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Kunigai susirūpinę
5emmari|a
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Londonas. —Britų oro erdvės j nės yra išmėtyti. Rusų povandenimagazinas "Flight" rašo, kad so- niai laivai ginkluoti SSN-8 rakevietai su raketų programa virsi- tomis. Jos pasiekia taikinius už
ja Vakarus. Labai tikslių raketų 5,716 mylių, kai Amerikos Tristatyboje jie pasiekė savo tikslą 'dent tik 4,349 mylias. Amerikiegreičiau negu buvo tikėtasi. Nau- čiai iki 1980 nepasieks to tikslujos sovietų raketos vienu puoli- j mo, kckį sovietai jau pasiekė. Pamu galėtų sunaikinti tris ketvir-1 seks tik peskxibėdami gaminti
čius Amerikos tarpkontienetinių Trident Mank 2 raketas,
rakety paleidimo bazėse.
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KGB pradeda verbuot agentais net vaikus, kurie galvoja stoti į Kunigų seminariją
arkivyskupijos
apaštališkajam pijos klierikas V. RUDIS, kuris
administratoriui vysk. J. Labu- visų laikomas KGB agentą Bijo
kiii, kad jis, skirstydamas kuni- masi, kad tiek J. JAKUTIS, tiek
1978 vasario pradžioje Lietu- &1* i parapijas, labiausiai atsi- V. RUDIS gali būti j Seminari
vos kunigai įteikė Kauno arkivys- žvelgiąs į valdžios pareigūnų pa- ją sugrąžinti, tai dar kartą pa
kupijos apaštališkajam
admi- geidavimus. Nurodomas kun. Izi- tvirtintų, kad Seminarija nė kiek
nistratoriui vysk. J. Labukui laiš- doriaus Butkaus pavyzdys. Šis ku- nepajėgia
išsivaduoti iš KGB
ką.
nigas valdžios pareigūnų spaudi-* varžtų.
Laiške rašoma, kad kunigai m>J y a primestas Kauno arkivys^
~ — „ ~~
susirūpinę Kauno Kunigų semi- kupijos kancleriu, o dabar pa"LKB Kroniką" pasiekia iš
narijoje susidariusia nepakenčia- skirtas ir šv. Antano parapijos įvairių Lietuvos vietovių faktai,
ma padėtimi dėl nuolatinio vai- klebonu.
kaip KGB verbuoja savo agen
džios pareigūnų kišimosi i SemiKunigai susirūpinę, kad nebū- tais patarnaujančius Mišiose vai
narijos reikalus- Ordinarai, bijo- tl * nominuoti vyskupais tokie Lie- kus ir jaunuolius Saugumiečiai
darni daugumo keršto, nedrįsta tViVOS kunigai, kurie šioms parei- patys atvažiuoja į mokyklas, ver
pašalinti iš Seminarijos' KGB už- 8 ° m s visiškai netinkami.
čia mokinius susitikinėti su jais
verbuotus klierikus. Laiško autoLaiške taip pat reiškiamas ne- l r L t
riai dėkoja Kunigų seminarijos pasitenkinimas, kad Lietuvos Or"LKB Kronika" prašo visus
rektoriui už klieriko Jakučio pa- dinarai neleidžia vykti Lietuvos kunigus ir tikinčiuosius tėvus inšalinimą ir apgailestauja, kad kunigams į misijas Rusijoje.
formuoti moksleivius apie šias
paliktas pastovus Seminarijos
Tarp Lietuvos kunigų plačiai KGB pastangas, kad nebūtų sudrausmės ardytojas, visų klierikų kursuoja gandas, kad kandidatu luošintas tikinčiųjų vaikų gyve
laikomas KGB agentu klierikas i vyskupus keliama Kauno arki- nimas. Be to, atrodo, kad KGB
Rudis. Trečio kurso klierikas Kaz- vyskupijos kanclerio Izidoriaus ypač stengiasi užverbuoti šnilauskas taip pat laikomas KGB BUTKAUS kandidatūra. Jo pa- pais tuos, kurie ateityje gali sto
agentu, kurį reikią tuojau šalin- skyrimas vyskupu, rimtų kunigų ti į Kunigų seminariją,
ti iš Seminarijos Panašių klieri- nuomone, būtų nelaimė Lietu—— —
kų į aukščiau minėtus esą ir ki- vos Katalikų Bažnyčiai. Kunigai
KGB skleidžia mintį, kad
tuose Seminarijos kursuose.
i r tikintieji yra nurodę vysk. J. "LKB Kronika" todėl nelikviduoLaiško autorių nuomone, Ordi- Labukui kanoniškas kliūtis, dėl jama, nors jos leidėjai žinomi,
narai darą didelę klaidą šventin- kurių jis negali buri skiriamas į nes ji varanti ardomąjį darbą
darni kinigais abejotinos vertės šį aukštą bažnytinį postą.
tarp kunigų. Šią mintį, kaip KGB
klierikus.
V*'?- 5 " ™»r Įą>%£iMP c«Tv.,\ia_ ruporai, kartoja net kai kurie
Kunigai priekaištauja Kauno riją apleido Vilniaus arkivysku- aukšti dvasiškiai.
KAS NAUJO BAŽNYČIOS
GYVENIME?
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Slaptai padaryta nuotrauka. KašČenko ligoninėje, Maskvoje elektros srove "gydomi" nepaklusnūs disiden
tai
(H "The Voice of the Martyrs" 6/1978)

Kur dingo sovietu
profesorius?
Providence. — Brown univer
sitetas susirūpinęs, kur dingo
profesorius Nikolaj Verveiko, at
siųstas iš Maskvos 10 mėnesių
kultūrinės programos pasikeitimo
rėmuose. Gegužės 2 Verveiko su
kitu kolega D. K. Jarašiūnu išvyko į New Yorką, bet grįžo tik
vienas Jarašiūnas, o Verveiko,
sakoma, susirgo ir nuėjo į sovie
tų misiją prie Jungtinių Tautų,
kur jam liepta grįžti į Maskvą.
Nei universitetui, nei Valstybės
departamentui apfe jo išsiunti
mą nepranešta. Spėjama, kad jis
buvo sulaikytas ir jėga išvežtas.
Universitetas jį laikė "nepolitišku" žmogumi ir nebuvo parodęs
jokių ženklu, kad būtų nepaten
kintas sovietų gyvenimu.

