Chi
Marijos ir Zigmo Vaičaičių pa-j dieni 12 vaL Jaunimo centre. n a r į š v i e t i m o reikalams J. pla-j
E
^ R
^
stuokienė>
cagos skyriaus 22 nariai s u 25yra skaučaų seserijoj, dalyvau- ^
minklas Šv. Kazimiero liet. ka- į Skyriaus valdyba narius kviečia čą, šios mokyklos steigėją ir*
ja
lietuviškoj
veikloj,
padėjo
ir
Cecilija
Stasiūnienė.
svečiais ir viešniomis susirinko
pinėse buvo pašventintas gegu dalyvauti
mokytoją G. Meiluvienę ir Tėvų golfo varžyboms dėl kolegos suorganizuoti Loyolos universi— Viktorija Zakarienė, Phoeteto Lietuvių studentų klubą,
X Švč. M M. Gimimo parapi komiteto pirmininką P. Tamkų.
žės 27 d 11 vai ryte, daly
Jono Talandžio pereinamosios
daug skaito, mėgsta fotografi- nbc, Ariz., gegužės 22 d savo
vaujant mirusiųjų giminėms ir jos mokyklą baigė 25 berniukai
Invokaciją sukalbėjo prel D . taurės, golfo lietsargių, praš- jos meną, sportą, plaukiojimą, tautiečių tarpe atšventė gimta1
artimiesiems. Pamink as pasta ir 30 mergaičių.
A. Mozeris. Apyskaitinį prane-1 matnių golfo lazdų, kepurių, keliones i r klasikinę muziką, dieni Vaišės įvyko Arizonos
X Ukrainiečių laikraštis "The
tytas Nijolės Vaičaitytės - Ven
šimą perskaitė vedėja S. Jony- j sviedinių ir kitokių dovanų,
Nors didesnę
dalį gyvenimo dienraščio "The Arizona Repugrienės su dukra Aukse rūpės-!New Star" išspausdino kun. J. nienė. Mokykla veikė norma-į
praleido
toli
nuo
lietuviškų ko- blic" erdvioje klubo salėje. Vaičiu, prisimenant mirusius vyrą Prunskio straipsnį apie Marijos liai. Mokinių skaičius mažėja,! P11™0;? vieta, pereinamoji
lonijų, bet šeimoje išmoko g r a - . s ė s e dalyvavo apie 30 ketuvių.
ir abu tėvus. Meniškas pamink- garbinimą Lietuvoje,
kaip ir visur kitur. Priežastys I ***& * geriausia dovana atitelas yra suprojektuotas ir pa- X Uršulė žekonienė, Chicago, tos pačios: jaunų šeimų kėlimą-j k o J^onyzui Varnaičiui apėju- žiai ir taisyklingai lietuviškai
darytas skulpt. R. Mozoliausko. UI., atnaujindama prenumeratą sis r r i e m i e s č i u ^ / m i s r i ų š e i m ų : 8 i a m plačiuosius ir klastingus kalbėti ir rašyti. Prie t o pribendrabutv
P
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Po šventinimo apeigų N. Ven-' atsiuntė malonius sveikinimus,
*
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84l^
IK>
»
d
v
e
u
metai,
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kūrimas ir tautinės savigarbos
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i Šilėnaitės tėvai, Ona (Stikhūgrienė visus pakvietė į "Ramu- kuriuos parėmė didesne auka.
silpnėjimas.
^ ^ | smūgiais, šiuomi jis jau antru |Putnamo, Conn., lietuvaičių s e - j t ė ) ir Viktoras Šilėnai atvykę
nes"
restoraną užkandžiams, j Dėkojame,
— Provizorius Vytautas Ma_
,.
įkartu išgraviravo savo vardą
po I I pas. karo, pradžioj gyve
kurių metu pasikalbėta ir apie
X S. Aleksandravičius, Chi
lėla
birželio 1 d sulaukia 90 me
P o pranešimo buvo atestatų ^ ^ ^ k
^ ^ ^
no Lemonte, HL Kai kėlėsi į
tavp anksti iš gyvųjų išsiskyru cago, D l , pratęsdamas prenu įteikimas abiturientams. J u b u - '
tų
amžiaus.
