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Apie S:v. Sąjungos disidentus ir darbo žmones,
kurie neturi teises ginti savo reikalų
Turinas. — Susitikimu su ru-i padėtis Sovietų Sąjungoje. Drau
sų rašytoju Andrejum Siniavskiu' ge su disidentais, kurių tarpe bu
Turine pasibaigė dešimt dienų į vo Vladimiras Bukovskis, rusas
užsiteręs studijų simpoziumas darbininkas Valentin Ivanov,
apie disidentinių sąjūdžių veiklą lenkų darbininkų savisaugos ko
Sovietų Sąjungoje ir kituo:e ko miteto narys Smolar ir kiti, da
munistų valdomuose kraštuose. lyvavo tai? pat Italijos profesiniu į
Simpoziumą surengė Turino sąjungų at:tovai.
dienraštis "La Gazzetta del PoBukovskis šia proga pažymėjo,
polo" drauge su Venecijos Bie
jog
ir darbininkai Sovietų Sąjun
nalės vadovybe, kuri praėjusiais
goje
gali būti laikomi politiniais
metais disidentinei temai buvo
paskyrusi plačią apžvalginę pa kaliniais. Sovietų Sąjungoje yra
rodą. Simpoziume buvo svarsto apie trys milijonai darbininkų,
mos įvairiauios temos, susijusios kurie yra kalinami ir turi atlik
su disidentinio sąjūdžio veikla ti priverčiamus darbus. Jie gru
politinėje, kultūrinėje, socialinė biausiu būdu išnaudojami, jų
je ir kitose gyvenimo srityse; bu darbo sąlygos yra nežmoniškos,
vo surengtos disidentų dailininkų jie neturi jokios galimybės reika
kūriniu parodos,
disidentinės lauti savo teisių apsaugojimo. Bu
spaudos apžiūra, demonstruoja kovskis paragino Vakarų pasau
mi diridentų režisierių sukurti fil lio profesines sąjungas susirūpin
mai, uždrausti komunistų kraš ti tų kalinių-darbininkų tragiška
tuose, vyko diskusijos prie apsk padėtimi, atsisakant pirkti politi
nių kalinių pagamintas prekes.
rito stalo.
"Būti disidentu reiškia siek
Italijos Darbo sąjungos gene
ti sau ir kitiem teisės bei laisvės ralinis sekretorius Benvenuto sa
turėti skirtingus į:itikinimus nuo vo žodyje pažymėjo, jog komu
oficialiosios valdžios nustatytos nistinė sistema Rytų Europos
linijos. Iš to galima padaryti iš kraštuose nesugebėjo
išspręsti
vadą, pažymėjo Siniavskis, kad nei laisvės problemos, nei užtik
ne disidentai kovoja prieš reži rinti darbo žmonėms pažadėto
mą, bet, priešingai, režimas ko sios materialinės gerovės. Plačiai
voja prieš disidentus, slopinda skelbiama piliečių lygybė komu
mas jų troškimą laisvai išreikš nistų valdomuose kraštuose yra
ti -avo įsitikinimus".
grynai teoretinė, iš tikrųjų ten
Siniavskis taip pat plačiai kal nėra jokios demokratijo:; taria
bėjo apie rašytojų santykius su mai liaudžiai priklausanti val
valdžia, pažymėdamas, kad radžia yra siauros grupės privilegi
šytojai Sovietų Sąjungoje, kurie juotų biurokratų rankose. Jau
nutolsta nuo valdžios nustatytų vien tas faktas, kad Sovietų Ru
politinių ir kultūrinių gairių, vi sijoje nėra laisvos profesinės są
siškai izoliuojami ir nutildomi, jungos, kuri galėtų apginti dar
ne tiktai atimant jiem galimybę bininkų interesus nuo valdančio
spausdinti savo raštus, bet ir są sios klasės savivaliavimo, aiškiai
paliudija sovietinio
socializmo
lygas materialiniai egzistuoti.
visišką
nenorą
ginti
dirbančio
Kitame studijų simpoziume bu
vo nagrinėjama darbo žmonių žmcgaus.
•

Čigonas išrinktas
į parlamentą

Nr. 138

KINIJAI PARDUODAMA,
SOVIETAMS - NE

CHICAGA. — Vakarus pa
siekė naujas Lietuvos pogrin
dyje išleistas "Aušros" Nr. 10
WASmNGTONAS.
Ko-,
(50). Turinyje: 1. Istorinė Lie inercijos departamentas sako,
tuvos reikšmė. 2. Baimės im kad Kinijai parduodami sudė
perija. 3. Ant laisvės aukuro. tingi elektroniniai instrumen
4. Vienybės ir Viešumo! 5. Pro tai geologiniams tyrimams so
pagandos reikšmė i r teorinis vietams nebuvo parduoti. Ki
pagrindas. 6. SOS! SOS! SOS! nai jais naudosis, norėdami iš
7. Žinios. Išleista 1978 kovo anksto atspėti būsimus žemės
mėnesį. 51 lapas.
drebėjimus ir jieškant naftos.
Vakaruose taip pat gautas ir Anksčiau tų išradimų nenorėta
"Lietuvos Katalikų Bažnyčios parduoti žinant kad jie padė
Kronikos- Nr. 32.
tų sugauti i r Amerikos kari
nius signalus.

sako: sovietų technologija y r a
daug toliau pažengusi nei ki
nų, tai rusai išradimus tuoj ga
Ii pritaikinti kariniams reika
lams, o kinai to nepajėgs.

Kinijos kaltinimai
sovietams

HAGA — Kinijos užsienio
Valstybės departamento spau reikalų ministeris Huang Hua.
dos atstovas John Trattner pa netikėtai atvykęs į Olandiją,
sakė, kodėl buvo pakeistas nu pasakė, kad Sovietų Sąjunga ir
sistatymas: kinai pažadėjo, kad Kuba suorganizavo invaziją į
RTNSHASA. — Zairo prezi aparatai bus naudojami tik tai Zairą. Olandiją lankė grįžda
! dentas Mobutu prisipažino, kad kos reikalams. Nutarimas par mas iš Zairo.
katangiečiams pradėjus pulti j duoti dar nėra garantija, kad
Kolwezi, jo armija pasirodė! taip i r bus padaryta. Priklau
Kad neužkastu
į baili i r nesugebėjo apsiginti. sys ir nuo Amerikos sąjunginin
Jis pažadėjo tą reikalą sutvar kų žodžio — japonų ir Vakarų
savo patyrimo
kyti ir baigti su korupcija. Su Europos. Yra toks visų susita
organizuos elitinius dalinius, rimas, kad parduodant kokius
Kuršių Nerijoje
WASHINGTONAS. — Prezi
kurie pasipriešins visiems įsi naujus išradimus komunisti
dentas
Carteris kalbėjo 4,000
veržėliams. Pažadėjo pradėti niams kraštams, reikia visų
atstovams
treniruoti i r orovakarietiškus pritarimo. 1975 tie patys apa pensininkų grupių
Susirūpinimas
Erdvių laboratorija partizanus Angc ai. Tai bus at- ratai nebuvo parduoti sovie ir prašė jų, kad jie savo paty
sakymas kaimynui, kurio žemė; tams, kai užprotestavo Prancu rimą i r žinias neužkastų i že
išsilaikys
ilgai
del Ginzburgo
je treniruojami daliniai prieš' zija, sakydama, kad jais apsi mę, bet kol gali dalintųsi su ki
Zairą.
rūpinę sovietai galės susekti tais. Prašė jų savanoriškai pri
HOUSTONAS. — Erdvių ty 6,000 katangiečių Angoloje I požemiuose esančius karinius sidėti prie šio krašto pagražini
Washingtonas. — Amerikiečių
katalikų seserų vienuolių sąjunga rimų agentūros mokslininkams 6 mėnesius treniravo 70 Kubos i įrengimus.
mo,
apšvarinimo i r padėti
paskyrė rusų disidentui Aleksand pavyko stabilizur-ti erdvių labo j karininkų, vadovaujamų gene Komercijos departamento a t tiem,, "kurie mažiau vi įm
rui Ginzburgui*metini sąjungos ratorijos orbitą^ išlaikyti ją i roto De Jose, — sakė Mobutu. stovas Stanley Marcus dar taip j laimingi".
apdovanojimą - medalį už žmo bent 6 mėnesiams. Laboratori Zambijos prezidentas Kennethį
gaus teisių gynybą. Ginzburgas y- ja skrieja aplink 2emę ir buvo Kaunda pažadėjo Mobutu atei- j
ra suimtas praėjusių metų vasa matoma, kad ateinantį pavasa ty įsikišti ir neleisti svetimiem j
rio mėnesj. Jam paskirtą apdova rį turėjo patekti | 2emės at per Zambijos žemę pulti Zairo. į
Papildomomis žiniomis Belgi
nojimą atsiims Nobelio literatu-i mosferą, nuo oro trinties su
ros premijos laureato rašytojo degti i r nukristi. Eitų metų ru ja sutinka Zairui padėti peror
SolženicLno žmona Natalija, kuri denį norima į ją vėl pasiųsti ganizuoti kariuomenę ir suda
ryti 15,000 vyrų smogiamąjį da i
?a tarucju laiku apkeliavo įvai kelis astronautus.
lmį, kurį galima labai greitu
rius Vakarų Europos kraštus, siek
dama a'kreipti viešosios nuomo ROMA. — Aldo Moro kelnių laiku permesti į bet kurią vaisi
nės dėmesį į tragišką rašytojo palenkimuose užtikta smėlio. tybės dalį ir net, jeigu reikia,!1
už valstybės sienų sulaikyti be
Ginzburgo likimą ir skatindama,
Tas pats ir batuose. Policija sirengiančius Zairą pulti. Kai
imtis žygių jo išlaisvinimui. A-j
menkoje ir kituose kraštuose yra; spėja, kad jis galėjo būti nu tas dalinys bus suorganizuo
Įsisteigę specialūs komitetai Ginz šautas Focene pliaže, netoli tas, jis pakeis 2,700 kitų karių
afrikiečių taikos dalinius, da
tarptautinio aerodromo.
burgo gynybai.
bar atsiųstus į Zairą.

PRANCŪZŲ SVETIMŠALIŲ LEGIONAS
Čia niekas neklausia savanorio praeities

Madridas. — Šiuo metu Ispani
joje priskaičiuojama daugiau kaip
Paryžius. — Ryšium su invazi
300,000 čigonų, taigi daugiau ja į Zairą iškilo ir prancūzų sve
kaip bet kuriame kitame krašte. timšalių legiono vardas. Apie le
Dauguma jų nėra sėslūs ir gyve gioną dabar mažiau žinoma ir
na klajokliškai (nomadiškai). Iš kalbama negu ankstesniais, kolodešimties suaugusiųjų
čigonų
nialiniais laikais.
aštuoni neturi pastovaus darbo.
Legionas yra tartum prieglau
73 procentai visų Ispanijos čigo
nų yra analfabetai. Rachito liga da visiems vyrams, norintiems
sergančių vaikų yra pas juos yra 5 paslėpti arba užmiršti savo praei
kartus daugiau, kaip pas kitus gy tį. I jį suvažiuoja iš visų žemės
ventojus. Nežiūrint to, čigonai kampų, žinodami, kad niekas nenemeta savo įprasto gyvenimo klausinės, ką jis yra padaręs sa
būdo.
vame krašte, jei ten pasilikti jam
Neseniai Ispanijoj čigonų gy buvo nesaugu. Už tą apsaugą jis
venime įvyko nepaprastas įvykis: turi apmokėti visišku paklusnumu
pirmą kartą Ispanijos, o gal ir iš savo viršininkams ir nepaprasta
viso čigonų gyvenime — čigonas
disciplina. Disciplina laikoma
Juan de Dios Raminez Heredia,
35 nietų amžiaus, buvo išrinktas
į Ispanijos parlamentą.
Brinkimo priežastis: 1971 —
Heredia baigė rašyti knygą "Mes
čigonai", kuri buvo Barcelonoje
išleista, tuojau tapo "bestseleriu"
ir buvo iper 10 dienų išpirkta. Si
knyga išgarsino Herediją, ir dėl
jos jis tapo "čigonų karaliumi".
JAKARTA — Didžiausioj
Indonezijos naftos ir natūralių
dujų pumpavimo stoty kilo di
delis gaisras, ir vietinėmis prie
monėmis nepajėgiama jo užge
sinti. Į pagalbą atvyko i 5 Te
rasa tokių gaisrų specialistas
Aa«ir fttt ***»
fcomanua,
4
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Nauja "LKB Kronika"
ir "Aušra"

DARBININKAI AR POLITINIAI
KALINIAI-TAS PATS

CHICAGO, ILLINOIS 60629

Mobutu: kariuomene
buvo baili

Izraelis užpuolė
palestiniečius

Britanijos karalienė Elžbieta II neseniai lankėsi Bbnnoje, Su ja Vakarų
Vokietijos prezidentas Walter Scheel

BEIRUTAS. — Izraelio ko
manda
iš jūros 19 mylių nuo
pati kiečiausia bet kur žinoma mėtės, jei jūsų šalies reprezentan
sienos
užpuolė palestiniečių
h'.
tai kariai visi būtų surinkti tik
Kariuomenes eilėse.
stovyklą,
sunaikino jų laivyno
Šiandien legionas treniruoja turį kriminalinius rekordus?"
bazę. Puolime dalyvavo laivai,
mas atlikti skubiems, pavojin Legionas buvo įkurtas 1831. Jo
padėjo lėktuvai i r helikopte
giausiems žygiams. Taikos metu būstinė Korsikoje. Apie 1,700 jų
jis gali būti panaudotas ir gam laikinai perkelti į Chadą. Dar kiti riai. Žuvo 13 žmonių — 2 izrae
tos nelaimių atveju, gelbėti nuo į saugo naują respubliką Djibouti litai, penki palestiniečiai parti
potvynių, gesinti miškų gaisrus ir laikomi Prancūzijos Gvijanoj. zanai ir šeši civiliai. Buvo pa
arba kasti kanalus bei' tiesti ke Karininkai rotacine tvarka nuo imta nemaža ginklų.
lius džiunglėse, Prancūzijos Gvilat keičiasi, ateina iš reguliarios
janoj, Amerikos žemyne bei mal
Ne ten nutupe
armijos. Šiandien daugiausia le
šinti Korsikos separatistus.
MTAMT
Kuba painforma
Prancūzijos visuomenėj sve gionierių yra vokiečių, jugoslavų,
ispanų
ir
belgų.
Yra
ir
šiek
tiek
vo
Ameriką,
kad
vienas ameri
timšalių legionas jau laikomas
amerikiečių.
Įstojus
mažiausiai
kietis
iš
Kolumbijos,
skridęs į Neseniai Kiniją lankė Rumunijos prezidentas Nicolas Ceausescu (k.).
anachronizmu, reikalaujama jį
panaikinti. Vienas prancūzą laik reikia išbūti 5 metus. Sutarties Ameriką, dėl audros nukrypo Vidury jo žmona Elena ir Kinijos partijos pirmininkas Hua Kuo-feng
raštininkas savo kolegoms ameri nutraukti negalima, ir dezertyrai nuo kelio ir pateko j Kubos oro
erdvę. Kubos naikintuvai j i
kiečiams sako: "Kaip jūs jaustu- smarkiai baudžiami.
privertė nusileisti- Anksčiau
— 17
Vokiečiai pasmerkė nųSTOCKHOLMAS,
negu nusileido, išmetė kelis
žmonių žuvo i r 50 buvo su
maišelius maruanos.
žeistų
viešbučio gaisre. Jauni
sovietu teisme
mas šventė mokyklų baigimą,
Nereikėjo vaikščioti
kai piktas žmogus įmetė
Miunchenas. — Sovietų teismo gamąją bombą,
stogais
Juri Orlovui paskelbtą sunkią
bausmę labai griežtai pasmerkė
BAGDADAS. — Irakietis
Vakarų Vokietijos katalikų cent
KALENDORIUS
Ubaid Abu Ali, 136 metų am
ro komitetas, tai yra svarbiau
žiaus, nukrito nuo stogo ir užBirželio 12: Onufraa,
sioji
Vokiečių
katalikų
pasaulie
\ simušė. Paliko 170 sūnų ir vai
ra, Vadulis, Rūta.
; kaičių. Vyriausias
vaikaitis čių organizacija. Vokiečių katali
Birželio 1 3 : Antanas, Akvii buvo 86 metų. Niekad nerūkė, kų centro komitetas kaip tik šio lina, Suvaidas, Minkantė.
Į buvo blaivininkas, valgė tik mis dienomis užbaigė savo visuo Saulė teka 5:15, leidžias 8:25.
jugurtą ir vaisius. Jei nebūtų tinio suvažiavimo darbus, kurių
ORAS
turėjęs patraukimo vaikščioti pagrindinė tema telkėsi aplink
stogais, butų dar kažin kiek gy pagrindinių žmogaus teisių bei
Dalinai saulėta, ioek vėsiau.
venęs.
laisvių, apsaugojimą oasauiyje. I apie 80 laipsnių.
Prancūzu, svetimšaliu, legiono daimye Kimth««nw aerodrome, Zaire, pasiruošęs grįžti namo
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DRAUGAS, plrarirgeBfa, 1973 m. bfrž&o n f c . 1? 3 .