CrflCAGO, ILLINOIS 60629

Sufabrikavo
melagingus kaltinimus
Washingtonas. —Iš 58 sovie
tų piliečių, susiorganizavusių į
grupes sekti Helsinkio akto vyk
dymą, 20 jų buvo suimta, sako
Amerikos
kongresinė Europos
Saugumo ir bendradarbiavimo
komisija. Dar kiti komisijos na
riai išvyko iš Sovietajos, ir iš jų
buvo atimta įpilietybė, kaip pvz.,
Tomui Venclovai. Kiekvienam iš
.tų suimtųjų buvo primesti krimi
naliniai kaltinimai, kokių jie ne
padarė.

Egiptas gaminsis
lėktuvus

Sovietų raketų tikslumas esąs
180 jardų nuo taikinio už 8,000
mylių, arba du sykius geresnis
taiklumas, nei reikia sunaikinti
raketų platformas. Žurnalas sa
ko, tik 15 procentų sovietų ra
ketų sunaikintų 75 proc. ameri
kietiškų raketų. Jei Amerika 1980
metais turės 4,285 raketų galvu
čių, tai jas paleidus į sovietų
1,300 raketų bazes, jų galėtu su
naikinti tik 200. Iš kur tos ži
nios, žurnalas nesako.
Sovietus sunaikinti
sunkiau
nei Ameriką. Jų pramonė ir žmo-

"Šaltojo karo
histerija"
Maskva. — "Pravda" apkalti
no Ameriką "an-tisovietine histe
rija" ir noru atgaivinti šaltąjt
karą. Laikraštis įtaria, kad dėl
kietos Garterio kalbos kalčiau
sias yra Brzezinski, kuris Vaka
ruose žinomas kaip "didžiausias
antisovietas, i r kurio pažiūros
Baltuosiuose rūrnuose ima vir
šų".

NAUJI KUBOS DAUNIAI Į ANGOLA
Šv. Antanas. Nežinomo lietuvių liaudies menininko drožinys. Šimkai
čiai, Raseinių aps.

Siulo gaminti
neutrono 1-omba

Amerikos — Kinijos
santykiai sausio
mėnesį?

Washingtonas. —Senato Kari
nis komitetas siūlo prezidentui
Carteriui neutrono bombos dalis
gaminti ir jas laikyti Amerikoj,
o jei būtų reikalas, jas galima
labai greitai pasiųsti į Vakarų
Europą. Komiteto nariai kritikuo
ja Carterį dėl neapsisprendimo,
ką daryti su šia bomba.

Tokijo. — Japonijos spaudoje
pasirodė žinių, kad kitų metų
sausio mėnesį Amerika užmegs
diplomatinius santykius su Ki
nija. Žinoma, reikės nutraukti
takius santykius su Taiwanu,
atsisakyti apsigynimo sutarties ir
ištraukti likusius karius.
Prancūzų ginklai
Tuo pačiu metu Washingtonas svarsto Taiwano prašymą
S. Arabijai
parduoti jiems ginklų. Kokių gink
lų jie nori, laikoma paslapty. Ne
Kairas. —Saudi Arabija iš oficialiomis žiniomis Taiwanas
Prancūzijos susitarė pirkti gink nori gauti 60 F-4 naikintuvų —
lų, radaro ir kitos karinės me bombonešių.
džiagos už 24 bil. dolerių. S. Ara
bija į Prancūzijos bankus paaėNew Yorkas. — 1977 metais pa
jo 26 bil. d o l , norėdama pakel davusių pareiškimus dirbti laik
ti prancūzų ekonomiją. Radaru, raščiuose buvo apie 100,000 žmo
helikopteriais, lėktuvais Saudi nių. Tais metais žurnalistikos mo
Arabija galės sekti sovietų ir Iz kyklas baigė 14,587, bet pradėjo
raelio lėktuvus ir jų žvalgybą dirbti dienraščiuose arba savait
Raudonosios jūros erdvėje.
raščiuose iš jų tik 30 proc.

Daugiau teisių
vokiečių policijai
BONNA. — Vakarų Vokieti
joj priimtas antiteroristirus
įstatymas ir pasiųstas prezdden
tui Walter Scheei pasirašyti.
Suteikiama daugiau teisių poli
cijai. Ji galės klausytis telefo
ninių pasikalbėjimų ir atidary
ti laiškus. Įstatymą Bundesta
gas (parlamentas) priėmė vien
balsiai. Jis nukreiptas ir prieš
Baader - Meinhof teroristus ir
prieš neonacius.

Kairas. —Egiptas pradės ga
minti savo kovos lėktuvus 1980.
Gamins ir priešlėktuvines rake
tas bei karinius džipus, sako 5adatas. Egiptas siekia gauti licensiją iš prancūzų Dassault firmos
gaminti jų Mirage lėktuvus. Ra
ketas taip pat gamins su pran
Tautos fondas turi atskirose
cūzų pagalba, o džipus padės
vietovėse
lėšoms rinkti savo
American Motor Co.
atstovybes arba atstovus. Kur
jų
dar nėra, imkimės iniciaty
Panamos Miestas. — Tris ter
vos
suorganizuoti Tautos fon
minus buvęs Panamos preziden
tu Amulgo Arias, dešimt metų do atstovybes ar numatyti at
gyvenęs Amerikoj, sugrįžo į savo stovus. Reikalui esant, prašo
me kreiptis j Tautos fondo višalį ir apkaltino vahtybės šefą
cepirm. atstovybių ir įgaliotinių
gen. Omar Torrijos didžiausiu reikalams šiuo adresu: Juozas
šalies išdaviku. Sukritikavo ir su- Giedraitis, 10 Barry Drive,