Gimė
Rokiškio
^ . ^
^±99X^aB
ėErie, Aldona buvo maža.
sius tėvus ir vyrą.
apskr. 1888 m., studijas baigė
meratą atsiuntė ir auką. Ačiū. j vo trys: Dalia Gutierrez, Vilija k
^
^
^
K V 0 yard
X Lietuvių Foto klubo susi
Rusijoje
— Petrapilyje, ilgesnį
X "Dėkoju Draugui už gerus! Merkelyte ir Ramunė Zapustai- d u
^
fcartus
fe
rinkimas bus birželio 5 d , pir- į vedamuosius rašinius ir už skel-1 **- Pažymėjimus — atestatus
laiką dirbo vaistinėse Rusijoje
vana atiteko skyriaus pirm. Almadienį, 7:30 vaL vak. Jaunimo j biamus įdomius laiškus" — rašo | i t e i k ė P 1 ^ D - Mozeris, tautinius b i n u i
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— Sibire. Grįžęs į Lietuvą veSmolinskui, sukorusiam
;
centro kavinėje. Bus rodomos mums Jonas Kripas i š Atlanto į ženkliukus — J. Šlajus ir kny
i
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de . Vladę
mirusi
85 rezultatą. Geresnis golfinin""*Sakalauskaitę(
. TTV
Automobilio n elaimėje žuvo
profesionaliai paruoštos skaid-1 pakraščių, siųsdamas auką Dė- į S 3 3 — P. Tamkus. Pirmasis kas Jonas Kubilius pasiekė tą
u* išaugino
S. D. Rappoport, 3 3 m., gyve- p n e s 11
^ ,metų)
, ,„ ,,,,
.
abiturientes
pasveikino prel
rės.
Prašomi nariai atsinešti • kojame.
patį rezultatą (85), bet pasiėmė
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,
dukrą
Vlade
Survihenę
ir
sūnų
D. Mozeris. Atkreipė dėmesį į S į " * ^ " ^ "
savo skaidres, kad j a s būtų ga
nęs Mundelem. j o žmona ir trys „
,.L
.
^ **»«««»
Dalią Gutierrez, kuri ne lietu-.
lima įvertinti. Po programos
.,
.
J^I^.A Romą.
Lietuvoje su bendrimnvaite, susidraugavo su lietuviais, Į Inžinierių grupėje forų klasėbus valdybos rinkimai
vaikai. k ū n ų vyriausia duktė , . * ^ . .
,*~ „ T ..
išmoko
lietuvių kalbą raštu ir je pirmoji vieta su atitinkama
„
_ ..... . kais jsteige vaistų fabriką
—
X Lietuviai, latviai b* estai,
3 m., jauniausias — 7 mėnesių. . . . *~ .°. -,__%_. T V ~ t _ .
žodžiu, baigė aštuonis skyrius dovana atiteko Stasiui Virp.
,.,.
1 A T / T laboratoriją GER-MA-PO. Kai
T
minėdami didžiuosius birželio
I j ų Aautomobili trenkė J. C. ,
. . .
.
..
kartu
s
u
lietuvaitėmis.
Ar
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šai
su
69.
Antrąją
vietą
ir
do„
,
..
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.
.
kuriuos
tos pnones
gamimus
trėmimus, padės vainiką R Datai,
"Trejos
devynerios"
ir
kt
Vvaite, 2 1 m., vairuojamas auto- ,. ^ . . . , ,
.
..
gražu! Padarė gėdą tiems lie- vaną gavo Petras Kiršinąs su 72
....
, ,
,
betuviai
ir
dabar
dar
prisimena,
ley centro aikštėje, Chicagos
Prieš tai darbavosi Lietuvos už
WŠ^~~*~*M
mobilia, šokęs per raudoną t _ . 4<rrt__,_ J
^JTZl?
tuviams, kurie visokiais išsisu- ir Jonas Talandis su 74 užsitarcentre, birželio 10 d 11 vaL ry
sienio reikalų ministerijoj.
Aldona šilėnaite
šviesą,
lėkdamas
dideliu
grei
kinėjimais
vengia
lietuviškos
navo
trečią,
to. Maldą sukalbės latvis kun.
— Šeštadieninės mokykJoa.
čiu. Waite ir bendrakeleivis
mokyklos.
Svečiai pasidalino garbės vie
V. Varburgs, kalbą pasakys es
Nuo gegužes mėnesio pradžios
taipgi sužeisti
Septinto skyriaus atstovė Lai tas ir dovanas taip: 1 vieta —
tas prof. A. "VVoobus.
visose trijose
šeštadieninėse
ma Vadeišaitė atsisveikino s u Rimas Bacevičius su 64; 2 v. —
mokyklose: Aušros Vartų, Lie
X •'NIDA" DELICATESSEN
aštuntokais. Labai gražia ir Leonas Kalvaitis (66) ir 3 v. —
tuvių Susivienijime ir Lietuvių
ir VALGYKLA Naujai atre
patriotine kalba atsakė abitu Tomas Lapas (65).
centre prasidėjo mokslo metai
montuota buvusi L. Braždienės
NUPIRKO ŠVEICARAS
S U E M * UŽPUOLĖJĄ
rientė Merkelyte, Aštuntas sky
Užsiregistravo nemaža mokinių,
Jaunių grupės pirmos vietos
delikatesų parduotuvė 2617 W.
rius turi tradicinį raktą, kurį
Chicagos
policija
areštavo
R.
j
Chicagos
šiaurvakariuose
šiemet
jau prasidės lietuviška
ir
dovanos
laimėtojas
buvo
To71-ma g-vė, atidaroma ketvir
baigusieji mokyklą perduoda
Vaughn,
2
2
m.,
kuris
naktį
įsiį
esantį
Harlem-Foster
prekybos
mokykla
ir "Mindaugo" draugi
ny
PaŠkauskas
su
118.
tadieni, birželio 1 dieną.
savo įpėdiniams. Ir š į kartą
brovė
į
namus
"Chicago
Tribu-,
centrą
nupirko
vienas
šveisaras
K.