. - w..^<_» .w>....^.^.. kO a.c^c ar jam
tik tokios formos laimė nusišyp
sojo, turės išryškinti šios savaitės
vokiečių rungtynės. Lenkai, nors
j ir pranašavo sėkmingą revanšą,
ivistiek jo nesugebėjo išnešti, ne! žiūrint, kad ir jų geriausias žaiį dejas Deyna pademonstravo savo
sugebėjimus.

LIETUVIAI CALIFORNIJOJ
A A MOKYTO] AS
BROMUS
KETERAUSKAS
1978 HL gegužės 13 d. mirė šir
dies priepuoliu Bronius KererausI Ameriką atvyko kaip ir dau
gelis lietuvių 1949 metais ir apsi
gyveno Skiriu namuose. Los An
geles. Čia u? vedė buvusią peda
gogę Stasę Čirvinaite. Velionis
buvo šviesaus proto ir veiklos
žmogus. Sekė politiką ir labai sie. loiosi Lietuvos okupacija, brolio,
sesers ir tėvų likimu Lietuvoje.
Buvo draugiškas pasikalbėjimuo
se ir gerai pasiruošęs gyvenimui.
Savo patirtį Įgijo nepriklausomo
je Lietuvoje, studijuodamas uni
versitete ir mokytojaudamas gim
nazijose.
Atvykęs iš Vokietijos į Los An
geles gavo darbo Firestone fabri
ke. Darbas nebuvo lengvas. Po
kurio laiko sunegalavo sveikata ir
turėjo pasitraukti iš darbovietės.

šeimos dėkingumą šviesiam pe
dagogui, ypač savo sūnaus, mate
matikos daktaro Šarūno vardu, nes
jo mokslinimosi pagrinduose velio- j
nies buvo įneštas indėlis dar:
gimnazijoje brandinimosi me-1
tais.
Ilsėkis Viešpaties
ramybėje.
Žmonai Stasei, giminėms ir pa
žįstamiems reiškiu gilią užuojau
ta
Kazys Karuža
GAILA,

KAD

THE LrTHTANIAN

NEPAMINĖTAS

Gražiai veikia ir didelį kultū
rinį vaidmerų atlieka Los Angeles
Dramos sambūris. Jis jau turi gra
žią nuveiktų darbų istoriją, kai
Pasižymėti teko ir vengrams,
jo veikla artėja prie 25-metinės!
tačiau neigiama prasme. Rungty
sukakties. Per tą laikotarpi eilei
nėse prieš šeimininkus, Šie rauveikėjų yra [dėįę daug savo sie-l
pasiekė
pirmą
los ir triūso kaip organizatoriai, S y d n e j u j e p o literatūros v a k a r o . E kairės — poetas Bcrn. Brazdžionis, donmarškiniai
įvarti,
tačiau
argentiniečiai
išly
režisoriai, vaidintojai. Ir dabar E . P e t r a u s k i e n e , aktorė, Kipro Petrausko našlė, viešnia iš L i e t u v o s , at
v y k u s i pa* s a v o sūnų ir dukrą. kun. J. Butkus, poetas, vietos lietuvių gino, ir antroje pusėje pakėlė re
sambūris labai gražiai reiškiasi. k l e b e n ą s
zultatą iki 2 : I, nors vengrai ir
Jis nuolat pradžiugina ne tik losanturėjo auksinių progų. Vengrų
geliečius, bet, nežiūrint atstužaidimas tačiau buvo toks Šiurkš
fffrlg
vyksta net ir su toliau gyvetus, kad portugalas teisėjas antra
gydėsi namuose, kur jį visą laiką
nančiais tautiečiais pasidalyti sa
m e kėlinyje net 2 jų žaidėjus iš
per 20 metų, prižiūrėjo ir globo
vo pasisekimais. Taip š. m. gegu
prašė iš aikštės.
Pasaulines pirmenybes (III)
jo žmona Stasė.
žės 20 ir 21 dienomis buvo nuLaidotuves pravedė prel. Jonas skridę net i Detroitą. Ta proga
P. GANVYTAS
Nemažu
netikėtumu tenka
Kučingis. Gegužės 16 d. vakare į apie šį Sambūrį gražiai paraše
skaityti
ir
Peru
rinktinės laimėji
Prancūzų rinktinė paskutinį kuri ir pradėjo pirmą puslaikį,
parapijos bažnyčią buvo atlydėti produktyvus žurnalistas, Detroito
m
ą
prieš
Škotiją.
Jau 1970 baig
pirmenybių prieš Lenkiją. Pastarųjų koman
a. a. Keterausko palaikai, kur visuomenininkas Vytautas Kut- kartą pasaulinių
baigmės varžybose dalyvavo prieš doje vėl dalyvauja bent 6 žaidė mėje Meksikoje pasižymėjęs Teo
klebonas su visais susirinkusiais Į
filo Cubillas net 2 kartus įvei
kus (Draugas, š. m. gegužės 18). 12 metų, tačiau šiame turnyre
jai iš praeitų pirmenybių, ku
kalbėjo rožinį. Sekančios dienos
kė
škotų vartininką. Toj pačioj
I Korespondencijoje
pateikiama jų vienuolikės puolime žaidžiąs
riose vokiečiams laimingai pavy
rytą už velionio sielą buvo atlai- j
^ . . . . . . .
» .
grupėje žaidžiąs
vice-meisteris
•l"?
, Mišios.
TZZ
„Po to palydėtas
, •
sambuno istoriniai bruožai, pa- Bernard Lacombe pačioj pirmoj ko pusfinalyje lenkus nugalėti
kytos Šv.
Olandija lengvai nugalėjo Iraną
įvardėmis išvardijama Los Ange- minutėj įmušė pirmąjį šių žaidy 1 : 0.
į Kalvarijos kapines. Ten palai-Į ^ ^ ^ į v e { k l o J e d i r ^ „ g
3 : 0 . Kai kurie olandus skaito ypa
nių įvartį. Neilgai tačiau pran
dotas mauzoliejuje.
Jų tarpe ir varšuvietis Kazimie tingai stipria vienuolike, bet ar
sieriai — S. Makarevičius, G. Ve- cūzams teko džiaugtis šiuo atsieilička (miręs) ir dabartinė šio kimu, nes 29-oj minutėje Paolo ras Deyna, anose žaidynėse kartu tai iš tikro tiesa, paaiškės kiek vė
sambūrio režisorė Dalila Mackia- Rossi pasiekė lygiąsias. Šis 21-mė su Beckenbauer'iu ir Cruyffu liau.
lienė. Visa tai labai gražu, ir tie tis, žaidžiąs už Lanerossi Vicen- ypatingai įvertintas; netrūko ir J.
Brazilai
žmonės tikrai yra verti paminėji za klubą, berods iki šiol tik 2 kar Lato, tose pačiose varžybose dau
Trečios grupės
priešininkai
m o ir didelės pagarbos. Bet atsi tus žaidęs už savo krašto rinkti giausiai įvarčių pelniusio. Iš vo
kiečių veteranų paminėtini var austrai ir ispanai, prieš 4 metus
randa šešėlių.
nę, taip puikiai sužaidė šiose
tininkas SeppMaier, jau 83 kar
Šiai korespondencijai suteiku rungtynėse, jog jau ne vienas tus gynęs savo krašto vartus, ka- nesugebėję patekti baigmės tursieji žinias gana detaliai papasa žurnalistas jį pradėjo į padanges, h o n a s v
^ nyran, sužaidė įdomias rungtynes,
(9Q ^
} h
kurias laimėjo elegantiškiau pasi
kojo apie teatrinės veiklos Los kelti. Persvarą italams pasiekė
hof (34).
rodę austrai 2 : 1. Su dėmesiu
Angelėj praeitį, kaip nuo 1949 m. tik antrame kėlinyje aikštėn iš
dar prieš šio sambūrio įsisteigi- leistas Zaccarelli, 9-oj min. rezul
Stebėjęs Šį žaidimą Nevv Yor- lauktas kitos III grupės poros susi
mą S. Makarevičius su vaidinto tatą pakėlęs 2:1. Tuo ir baigėsi ko Madison Sąuare Garden salė tikimas —tai brazilai ir švedai
jų grupe buvo pastatęs kelis vei įdomiosios pirmojo 8 susitikimų je, kur ankstyvą popietį buvo su —baigėsi lygiomis 1 : 1 . Tuo pa
A. a- Bronius Keterauskas
kalus, o 1957 m. į Los Angeles at "ratelio"
rungtynės
pravestos sirinkę virš 9000 žiūrovų, nega čiu brazilams gali būti daug bė
vykęs G. Velička per ketverius Mar del Plata stadione.
lėjau atsikratyti įspūdžio, kad dos. O švedai, kurie prieš mėnesį
Atsisveikinimo žodį. susirinku metus pastatė net 5 veikalus. Deja,
kartojasi 1974 metų atidaromo įveikė vokiečių rinktinę 3 : 1 , lai
Atidarymas
sių vardu, tarė Antanas Skirtus, tas žinias pateikusieji kažkodėl
sios varžybos. Tik aną kartą žai kytini tikrai rimtu varžovu. Tiesa,
brazilai pasiekė dar vieną įvartį*
kuris priminė, kad a a. Bronius nepriminė, kad Los Angelėj eilę
Dieną anksčiau įvyko oficialus dė meisteris Brazilija su kita Ryt
niekur nedalyvavo visuomeninėje metų su šiuo sambūriu yra dir varžybų atidarymas. Buenos Ai Europos rinktine — jugoslavais. tačiau teisėjas jo neužskaitė, nes
veikloje, nes ji buvo priveikusi bęs, daug sielos ir darbo įdėjęs res River Plate stadione susigrū Tiek šį, tiek aną kartą meisteris jis į švedų vartus pateko keletą
suriki liga. Jis skaitė veflc visą pe Juozas Kaributas, kuris šioje savo do apie 80,000 žiūrovų (oficia tenkinosi gynybiniu žaidimu, lyg sekundžių po oficialios rungty
riodinę spaudą. Karstą nešė M. veikloje yra surežisavęs net 23 liai telpa 76,000). Atidarymo iš būtų pamiršęs kur priešininkų nių pabaigos. Tikėkimės, kad šis
Stopus, J. Brickus, V. Tuminas, veikalus, pastatytus, kai kuriuos kilmės buvo įvairiaspalves dau vartai ir kad be įvarčio rungty teisėjo sprendimas netaps vienu
J. Mitkus ir du broliai Baltrušai pakartotinai net 36 kartus. Dau gumoje gimnastinio pobūdžio, ku nių laimėti negalima. Antrame iš kontraversaliausių šios baig
gely jų jis yra atlikęs pagrindi rias pietietišku temperamentu de puslaikyje tyčia 5 minutes pradė mės sprendimų. Šį kartą brazi
čiai.
lams vėl kažkaip nepavyko užsuk
Keterauskas Bronislavas (gimė nes roles. Faku'nai J. Kaributas monstravo 500 argentiniečių jau jau skaičiuoti vokiečių pasuotes, ti puolimo tempo ir taktikos.
1905 — VH — 17 Karklėnalės k, drauge su kitais, kaip J. Gliaudą, nimo. Kai aikštės centre susigru skirstydamas jas į "pirmyn" ir
Kražių valsčiuje, Raseinių aps D . Mitkienė. J. Galiūnas, S. Ma pavęs būrys "išsiskleidė" 16 spin "atgal" kategorijas. Tame laiko
Iki paties finalo, kuris bus žai
krityje) matematikas. 1926 m. karevičius, V. Dovydaitis ir kt, dulių — reprezentuojančių baig tarpyje vokiečiai sugebėjo 54 proc džiamas birželio 2 5 d., dar bus subaigė Telšių gimnaziją. 1932 m. buvę ir šio sambūrio įstergfmo mės dalyvius — ir kiekvienas iš savo pasuofių siųsti atgal, o ne Į faist08 2 9 rungtynės,' tačiau jau
Vytauto Didžiojo universitetą, iniciatoriai. Tada steigėjai pave jų pasipuošė dalyvaujančių vals Imk priešininko vartų. Nebūtų dabar jaučiamas baigmės turnyro
Matematikos — gamtos fakulte dė J. Kaributui būti šio sambūrio tybių tautinėmis spalvomis. įspū tikslu tvirtinti, kad žaidimas bu- entuziazmas. Randyta §ias žaidy
tą. 1930-34 m. buvo matematikos meno vadovu ir režisierium, ir jis dis buvo tikrai puikus. Žinoma, įvarčių, nors lenkai keletą kar- nes praminti "bevardėmis", nes
ir fizikos mokytojas Linkuvos gim tokiu buvo. (Apie J. Kaributo teat neapsieita ir be kalbų. Kalbėję džentelmeniškai, kartais ir įdo nėra nei Bedcenbauer'io bei eilėsnazijoje. 1936 — 44 a Rasei rinę veiklą yra išleistas net atski Argentinos Futbolo sąjungos bei miai— tačiau gynybinis elemen kitų garsių žaidėjų, taCiau jau
FIFAos pirmininkai naudojosi pa tas tiek dominavo žaidimą, kad pradeda kilti nauji vardai ir nau
niuose. 1944 m. pasitraukė į Vo ras veikalas).
puslaikyje jos žvaigždės kaip antai minėtasis
kietiją, kur buvo lietuvių gim
Mus nemaloniai nuteikia, kai sirašytu tekstu, po jų sekęs Ar žiūrovams antrame
gentinos
prezidentas
trumpu
2,5
pradėdavo
pritrūkti
kantrybės.
nazijos mokytojas (1945 — 46 m.) dabartiniai plunksnos
Paolo Rossi. O jų bus ir daugiau.
žmonės
Bturtebudėje, o kurį laiką, ir Lietuvoje ignoruoja ir visai nuty min. žodžiu oficialiai atidarė Tiek Buenos Aires aikštėje, tiek
mūsų salėje karštesnieji nesivar
direkt Toliau gyveno 1946 — 47 li apie nusipelniusius asmenis, baigmės turnyrą.
žė išreikšti savo nepasitenkinimą
m.
Seedorfe.
147 « 48 m. veikusius nepriklausomybės lai
— Vienas iŠ svarbiausių ma
Irv&O :0
garsiu švilpimu. Nenuostabu, kad no gailestavimų per metų me
Dedelsdorfe ir 1948 - 4 9 m. kotarpyje ir seniau arba dabar iš
Beveik sekundiniu punktualu
Diepholze. 1949 m. atvyko į JAV. eivijoje. Tie vardai lyg užkasami mu prasidėjo pirmosios rungty rungtynės baigėsi lygiomis be t u s teatre, tai .kad negalėjau sė
įvarčių, nors lenkai keletą kar dėti publikoj ir stebėti save.
Būdamas studentu aktyviai reiš po žemėm, tarytum tie žmonės nės.
Žaidė meisteris Vokietija,
tų
tikrai vykusiai puolė ir tik ve
kėsi studentų matematikų — fi niekad nėra egzistavę. Bet kai pa
John Barrymore
terano Maier dėka vokiečiai liko
ziku d-joje (vienas steigėju) ir skaitai išeivijoj išleistą Lietuvių
akademinėje ligonių kasoje. Yra Enciklopediją ir tarp kitų randi nybės nepagaili energijos ir triū nenugalėti. Atrodo, kad toks re
baigmės DR. ŽIBUTE
parašęs daug straipsnių iš mate paveikslus ir biografijas. Liudo so kitų labui. O žurnalistų sunki zultatas atidaromose
ZAPARACKAS
rungtynėse
jau
tampa
stipria
tra
Telef. — S&-7-12S5
matikos, fizikos, astronomijos ir Giros, A. Sniečkaus, J. Paleckio dalia, kai jiems tenka naudoti
ARTŲ U G O S - CHIRURGIJA
pedagogikos srities: Kosmos žur ir kitų, jauti leidinio rimtą, kul žinias, kokios pateikiamos, netu dicija. Ketvirtą kartą iš eilės su
sitikimas baigėsi lygiomis, be įvar
rint sąlygų joms patikrinti.
nale, Tautos mokykloje, Gamtoj, tūrini svorį.
760 Norta MIchigaa, Saite 409
čių.
Ar šį kartą vokiečių treneJ. Kuprionis
Naujojoj Romuvoj, Vaire, l i e t u
Valandos pagal susitarimą
Nekalbant jau apie niekini
vos aide. Mokykloje ir gyvenime, mus, bet ir ignoravimas vieni ki
Mokslo dienose. Japonijoje karto tų mus tik skurdina. Jis niekam
je, Kultūroje, Šviesos keliuose, nėra malonus, ypač dirbantiems
Lietuvos Mokykloje, o taip pat ir kultūrinėj srky padaroma mora-Į
Darbininke, JAV. Skyrium išspaus line skriauda, atimamas noras
Seniausia Lietuvių Radio programa
dino : Diferencialinio ir integra dirbti ir gaunasi žala mūsų istori
Naujoj
Anglijoj iŠ Stoties
WNSR,
linio skaičiavimo pagrindai 1934, jai. Na, kaip Žinome, kad ypač
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo
1947 ; Svajonė apie žemę ir dan meno srityje dirbantieji, viduti
1:00 iki 1:30 vai. p o pietų — perduo
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
gų (redagavo) 1948 m. Lietuvių niai imant, yra jautresni už kitus
trauką ir komentarai, muzika, dainos
enciklopedijos bendradarbis, ke kad ir tarpusaviuose santykiuose j
ir Magdutes pasaka, š i ą programą
lių vadovėlių autorius. Savo jau ar pan. Kai kam gali nepatikti
veda Steponas ir Valentina Minkai.
nystės dienas atidavė lietuvybei kai kuris asmuo, arba jo d a r
Biznio reikalais kreiptis j Ballic Floir Lietuvai. Gaira. kad tfek ma bas. Bet tai skonio dalykas. To
rtsts — gelių bei dovanų krautuvę,
502 E. Broadway. So. Boston, Mass.
žai tegalėjo pasidžiaugti savo pasėkoje tik kyla nedarna ir net Į
02127. Telefonas
268-0489. Ten pat
mokslo vaisiais ir naujos laisvos pykčiai. Ir kam gi tai? Juk ten'ca
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
šaKes gyvenimu.
tik džiaugtis, kad atsiranda žmo
site didelj pasirinkimą lietuviškų k n y .
Parengimo metu Los Angeles, Calif., besidaliną jspūdžiais L. Balvočius,
Jaučiu pareiga priminti ff savotnių, kurie Salia savotios katdie- J. Kojelis ir L. Valiukas
Nuotr A Gulbi:?*;-
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Gal įdomiausią siurprizą pa
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DR. K. G. DALUKAS
I I i i i i i i Į l i tr o»otenj Ugne
Ginekologine Chirurgija.