Stockholmas. — Švedijos mies
tas Boras, 200 mylių į vakarus
nuo Stockholmo, paskelbė gedu
lą dėl gaisro metu žuvusių aukš
tesnės mokyklos mokinių. Žuvu
sių skaičius pasiekė 22. Uždaryti tartį dėl kanalo. Sakė, kad kana-1 g ^ t Nortport, N. Y. 11731,
visi teatrai, kinai, iškeltos gedu lo grįžimas nebus naudingas Pa- į USA. TteL 516 — 757-0055.
lo vėliavos.
(B)

Pretoria. — "Ctiicago Sun-Times" žiniomis, Kuba į Ango
lą siunčia naujų kariuomenės
kontingentų ir pradės valymą
nuo provakarietišku UNITĄ par
tizanų. Partizanai Angoloje valdo
trečdalį teritorijos. Nevaldo tik
miestų. Kovoja gerai ginkluoti
4,000 vyrų. Ginklais juos aprū
pina Pietų Afrika ir arabų kraš
tai. Jie kontroliuoja Benguela ge
ležinkelį.
Prieš partizanus buvo penkios

Bombos Paryžiuje
Paryžius. — Trys bombos spro
go Club Mediterranee. Toks atsi
tikimas per 14 mėnesių jau ket
virtas. Klubas specializuojasi la
bai prieinamomis kainomis suda
ryti sąlygas atostogauti bet ku
rioj pasauly daly, daugiausia eg
zotiškose salose. Atsakomybę pri
siėmė Prancūzų išlaisvinimo
frontas prieš žydų rasizmą. Kal
tina, kad dėl žydų politikos į
Prancūziją suplaukė milijonai
negrų ir arabų. Šio klubo steigė
jas ir vadovai yra žydai.
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Mirė a. a,
kuru J, Malki
Chicago, IIL — Po gana ilgos
ir sunkios ligos birželio M d.
6?45 vai. vak. Šv. Kryžiaus ligo
ninėje mirė a.a. kun. Jonas Ma
lin (Malinauskas), ilgametis Ma
rijos aukštesniosios mokyklos ka
pelionas ir mokytojas. Velionis
buvo ginies Chicagpje prieš 54
metus. Baigęs viduainruosius, stu
dijavo filosofijos ir teologijos
mokslus Chicagos Qirigley ir Mun
delein seminarijose. Vėliau studi
javo specialiai pedagoginius ka
pelionams skirtus mokslus įvai
riuose universitetuose.
Kunigą
įšventintas 1949 m.
A.a. kun. Jonas Malin bus pa
šarvotas Marijos aukšL mokyk
los svečių kambaryje antradienį,
birželio 13 d., 5 vai., o birželio
14 d. 7 •vai. vak. su procesija
bus palydėtas į Švč. M. Marijos
Gimimo par. bažnyčią, kur bus
gedulingos pamaldos. Koncelebracinės gedulo Mišios už ve
lionį bus ketvirtadienį, birželio
15 d., 10:30 vai. Po pamaldų
bus palydėtas i Šv. Kazimiero lie
tuvių kapines.

Castro žinojo ir tylėjo
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ofenzyvos ir jos nepavyko. Eks
pertų spėjimu, karas ten negali
baigtis. Nei kubiečiai išgaudys
partizanus, nei partizanai sulai
kys kubiečius.
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Prancūzų parašiutininkai nusileidžia Kclwezi. Zaire

Traukia kariuomene
prie Kambodijos
Bangkokas. — Diplomatiniuo
se sluoksniuose žinoma, kad Viet
namas permeta geriausias karines
pajėgas įprie Kambodijos sienos.
Perkeltos devynios divizijos. Kad
būtų mažiau įtarimų ir kariuome
nės judėjimo nematytų patys viet
namiečiai, dalinių perkėlimui pa
sinaudota Laoso teritorija.

Jam kubiečiai
nepavojingi

Washmgtonas. — Fidel Castro
buvo painforirnavęs Ameriką ke
turias dienas po katangiečių in
vazijos i Zairą, kad jis žinojęs
apie tai iŠ anksto, sakoma Sena
to sluoksniuose. Tai tik dar la
biau sustiprina prezidento Carterio teigimą, jog Kuba žinojo, bet
nieko nedarė puolimui sulaikyti.
KALENDORIUS

New Orleans. — Ambasado
Birželio 13: Antanas, Akvilina,
rius Andrew Young vėl pasakė, Suvaidas, Minkarrtė.
kad Kubos kareivių buvimas An
Birželio 14: Vitas, Leonidą,
goloje anam kraštui nesudaro Butrimas, Alka.
grėsmės. Jam taip sakė Angolos
Saulė teka 5 d 5 , leidžias 8:25.
vadai, o Kubos pagalba lygina
ORAS
ma su Prancūzijos pagalba kolo
nistams Amerikos revoliucijos
Dalinai
saulėta,
nekaršta,
metu.
apie 72 laipsniai
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DRAUGAS, antradienis, 1978 m. birielk) mėn. 13 d.

KELIAS Į SVEIKATĄ

vas asmenybes žmoginti - tik ta
da jie pajėgs normalų nuovargį
normaliomis priemonėmis praša
linti.

T H E LrTHTJANIAN W O R L D - W l D E D A I L Y
Second class postage paid at Chicago, 111. Published daily
except
Sundays, Legal Hotidays, days after Christmas
and Easter by the Lithuanian Catholic Press Society.

Ne taip geras nuovargis
NESIRGTI m

SVHKTI PAJSGTYO UGDYMAS

JONAS ADOMAVIČIUS, M D .
K E L I A S | S V E I K A T Ą . I M I W « t Garfiekl Blvd^ Cnicago, ŪL 606S6

NORMALUS IR NE TAIP NORMALUS
NUOVARGIS

Susipažinę su normaliu nuo
vargiu ir jo šalinimu, eikime su
žinoti apie ne taip normalų nuo
vargį. Pastarasis gali būti dvejo
pas:
psichologinių (dvasinių)
priežasčių sukeltas ir kūno sune
galavimo pasėkoje atsiradęs. Dėl
psichologinių (kitaip dar vadi
namų psichofiziologinių bei psi
chosomatinių) priežasčių nuvargstantieji žmonės sudaro didžiausią
grupę besiskundžiančiųjų nuovar
giu, silpnumu ir nemiga.

i

Subscripūon Rates $33.00 — Chicago, Cook
County
niinois and Canada. Elsewhere in the U.S.A. $31.00. Foreign
countries $34.00.