Laukaitis,
LB
Vid.
Vakarų
apyjoje, Berisso mieste.
Didžiausią rezultatą (152)
Maloniai kviečiami visi išmė
gardos «uvažiavime taria įžanginį! abiturientė Ramunė Zapustaitė
ne"
redaktorių
Joy
ir
Steven
į
už
daugiau
kaip
4
mil.
dol
Šiapasiekęs
svečias
Azgud
irgi
ne
ginti naujos seimininkės gami žodį
Nuotr. P. Maietos j perdavė raktą būsimam aštunKANADOJE
buvo užmirštas: jis gavo akai Pratt, 1829 N . Fremont. Nu- me centre parduodama prekių
nius.
X Chicagos Saunai autobusu j tokui Jonui Kilkui
už
27
mil.
dol
per
metus.
Ja
čiavimo mašinėlę tam, kad ne-j budęs s ū n u s prikėlė tėvus. Už— Televizijos programoje
Importuoti ir įvairūs namų
T T . ' T . ".. * " T T r T T * j vyksta į Toronte ruošiainą dai-1 Nemažai mokinių baigė moks-! ^
sudedamas tokius di- i puolėjas visus sužeidė peiliu, bet me yra 3 1 krautuvė.
t
"Siek aukščiau" jau antrus me
gaminiai issmesunui ir v k * o j e | ^ ^ ^ ^ ^
^ ^ ^ a u t o _ ! j 0 m e t U 8 ^ ^ penketukais. J i e ; ^ ^ . ^
paskiau iššoko pro langą ir
tus
dalyvavo Audrius Stundžia,
pavalgyti VaL nuo 8—8 vak,
KURSAI MOKYTOJAMS
buse, norintieji vykti, šauliai iv buvo įvertinti, gavo po Uetu.
bėgo.
P
a
m
a
t
ę
žmonės
jį
sekė
atstovaudamas
Scarlett Heights
Sekm. ir pirm, uždaryta.
B trijų viešnių geriausiai i a u t o m o b i l i u ir pasauktai pohci
ne šauliai, prašomi nedelsiant ^ š k ą knygą.
Žemesniesiems
Pedagogikos kursus mokyto vidurinei mokyklai, š į pavasari
Savininkai
registruotis į a s Šaulių rinktinės skyriams įteikė G. Meiluvienė, o į sužaidė (72) AMona Vaitkienė į . n u r o d ė j n ^ į Policija rado jams šią vasarą turės S t Xavier minėtoje programoje j i s daly
Adelė ir Kazys lietuvininkai
teisininkę Feliciją Gurevičienę, vyresniesiems — S. Jony-nienė ir
'" užtarnautai
'"'
* ' buvo apdovanota ^ ^ ja^vinais drabužiais.
kolegija, 103 gatvė ir Central vavo net tris kartus. Audrius
(sk.).
pirma
vieta
ir
trimis
golfo
į
Park Ave., Chicagoje.
3004 W. 65 S t , teL 471-0720.
Toliau ėjo sveikinimai Svei
mokosi ir Aukštesniuosiuose
NELABH5
v Kelionių į Vilnių birželio Registracija priimama iki birže kino J. Šlajus, J. Plačas, P. sviedinukais.
lituanistikos kursuose Toronte.
BAISI ŽMOGŽUDYSTĖ
27, liepos 2 5 ir rugpiūčio 22 d lio 15-tos d — ne vėliau.
Toliausiai golfo sviedinuką
Dvejų metų mergaitė, būdaTamkus. Iškilmės baigtos Ame
— T h e Toronto Sun" 1978
informacijai bei registruotis
numušė pereinamosios taurės | m a a u t o m o b a y , išėmė iš motiBlinois universiteto studentė m. gegužės 12 d išspausdino il
rikos ir Lietuvos himnais.