So, Puhski Rd. (Crswford
Medkal Baildmg) Tet LT! 6-6446
M — tarnu* skambint ST4-8004
Priima Ugonlaa pagal susitarimą.

DR. V L BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

f e l ofiso Ir bmto: OLymple 2-4131

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
144S S e , 5 0 t h A v a ,
Kasdien i - l vai. ir 6-8 vai. vak^
išskyrus trečiadienius
Šeštadieniais 12 iki 4 vai popiet
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DR. WALER I . KIRSTUM
Lietuvis gydytojas:
8925 West 5&tfa Street

Mavooettc Medical Cente*
61SS So. Kedsfe Avenue.
V a i : pirmad., antrad ir ketvirtad.
• iki 7:10 • « ! . vakaro,
flefttad. nuo 1 lkl > v a i
Pagal susitarimą.
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Vai: pinaad., aatrad.. ketvlrtad. Ir
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-6
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Kūdikių ir v a i k ų ligų specialistė
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l:»o . 6:06 vai. popiet, troe. ir ieftt
tik Busitarua
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Valandos pagal susitarimą
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ATBUNDANTIS AFRIKOS MILŽINAS
Sudano ryšiai su Vakarų valstybėmis

*i

SO BRAZDŽIONIU LITERATŪROS VAKARE
IR VĖL LĖKTUVE
Keliones po Australiją įspūdžiai (S)