P a i m o n i o p r o g r a m ą L i e t u v i o s o d y b o j e , Chicagoje, s e k a ( i š k . ) : K o s t a s
V e n c k u s , S o f i j a Litukienė ir A n t a n a s B u t k u s
N u o t r . M. N a g i o

KANADOS 2 I N I O S

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčįami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iŠ jo mokestį atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
DRAUGO prenumerata mokama i i anksto
metams 6 mėn. 3 men.
Chicago ir Cook apskr. $33.00 $19.00 $15.00
Kitur J A V
31.00
18.00
13.00
Kanadoje
(U. S.) 33.00
19-00
15.00
Užsienyje
34.00
20.00
15.00
Savaitinis
25.00
15.00
9.00
• Administracija dirba kas- f • Redakcija straipsnius taiso sadien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- r vo nuožiūra. Nesunaudotų straipsdieniais nuo 8 3 0 iki 12:00. \ nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
• Redakcija dirba kasdien 5; anksto susitarus. Redakcija už
8:30 — 4:00, šeštadieniais 7 skelbimų turinį neatsako. Skel
s i — 12:00.
Cbi™>* kainos prisiunčiamos gavus
C prašymą.

Supraskime nuovargio šak nius. Ji vakare jaučia nuovargį.
nis - lengviau seksis mums Rytą ji jaučiasi atgijusi po ra
viams katalikams bus Mišios
maus miego, tarsi nieko nebuvo
jas išrauti.
11 vai r. A. V. parapijos šven
atsitikę ir vėl pradeda pilna jėgų
Mediciniška tiesa savo dienos darbus namuose, kol
tovėje ir tuoj po pamaldų de
A. A. BROMUS ANDRIUŠIS
monstracija — minėjimas bus,
Tokius asmenis reikia labai a—Daktare, aš esu taip pavar į pavakarę ji ima vėl jausti nor
S. m. gegužės 25 d., VVellande,
tidžiai ir nuoširdžiai išklausyti. Ont., Kanada, mirė Bronius And kaip ir pereitais metais, prie
gęs! — dažniausiai gydytojas malų nuovargį.
2. Didžiai užsiėmęs biznierius Reikia surinkti labai kruopščią riušis. Buvo 65 metų amžiaus, miesto rotušes. Trėmimų minė
girdi tokį nusiskundimą iš savo
jimui šiemet vadovauja latviai
pacientų, ypač moteriškųjų. Kitas sėdi visą dieną savo įstaigoje už tokių nuvargėlių nusiskundi kilęs iš Sakių apskr., Barzdų
sakosi esąs nusilpęs, arba išsisė- stalo ir sprendžia visus su jo tvar mų istoriją. Skubus ir paviršuti valsč., Simokų kaimo. Baigęs 4
PAKEIS VARDĄ.
męs, jėgų neturįs, bet visi jie ma koma įmone surištus reikalus — niškas darbas čia nieko gero ne klases, savanoriu atliko karinę
Ontario vyriausybei buvo pa
no tą patį — skundžiasi didžiu visas atsirandančias sunkenybes atneš. Norint psichologiškai nu- prievolę, vėliau tarnavo policijos
TeL o f i s o i r b u t o : O L y m p i c 2-4158
DR. K. G. BALUKAS
nuovargiu. Cia kiekvienam lietu lygina. Dienai baigiantis jis jau vargstančiam padėti, reikia daug •valdininku, karo metais miškų teiktas projektas prijungimui
Akušerija ir moterų ligos
DR. P. KISIELIUS
viui reikia žinoti teisybę, kad čiasi išsekęs. Jis išgeria vaisių kas iš jo dienos darbuotės smulk urėdijoje. Karo metais padėjo pa prie Hamiltono m. jo šone gu
Ginekologine Chirurgija.
linčių
mažesnių
miestelių,
kaip
meniškai
sužinoti.
Reikia
susekti
sunkos
ir
jaučiasi
atsipalaidavęs
G
Y
D
Y
TOJAS IR CHIRURGAS
statyti
ūkio
trobesius
savo
broliui.
nuovargis gali būti normalus, ar
5i.al.VUI U U U U U U C 3 1 U 3 JdfYu u i v u i u . i
6 4 4 9 So. Pulaski E d . (Cravvford
tokio
žmogaus
veiklą,
per
ilgesnį
nuo
įtampos,
kai
ateina
jam
lai
1443
So. 500i Ave,, Cicero
ba nenormalus — dėl kūno bei
Vokietijoje buvo įjungtas i prieš- P"». Ancaster, Dundaa, Stoney
Medical
Building)
Tel.
LU
5-6446
Kasdien
1-3 vai. ir 6-8 vai. vak.,
jau
naujam
psichikos sunegalavimo. Nuovar kas gulti. Tik klaidos čia nerei laikotarpį užtrukusią. Reikia su lėktuvinius dalinius, ;po kapitu Creek ir duodant •**" »»•«•»•»«
išskyrus trečiadienius.
Jei
neatsiliepia
skambint
374-8004
Šeštadieniai* 12 iki 4 vai. popiet
gis gali nieko blogo nereikšti - kia daryti — kavos negerti, nes rašyti dienynas apie užsiėmimus liacijos buvo stovyklose, kol išvy miestui Ixlentworth vardą. Tam Priima ligonius pagal susitarimą.
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atsirandantį
nuovargį.
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ilgai
ko darbams į Kanados miškus.
normalus būti po sunkesnio dar
TeL R E l i a n c e 5 - 1 8 1 1
bo, bet nuovargis gali būti skam niui jėgas dar daugiau išsekina. sužinoti, ar asmuo jaučiasi visą Pagaliau nuolatiniai apsigyveno hamiltoniečiai, bet taip pat ap
DR. Y L BLAŽYS
Kaip su nešvariu vandeniu nenu- dieną
^ vienodai pavargęs. Sužino- VVellande ir dirbo fabrike, iš kur linkinių miestelių gyventojai. P L A U Č I Ų IR V I D A U S LIGOS
DR. VVALER J. KIRSTUK
butis daugelio negerovių.
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Marqut»tte
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taip
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širdies
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tina,