(pr.).
prašome kreiptis į Marių Kielą,
Antroji dalis — mokinių at dovanotojas, skyriaus sporto n o s rankinuko revolverį, kurį Rita L. Hopkins, 22 m , šešiais goką informaciją su nuotrau
X Lietuvos Dukterų dr-jos
6557 S. Talman \ \ e _ Chicago,
likta programa: deklamacijos, vadovas, turnyro organizato jį nešiojosi apsigynimui B«v peilio smūgiais sekmadienį nu kom Aleksandro Skopo ir j o
DL 60629, telef. (312) 787-1717. garaže, 2735 W. 71 S t , kasšokiai, dainos, vaidinimėlis. Bu rius,
"Lietuviai televizijoje" vartant ginklas iššovė ir moti- žudyta traukinėlio Austin sto
žmonos. Pastaroji, gyvenanti
penktadienį per visą vasarą
komentatorius
Jonas Talandis. na Bobette Johnson, 23 m., mi- ty, Chicagoje. Ten pat rastas
(pr.V
v o įdomus dialogas "Mūsų ne
Chicagoje, sulaukė iš Lietuvos
vyksta vartotų rūbų bei kitų ^
ta„
parašė h* mokinius
Arčiausiai prie vėliavėlės svie rė, kulkai pataikius į širdį Ne- peilio smūgiais sužeistas K A. savo vyro, kurį per 34 metus
X Aušros Vartų Tunto skau rakandų
išpardavimas.
Kas
,. .
Atliko dinuką primušė Jonas Zabukas. laimė į v y k o prie prekybos cent-; Bombo, 30 m., m a t y t ją gynęs. matė tik vieną kartą — jai bu
čių dėmesiui! Registraciją į turite atliekamų daiktų geram paruošė S. Jonynienė.
vyresnieji mokiniai s u vaidybi
Atrodo, kad visi dalyviai bu ro 2535 W. Division, Chicagoje.! Užpuolėjas buvęs tamsiaodis, vo leista 1975 m. nuvykti į Vil
Vl-tą Tautinę stovyklą priima stovy, prašome pristatyti į miniu
įsijautimu.
Jaunesniųjų
skyvo
labai patenkinti golfo lauapie 1 8 m. Užpuolimas įvyko nių.
iki birž. 2-ros dienos Ilona Lau- nimą garažą.
(sk.).
KIETASIRDŽIAI
dieną.
rių programą paruošė G. Mei- i kais, klubo patarnavimu ir benx
ši
Apie penkiolika žmonių pir- į
hank! BL 60459 tel 423^9645
* v a s a r ^ galite praleisti luvienė. Tautinius šokius
iš-idra turnyro organizacija bei
GRl T MTYNĖS PAPLCDIMY •""MiiiumimiMiHimiiMjiiiiHinniimn
{ p r » ant Reynolds ežero kranto gra- mokė R. Juškienė, dainas — pravedimu. Visi svajoja vėl madienį stebėjo, kaip Diversey
advokatas JONAS GIBAIT1S
!žioje
Michigan vasarvietėje, muzikas ~
Faustas Stroha. Taip susitikti birželio 17—18 dieno-' uoste, Chicagoje, buvo muša- j Areštuoti 6 jauni vyrai Oak
6247 So. Kedzfe Avenoe
X N'AMAJr* PniKTI P A - ^ p i e !25 myUos nuo Chicagos, pat jis akordeonu palydėjo tau- mis
"Gintaro" vasarvietėje, mas policijos seržantas Andy, Parko paplūdimy, kai ten be| kur tikimasi praleisti
gražų Murcia i r nė vienas negelbėjo, žaidžiant mėtomomis "lėkštėSKOLOS duodamos mažais mė-! n e toli Kalamazoo ir Paw Paw. tinius šokius.
TeL: 776-3599
nesiniais įmokėjimais ir pnei- Rašykite: Alma Medinis, Rt. 1
Po programos svečiai tėvai ir į savaitgalį gamtoje, pabendrau- nešaukė policijos, nors jo žmo- mis", kilo grumtynės.
P o to
Chicago. nUuoto 69629
namais nuošimčiais.
išrašė pabaudas 150
— Box 9 1 , Lawrence, Mirh. mokiniai vaišinosi ir dalijosi ti, pasirungti "Wvndwicke" gol- na šaukėsi pagalbos. Seržantas į palicija
Mutual F dorai Savings, 2212 49064. Tel. 616 — 674-8240 įspūdžiais ir gražiai praėjusia fo laukuose, o gal ir pasimaudy- buvo užpultas, kai bandė išskir- automobihų savmmkams u i sta- Darbo vai. nuo 9 iki 7 vaL vak.
defttad 9 vai. iki 1 v a i d
VVest Cermak Road — Telef. | arba Chkagoje 312 — 344-691L švente Jaunieji aktyviai daly ti vėsiose Midugano ežero ban- Į ti besimušančius, nors tuo metu tymą automobilių neleistoj vieVI 7-7747.
I toj.
(sic), vavo iaimėjtimioie, KiiUa ^ | g o M .
F, K. |jia nebuvo tarnyboj.
(»t)

J. A. VALSTYBĖSE

I
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