Ryšy su Sovietų Sąjungoje pa*
JUOZAS KOJELIS
Pavojai paskatino atsisakyti
P. CAUCYS
didėjusiu disidentų persekiojimu,
Tuo metu, kai didžiosios šalys Kartais netikėtai nusišypso lai
Maskvos
jų suėmimu, kalinimu, siuntimu lankstėsi Sovietams, viena kita mė ir JAV. Taip įvyko praeitais
literatūros vakaras Canberroje Miestą nuo miesto skirs atstumai,
metais,
kai
neramioje
Afrikoje
jos
Rytų
žemės
ūkio
gaminiais
aprū
O sielas jungs dangaus stakta,
į bepročių ligonines, ypač po gar- mažesnė valstybė nesėkmingai
Prez. Numeiri išgyveno kelis
LB pirmininko pastangomis Balti švies frenčipanų krūmai
saus disidento Jurijaus Orlovo bandė jiems prieštarauti. Šveica- įsigijo naują sąjungininką — Su pintojų ir, nesigailėdami pinigų, pasikėsinimus jį nužudyti. Pas
bylos, kurios metu jis buvo nu- rijos delegatas pasakė, kad kon»- daną. Įpratusios mokėti šimtus juos investuoja į Sudano žemės kutinį sąmokslą jį nužudyti su skubiai buvo suorganizuotas Braz Ir raudonoji varata...
baustas dvylikai merų kalėjimo ferencija pasisekė tik vienu pro- milijonų dolerių jam laimėti ar ūkio išvystymą. Dabartiniu me ruošė Maskvos sąjungininkės Li džionio literatūros vakaras. Can- Sia trokš ne vienas, mirs ne viena
bei laisvės atėmimo bausmėmis, centu, o 99 procentai — pralai- palaikyti artimesnę draugystę su tu JAV ir Vakarų valstybės jau bija ir Etiopija. Tie kraštutinių- beroje lietuvių iš vis nėra daug,! [r vys vaikai iš pašaknų.
Vakarų kraštų spauda, radijas, mėjimas. Ir dar mažytės Maltos kitomis tautomis, Sudanas tapo yra investavusios daugiau kaip jų kėslai jį paskatino suartėti su o dar savaitės vidurys, tad minios O šauks mus prarastosios dienos
laukti ir nebuvo galima. Tačiau Už begalinių vandenų...
televizija svarsto ir kelia klausi- atstovas bandė konferencijos ge JAV draugu be didelių pastan bilijoną dole^"'» ir netolimoje saikingom arabų
valstybėm:
susirinko kelios dešimtys. Buvo Du poetai susipažįsta padangėje
ateityje Sudano žemės ūkio ga
mą: kas geriau — detentė su So- dingą užbaigimą, deja, ne- gų ir pinigų panaudojimo.
Egiptu ir Saudi Arabija. Etiopijai
atvykusių net iš Sydnejaus ant
myba galėsianti pasiekti JAV ar
vietais ar šaltasis karas su jais. sėkmingai sulaikyti.
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Vakarų Vokietijos kolumnistai
Detentės priešininkai toliau
pradėjus iš Sovietų gauti dideles
didžiaisiais
globėjais Mauragiais.
karas vyko lietuvių klubo sko
nurodo, kad Helsinkio bei Bei- nurodo, kad detentė atnešė Va- Anksčiau Sudanas buvo labai
ginklų siuntas, prez. Numeiri,
Juk
Aleksandras
Mauragis ir Bro
JAV parama Sudanui
ningai įruoštoje bibliotekoje. Va
grado konferencijų aktais buvo karų kraštams nemaža politinės stiprioje Sovietų įtakoje. Pasisu
išprašęs rusus patarėjus, kreipėsi
nius
Nainys,
tai
du pagrindiniai
karą pravedė Gintautas Kamins
išduoti Sovietams jų opozicijos žalos, nes atšaldė JAV — Krni- kimas nuo Sov. Rusijos į Vaka
JAV yra linkusios remti Suda į JAV pagalbos.
kas. Inteligentiška Canberros lie asmenys, lėmę Brazdžionio atvy
vadai ir kad žmogaus teisių rei- jos santykius, išugdė pavergtųjų rų pusę įvyko Sudano prez. Nu- no ūkio raidą. JAV taip pat pa
kimą į Australiją. Aleksandras
kalavimas, išvertus į Sovietų kai- tautų nepasitikėjimą JAV-bėmis, meiri iniciatyva. Jis visada turė gelbės Sudanui sustiprėti ir kari Sudanas yra ne tik didžiausia tuvių auditorija B. Brazdžionio mus visur vežiojo ir jo giminėlė
bą, reiškia "septyneri metai ka- leido sustiprinti pavergtų kraštų jo rūpesčių dėl savo krašto sie niu atžvilgiu. Jau dvi JAV karinės Afrikos šalis, bet taip pat ir ara žodžiui tikrai buvo imli.
globojo. Bet laikas nelaukė: mes
Įėjimo ir penkeri metai ištrėmi- rusifikaciją
bei
kolonizaciją, nų su 7 kaimynais, iš kurių tik misijos lankėsi Kartume susipa bų unijos narys, turįs gerus ry
Mūsų poetas, pirmosiomis mi Ansett Australijos oro linijos, dan
mo". Ypač po Belgrado konferen- persekioti disidentinį judėjimą keli buvo draugiški. Tačiau, mask- žinti vietoje su būkle. Per pasta šius su kitomis arabų tautomis nutėmis gal ne visai tikras, bet gaus keliu, Mauragiai — žemės
cijos Sovietai pasidarę labai įžū- Rusijoje ir satelitiniuose kraštuo- vai pradėjus politinį bei karinį ruosius 5 metus JAV suteikė Su ir su Saudi Arabija. Tuo būdu jis greitai susiorientavo padėtyje — keliavome ton pačion pusėn. Mau
_ lus, vakariečiai neturi priemonių se, suteikė galimybę Sovietams žaidimą su Libija, Somalija ir danui 29 mil. dol. vertės ūkinės sudaro jungtį tarp arabų pasaulio savo deklamacijoje perėjo į ma ragiai į namus, mes — per Sydjuos sutvarkyti, pagaliau rimtai gauti iš Vakarų kraštų technišką Etiopija, jis ryžosi trauktis nuo paramos ir 100,000 dol. kariniam ir juodosios Afrikos (į pietus nuo žesnės apimties, kamerinės muzi nėjų ir Adelaidę.
nė nesistengia. Visos viltys, kad talką, pramonės įrengimus, pa- Sovietų ir vėl atnaujinti santy apmokymui. Šiais metais paskirta Saharos). Rytų — Vakarų kon kos skalę, ir kontaktas su publika
Keičiant lėktuvus Sydnejaus
Sovietal, pasirašę Helsinkio aktą, tentus, brėžinius, net ištisų įmo- kius su JAV. Vakariečių požiū 10 mil. ūkinės paramos ir 100,000 tekste nūdien Sudanas yra užtva užsimezgė gyvas.
aerodrome, pasiprašėme, kad m'"/
būsią humaniškesni, nuėjusios nių bei Fabrikų įrengimus, kartu riu Sudano vis didėjanti reikšmė dol. karinio personalo paruoši ra tolimesniam Sovietų veržimuiPo
vakaro
pirmininkas
papra
visus
tris susodintų kartu. Taip
niekais, nes Sovietai žmogaus tei- su vakariečių specialistais. Paga- neramioje ir strategiškai svarbio mui. Taip pat jam leista įsigyti si į Afrikos vidurį iš Etiopijos, su
šė
ir
mano
žodžio.
Skubomis
su
ir
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Vietos buvo paskirtos
sių reikalavimą laiką "antisovie- liau sudarė sąlygas Sovietams je Afrikoje jiems užtikrina geras transporto lėktuvą už 80 mil. d. kuria santykiai nepaprastai blogi.
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pačioje
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eilėje. Mudu su
lėšomis
nutiestas
tinę propaganda", pagal jų įsta- šnipinėti vakarus... Bet šis pra- viltis. Sudanas atsveria sukairė- Vakariečių
tymus baustinu dalyku. Taigi de- laimėjimų sąrašas dar nepilnas, jusią Etiopiją, kuri persimetė į 600 mylių ilgio naftotekis iš Port Esant tokioms aplinkybėms, su Brazdžionį ir apie kovos dėl lais žmona užėmėme dvi sėdynes vie
vės prasmę bei perspektyvas. O po noje tako pusėje, antroje — į vie
tente išdavusi žmoniškumo ide- Jį tęsiame toliau,
Sovietų pusę. Praėjusių metų Sudano iki Kartumo, kas leis kraš prantama, kad prez. Numeiri sieto
mūsų laukė canberriečfų pa ną atsisėdo Bernardas, o už va
aprūointi kia Vakarų, ypač JAV karinės
alus. Jos puoselėjimo metu ypač
Detentės pasėkoje įvykęs Ame- vasarą prez. Numeiri išprašė 90 to gilumą lengviau
po Helsinkio — Belgrado konfe- rikos pasitraukimas iš Indokini- Sovietų karinių patarėjų, kele nafta. Pasaulinis bankas ir kelios i pagalbos. Per ilgus šimtmečius ruoštos puikios vaišes. Eskirti- landėlės atėjo vidutinio amžiaus,
rencijų, Sovietuose atgimę lage- jos palaužė pasaulio tautų pasi- tą diplomatų ir įsakė uždaryti So arabų valstybės Sudanui paskoli-' kepęs dykumos saulėje, šis Afri- nai mielas susitikimas buvo su i inteligentiškos išvaizdos maloriai, ištrėmimas į Sibirą, karce- tikėjimą Amerikos pažadais. Nu- vietų kultūros centrą Kartume. no 60 mil. do!. nutiesti geležin- kos milžinas pradeda atsibusti ir buvusiu mano mokiniu Kretingos i niai ir gan dailiai atrodanti moriai, nervų klinikos, suėmimai, statė prieš Ameriką eilę dar lais- Atsikeršydami Sovietai išvarė 5 Su kelių tinklui. Saudi Arabija jam ruošiasi vaidinti svarbesnį vaid gimnazijoje Feliksu Borumu, ge-, teriškė ir atsisėdo šalia Bernardo.
ru lietuviu, veikliu bendruomeni Mudu su žmona pradėjom žūrėtardymai Visa tai reiškia, kad yų tautų. Skleidžiama propagan- dano diplomatus iš Maskvos.
davė 100 mil. dol. įrengti sateli menį Afrikos reikaluose, o tai sa
ninku
ir jo malonia žmonele. At ti, kas čia dabar bus. Jiedu pasi
prezidentui J. Carteriui buvo su- da, kad "rusai nepuls Amerikos",
tų ir telekomunikacijos stotis, o vo ruožtu skatina Vakarų pasau
duotas antausis (Eine Ohrfeige palaužė Amerikos budrumą, su- Sudano gairių pakeitimas JAV taip pat stepių ir dykumų žemes lį daugiau juo domėtis. Taip pat pažino mane, nors nuo paskuti žiūrėjo vienas į antrą, pasikeitė
fuer Himmy Carter". — Die silpnino jos apsiginklavimą ir lei- yra malonus dėl dviejų skirtin paruošti ūkininkavimui. Suda tai turi didelę reikšmę Afrikai ir nio pasimatymo žemė anie saulę viena kita nereikšminga fraze, ir
Zeit).
do rusams daugelyje gynybos sri- gų priežasčių. Pirma, siekdamas nas priėmė S Etiopijos ir Eritrė Vakarams, besistengiantiems su apskriejo daugiau negu 30 kartų. vėl mes trys vedėme pokalbį. Pa
JAV draugystės, socialistiškas Su jos 500,000 pabėgėlių, kuriems laikyti Sovietų įtaką Afrikos že
Kitą rytą Rasa įrekordavo Braz kilus į orą ir geriant kavą, žodi
*
čių pralenkti Ameriką. Pagaliau
danas nutraukė savo aštuone išlaikyti prašo paramos iš J. Tau myne
džionio ir mano pasikalbėjimą vie nis kontaktas vėl užsimezgė. Po
Bet yra, tegu nedaug žmonių detentė leido Sovietams, panaurius metus trukusius ryšius su tų ir arabų valstybių.
tos lietuvių radijo valandėlei (ji kiek laiko moteriškė pasigedo sa
ir institucijų, kurie detentę gina. dojant Kubos karines pajėgas, įsiMaskva. Tai Įvyko tuo metu, kai
radijo programų talkininkė, mu vo rankinio laikrodėlio. Ėmė jo vi
Pirmiausia ją visomis išgalėmis galėti Afrikoje, veržtis prie to
Prieš 10 metų JAV santykiai su
JAV erzina Sovietų pastangos iš
zikinės dalies tvarkytoja), Min sur ieškoti. Mes negalėjome būti
gynė ir tebegina Sovietų Sąjun- kontinento žaliavų ir stiprinti
plėsti savo įtaką strategiškai svar Sudanu nebuvo draugiški. 1967
daugas įteikė man juostelę su įtarti, nes nei Bernardas, nei aš
gos propagandinės institucijos, jų neokolonializmą.
m.
arabų
—
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premjero Fraser pasakyta kalba (juo labiau — šalia sėdėjo žmo
spauda ir kitos komunikaciios bei
į
nio, kad galėtų kontroliuoti naf Sudanas nutraukė santykius, ku
lietuviams, tada atsisveikinome su na) jos rankos tikrai neglostėme.
informacijos priemonės. DetenSį vakariečių ir ypatingai JAV- tą vežančius laivus Raudonoje rie buvo atnaujinti tik 1972 m.,
i miela jaunųjų Mauragių giliai Ta prasme aš jai ir pajuokavau.
- -tei pritaria šiek tiek amerikiečių,
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daugiau
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nis. Iš jos sužinojome, kad atei
dar galima tęsti, bet iš to ne
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mentui, kuris vis laikosi detentės.
Antra, Sudanas, nors grynai esamą valdžią ir pats joje įsitvir
nantį savaitgalį Adelaidėje prasibus niekam linksmiau.
Nurodomos detentės "gero
žemės ūkio kraštas, yra didžiau tino. Jis įsileido į vyriausybę ko
Kaip ravo kūrybinę dovaną ap- j dedas dviejų savaičių meno tes
Tektų dar sustoti prie vieno
sios" pusės: buvę išvengta naujo
sias visoje Afrikoje, didesnis už munistus ir glaudžiais ryšiais su
lankytoms
Australijos lietuvių' tivalis, į kurį suvažiuoja Austrą
pasaulinio karo. Raudonoji meš punkto — ką gera detentė žadė- Texas ir Aliaską sudėjus kartu. sirišo su Maskva. 1973 m. pales
bendruomenėms, Brazdžionis pa- ijfos poetai, rašytojai, dainhvnką davė pavergtoms j
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Australijos poetė, Maureen Freer,
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viams paskyrė
meiri
jiems
bausmę
sumažino
iki
išleidusi tris eilėraščių
rinki
• Mausima. Sudarytos sąlygos vijoje. Tiek pogrindžio spauda jo Nilu prakasus drėkinimo ka
7
metų,
o
vėliau
juos
išsiuntė
į
mo
nius
ir
taip
pat
vykstanti
į
festi
Už begalinių vandenų
abiem oriešingiem kraštam derė- ^
M ? ^ tiek veiksniai ir nalus, per 50 metų drėkinamos
WALAUS BYLA
Egiptą
ten
baigti
jiems
skirtą
tervalį.
Tada
aš
jai
pristačiau
Ber
tis, keistis moksliniais bei techni- spauda išeivijoje (išskyrus vieną dirvos nepraranda savo derlin
Netekę
tėviškės
arimų.
miną.Santykiai
pagerėjo
tik
po
Teismas nusprendė, kad Frank
nardą kaip žymiausį lietuvių po
niais laimėjimais, bendradar- f ^ į * ' . ****
J j į j J °
gumo. Šiais metais iš Baltojo 1973 m. arabų — Izraelio karo, Wahis, kaltinamas prisidėjęs Padangės protėvių liūdnos,
etą.
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Gal verksim dar vienos dienos...
ginklų apriboiime, Palengvėjęs * » b a r *e\l<» « * • ? « * " » P l a u " kanalas į cukraus plantacijas, ku tikros taikos tarp arabų ir žydų
siekdams JAV pilietybės. Dėl to
laidės vedė gyvą pokalbį.
abipusis susisiekimas, turizmas, kn nuo galvos netenka rauti.
rios, tikimasi, per metus duos sadarymo. Jie dar labiau pagerė jam pilietybė atimta. Tačiau Ui Pacifiko ji, palikus.
Jei būtų atsiradusi Adelaidėje
Sugrįžtančių gal lauks ir lauks,
Buvę ir kitų "naudingų dalykų".
Tenka pasidžiaugti okup. Lie- 500,000 tonų cukraus. Arabai jo prez. Numeiri atsilankius į
Walus
padavė
apeliaciją
ir
byla
iniciatyva,
ir Brazdžionis būtų
Pilkuos pagojuos prieš Velykas
•f
Laimėjimų sąrašas, kaip ma- tuvos patriotu intelektualų apdai- laiko Sudaną būsimuoju Vidurio Washingtoną.
Pavasarį
pasveikint
šauks...
tęsiasi
(Nukelta J 5 pusL)
tome, neilgas, o patys laimėjimai rūmu. Šia proga norime dar karnetikri, abejotini Kažin ar iš vi- tą pakartoti mūsų jau kartą
so galima laikyti laimėjimais.
skelbtą ("Draugo" V. 23. 3 psl.)
— Negaliu skųstis. Graži diena, a r ne?
vienas aukštas. Kiekvienas krautuvės kampas nu
*
ištrauką iš vieno iš Lietuvos
— Taip, graži diena, — pritarė Dangerutis au švisdavo, išstatytos prekės mirgėjo, lyg šaukte šau
Užtat detentės priešininkai y- gauto laiško: "Nustokite gynę
tomatiškai Tokie pasikalbėjimai kartojosi kas rytą ir kėsi: pasirinkit, imkit, neškites namo! Dūzgė telefo
ra paskelbę nepalyginamai ilges- Helsinkį ir Belgradą. Nustokit
kelis kartus per dieną.
nai, be paliovos ritosi judamieji laiptai žiojosi ir už
nį ir skaudesnį vakariečių pralai- vesti jūsų h- mūsų priešo propaArti "Mėlynosios kompanijos" pastatų po vieną, sidarė keltuvai, sukiojosi pardavėjai mandagiom šyp
Romanas
mėjimų sąrašą. Prie jo kai kurių gandą, nes tai tik jo laimėjimas,
po du ir po kelis braukė žmonės į didžiąsias duris; senom viliodami pirkėją ir jo pinigą, didįjį Amerikos
punktų tenka ir sustoti.
o ne mūsų. Helsinky ir Belgrade
didžiąsias nuo mašinų pastatymo pusės. Kaip skruzdy- ženklą...
AUS. BŪTA
Skaudžiausias dalykas — So- jūsų atstovai bendram priešui
tė skuto maža moterėlė, žilais susiraičiusiais plaukais;
Almis keltuvu pasiekė mezaniną Iš lėto žengė \
vietai gavę Helsinkyje savo karo davė laisvas rankas mus dar la- 27
gera darbininkė Vaikų skyriuje, kantri, šypsanti, nie savo skyrių. Praėjo krautuvės Saugumo kambarį, į ku
— "Blue Company"!
ir pokario meto užkariavimų pri- biau persekioti ir naikinti, kad
kad nevėluojanti, žergtojo aukšti jauni vyrai kaukšė rį atvedami vagiliai — t a r d y t i Į čia buvo atvaryta ir
Almis
yrėsi
link
durų;
jis
buvo
žmonių
žąselės
pažinimą. Žmogaus teisės, net greitai lietuvių nė žymės neliktų,
jo batais storašlaunės merginos, dūsaudamos sliuo- jauna gražuolė, sportinių drabužių skyriaus darbiningale. Jautėsi gerai, užleidęs vietą vienai stovėjusiai, kuri
jei jos ir būtų Sovietuose puoselė- Bent jūs neišduokit mūsų",
gė būreliais viduramžės, čiauškėdamos, viena kitą ap- kė, apsivogusi retežiais ant rankų, užkritusiais ilgais
.jamos, šio jų laimėjimo nieku
Detentė nusivylė ir JAV politi- jam plačiausiai nusišypsojo. Striktelėjęs laukan, dar kalbėdamos. Persikreipęs didelį žingsnį metė luošas
plaukais ant užverktų akių. Šios durys paslaptingai
būdu neatsvertu. O Belgrade kai. prezidentą J. Carterį į- prilaikė duris paskiausiai sugalvojusiam išlipti. —
vyras, laikrodininkas; jo plati šypsena matėsi iš tolo, užsitrenkė, įvedus ir Kailių skyriaus vedėjos pavaduo
Kaip keista! Už anų bulvarų, prie Almio namų, ir kiekvienas jį sveikino — krautuvėj dirbąs, a r užei toją, dailią juoduke, kuri, spėjama, padėjo "gengei"
* Sovietai tiesiog ant kelių paklup- skaitant, kuris savo VL7 pasakydę Ameriką ir kitus vakariečius, toje kalboje pasiūlė Sovietams rūkas dar tirštai kybojo gatvėse ir virš namų, saulė nąs apsipirkti: buvo gera sveikam nesveikąjį pralenkt, nakčia įvykdyt apiplėšimą... Už tų durų nuolatos įžen
Prezidentas Carteris su savo am- pasirinkti konfrontaciją ar ko- rausdama dar vos drįso pro medžius žvelgti, o čia — numetant gerą žodi tartum dovaną, tartum nieko ne gia policija iš viešųjų įstaigų ir išsiveda, ir išsiveža
basadorium J. Goldbergu tiesiog operaciją. Tai jau lyg mostas jau mėlynavo dangus, ir saulėta šviesa plieskė į prisi kaštuojančią kompensaciją gyvenimo nuskriausta pirkėjus, bei tarnautojus, susigundžiusius greitai pra
sukniubę, nes baigminis konfe- šaltojo karo link. O tačiau, ne- merkiančias akis. Nuostabu! Vos kelių kvartalų nuo jam... Visa žvilgsniu apglėbdamas, dar stabteldamas lobti ar pasipuošti... Almis nemėgo, stačiai vengė praeit
rencijos aktas nė žodeliu neori- žiūrint iš okup. Lietuvos gauto tolio skirtumas; prie vandenyno — lyg maiše — rū ties laikraščių dėžėm (pažiūrėt, kokios rėkiančios pro tą kambarį nuo to laiko, kai matė įvedamas ten
nė žmogaus teisių. Sovietinių ru- įspėjimo, besikeičiančios JAV-bių kas lyg pienas, dar toliau — balzgana drėgmė, paskui naujienos pirmo puslapio didžiosiom raidėm...), tiesus, dvi dailiausias, gražiausiais ilgais blondiniais plaukais
sų pagrobtų žemių klausimas nei oficialios politinės krypties, vie- — rausvėjantys medžiai, ir... Saulė! Keliolikos mylių ne per daug skubėdamas, ėjo Almis Dangerutis, visiems mergaites, skaisčiais, lyg kūdikių, veidais.-. Po to vaiz
Helsinkyje. nei Belgrade nebu- nas mūsų veiksnys vis dar neat atstume — kelios oro ir šviesos zonos, keli pasikeiti pažįstamiems praskleisdamas šypseną arba numesda- do jis parą negalėjo valgyt, nei miegoti... Tartum jo
veš keliamas. I Belgradą nusiųs- laidžiai gina Helsinkio — Belg- mai drėgmės ir sausos giedros. Almis jau daug kartų mas, lyg duoklę, rytinį pasisveikinimą...
paties vaikai būtų ten susitepę...
.
tos delegacijos, JAV-bes ir Vati- rado nutarimus, vis dar siuntinė- tai pastebėjo, bet vis d a r negalėjo atsitokėti Kokia
Knygų skyriaus vedėjo Mike Sole dar nebuvo. Jis
Už stiklinių durų, prekystalio viena alkūne atsi
kaną įskaitant, nė nemėginusios damas savo at$tovų delegacijas nuostabi gamta!
Skersai gatvę einant, nužviegė greitosios pagelbos rėmęs, stovėjo aukštas senyvas vyras, aštriu žvilgsniu atsirasdavo kartais labai anksti lyg prikišamai norė
kelti ru9ų užgrobtų žemiv sienų, po įvairias lier^vių kolonijas dedamas parodyti tarnautojams savo stropumą ir kad
klausimo. nes "Helsinkio dvasia tentės naudą aiškinti. Atrodo, masina; kūnu pagaugais nuslinko baimė. Almis nega apglėbiąs kiekvieną įeinantį. Nuolatinius tarnautojus
iš jų to paties reikalaujama. Kartais įlėkdavo paskutinę
neleidusi" (Frankfurter Allg. Zei- kad šiuo būdu dalis lietuvių lyg lėjo užmiršt prieš daugelį metų sunkiai sužeisto savo žinojo atmintinai, naujokų — patikrindavo tarnauto
minutę ir tada būdavo priekabus, nes namie, matyt,
tung"). Amerika dėl detentė* ne- ir prisideda prie mūsų tautos ver- draugo mašinos katastrofoj; tada, taip pat, žviegė jų korteles, o pirkėjus, per anksti užklydusius, man
kas nors ne taip... Almis stengėsi per daug jo nuotaikų
tekusi daugybės draugų. Iš šim- gijos stiprinimo. Ar tai yra kaž- greitoji, palikusi klaną kraujo ant šaligatvio ir išgąs dagiai išprašydavo už durų, kviesdamas grįžti po va
landos.
«««4P9, nepastebėti, nes žinojo savas pareigas ir nemėgino jam
to ar daugiau pateiktų rezoliuci- koks nelietuviškas įsipareigoji- čiu užtirpusius paliestuosius bei stebėtojus.
Ugai stovėjo Almis prie keltuvo durų. Iš ryto, kol pataikauti. Iš lėto užpildė pinigų dėžės raktui gauti
jų, liečiančių žmogaus teises, aias, ar nėjimas su tauta, ar neJis taikė žengti saulėtu gatvės kraštu; rankas
reikalingus lapelius ir, pataisęs lentynoj keletą suvers
konferencija nepriėmė nė vienos, apsižiūrėjimas?
b. kv. bruko į kišenes, kad būtų šilčiau. Buvo gera gyventi, dar nebuvo pirkėjų, lėtai patarnaudavo šios elektrinės tų knygų, sukosi jau efeį viršų, atsinešt dienai pradėti
kad ir vargstant, skubant, nemėgiamą jr varginantį dėžės sienoje. Telefonas visiškai neveikė, nebuvo gali
ma pirkti ar parduoti, prekystaliai — daugumoje te- "įrankius". Uždusęs įpuolė Mike Sole:
darbą dirbant.
— Ar atnešei iš rūsio knygas? — Nepasisveiki
— Hi, Al! Kaip gyvuoji šį rytą? — Sveikinosi beuždengti. pustamsiai; — viskas apmirę ir niūru.
venti. kad pats visas jas pada
nęs
užriko.
Mokykis ii kitų žmonių
Tik no dešiTtit.rts. kai <»iiT>!i"isd»vr» artVstvvi, n*»k»nt»""<?
pažįstamas iš krautuves.
rytum
pmcėjai, tei įmoavo cvengu puugai atgydavo toek— Hil *JU? u»?
Poiptt Digeoft t
fct»**l Negali tais &£&* (Bfi
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MOSU KOLONIJOSE
Park Forest, Hį,
K U R S A N T A I PRADEDA
ATOSTOGAS

| Dariaus - Girėno draugovės drau. girarucas, skautas vytis ir eina
vadovo pareigas.