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stipras
žmogus
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dėl blogos sveikatos prieš kelerius
Lietuvis g y d y t o j a s )
Du dalykus nuvargęs žmogus
61S2 So. Kedzie Avenue.
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išėjo
į
pensiją.
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neatstatysi
jėgų.
Tik
3
9
25 West 58th Street
turi mokėti gydytojui pasakyti.
Vai.: pirmad., antrad ir ketvirtad.
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir
tą
patį
vardą.
jo
pamėgto
užsiėmimo
metu.
SuIš
pradžių
VVellande
buvo
veik
reikiamas
poilsis
gaivina
norma
6
iki
7:30
vai.
vakaro.
1. Kokį jausmą jaučia nuvargęs
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8
Šeštad. nuo 1 iki S vai.
žinotina, kaip dažnai žmogus lus lietuvių bendruomenės narys,
vai. vak. Treč. ir šešta d. uždaryta.
žmogus; 2. Kokiose apystovose liai nusilpusįjį.
ATOSTOGOS
Pagal susitarime.
nuovargis atsiranda.
3. Stropus studentas turi daug pertraukia jo nemėgstamą užsiė bet pastarajame dešimtmetyje dėl
Ofiso telef. \VA 5-2670.
Trumpas atostogas Europoj
DR. IRENA KURAS
Rezid. tel. WAlbroak 5-3048.
Ypatingi nuovargio nusiskun mokytis, idant taptų mokytu. mimą, kaip dažnai jis atostogau sveikatos pasitraukė iš veiklos ir
praleido Emilija ir Bronius MiGYDYTOJA IR CHIRŲRGfi
visiškai
užsidarė.
ja,
kiek
jis
apturi
džiaugsmo
ar
TeL ofiso H E 4-5849; rez. 388-2233 i
dimai gali būti 'nemiga, nepajė Asmenybe normalus žmogus suK f D I K i r IR VAI K C U GOS
lašiai, KLB švietimo k-jos pirm.
nepasitenkinirao
savo
kasdieni
Ligi
beveik
paskutinių
metų
SPECIALISTE
gumas susikoncentruoti, sumažė
DR.
PETER
T.
BRAZIS
Vida
Stanevičiene.
Iš
Lenki
niame gyvenime. Reikia sužinoti, domėjosi lietuviška veikla ir au
MEDICAL BUILDING
jęs pajėgumas atlikti įprastus ir
71M South Western Avenue.
koks to žmogaus yra elgesys su kojo lietuviu katalikiškai šalpai. jos vieši T. Karackienės brolis G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
būtinus dienos darbus ar sunku
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryte
2434 W e s t Tlst Street
Alf.
Venclauskas
ir
E.
Gudelio
Palaidotas
su
bažnytinėmis
apei
kitais
žmonėmis,
jo
finansinė
iki 1 vai. popiet.
mo jausmas raumenyse - jaučia
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt.
gomis,
vadovaujant
kun.
J.
Liausvainis
V.
Pakuckas
iš
Suvalkų
būklė,
koks
jo
visuomeninis
gyve
Ofs.
teL
R E 7 - 1 1 6 8 , rez. 239-2919
1:00
5:00
vai
popiet,
treč.
ir
seet.
ma tarsi raumenys būtų švino
tik susitarus.
bai. Laidotuvėmis rūpinosi VVel- trikampio.
nimas,
kokia
šeimyninė
įtampa
Ofs. H E 4 - 1 8 1 8 ; r e z . P R 6-9801
pripilti. Gydytojas nuodugniai iš
lando Lietuvių bendruomenės
vyrauja
jo
namuose.
Taip
pat
rei
klausinėja pacientą, o pastarasis
DR. I. MEŠKAUSKAS
NAUJA VALDYBA
Dr. JOMS G. BYLA-BYLAITIS
kia sužinoti, kaip praeityje žmo pirm. B. Luomonas, mirusio se
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
turi pajėgti išmintingai savo nu
Kanados Lietuvių Katalikių GALVOS K S T U B U R O LIGOS
gus reagavo į čia suminėtus rei suo Magdalena ir jos vyras dr.
Specialybė v i d a u s l i g o s
siskundimus papasakoti. Tik taip
2858 W e s t 63rd Street
Juozas Kriaučiūnas iš Putnamo, moterų dr-jos Hamiltono ak. vi
kalus.
2454 West Tlst Street
pradėjęs nuovargiu besiskun
Chicago, n i i n o i s 60629
71-os ir Campbell A v e . k a m p .
Imkime žmogų, negaluojanti Conn.Jis augo 9 vaikų šeimoje, tai suotiniame susirinkime išrinko
džianti ligonį apklausinėti, gydy
iškeliaudamas
amžinybėn
dar
pa
Vai.:
pirmad.. antrad.. ketvirtad. Ir
naują valdybą, kuri pirmame
nusiminimu (depresija). Toks
TeL — 476-3409
tojas gali nustatyti tikrą nuovar
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
liko
seseris:
Magdaleną
Kriaučių
posėdyje pareigomis pasiskirstė:
nuovargį jaučia savitai. Jis jau
Valandos pagal susitarimą
gio priežastį.
O P T I C A L
S T U D I O
čiasi nuvargęs rytais, vos tik atsi nienę, Mariją Dudaravičienę, Ed- pirm. Gražina Kažemėkienė, viVIOLETA
RAROSAITE
Todėl visi pacientai turi ne- j
«
*
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o _i
1i i - 1
_
• -__
.
.
.kėlęs. Jis pakyla iš nuovargio die montone, Kanadoje, Salomėją cepirm. M. Vaitonienė, ižd. M. Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 7051 So. Washtenaw — Tel. 778-B7M
prašyti visų pirma tabletės prieš į
nos metu. Tokie turi gydytojui Amilevičienę, Marijampolėj, Juzę Kybartienė, aekr. M. TumaitiePritaikomi akiniai pagal gydytojų
DR. EOMUND L CIARA
nuovargį, bet išmokti padėti gyreceptus.
pasisakyti apie jo dienos metu be Norkienę, Kaune ir brolį Antaną nė, parengimų vad. M. Kazlaus
OPTOMETRISTAS
Didelis akinių r5mų pasirinkimas,
dytoiui nustatyti tikrą nuovargį;
Vai.
sireiškiantį nuotaikų keitimąsi: prie PilviSkių — pastarieji trys kienė ir Venckevicienė, ligonių
pirm., antr., p e n k t 10-5:30.