Semestro metu, turėdamas lai
Lietuvių kalbos bei istorijos ko, o vasaros metu Darius dirba
kursantai birželio 12 d. S vaL pilną, laiką Xerox kompanijoj,
vakaro turės prieš atostogas mokslo ir patobulinimų skyriuje,
paskutinę pamoka. Kursai vy turėdamas puikias darbo sąlygas
ko kiekvieną
pirmadienį nuo ir atlyginimą.
8 vai. iki 10 v a i vakare, Šv.
Baigęs studijas ir metus oailsėIrenaeas parapijos klebonijos i jcs Darius žada siekti aukštesnio
patalpose 7 8 Cherry St., Park Į mokslo laipsnio.
Forest, BĮ. Klebonas kun. Fran-i _
_
...
,.„.
eis Garrity, kursantus mielai L . D™s
J"* ! » B * F !
K?1*'
globojo, davė natalpas. šilumai £ f 351 * 5 ^ s ^ \ Z S "Si"
ir šviesą oamokoms. Kursan- į s i n S K a i 2
'*jEl
į'S-Ltf
tai r Mary * Beers. Patrieia Sa- s » ° ? « f ^ V € ? ¥ 0 i e . ir ****£?•
wyer, Helen Heisterberg, C M * ^ į j ° J
ta Matulevičius. Valeria W o l f f ' ]
ir William Woiff, visi iš Park
Forest. Mary Dauginas ir John
Dauginas i š Fiossmoor, Mary
Lee Dwornik iš Crete, Margaret Gruzdis ir Briggitta Gruzdis
iš So. Cbicago Hgts.. W21amena
Y. Hansen i š Mattesoa, Ted
Sachaschik i š Orland Parko.
Erica Normantas ir Rūta Nor
mantas iš Glenwoodo, yra dėkin
gi klebonui kun. F. Garrity už
globą, patalpas, o taip pat ir
kursų vadovui, mokytojui kun.
Antanui Saulaičiui, SJ, už rū
pestingą mokymą lietuvių kal
bos ir informacijas apie Lie
tuvą.

M 1 8 C E L L A . S ±- *J C £>

ADOMUI VABKU1
LB Kultūros tarybos sudary
toji premijai už dailę akirti Jury
Komisija, apsidedanti iš dailinin
kų: A . Flskau*. P. Lapės, R.
Viesulo ir V. Vizgirdos, pasky
rusi iS77 metų dailės premiją
daiL K. Varneliui, taip pat pa
reiškė pageidavimą, k a d ateity
būtų pagerbtas mūsų dailės ve
teranas Adomas Varnas. 3. m,
kovo 1 2 i Jsykusiame LB Kul
tūras tarybos posėdy, dalyvau
jant: K. Bradčnaitei, J. Gailai,
E. Okienei, R. Penkiūnieuei, G.
Surdokui, A. Vaičiulaičiui ir R.
ŽUionienei, buvo vienbalsiai nu
tarta 1978 metų dailės premiją
skirti Adomui V a r o s i Kultū
ros tarybai neturint savo ižde
pakankamai lėšų premijai kreip
tasi paramos į Lietuvių fondą
rašyt Antano Vaičiulaičio, Kul
tūros tarybos vardu, paruoštu
prašymu:
"Artėjame prie reto,
rųjų vienintelio tokio
kultūriniame gyvenime
šimtametės dailininko
Varno sukakties.

iš tik
Sėtuvių
įvykio:
Adomo

C L A S S I F I E D G U IDE
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PAČKAGE E T P R I > > AGENCT

MARIJA

NOROKIFNf

* * %L

SIUNTINIAI Į LirrUVA

I t f A t l

lAbal PSgetaVmfsmos geros rūšies
BMkte. Mairtss ii Europos mmamų.
2«OR W. *9 St., Chfcago. nt. 0SS2S.
TB3* — WA a-2787

Rinrtfs Namq
Pardarimas

TOOL AND DIE

M O V I N G

MAINTENANCE

L O W

o i spdraad* a n o ugBies ir automobUto tm» IDOS.

FftANK

ZAPOLIS

2 • •s

Briek 5 room resldenee ( 2 bdrma),
Fuix "oasetaeiit. Garage. Owa»r want»
offer.

33*6% West 95th Street
Cbicago, niioois

RE/MAX South
Bealtora
TeL _ 361-1300

V E * * . GA 4-8*44

A. V I L I M A S
M OV I NG
Apdraustai perkraustymas
Įvairių atstumų

Valdis Red Estate

CUSTODIAN

2625 West 71 st Street

ExeeUent opportunity for part time
employmetit. Maximnm 30 hours per
week. Prtmarily evenuųt hrs. CIeanin« and maintaining new tiasncial
orgracizatlon.

Tel. 737-7200 ar 737-8534
O P E N HOUSE S U N » A Y 1-6

A R U N G T O N HTS-By ownor. S br.
MARQTJETTE PARK
mid. level, 2% ba, appte. C/A, F R ,
25 metą • kamb. mftr. (Georglaa). h\ure patio. «ra* SrtU, 2%e gar, fuUy
Platus sklypas. Gazu Sūdymas su Indacpd. mid $90*. E x c eooditioo.

centr. vėsintuvu. Garažas. Prato
$34.900.
Geras investavimas 3-jų ankstų
mur. Modernus ofisas (Įstaigos nuo-

TeL — 394-2893

BELL REALTY

VALOME

Budraitis Reaity Cc.

vkvmt

Apprj l a Person

Luion Federal Saviags ti Loaa
4647 W. Lincoln Higbway t
Matteson, UL — TeL 747-4100
AD

•iŠ ir RictvmondL A ir.ieicamų m ū 
Tet 376-1882 arba 376-5996
ras. Gerai išlaikytas. Tik $35,000.
Prie kultūrinio Lietuvos gy
nuaiatos
WHHtitlMMIUmHttlMtimmiimimil!!ni i
sntinka pasimeti sutartį)
«6 ir Whipple. 5 kamb. (2 mleg.)
venimo jis didžiai prisidėjo ne
ir
2
butai
—
6 ir 5 kamb. žema kaina. maro rezidencija. PUnas rūsys. Ga
l«HIHIIIimillHIIIHmHIIIIHIIHUHHIHHh
Vasaros karščiams pasibai
tik savo kūryba, bet ir tautodai
ražas. $41.560.
BUTŲ SUCIMAVMAS
gus, rugsėjo mėnesį kursantai
SIUNTINIAI Į LIETUVA
66 ir RockweU. 2 butų marinis.
lės
rinkimu,
gausybės
lietuviškų
Namų pirkimas — Pardavimas
Darius Kašinakaa
6 kamb. 1-me aukšte ir 2 butai p o
pradės sekančius metus, studi
ir kitus kraštus
kryžių nufotografavunu, me
3 kamb. 2-me aukšte. Naujas 2-jų
Valdymas
mašinų, garažas. Tik $45,000.
juos lietuvių kalbą, papročius,
TRUMPAI
OraudinMi — laemne Taa
4065 Aroher Ave.
ninių tepriklausomos Lietuvos KE&ZtSmAS,
66 te Francteoo. t-ių aukštu m ū 
istoriją. B u s priimami ir nauji
Notariatas — Vertimai
rinis. 5 ir 4 kamb. butai. 2-jų metų
— Naują §v. Jurgio Liet para- ^stitucijų organizavimu ir k > ! CHCBRO, m. «0«S2. tetef. 927-3»80
senumo. Geros nuomos. $67,500.
kursantai,
informacijų reikalu
4MlilNHHHH«IMNMHIWUlillMllllllltlllllll
pijos Tarybos
valdybą sudaro: tokia veikia.
7$ ir Sacrameato. 20 metų senu
kreiptis į Lietuvių lingvistinio
m o S-j.) butų mūrinis. Labai gerai
UIIIIIIIIIItltMIllHItlIlUIlIi
pirm.
Albertas
Wisinanas,
vicep.
Iškilaus kūrėjo ir uolaus vi
išlaikytas. 2 maš. garažas. $79,900.
klubo pirm. Valeriją Woiff. te
4.
B A C E V I Č I U S
Juozas
Laukakis,
įr.,
sekr.
—
Elz
72 *r MiUard. 5-jų butų, 18 metų
suomenės
veikėjo
sukaktį
lietolefonas 74S-6433
K. Brž.
6453 S. Kedzte Ave. — 778-2233 senumo. Aukštos nuomos. 40 p. l o 
bieta Choromanskytė ir koresp.—!y^ tarėte . ^^ k ^ ^ ^ ^
tas. -2 maš. garažas. $94,500.
UUMtfS IR BALDUS
Reg:r.a Gaidytė.
- jo kurinių apžvalgines paro62 ir KUpatridc S-jų butų 19 m o 
n—isiin> ir taškuojame
Hot Springs, Ark.
t ų mūras. Dvigubas lotas.
2 maš.
vifm
ri&ių
grmdis.
— Birželio 17 d. Rochesterio I * » suorganiaavaau, akadecujogaražas.
$»«»,99d.
O B II E S I O
LB choras ruošia savo metinį \ ™», spaudos studijomis jo įčb- J. BTJBMS — 1*1 KE 7-5168
Jei galvojate
PAMINĖJO SUKAKTIS
PAKBVOT - N T O H O f A R
.koncertą Rochesterio lietuvių vi maus ve įvairaus gyvenimo isto wiHiH»iimiinnimiH!imttimniiiiti!!iiii
MMMttMHiMuiiimiiHmmiiiimiftimiii
APDRACST
"Leiskit į tėvynę" — Lithu- suomenei. Dainų repertuaras — rija, ir 1 t
M.
A,
Š
I
M
K
U
S
anian Broadcasting Spa gegužės dauguma ruošiamos dainų, šven
S 0 P H I E B A R Č U S Jūsų nuosavybę, prašome kreiptis f
»OTARV P C B U C
Neužsurstinaa ir medžiaginis
2S dienos programoje paminėjo tės dainos. Visi Rochesterio ir
RADIO ŠEIMOS VALANDOS
DTCOME TAX SERVICE
Romo Kalantos herojišką mirti. apylinkių lietuviai ir svečiai yra atsiminimas jo sukakties- pro 4259 So. Kaplewood. teL 254-7450
Visos programos iš WOPA
Todėl drįstame krėptis į
Taip pat daromi VERTIMAI.
Antroje programos dalyje, minint kviečiami apsilankyti į šį kon ga.
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
GIMINIŲ Iškvietimai, pildomi
4243 W. 63rd Street
rašytojo Martyno Mažvydo 415 certą. Bilietų kainos 5 dol. Pen Lietuviu fondą su prasyusi —
madienio iki penktadienio 3:00 —
PILIETYBES PRAŠYMAI ir
3:30 vaL popiet. — Šeštadieaį ir
meti? nuo jo mirties sukaktį, kal sininkams ir vaikams mažiau. Po paskirt: Adomui Varnui t5kicitokia blankai.
TeU — 767-0600
bėjo vietos gyventojas pedagogas koncerto šokiai, bufetas.
atantį dolerių, iš tikrųjų kuklią — — iMiiiiiiiinntHimttHimntnmnin sekmad. nuo 8:30 iki & 3Q V. ryto.
Telef. 4S4-S413
Petras Maldeikis. Po kalbos sekė
sumą jo didelių nuopelnų Sėtu
iwnwwimnuiiiiii»niwuunnnunnHH
1490 A M.
—
Birželio
18
d.
«ėvo
dienos
giesmė "Gerą kovą išlaikiau'*, įvių kultūrai akivaizdoje''.
VTBAI IK MOTERYS
71S9
S.
MAPLEW0OD
AVE.
giedota Tėviškės Lietuvių Evan pusryčius, po 8:30 vai. pamal
NAMUS
C - HICAGO. ILL. 60629
Lietuvių fondo pemo skirsty
gelikų liuteronų parapijos choro, dų, ruošia lietuvių, parapijos §v.
Atliekame
•amu patateyiaoa.
diriguojamo
mokytojo Jurgio Vardo draugija. Tėvai ir šeimos mo komisija pslsnkini atsizvelg*
i
Ą
LB
prašymą,
paskirda
rETBAVSEAS
EEAJL ESTATE S A L E S
kviečiami
dalyvauti.
Pusryčių
Lampsačio, solo Leonas Gružas.
inmi*Htimut!ttiiim
ma
tūkstantinę,
kuri
jau
per
CON«TRCCriON
COMTASI
FERSON
J. Šmaižienė kaina 1.75 dol. Pamaldų metu
JONliKiLIO APSKRITIES We are fa oeed of a noensed real
giedos LB choras. Pusryčiams rei vesta i Kultūros tarybos Odą Ir
TeL — 847 75B4
4fcamt*nt po 6 vai. vakaro
kia užsiregistruoti iš anksto pas šiomis di»nnnit« bus jtdkta <hieatate sales persoa. Confact;
PART1ZAMAI
•aiiiuaiiHiimoK
draugijos narius.
Immlni AĄrtmok Varnai.
KOSEWOOD REALTY
įiiiiumtiiiiiiiifiiiiiiiii
I
S859 West 26th Street
— Birželio 1 8 d., tuojau po 11
GABUS JAUNUOLIS
vaL •pamaldų, įvyks Rochesterio
TeL — 521-7400
Spalvotos ir Paprastos. Radijai
Rochesterio universitete jau tre- Lituanistinės mokyklos mokslo
Jų organizavimas br slaptoji veikla
— Statistikos rodo, kad di
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
Si-os metus studijuoja, iaskirstinais metų užbaigimas. Programa vyks džiausio
THE
prieš bolševikus. Knygą parašė ma
tiražo pasaulyje paiae
Pardavimas
ir
Taisymas
gabumais pasižymįs Darius Ka- parapaios aukštutinėje salėje. w
., . - ~ ^7^
t1..
joras Petras Gudelis 202 posL
Lrncobrwood Hyatt Hotel
sinskas. Jo pagrindinė mokslo ša Programoje: modcykilą baigusiems
M I G L I N A S TV
Spausdinta Romoje 075. Tik dabar 1B NOW Takirig Applications F o r
ka yra astro-fizika. Salia studijų atestatų iįteideimas, meninė prog rines, religinės ir posiiograS- t » H W . S9ta Sfc, t e l . 776-4486 gauta. Kaina $6,00.
tfbttUUUMMMIlHllllllllllIMIIItlIltimilU!
Darius praeitais mokslo metais rama. Ten pat bus platinamas nėa.
Užsakymus siųsti:
mokė lietuvių kalbą Rochesterio mokinių parašytas vienkartinis
Day and Nignt Positions
Offaasaa. 4545 W. tS*6 S t ,
miTnnciTre
-DRAUGĄ*
lituanistinėje :
• >įi\ Akty "Plunksna". Šiais metais lituanis
Part Thne and Pall Time
Ckieago, ItL 6M28.
4
viai reiškėsi jaunimo veikloje, tinę mokyklą baigia Rasa KrokyGood Company Benef its
— i^eutreuĮ vntx
luinojaua gyventojai prideda 5%
EemUt tuos biznierius, kurte
ypač skautų organizacijoje, kur tė ir Antanina Žmuidzinaitė.
laimei testo**, bet laime dalytis.
Appiy In Person —
moksstj.
jis Dainavos vietininkijoj yra
M
r
B. K.
mvibtaai Drauire '.
PERSONNEL IMEPARTMENT
niiMiiiiiiMinfiiiiiitnuii!
4300 W . Touhy, Iincolnvrood, IL

nAunis

W A NT E D

Rochester, N. Y.

TELEVIZIJOS

M

CASHIERS

m.

£q.ual

MSSBOOS:

HIGH RATES "Į%%
^ . ^

BRIGHTON # •
FEDERAL
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GENERAL OFFICE
Publishing Company •Excellent begining opportunity
for sharp High School Grad. to
grow with rapidly expanding out>
door magaane.
Work with young dyaamie staff,
where youll meet interestiag creative people. Variety of duties.
Typing reąuired. Call:

RexRyaninfiHiniiiiiifHtuininiHiiiiiHiifiiiiHMiM

CLEAN1NG W0MEN
Full time ar part time for esecuūve offke bvulding in Oak Brock
evenings. Monday thru Friday.
Matare and & reliable women osly.
P L E A S E CALL — 5 9 5 ^ « 2
&:00 A.M. t o 6:00 P J L

jos vyrą KAZf, dukrą VIKTORIJA susų ALGI, tė
vus ELZBIETĄ ir ALBINĄ LOPETOS, seseris ALBI
NĄ PAšIOENC ir RASĄ FEHET ir ju Seimas nuošir
džiai užjaučia
Zatmciui, M i n a i

4671 ASCHER AVINUI
aneacc. m a o i s sos32

1l!lflllll!!UH!!nflll1fHnmM!HH1imN!llill

BOOKKEEPER
Prefer expcrienced full time
person, mid 39*8 or 4 C s in age,
for office work in bookkeepmg,
Above average wage».
Pleasant working conditions
CALL — 523-4S25

Call CAfiL CftRtSOH
774-6300

O I I I 8 I O

6%

%

HHIHIIH>MIHlHHmmiMIN«IMMMUHMUIIIMIMMII«MINmMNiaiiiiUnUII»l«nMs^ '

Savanorio ir Kontražvaigybininko Atsiminimai
Ta! Lietuvos žvalgybos ir kontražralgybos paslaptys
kurias aprašo J. DEMERECKIS savo knygoie.
Ka~a mmkttais riiieiiai $4.80. Imtns $5,06
Gaoaama_

«A4«stt,"4W5 w, O M at* mmm n*.
ntmmmm-.v.'.uv.-TA'M::

•

sa

REGEPTIONIST

dienrastjrje "Drauge".

1

•ssssssSSStsiiMi

ofi

nueg.) Marąoette Pke, Plyta ir Šal Northwest «^de mannfacturer needs
dytuvas. 185 doi. mėn. 7249 S. Camp- indivkhiaJ to operate switdiboard
and greet visKers. Podtton ^nvotves
beR Ave. TeL 77M1M
lite typimt and fipnre work.
IŠNUOMOJAMA Brighton Parke
ExceHent Worfdng CondttkMB
4 kambarių butas.
and Benefita
Stambinti 52S-715S
Biznieriams apsimoka skelbtis

B L : U S-8248

Perskaitę M Draow" r duokite i kitiems.

t

S ksasb. spiUd. botas ( 2

SA¥»6s am um ASSOCIATIOH

A. f A. BIRUTEI BERTIENEI minis,

EmployeT

auMHiiiiiiifiiiitifiintniMiimiiiimmtii'

MKOOMOIAMA — VQ* R»CTf

WUD QUARTERLY AT

Opportunity

HELI* WAJJ*EEa> — MOTERYS
• • ' " ' •
.fteikaSnęa lietuvė moteris leng
vam namu ruošos darbai ir pri
žiūrėti invalidą vyrą ir . jo seny
vo amžiaus žmoną Gyventi vietoj
— kambarys, išlaikymas ir atly
ginimas. Skambint po 7 vaL vak.
telef. — 434-4094.

A a B e n a i Oportunity Employer M / F

5

VYKAl

Palatiae, UL lli—sų Rkbj» — pne
ežerėlio didelis sklypas, 4 miegamų
Experienced- surface Grindsr ha&d
jų namas, atskiras valgomasis, par
needed full time. will consader part
»MiMmiHiiMmmiMH|im>iiinuiH>miiiiii ketas ir kitimai, pagal užsakymą da
time. Mušt be familiar mrith doae
iMlIMiiUlUlIUUHNitUUlil.ulilIUUiUHHUi
tolcaranc* tool room Gnndiug.
rytos užuolaidos. Miegamųjų ir šei
G o o ' pay. paid pession plan, paid
mos kamb. laacai j ežero pusę. 5 mi 7 kamb. narna*. KsfcinetmS virtuve. hospitalization, overtime.
nutės nuo stoties, Nortawe*tern ligo
SERftNAS perkrausto baldus ir ninės ir Harper Cotiege. $140,000.00 Nauji porčiai. stogas ir eiektra. Ap G a l for appointinent 44*-6001
sauga nuo potvynio. Geležine tvora.
kitas daiktas. Ir iš toli miesto lei TeL 3SM909
Platus sklypas. Daug priedų. Tuoj ga LOTT TOOL & I H Ė OOMFANY
dimai ir pilna apdrauda.
Lyons, ILlnois
MOrinis. 2 butai. Naujai atremon lite užimti. Marąuette Pke. $16,000.00.
lietuvių mėgiamoj gamtoj, netoli
T A — W A 5-8063
tuoti. Vieną tuoj galima užimti.
ano Chicagos, prie ežero didelis na
Brighton Parke.
rna* ir 3 akrai žemės. Daug kirų. prie
mtinitiiHiiiitiiTiHiiliiiuifimiitiiiTutiiifi
Mūrinis buiig&hMi. 12 nwfų šva statų, švarus oras, aplinka ir namas
Įvairtu prefci* psMrtaklmas nebran- rus. Brighton Parke
Mušt nave HVAC esperience and be
tinka pastoviam gyvenimui. $45,000. able to operate and maintam iow
gt*i & m S a ; sandelio.
2 po S kamb. mūrinis. Gražiai atModernas 15 metų maro namas. pressure boilers. Needs nigb medtiCDSJdttS P ARCEL> EČPRESS
atrodo. Marąuette Parke.
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui anical aptitude. Hours S am to 430
SIUNTINIAI į UCTOYĄ
pataipos. Daug priedų. Marąuette Par pm. Muse foin union after 30 days.
3SSS S. Halsted S t , Chicago. TO. 6O608
Š I M A I T I S R E A L T Y ke. AukiU kokybė. $50,000.00.
SSSl W. «Mh S t , Chicago. m . S0«2»
Good benerlts.
Teiel.: S35-S7S7 — 254-3320
4 vienetų mūras k garažas. Mar
CAlLW2Mi s s n
lasarance — lacome T a s
ąuette Parke. Naujas gazu šildymas.
Vytautas Vabuitinas
betweea 9 am. & 4 pjs,
•mminiinwiMHtniiwiHHHiniHimnntni 295iW.63rd'St,43B-7878 NašlS atiduoda už $38,800.
E0SARY C0LLEGE
Gražus platus sklypas ir garažas
7900
W . Divisioa. Kbrsr Forest
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui.
*•>% — * • % — S6% puriau mokėsite

•iimiiiiiw4inMmwwinmtttnmiuimtni

Vienas iš žymiausių Ketuvių
dailininkų, Adomas Varnas yra
gimęs 1879 metų sausio 1 d.
Joniškyje, o savo ilgo ir kury*
bingo gyvenimo saulėleidi lei
džia Cmcagoje.
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Dalyvavo ir lietuviai. Pasirody priimti 148,355 pabėgėliai mo 1968 m. kainavo 6 et., 1974 m.
mą organizavo vietos A L T ir LB kėjo Amerikoje geriau ar blo
— 10 e t , 1975 m. — 13 e t . ir
JL a. inž. Liudui Arhui mirus
bendromis jėgomis. Gintaro, lie giau įsikurti B j ų iš pašalpos
1978 m . — 15 e t
A. a. inž. Liudo Arbo anketi
tuviškų 'pinigų ir pašto ženklų tegyvena tik 11%.
nė biografija trumpa. Gimė
vertingas kolekcijas
paskolino
Balzeko muziejus. Amerikiečių
1929 m. Papilėje. Tėvui mirus,
tarpe paskleista propagandinės
jį globojo ir mokslą baigti padė
medžiagos. Lietuvių parodėlė bu
jo dėdė ir teta Kostas ir Vero
vo gražiausiai paruošta ir sušilau
nika Kalendros, buvęs apskri
kė tinkamo dėmesio. Meninę dalį
ties viršininkas. Pirmosios ko
sumaniai atliko Lemont, III., tau
munistu. okupacijos metu buvo
tinių šokių grupė, vadovaujama
kalintas. 1950 m. atvyko į Ame
Šoliūnaitės. Rengėjai yra jiems
riką. Vedė Rūtą Anužytę, šei
dėkingi už gražų lietuvių repremos sudėtį padidino duktė Gina
zentavimą. Parodą paruošė, joje
ir sūnus dr. Arvydas. Mirė 1978
budėjo ir informaciją teikė Jean
m. gegužės 4 d. Chicagoje
Valeikienė, Albertas Vinikas, Ju
Kas pažinojo a. a Liudą Ar
Gyveno 3425 Sąwh Emerald Avenue, Chicago, Ifliaois.
lius Valeika, Bronius GinČiausba, sakydavo, kad gyvenimas
Mirė birželio 10 d., 1978 m . vakare, sulaukęs 93 metų amkas ir Kazys Valeika.
žiaus.
yra reikalingas jam, o jis gyve
— Gegužės 2 8 d. lietuvių me
Gimė Lietuvoje. Panevėžio
apskrityje, Naujamiesčio para
nimui. L y g susitikę du galiūnai,
A. a inž. Liudas Arbas
džiotojų ir meškeriotojų klubas
pijoje,
čurų
kaime
Amerikoje
Išgyveno
72 metus.
vienas kitam pritarė ir viena
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Veronika Lietuvoje ir bro
vykdė šaudymą rungtynes. Pisto
sių,
medžiams
pavasariu
mintim gyveno. O kad jis galėtų
lėnai Bruno Churas, jo žmona Jean ir Ida Churas, ir jų vaikai
letų grupėje geriausi šauliai: pirstaiga susirgti ir dar taip sun puošiant, lyg mūsų rytinio trau
Cyntiida Evans, vyras John Jr. su šeima; ir Alan Churas, jo žmo
na Deborah, ir kiti guminės, draugai ir pažįstami.
kia liga (vėžiu), kad ji taip kinio sirenos balsas prikimo, su-i rrta vietą Julius Valeiką, antrą —
girgždėjo,
t
o
traukinio,
kuris!
Kazys
Valeika
ir
trečią
—
Zig
Kūnas bus pašarvotas antradienį, 1:00 vai. popiet Mažeikagreitai įsigalėtų, kad jis, būda
mas Stankus. Šaudymus pravedė
Evans
koplyčioje, 6845 South Westem Avenue.
Liudą
vežė
į
Chicagą,
į
darbą
mas pačiame amžiaus stiprume,
Zigmas
Stankus.
Kariškų
šautu
Laidotuvės
įvyks trečiadienį, iš koplyčios 9:00 vai. ryto bus
metų naštos neprispaustas, gale 25 metus. Ir mums t ą rytą juo
atlydėtas į Gimimo švenčiausios Mergelės Marijos parapijos baž
vu
šaudyme:
Edis
Stankus
pir
tų taip anksti mirti ir amžiny bevažiuojant į savo sostinę Chi
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už veKorrio sielą. Po
mą vietą, Vladas Juškis — antrą
pamaldų bus mdydėias į ŠV. Kazimiero lietuvių kapines.
bės iškeliauti, sunku pasiliku cagą, pasklido liūdna žinia: mi
ir Raimundas Pečiulis - trečią. ŽuNuoširdžiai kviečiame visus: g i m i n e draugus ir pažįsta
siems įtikėti ir su tuo likimu su rė Liudas.
vamimo rungtynės ir šeimų išva
mus
dalyvauti šiose midotuvėse.
Koplyčioje
atsisveikinimą
pra
sigyventi.
žiavimas
numatytas
birželio
24
d.
Nufcodę: Sesuo, brolėnai ir visi kiti giminės.
Augalotas, stiprios išvaiz vedė artimas draugas inž. Vac Bass Lake, Ind., Martiuko sodybo
lovas
Mažeika,
kalbėjęs
draugų
Laidotuvių direfc Mažeika-Evans, tetef. 737-8600.
dos, rodos, trykšte tryško gyve
je. Išvažiavimo vadovai Aleksas
ir
Korp!
Neo-Lithuania
vardu..
nimo džiaugsmu. Visada links
Degutis ir Raimundas Pečiulis.
mas, nuotaikingas, pilnas hu Beverly Shores miestelio prezi Viciems laimėtojams dovanos —
moro, mėgo žmones, artimą dentas Vincentas Shaulis, atsi statulėlės bus įteiktos rudens ba
draugystę ir todėl turėjo daug sveikinęs miestelio vardu, ir inž. liaus metu.
draugų, o draugai mėgo jį. J o Valerijonas Radys — Lietuvių
—East Chicago, Ind., lietuvių
namuose visada pilna svečių klubo vardu.
visuomeninkas
Antanas Vilutis
LOPETAITE
Palaidotas š v . Kazimiero ka
buvo pepaprastai vaišingas.
guli
Waukegeno,
111.,
ligoninėje
pinėse. * Vytautas
Kasniūnas
Gyveno 4127 S. Campbell Avenue, Chicago. Illinois.
Kai dabar į praėjusias dienas
po operacijos dr. Antano Čiurio
Mirė birželio 9 d., 1978, 4:30 vaL popiet, sulaukus 42 m.
grįžti, susidarai nuomonę, l y g
priežiūroje. Linkime greitai pa
Gimė Lietuvoje. Klaipėdoje. Amerikoje išgyveno 34 m.
$s skubėjo išgyventi dienų
sveikti ir vėl įsijungti į visuome
Giliam nuliūdime liko vyras Kazimieras, sfeius Algis su
džiaugsmą, gera nuotaika puoš
nini darbą.
žmona Cindy, anūkas Daniel, duktė Viktorija, tėvai Albinas ir
ti aave i r visą aplinką, kur jis
Elzbieta Lopetai, seserys Albina Paškienė ir Rasa, Fahey, švo— Juozas Liubinas, LB ir kitų
geria Konradas Paškus, seserų vaikai Debra BeTk ir Raimon
tik būdavo.
ilgametis veikėjas,
East Chicago, Ind. organizacijų
das Paikus. Teta Adeiė ir Juozas Baltramonai, pusseserės Ju
grįžo iš ligoninės ir sveiksta Pe
dita Dargienė s u šeima, Ramutė Tatarunienė s u šeima, Rasa
Kas, būdavo, prikels anks
čiulių šeimos globoje.
TRUMPAI
Šukienė su šeima, uošviai Kazys ir Ida Bartašiai. švogeris Gin
tyvą šeštadienio ar sekmadie
tautas Bartašius su šeima, kiti giminės Lietuvoje draugai ir
—
Dėl
laiko
stokos
iš
LB
East
nio rytą savo kaimynus, drau
— Šv. Pranciškaus parapijos
pažįstami.
gus, dažniausiai savaitgalyje vė klebono kun. I. Vichuro 40 m. Chicago, Ind., apylinkės valdy
Priklausė Vytauto D. Saulių rinktineL
lai gulusius, jei ne Liudas., Ir_ kunigystės pagerbimas - balius bos pasitraukė Julius Valeika ir
Kūnas pašarvotas D, Gaidas ir G. Daimid koplyčioje, 4330
Vytas Damašius.
V6r da
S. California Ave.
? n ? _ ^ V O S ***£%!?*,
buvo iškilmingas ir dalyviais gaupasivarkščiejimuose pasipiltų į sus. Kleboną ta proga sveikino
— Lake County, Ind., ALT
Laidotuvės įvyks antrad., birželio 13 d. iš koplyčios 9 vaL
Beverly Shores miestelio gat vietos organizacijos ir pavieniai valdybos pirmininkas Albertas
ryto bus atlydėta j švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo para
ves, k a d išeitų saulę pasitikti, asmenys, reikšdami gražius linkė Vinikas pasiuntė 7 amerikiec'ų
pijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į š v . Kazimiero lietuvių kapi
kad jiS galėtų atidaryti savo jimus ir Įteikdami dovanėles. Sa laikraščiams ir Hammond, Ind.,
nes.
rūpesčių skrynelę, pasidalinti vaitę po minėjimo <kun. Vichuras WJOB radijo stočiai nepasiten
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugu* ir pažįsta
mintimis visuomeniniais, politi komiteto narius klebonijoje pa kinimo — protesto raštus dėl
mus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
niais bei kultūriniais klausi vaišino ir jiems padėkojo. Da "Holocoust" filmo nepagrįstai
Nuliūdę: Vyras, sunūs, duktė, tėvai, marti, anūkas ir sese
mais. Jautriai išgyvendavo įvai bartiniu metu atostogauja Kana apkaltinus visą lietuvių tautą dėl
rias neigiamybes, džiaugėsi pa doje.
žydų naikinimo Lietuvoje nacių
rys.
sisekimais. Nepagailėdavo kie
Laid. direkt. D. Gaidas ir G. Daimid, teL LA 3-0440.
— Gegužės 2 1 d . East Chicago, okupacijos metu.
tesnio humoristinio bei satyrini Ind., Salvation Army naujoje ša
Kazys Valeika
žodžio paklydusiems puikuo
liams.
Buvo pavyzdingas šeimos vy
ras ir tėvas. Jaunystę praleidęs
A. + A.
skautuose, s u jais dirbęs Lietu
voje, Vokietijoje, vėl įsijungė
FILOMENA MEDUŠAUSKIENB
Amerikoje, kad ir savo vaikus
Gyveno 4070 No. Sheridan Road. Chicago. ffiinois.
jo motinai poniai MIKULENEI ii seseriai VERUTEI
galėtų auklėti skautiškoje dva
Mirė birželio 7 d., 1978 m . 9:25 vaL vai., sulaukus 74 m.
sioje. Duktė Gina ir sūnus Al
bei jos Seimai reiškiame nuoširdžia užuojautą.
vydas pasižymėjo mokslo gabu
Gimė Latvijoje. Amerikoje išgyveno 28 metus.
mais, ir j i s padėjo jiems baigti
Pasiliko dideliame nuliūdime: vyras Stasys, duktė Žibutė
Elze ir Viktoras Diminskiai
Sanders, žentas John ir giminės Lietuvoje, draugai ir pažįstami.
universitetą. Pirmoji mokslą bai
Priklausė L.DJC Birutės draugijai ir Lietuvių Pensininkų
gė Gina, paskui Arvydas.
klubui.
Išauklėjęs vaikus gražioje tau
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 West
tinėje dvasioje, rūpinosi, kad
71st Street. Atsisveikinimas bus pinnadtaį 7:00 valandą
kad £ e ir toliau pasiliktų ištiki
vakare. Laidotuvės įvyks antradienį, birželio 13 d. iŠ koply
mi savo tėvų prigimčiai. Gina,
čios »• 00 vai. ryto bus atlydėta į švenčiausios Mergelės Marijos
baigusi miškininkystės moks
parapijos bažnyčią, kurioje fvyks gedulingos pamaldos už velionės
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazamiero lietuvių kapines.
lus, išvyko ! Floridą ir dirba
medžių tyrimo srityje. Sūnus
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
žmonai ALENAI, dukrai DALIAI BOSEUENEI ir ar
Alvydas, baigęs veterinariją ir
dalyvauti šiose laidotuvėse.
timiesiems reiškiame gilią užuojautą.
dirąs Chicagoje, noriai įsijun
Nuliūdę: Vyras, duktė Ir žentas.
gė į akademikų gyvenimą, y r a
Laidotuvių direkt. Donald A Petkus — TeL 478^345.
Kazys ir Irena Panikai ir šeima
Korp! Neo-Lithuania aktyvus
filisteris.
Gyvendamas toliau nuo lietu
viško centro, į organizacijas, į
visuomeninę platesnę veiklą taip
ir nespėjo įsijungti. Save laikė
tautininku ir aktyviai veikė lie
tuvių klube.