2709 W e s t 5 1 s t Street
sukeliančią priežastį. Imkime to
Ketv. 1-8 v. vak. Se»t 10-4 v. P. P
ak.
Lietuvoje.
Bet
ir
daug
kitų
apie nusiminimą, savižudystės
lankytoja — E. Liaukuvienė.
Trečiadieniais
uždaryta.
Tel. — GR 6-2400
kį atsitikimą. Moteriškė skundžia- j
mintis, vilties nustojimą, didelį giminių, kaip jo svogeriai, seserų linkime valdybai sėkmės katali V ai".: pagal susitarimą: pirmad. ir
si nuovargiu ir jai jokie vaistaiketv. 1-4 ir 7-9; antrad. ir penkt
Telef. — 2 8 2 - 4356
liūdesį. Nusiminėlrai dažnai ne vaikai, keletas pastarųjų vaikų ir kiškame ir tautiniame darbe.
10-4; šeStad. 10-3 vai.
nepadeda. Ji namuose būnanti Agota šlickienė - Antanaitytė, Lie
DR. ROMAS PETKUS
tuvio s o d y b o s Chicagoje pirmoji ir miega kaip reikiant: jie neįpras vaikaičių ir kitų giminių ir drau
K. Baronas
labai susirūpinusi, nervuota, į- darfasčiausioji gyventoja, visų nau
Ofis. teL 735-1477: Rez. 246-2839
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
tai iki šiol ima rytais anksti pra- gų liūdi jo.
tempta dėl vyro girtavimo. Ji dingų darbų geriausia rėmėja
Ofisai:
Tebūna tau, Broniau, lengva
mąžta,
busti. Tokių
»..,., apetitas
_,
. . .jie
DR. L DECKYS
111 NO. WABASH AVE.
rengiasi skirtis, bet vis neprisiren
P e r f o t o g r a f a v i m a s M. N a g i o
J. K.
4200 NO. CENTRAL AVE.
G Y D Y T O J A I R CHIRŲRGfi
jaučia galvos skausmus, kietus vi- svetinga Kanados žemė.
gia. Aukotis, padėti susirgusiam i
Valandos pagal susitarimą..
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^ ^ ^
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T- J-, T * ^ . . «
Psichologinių priežasčių įtako
I 1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo6 4 4 9 S o . Pulaski Road
OPTOMETRISTAS
• ILS • i j i
•
ra paseku. Todėl stropus studen- je pasilpstantieji dažnai ima kū
S i b i r i n i ų t r ė m i m ų m i n ė j i m a s ; dama vėliausių, pasaulinių žinių sanTikrina akis. Pritaiko akinius Ir
DR. A. B. GLEVECKAS
rui talkininke džiaugsme ir varge, , j
,. , , T . . .
„ niškais negerumais skųstis: tai suruoštas kartu su latviais trauką ir komentarai, muzika, dainos
"Contact lensea"
6
ir Magdutės pasaka, šią programą G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 261S W . T l s t S t — TeL 787-5148
,_ .
, . ., w.
tas daug dirba klasėje ir namuoir estais birželio 11 d. Laetu- veda Steponas ir Valentina Minkai.
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^.«_ «._
Vai pagal susitarimą. Uždaryta tr»C.
TeL — B E 8-5893
Biznio reikalais kreiptis j Baltic Flo/«• ^
se. Vakare nuvargęs, JIS rytais ke- U U M » >•»»».
—,
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vežio, kraujagyslių ir medžiagos rists — gelių bei dovanų krautuvę,
DR. LEONAS SEIBUTIS
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Gydytojas žiūri, ar pacientas yra site didelį pasirinkimą lietuviškų knyOfiso teL — P B 8-2229
gryno o r o . n e - luose.
mra dažnai
TokiemsTokie
žmonėms
reikia karščiuojąs, išbalęs, ar jo oda nė
6w ^ s
M i*** MMP, «« y « r , ^ r a m a u s mieg0
n o r s negerai.
Vai. antrad. n u o 1-4 popiet
DR, JANINA JAKŠEVI6IUS
padėti suprasti,
jų nuovargis
ir ketv. nuo 5-7 v a k a r e
verkti,
kai ima kad
gydytojas
gilintis ra kraujosruvom padengta, ne
JOK d A
su jų pergyvenama
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t gojęs.
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bei šeimosįtampa.
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susirgti ir ,.i reikės vyro pašiau- I ' ^ ^ d a r b i n i n k a s > d i r b ą s ' Nereikia tokių asmenų žeminti, ta. Žiūrima, ar nepakilęs krau
DR. J. J. SIMONAITIS
Paiki dovana — bet korta
26S6 W e s t 6Srd Street
barščių
su
bulvėmis
ir
jaučiasi
atužgauti.
Tai
asmenybe
pasilpujospūdis, ar jis nekinta sėdint ir
gos - to jos sumenkusi asmenybei . . . . .
_^ .
proga!
OY D Y T O J A S
Pirmad.. antrad., Ketvirtad. ir penkt \
šieji, niekuo nekalti dėl savo silp stovint, ar nedreba pirštai išties
J
sigaivines.
pažiūri televizijos,
nuo 12 Iki 2 v a i Ir nuo 5 Ud 8 vai.
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niškumo.
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i namus
ar na- mu vartojant vaistus, kaip anti- tose vietose. Žinoma, tiriamas
w .
Tai būdingi
keturi
pavyzdžiai,
Suredagavo
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S Ofteo teL H E 4-2123. Namn OI S-S1SS
Patark tokiai talkinti sergan- visai skirtingose
.. .- . .apystovose
.
. _ histaminus, prieš kraujo spaudi kraujas, šlapimas, kraujo chemi
nuJborupfaia Daažvardlene
nė
sudėtis,
daromos
krūtinės
nuo
mo pakėlimą
tabletes, prieš
jr.
n. u i• •
• muose
jis išgena
vaisių sunkos,
vargstančiųjų.
3 8 4 4 W e s t 6Srd Street
DR. V. TUMAS0NIS
čiam
visomis uzvalgo
. , ',*
7° Reguliariais
. . rlaiku)
V % laiko
^_«^ konvulsijas vaistus ir psichi traukos, odos tyrimai atliekami. P A T I K S L I N T A IR PAGRAB1NT ., ,. alkoholizmu
..
, vyrui
/
(dabartiniu
salti
tarpiais vatsilsėdami ir nervinį įC H I R U R G A S
Valandos p a g a l susitarimą
LAIDA
išgalėmis — ji mažne spiaus tau tempimą
°
. . _ norma
. . . ką veikiančius medikamentus. Tik taip visapusiškai apžiūrint
atpalaiduodami
2454 W e s t 7 1 s t Street
į veidą ir dar visokiais žodžiais liu maistu, sveiku gėrimu h* tin Taip pat nepražiūrėrina nuovar nuovargiu besiskundžiantįjį, ga
Šiom dienom Draugo «pau«t.uW
Vai.: pirm., antrad., ketv. Ir penktad
DR. K. A. JUČAS
palydės — savo tariamą išmintį kamu poilsiu jie atstato savo jė gio priežastis yra alkocholio var lima susekti jo nuovargio priežas lilaido s e p t i n t ą laidą U o s puplia
2-5 Ir 6-7 — 19 anksto susitarus.
DERMATOLOGIJA
rioa virimo k n y g o s J. D a u i v a r d i e
rodydama. Taip ir kenčia nuo gas sekančios dienos darbui, čia tojimas, rūkymas ir kiti psichiką tį ir jam reikiamai padėti.
TeL ofiso P B 6 - 6 4 4 6
CHIRURGIJA
vargiu nepilnai asmenybe išsi- primirtina, kad persivalgymas, pakeičiantieji vaistai.
Tkvada, Stenkimės ne tik svei a i rU p a t i k s l i n o Ir p a g r a i b o »i*
5214 N o . W e s t e r a Avenue
laida naujais p a r n o i t n u i s
F. 0. WINSRUNAS
vysčiusieji visur ir visada. Žino svaiginimasis ir tabaku savęs silp
ką kūną užlaikyti, bet stiprinki
1002 N o . Wee£era Avenue
Tai
geriausia dovana oau)on
Organinės
raiovargio
priežastys
G
Y
D
Y
TOJAS IR CHIRURGAS
ma, 5a lytis nieko nereiškia - ninimas nėra atgaiva, o pražūtis.
me savo asmenybę. Vaikuose as žmonom ar marčiom. Daugelis s p
TeL a t s a k o m a 12 valandą
8107
West Tlst Street
lygiai nuovargiu skundžiasi asme Todėl stiprinkime savas asmeny
Nenormalus nuovargis apsi menybę stiprinkime trejopa veik dovanoja kitataučiu* supattedin
489-4441 — 661-4605
Valandos: 1-6 vai. popiet
nybėmis pasilpusieji vyrai, kai bes, idant nereiktų mums nuvar reiškia dviem atvejais: 1. kai ma- la: juos reikiamai mylėdami, jų dami j u o s su lietuvišku maistu ¥
Treč. Ir šeštad. pagal susitarimą.
virimu. 81 k n y g a yra sukėlusi la
jiems prisieina aukotis kito, ypač gus griebtis savižudybės priemo
į s t a i g o s b b o t o teL 652-1881
elgesius
tinkamai
ribodami
ir
leis
pastangos
sukelia
nuovargį,
. O f s . teL 5 8 6 - 8 1 6 6 ; namoT S8 1 -3772
zos
bal daug pasisekimo lietuviu ir < •
žmonos geroveL
darni
jiems
natūraliai
augti.
Tik
nių neva palenvinimui nuovar ir 2. kai nuovargis jaučiamas pa
DR. FERD. VYT. KAUNAS
tataučhi darbo vištose \t onr*™**
DR. PETRAS ŽLI0BA
Normalus nuovargis
gio. Dabar visų įprasta ir dažnai silsėjus ir dvasiniai atsigaivinus. iš taip auginamų vaikų didesnė d j o s a
B E N D R O J I MEDICINA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Normalus nuovargis atsiranda naudojama savižudystę per persi Dažniausiai toks
B a y g a yra labai graiiai trtftt* '
nenormalus dalis užaugs žmoniškas asmeny
1497 So.49tb Ooort, Cicero. 111.
6 2 S 4 So. N a r r a g a n s e t t Avenue
laikinai. Tada trumpam laikui valgymą, persuukyma ir persigė- nuovargis reiškiasi dėl aukščiau bes turį žmonės. Tokiems ir nuo Į s o s p a l v o t o m i s Oiustrad tomis I *
Kasdien 10-12 ir 4-7
Vai.:
pirm., antr., k e t v . ir penkt
I
»
bal patogi vartojimui
žmogaus kūno ir proto pajėgu rimą keiskime į vaisių - daržovių n u u m i j ' J »~-————O s k y r u s tre« ir i e i t a d
2-7;
iefttadienlais
p a g a l susitarimą
U H s a k v k l t e pašto
mas sumenksta dėl išleidimo e- patiekalus, vaisių sunkų ir nau minėtų psichologinių priežasčių. I vargis psichologinis bus rečiau pa
DRAUGAS, l a y g a
maža dalis nuvargstančiųjų I žįstamas. Tvarkingai gyvendami,
nergijos protinės ir kūninės, dir dingų sriubų valgymą - gėrimą Bet
turi tikras kūniškas - organines reikiamai maitindamies ir nevar
IMS W « s l f M 8 t r » t
bant ilgiau sunkesnį kūno ar pro bei gryname ore, tarp gėlių, tarp savo nuovargiui priežastis. Tai todami svaigalų - rūkalų, mes re
to darbą. Kelias valandas pasilsė gerų žmonių laiko praleidimą. jau gydytojo reikalas tokias kū čiau apturėsime kūniškos - orga
$4.00. Pridėkite 30 cratn*
jęs ir protinį įsitempimą atpalai Taip normalus nuovargis tvarko niškas priežastis surasti ir reikia ninės priežasties nuovargį.
pašto Išlaidoms niinois g y v e n t o
davęs, grįžta normalion buklėn mas jausmais - asmenybe sutvir.
Pasiskaityti Consultant, Octo- W prtdMdte 2n osnttj mok#sjfl»rn#
mai jas šalinti. Organinis nuotiek kūno, tiek proto pajėgumas.
smaiiinuiinini
Tai natūralu ir žmoniška. Aku tėjusiųjų. Visi kiti turi stengtis sa- vargis gali atsirasti dėl uždegimų, ber 1974.
muliatorius ir tas turi pailsėti —
vėl prikrautas būti. Kiekvienai
mašinai reikia duoti poilsio. Ki
taip nė tvirčiausia geležis ilgai ne
laikys. Štai keturi būdingi norma
laus nuovargio pasireiškimai.
1. Namų šeimininkė valo na
mus, verda vargius, tvarko skalbi*