AUKŠTYN BEKOPIANT į GYVBflKO KALNĄ

CHARLES NIKODEMAS CHURAS

A. + A. BIRUTE BARTASIENĖ

DRATJGAS, p ! r ^ i S s r J s . 1978 m. MrftSo m f c . 12 d.

AfA

VYTAUTUI MALIUI Argentinoj miras,
jo dukrai VLADEI ir sūnui 'ROMUI bei jų šeimoms
reiškiame nuoširdžia užuojautą.
Elzė, Kijolė, Viktoras ir Jonas
Dimrnskiai
Aldona ir Dean MctteviČiaf

Mūsų brangiai ir mielai narei

A. t A. FILOMENAI MEDU3AUSKIENEI
staiga mirus, ŠEIM£ ir ARTIMUOSIUS nuoširdžiai
užjaučia
LDJL Rimtės Draugijos
Centro Valdyba ir Narės

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
DOVYDAS P. SAIDAS ir RERAJLDAS F DAIMID

TRYS M0DER1IKK0S KOPLYČIOS
4330 34 So. California

AVOBUO

Telefonai LA 3-8440 ii LA 3-9852
*6054? Soetn Hernltags avenue
Teleionas — YAius 7-1741-2

MŪSŲ kolonijose

A fA
EDVARDUI MIKULAI minis,

Mažeika-Evans
Uidotuviu Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN /l/E
Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL 737-8601

PETKUS
TIVAS

IR Š O N U S

MARQUETTE FUNERAL HOME
TBYI sfODBunnoe KOPLYČIOS
2533 Wost 71 SI.
Tol, GRovenhil! 6-2345-6
1416 So, D m Ava., Cicero TQwnha!l 3-2106-i
AJKATft

AUTOMOBILIAMS

fTATYTl

A. f A.

DR. MYKOLUI DEVENHJI mirus,

A+

\

Ir taip, rodos, neseniai, vieao
paaivaikščiojimo metu, lyg ir
nusiskundė Liudas, kad reikėtų
sveikatą patikrinti. Gal vėžys
įsimetė, lyg, rodos, pajuokavo.
Ir mes, žinoma, juokėmės..
Nuėjo i ligoninę, bet grįžo jau
po operacijos. O po trijų mėneSTJ BRAZDŽIONIU ~
(Atkelta i i 3 peL)
galėjęs būti įrauktas į festivalio
programos sąrašus. Taip atsitiko,
b i p Adelaidės laikraščiai rase, su
pripuolamai tuo metu atsiradu
siais keturiais jugoslavų rašyto-

MYKOLUI DEVENIUI
mins,

jo dukrai DAUAI BOSEUENEI su SEIMĄ reiškia
gilią užuojautą

L A I D O T U V I V DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS Ir LAURYNAS LARAKAUSKAS
SSej SO. LJTTANICA AVE.

TeL YAris 7-S401

STEPONAS C LACK (UCKAWICZ) IR SOMOS
SS14 W. *3rd PLACE
Vt*nMb 7-eSTB
S424 W. 69th STREET
Tel BEpabMe M 2 U
11028 S o o t h w w i Hlghmty, Palos Httls, DL
TeL 974-4410

PETRAS RIELI0NAS
tS4X J O CALTPOEMA AVVL

T A LAtfcy^ti S-J8TS

Alb. ir Danute Uaugminai
JURGIS F. RUDMIN
SS19 SO. IJTUAN1CA AVE.

A. t A. MARIJAI CIVlNSKIENEI mirus,
jos sūnui VLADUI, marčiai URŠULEI anūkėms
BEATRIČEI ir KRISTINAI su šeimomis ir anūkui
HENRIKUI reiškiame gilią užuojautą.
Elena ir Tadas Varankai ir dukros

T * T A f * MlSf-80

POVILAS L RIDIKAS
St54 SO HAL3TED STBfET

M . YAnto 7.1911

VASAITIS - SUTKUS
1440 SO. Mtfc A V E , CKEBO. SLL>

TM.

M<

I

-

Ik

—

DRAUGAS, pirmadienis, 1978 m. birželio mėn. 12 d.
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IŠ ARTI IR TOLI

t

x Rože MiHauskiene, Chicago, I1L, pagerbdama savo miru
BRAZILIJOJE
j . A. VALSTYBĖSE
sio vyro a. a. Adomo Miliaus
— Petras Nedzwe"kas i i — Lietuvišką šeimą sukūrė
ko atminimą, atsiuntė "DrauNorth Groevenordale, COOIL, už V. Zelinos bažnyčioje sutuokti
jgui" didesnę auką. Labai ačiū.
labai gerą mokymąsį ir kaip lie — Stasys Gervetauskas ir Rūta
X Romas Skripkus, Chicago,
tuvių kilmės jaunuolis Mariana- Pranciška Sajavičiūtė, abudu
m., prie prenumeratos mokes
polio aukšt. mokykloje gavo aktyvūs Bendruomenės choro
čio pridėjo 7 dolerių auką. Ac.il.
kun.
Jono Navicko stipendiją. dalyviai. Juos sutuokė prel. Pi
X Aukų "Draugui" atsiuntė:
X Zita Petkevičienė birželio
Marianapolio mokykla šiemet jus Ragažinskas. Pilno sąstato
4 d. dalyvavo 6 mylių bėgimo po 3 doL — A. Kiudulas, P. Baišleido penkiasdešimtą laidą. Iš- choras šv. Mišių metu labai gralenktynėse, įvykusiose Home- j linskas; po du dol. — J . Stri
j
kilmės ir diplomų įteikimas bu- i žiai giedojo. Vaišės buvo Jautown, UI., ryšium su to mieste maitis, L. Pačkauskas; 1 dol. —
jvo birželio 1 d. Diplomus iteikė nimo namuose. Dalyvavo daug
lio 25 m. įkūrimo sukaktimi, ir J. Walentukevičius. Visiems
ĮNorvvich
vyskupas Daniel P. (žmonių.
laimėjo antrą vietą. Zita yra maloniai dėkojame.
Reilly, pagrindinis kalbėtojas
x Po penkis dolerius aukojo:
' PRANCŪZIJOJ
kūno kultūros mokytoja Oakbuvo senatorius Lowell Weicker.
Leonas Juodikis, Chicago,
Sutvirtinimo Sakramentas Kr. Donelaičio mokyklose. Pirmą kartą 19 m. mokyklų gyvavimo istorijoje mo
lawn, ūl.
— žinomas prancūzę kultaDalia Jakienė. Norristown, Pa. kiniams buvo suteiktas Sutvirtinimo sakramentas ge gūžės 14 d. St. Mary's bažnyčioje, Darien, UI. Sutvir Diplomai buvo įteikti 34 moks
tinimo apeigas atliko Jo eksc vysk. V. Brizgys, mokinius paruošė mokyt. V. Tijūnelienė
leiviams, kurie jau pradės stu ' ros, mokslo ir politikos žurnalas
X "Vah-oryštė", Kr. Donelai
Nuoširdžiai dėkojame.
~~**" *
Nuotr. J. Tamulaicio dijas universitetuose. Be minė-, "Etudes" kovo mėn. numeryje
čio aukštesniosios litanistirės
tojo, stipendijas už pasižymėji-1 patalpino plačią studiją apie
mokyklos mokyklos mokiidų
mą moksle gavo dar keturi okupuotos Lietuvos religinę pametraštis išėjo iš spaudos. 124
moksleiviai.
Marianapolio mo-|dėti — "Lithuanie: l'asphyxie
psl. leidinyje apstu pačių moki
kyklai vadovauja kun. Jonas d'une Eglise" (Lietuva: Bažnynių rašinių ir nuotraukų. Savo
Pe^rauskas, MIC.
!č;os užgniaužimas). Straipsnio
MAŽIAU
NUSIKALTIMŲ
rašiniuose mokiniai aptaria ne
|
la.
Didžiausias
sumas
šiais
ateinančioms
kartoms.
Vysk.
V.
j
IŠLEIDO DVIDEŠIMT
įžangoje apžvelgiama Lietuvos
vieną mūsų rašytojų.
Per pirmus penkis šių nv. u
I mokslo metais mokyklai paau- Brizgys sveikindamas ragino
SEPTINTA LAIDA
istorija, toliau išsamiai nagrinė
X Pasaulk) Uetmic dtenoms ^ n e s i u s
chicagoje
didžii;jų ,
kojo D. ir V. Baziai, A. ir J. būti gerais šio krašto pilieči
jama dabartinė krašto padėtis
5 E ? Z w
r T-'j n u s i k a l t i m u ^ n ^ ė j o 8.3%, bet
Chicagos a u k š t ė j u htua- V a s i u k e v i č i a į v ^ * P e t k a i fr I * g e r a i s ^ ^ ^
Abiturientus
sovietų okupacijoje. Ilgiau su
hnkeje, vjksta gerai^ Centn- j ^ d ė l t o buvo 273 nužudytų, .mstikos mokykla birželio4 d. at-j ^
^
paskelbti! dar sveikino jėzuitų vardu kun.
y ^
stojama prie lietuvių rezistenci
mam komuetui New Yorke 3 au A p i p ! ė š i m ų įvyko
metraštyje - "Tėvy- L Zaremba, P L P švietimo pirm.
5 , 7 2 5 , užpuo ; švente Jaunimo centre įskilimu- §
jos prieš pavergėją, minimi ko
pasųsta per 503 dol. aukų iš i ]imų 3 ) 5 8 9 ) jsii a u ž i mų 12,845,! gas dvidešimt septmtosios ab> P * T ^ , r
- M a u k o t o . | j . Kavaliūnas, keldamas mintį,
munistų valdžios ir Bažnyčios
dosnių Lemonto apylinkės lietu vagysčių 34,518, automobilių tunentų laados išleistuves.
Į ^ — ^ „ * , > • • * sumą "Lie-lkadreikėtų .teigti stipendijas
santykiai,
analizuojamas Baž
vių. Lemonte vajų vykdo valdy-' pavogta" 11,109.
Lygiai 5 vai. abiturientai, ^ ^ utgraturos" vadovėliui a r premijas labai gerai lituanyčios
Lietuvoje
ridinis gyveni
bos iždininkai Algis Kazlauskas
r.erdami Amerikos ir Lietuvos ^ ^ y ė l ^ ^ i e š k o t i a u k Q _ , ^ . ^ m o k y k l a g ba igusiems,
mas, iškeliamas tautos religinis
GUDRŪS SŪNYS
ir Vytenis Milūnas.
vėliavas bei gyvų gėlių P ™ ^ ! ^ n e g m o k v k l a m vasarą | o Ped lit. instituto dir. A Dunir politinis pasipriešinimas, jos
x Sol. Danos Stankaitytės
Chicagos policija
va-'dūlis,
icija turi ypatin- te. vadovaujant dir. Juozui Ma- H
£ ~«Lį
literatūros" vadūlis, be kitų dalykų, links jo
m t ±
t hetuvių
M a
stipri kova prieš esamą prie
dainų plokštelei išmisti susikū-! g^į jautrios uoslės šunų. Du iš silioniui ir jų auklėtojams Ii-, d o v ė ų 5 k l Būsimam tradici- j tęsti lit. moki
mokslą P e d lit. instispaudą. Straipsnis daugiausia
res komitetas gauna vis daugiau jų p a d ė jo sugauti penkis plėši- nui Rimkui bei Dovui Šauliui,. n i a m v a j c a r u i dail. ignas paau- j tute.
remiasi prancūzų kalba Eltoje
pritarimo ir prisidėjimo, kad k ^ įvykdžiusius tris įsilauži- grąžoje eisenoje nuėjo prie žu- ^ ^ p a v e u c s i ą i 0 būsimam vaAbiturientų vardu kalbėjo
tilpusią 1967-1978 m. medžiaga,
plokštelė greičiau pasirodytų m u s Ypač šunims sekasi su- vusiems dėl L : etuvos laisvės pa-! d ė l i . . - k l m e g i a u u . | E d m . Saliklis. Jis dėkojo moduomenimis ir statistika. Mini
viešumoje. Aleksandra Gylienė ragti kur nors pasislėpusius minklo. Abiturientė Alė J o ^ - j r ė t a 135'dol.
kytojams ne tik už čia gautą
ma, kad prancūzų kalba Eltos
iš Olimpia, Wash., atsiuntė iž- plėšikus, kai juos užklumpa po-jšaitė pasakė trumpą, b e t pras-'
bet ir už
m • ^^^'a^ii
moksla
biuletenis yra vienas geriausių
dininkei S. Kisielienei dviejų ; L j a .
^
mingt i r patriotine kalbą. Gie-į *****
dėkojo Tėvų
^ f f S ^ ^ T ^ J T l ^ m
B 4
šaltinių Vakarų pasaulyje inšimtų dol. čeki. šimtine prisidė- j
_ _ p Y R O DR _ o s
dant "Marija. Marija", abit. Al-, teto y r i a m s uz dideU darbą; ^ į g
kalboje t
t
^
formacijai ir dokumentacijai
jo a. a. prof. J. Puzino vaikai _
ŠEKSPYRO DRĖMOS
^ Uubinskas padėjo prie pa- mokyklai ypač pirm. St. Ke.eįd iegimą Uetu4kos
a ie
ki- P P a ^ 1 ^ 0 8 Lietuvos padėt*.
Aldona čepienienė, Algimantas| Akademinis teatras Lake Fo- i minklo gėles. Pasibaigus » f į į
^ S ^ T ^ ^ S Z
""isąmonės. Septintosios kl. var-, - - Ses. Teresita
- Garskytt,
-_, ~
Puzinas Ir Živilė Tamošiūnienė, i r e s t kolegijoje stato Šekspyro mėms ir svečiams einant į vidų, j visiems, kurie dirbo mokyklos, | ^ a t g i s v e i k i n o D a n a G a t t r f f i ū t ė . Į i u s i & VDkaviškio, dar prieš
abiturientai su mokytojais, T e > tuo pačiu ir jaunimo labui. { K k i l m i n g o
^
j ^ . Į tlUIMlIMlMltMIlHIOIIIIMlIlKUIIIIIIHtMIHf
baigoje karą nuvykusi ^ ^ ^
Tas pats komitetas intensyviai dramas,
ruošia ir solistės D. Stankaity
GERINS SUSISIEKIMĄ
! V*. ^
^ "
^ mecenata5sj J * * ? * ^ T^'
* ' \ ^S™*3 b u v o d o v a n o t i mo- j sijas. Ir dabar darbuojasi Ho- j | 'mA\l>t
m P n » ir k i t k a m
tės rečitalį, kuris bus šį rudenį.
j b e i bendruomenės nariais ausi-jrybos se^r. D. B d * K « e far- ^ ^ p 5 r m i -e j i m o k i n i a i : 5 k l . į n o ! u l u mieste savo vienuolijos
« « « ' « m e n a * ir R j l K «
Planuojama pratęsti dar 6 j fotografavo.
.skaitė mokyt tarybos posėdžio J" " į į į į į į į " R~ Rekašius, R.' vedamoj 3 mokykloje Havajuose
1
!
vo turimus dailininkų paveiks-į mylias Dan Ryan greitojo susi-; Antroji iškilmių dalis vyko protokolo ištrauką, iškviesdama S m i l g a i t ė 6 kl V Momkutė. 7
lus labai gražiai, meniškai įrė- siekimo Uniją i r numesti gėle- Jaunimo centro didžiojoje salė- i abiturientus atsiimti atestatus. ^ g Z a J a t o r i u t ė ? g k l . R . B a OKUP. LIETUVOJE
Juos
mino. atkreipė dailininkų dė- I iinkelį, kuris apsuktų aplink, i e , į kurią išknmingai įėjo abiS™o- Darius Balzaras. ^- zyU ^ Jautokaitė, S. Kerelvtė,
_ Mok. Stepas čebffis. Sibiro
mesi. Dabar jo pomėgis, šalia į Chicagos miestą. įjungdamas įurientai. Sugiedojus Amerikos. ^ Baz>-rė. Vytenis Beiga, Rūta R ^ į u a ^ a i t ė . A. Viktorą ir V. i u ^ J ^
^ " " ^ T
skaitymo i r pianinu skambini- priemiesčius į susisiekimo lini- i r Lietuvos himnus, dir. J. Ma-! česnauskaitė, Vilija Dainytė.' yfagirdaitė. Kiekvienas abit. ir- S T S L LietiTvojT V e S
mo, praturtėjo ir jei suranda i jas.
ri^ioni^ supažndino susirinku- Vitas Daul>-s Irena Jasulaitytė, ^ g a V Q ^ j ^ ^ J o s b u v o n u . |
j ^ . Pandėlio,' Obelių ir
laisvalaiki, atitrūkęs nuo kassius
su
jau
už
stalų
esančiais
^
n
t
a
J"£okarte
Ale
Jonu;
.
^
4 o k > . k l o g e . j * * metus
p i r k t o g m e c e n a t ų D fc v B a
BARBAI JAUNIEMS
dieniuki darbo, talkina dailidarbo prezidiumo nariais: auk- ****, Rita Karlovaite. M a r i j u s ; . p i n igais.
1 a k ^ VČŽ'U mirė io dukra Kri^
K D veZiU n u r e
ra
ninkama ir meno mėgėjams.
Chicaga jau gavo 26.1 mil. lėtojais Dovu Šauliu i r linu Keiečius, Andrius Ke'pša, Sva- *Tėvų
* r e komitetas, atsidėkota- i avick
J° a u K mokyklos
» " Ij ^
enė, aukštosios
nė
x Iš veiklios LB Lemonto į dolerių iš federalinio iždo parū- Rimkum ir Mokyt.
tarybos 3° Kererytė, Al^is Kupcikevi- mas A. ir J. Vasiukevičiams už dėstytoja, viešėjusi Amerikoj.! ™
apyUnkės į PLB V-jį seimą To-' pinti darbą jaunimui. Darbo s e k r . D a n u t e Eidukiene. Į gar- čius > A l d i s Liubinskas, Rasa Imas A. ir J. v a
ronte vyksta
departami
vvksta net 8 seimo nana, įi departamentas
pažadėjo duoti bė s prezidiumą buvo pakviesti Miliauskaitė, Vitas Plioplys, As- ilgameti mokyklos rėmimą, itei-; Cia taip pat viešėjo ir jos vy
visi kiti šios mokyklos moky-, ta Petkutė, Leonas Raudys, Ed- į kė jiems dovaną. PLP švietimo ras
riai, išrinkti atstovauti JAV \ 1-6 miL doL
tojai: G. Aukštuolis, G. Čepai- i m o n d a s S 5 ™ 3 ' D o b t a s Siliū pirm. Stasei Kelečienei už ilga
Lietuvių bendruomenei iš LB
AUSTRALIJOJE
PRIEŠ UŽPI OLEMTS
nas
Arūnas
01 8
R ū t a meti darbą mokyklų komitetuoVidurio vakarų apygardos. Tai I
tytė. R. Jautokienė, kun. A.
>
S^ " o
* w*
• « . • *o t J l " ' x v ' " — T ~ * ~ ' * * T " o " ' Traškai ė Reeina Vadei*aitė |se įteikė padėkos lapą, o mo-; — A. a. Anastazija BareišyJuozas
Ardys.Juodelis,
Modestas
Jakai-! priemiesčių
Buvo sušauktas
N. Popienė, R
kum
A ^ u - 1į *™
^ J ^ Audrius
A u Z Vikto-1Kytojų
T ^ ;lcytojų varaut
vardu ouvo
buvo ^įteikta odoo--,t^ė - -Mališauskienė,
tis. Bronius
Vvtautas'
policijosmiesto
atstovųir^32
pa- lKezys,
. Černius,
™ Valiulytė.
^ ^ e ^ p i e ^
aitis, F . Strolia,
Kamantas, Kazys Laukaks, dr. i į t a r i m a s ir jame aptarti planai, T ė v u k o m i t e t o pirm S t Ke'ečie- i ™< Vida Vizgirdaitė ir Kęstutis vanėlė. Abiturientai ta.p pa, mirti anksčiau buvo trumpai,
Antanas Razma, Rasa SoUūnai-; k a i P k o v o t i P r i e š nusikaltimus. nė> mecenatai J. ir A Vashike- į ^ ^ ^ Kiekvieną jų direkto- apdovanojo auklėtojus ir di-1 pranešta, po ilgos ir sunkios ligos mirė gegužės 6 dieną ir
rnenrašč-Draugo""'"adnu~
I vičiai, vysk. V. Brizgys, PLB I * • a-pibūdino taikliu, dažniau- rektorhi.
susisiekimo priemonėse.
tė ir Vytautas Soliūnas.
buvo
gražiai
palaidota
Veliolsiai
istra<ij«je galima pasirinkti |švietimo vicepirm. J . Kavaliūhumoristiniu sakiniu. Ates- Iškilmės tęsėsi pusantros vaYOGA KONGRESAS
x J. JnodeOds, nuoširdus
aktyvi
lietuviškoje
nė
buvo
/airių
liaudies meno darbų: me
! nas. jėzuitų prov. kūnu L Z a - i * ^ ^avo 28 abiturientai. B
"Draugo" bendradarbis, East
Tarptautinis Himalajų insti remba, Ped. lit. inst. dir. A . ) ™ ^ mokyklą baigusių da- landos. Joms pasibaigus, po veikloje. Mirė Princes Ale- džio, keramikos, drobės, taip
trumputės pertraukos toje pa xandra ligoninėje, dukters dr.
S t Louis, DI., užsisakė "Drau tutas, besirūpinąs sveikata, bir
čioje salėje vyko vaišes, kurias Nijolės Zdanienės, vyro Fulgen- pat gražiai papuoštų lėlių.
Dundulis. LB Vid Vak. pirm. bar yra 847.
ge" knygų, atnaujino prenume želio 18 d Chicagoje šaukia yoApsilankykite j "Draugo" adK. Laukaitis, L B Vid vak. Abiturientus, gavusius ates paruošė abiturientų mamytės,
ir -sveikatos
ratą iraukojo 6 dolerius. L a - ^gų,
* , meditacijos
^ . ^ ; įš v i e t i m o k o n L p j ^ j . piačas, tatus, pirmiausia sveikino di vad S. Daulienės. Dar gerą cijaus ir kitų artimųjų globo- mimstraciją ig pasižiūrėkite. Gal
l f - .
. , jama, slaugoma. Amžinajn pobai aau.
I kongresą
Marnott
viešbuty,: C i p e r o a u k § t ^
j rektorius, linkėdamas savo bio- valandą
moJc &
rasitp kai ką padovanoti savo
pabendrauta,
P *to
^|flsrai palydėta j Brisbanė8 ^
Jokubka ir mecenatai Dana ir j f ^ f ? * užpildyti gerais darbais | džiaugta mokyklos
darbu ^
sriminėma ar draugam*
X Magdalena Galdikienė. Chicagoje
pines.
ne
tik
sau,
bet
ir
lietuviams,
j
darbo'
rezultatais
Putnam. Conn., žinoma visuo
P. R,
Vincas Baziai.
•'Draugo" adresas: 4545 VVeet
— Adelaidės lietuviu didesnis
nesigėdyti pasisakyti, kad yra
menės veikėja ir spaudos dar JAV VYSKUPAI VATIKANE | A p y s k a i t i n i a m e
pranešime
skaičius ruošiasi vykti į Pasau «Srd SL. Chicago. 111. 60629
baigę š^ą mokyklą.
buotoja, maloniu laiškeliu pa
Popiežius Paulius VI priėmė j dir. J . Masilionis išskaičiavo
Aukl. Linas Rimkus, pasinaulio lietuvių dienas Toronte.
sveikino savo dienraštį, atnauji keturiolika amerikiečių vysku- į mokykloje mokomus dalykus, dodamas
poeto Kiplingo minti
Advokatas
JONAS
GIBAIT1S
no prenumeratą ir atsiuntė au \ pų, atvykusių į Vatikaną su ofi-! (tikyba, lietuvių k., literatūra, i mjg, pasakė abiturientams daug
6247 So. Kedzie Avenue
ką. Ačiū.
' cialiu "ad limina" vizitu. Šven- j Lietuvos istorija ir geografija, | pamoKancių n- paarąsinancių zoTeL — 776-S599
X Juozas Gurevis, Chicago, tasis Tėvas ypač padėkojo arre-, grožinis skaitymas, visuomeni- i džių. Dovas Šaulys prisiminė,
EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
ŪL, aukojo 7 dolerius Ačiū. i rikieciams vyskupam už jų ryž- ris ugd>Tnas, dainavinias ir tau-; kad smagu buvo su dabartiniais
Chicago, Elinois 6C629
tingas pastangas, siekiant ap-, tiniai šokiai), mokslo metų j abiturientais dirbti klasėje, te
B BOSTONO IR NEW YORKO
X American Travel Service saugoti žmogaus gyvybę nuo} trukmę f nuo pirmojo šešta- Į dėl rūpi, ką jie darys, baigę Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak
Bureau praneša, kad yra gauta pat jos prasidėjimo, "šia savo dienio po Darbo dienos ligi pir- Į mokyklą. Ragino jungtis į lieŠeštad. 9 vai. iki 1 vai. d.
DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GROPtSE:
papildoma vienos savaitės eks
akcija", — pažymėjo Popiežius į mojo birž. šeštadienio). žy- į tuvišką veiklą, skaityti lietuviškursija į Lietuvą rugsėjo 18 d
VleaM Mvahfa: Rugsėjo 17
— $845.00 Rugsėjo 22 — $845.00
amerikiečių vyskupam. — "jūs mesniuosius įvykius (tradicinis į ką spaudą, sekti ir domėtis oku
Prašome skubiai registruotis.
nes vietų skaičius ribotas.Kai- I v e d a t e teisingą kovą prieš vi-! vakaras. Neprikl. šventės mi- j puotos Lietuvos gyvenimu. TėDviejų savaičių:
rugpiflCio 6 — $1245.00
sa, kas žemina ir silpnina žmo- j nėjimas. metraščio išleidimas, Į vų komiteto pirm. Stasė Kele- HHiMtitmnmiifiminiiiiiinnmiiiinini
liepos 2
—$1245 00 rugsėjo 3 —$1195.00
na $1030.00. American Travel
gų.
garbingai
atstovaudami Į abiturientų išleistuvės). Plačiai! čienė sveikindama įvertino jų
Banaičio
liepos
16
—
$1245.00 gruodžio 22 — $104500
Service Bureau, 9727 S. WesBažnyčios skelbiamam mokslui, suminėjo mokyklos mecenatus i pasiaukojimą, praleidžiant šeštatern Ave.. Chicago, m. 60643.
Visos grupes aplankys Kauną ir Trakus. Prie Siu. grupių galima jungtis
kad
žmogaus gyvybė y r a I ir rėmėjus, nes be jų dabar ne-1 dienius ?ioje mokykloje, ir ragiTeL 238-9787.
(ak.)
iŠ VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ su papndomu mokesčiu
šventa".
' beišsilaiko nė viena lit. mokyk [ no tapti lietuviškais žiburiais
S veiksmu opera
New York'e.
X Parduodami liet. moteriški
•
tautiniai rūbai.
GRUPĖSE VIETŲ SKAICPJS RIBOTAS — PATARTINA REGISTRUOTIS
Skambint 847-3840.
(sk.)
KUO ANKSČIAU.
Dainuoja Chicagos lietuviu Operos

Chicaoos žinios

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

Drauge

JŪRATE IR KASTYTIS

choras, Dana Stankaitytė, Marga
X NAMAMS PIRKTI PAS
rita Momkienė. Aldona Stempu th
KOLOS. Juozas F. GribaUHkas,
nė, Stasys Baras. Groja simfonisekretorius St Anthony Savings
Bis orkestras. Diriguoja Aleksa nd& Loan Assoc, praneša, kad
rasKučiūnas
paskolos su prieinamomis sąly
Puiki dovana. Albumas. 3 plokš
gomis yra duodamos nuosavų
telėa. Kaina su persiuntimu $15.5?
namų pirkimui. Paskolų sky
ras RuČiunas.
riaus tel. 636-6330. kalbame lie
Užsakymus siųsti: DR-^K.As
tuviškai Arba kreiptis asme
4545 We«t SSrd SU Chicago. UI
niškai į raštinę adr.: 1447 Sow Lietuviu fondo 1978.V.6 XV narių suvažiavimo Cnica goję, Jaunimo centre, dalia atstovi!, Vurrj buvę 122,
•»,> •/••MMMM«MmMMIIIIIIIIIIIIIIIimillUI
49 Ooort, Cicero, DL
i§k.)j> turėdami 3666 balsus
*««*• »• • * * » !

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu krefkites j:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, I N C
3»3 West Broadway. P. O. Box 116
^Hith IU**Um, >l» rt-.Mn Tel. (617) 26H-H76I
įstaigai vadovauja Aldona Adomoniene ir Albina RudtiOntene
Prlce* are based on doublt- occupancy and are subject to change>
•nd/or Government approval.