Welland, Ont.
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Perskaitę "Draugi", duokite jį kitiems.

Mums reikalingos

DIDŽIOSIOS DIENOS

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI
NAUJŲ KELIŲ BEIEŠKANT

Daug įvairių renginių suruošė mentas, rodąs, kad daugiau, kaip
laisvojo pasaulio lietuviai Tūks- po trisdešimt išeivijos metų, lietančiai dalyvavo dainų ir tauti- tuvių vaikų, mokančių savo tėvų
nių šokių šventėse. Tačiau bene kalbą, dar yra daug.
Pasikalbėjimas su JAV LB Tarybos prez. pirm. Raimundu Kudukiu
pirmas atvejis, kada šįmet šalia
Dainų šventė yra vienas reikšdainų šventės įvyks ir sporto žai- mingiausių -mums suaugusiems
V. ROCIŪNAS
Clevelande būtų valdybos darbo
Mūsų jaunosios kartos atsto
dynės, mokytojų dienos ir Pašau- renginių tose didžiosiose lietuvių vas Raimundas Kudukis gana ge
egzekutyvinis komitetas. Sis ko
lio LB seimas. Buvo įprasta, kad dienose, bet mūsų jaunimui bus rai žino mūsų visuomenines, kul-! Pabaltijo radijo programą, pas- mitetas galėtų dažnai posėdžiau
tokie didesnieji įvykiai būda- įdomesni sportiniai arba susi- tūrines ir socialines problemas, jis j kaltininkas, spaudos bendradar- ti ir atlikti darbus, palaikant ry
vo ruošiami didesniuose JAV pažinimo vakarų susitikimai.
šį su kitais valdybos nariais. Vi
per visą savo gyvenimą nebuvo bis ir t t
miestuose, dažniausia Chicagoje,
*
sos valdybos posėdžiai vyktų re
atitrūkęs nuo lietuviškųjų rū
Artėjant PLB seimui Toronte,
tačiau šį kartą ši džiaugsmo ir
Jaunieji sportininkai savo die- pesčių.
čiau, bet manau, kad jie būtų
Raimundo £u dūkio pavardė links
kartu sunki našta teko Toronto nas pradės krepšinio rungtynėBaigęs lituanistinę mokyklą niuojama iarp galimų kandida prasmingesni, nes kasdieniniai Būrelis delegatų LB Vid. Vakarų apygardos suvažiavime gegužės 14 d.
lietuviams, juo labiau, kad į spor- mis, toliau vyks teniso, lauko te- Clevelande, čia įsigijęs bakalaudarbai būtų atlikti egzekutyvi- Priekyje iš kaires: V. Kerelytė, A. Milūnaa, R. Račiūnas, PLB sekr. J.
Nuotr. P, Maletos
to žaidynes suvažiuoja jaunimas nisp, tinklinio, plaukimo, leng- ratą iš inžinerijos ir magistro tų į PLB pirmininkus.
nio komiteto. Kadangi vienam Šlajus, už jo — S. Jokūbaitis ir kt.
iš įvairių miestų ir kraštų. Atsi- vosios atletikos, šachmatų, hit- laipsnį Akrono universitete, dir
Norėdamas sužinoti jo nusis žmogui, t y. pirmininkui, yra ne
minus, kad daugeliui reikia pa- bolo varžybos. Įdomiausieji susi bo Republic Steel korporacijoje, tatymą šiuo ir kitais klausimais, įmanoma būti autoritetu kiekvie
rūpinti nakvynes ar surasti parga- tikimai, krepšinio ir tinklinio fi- trumpą laiką buvo įsijungęs į pri- • paprašiau pareikšti savo nuo- noje srityje, tai ir valdybos suda bus ne tik tęsiama, bet ir toliau — Buvo tikrai atlikti puikūs
darbai, ir mes būtinai turim, išbenimo priemones, tenka pripa- nalai, įvyks liepos 1 d., šeštadie- vatų biznį, kol buvo pakviestas monę
ryme ir darbų pasiskirstyme rei vystoma.
—
LB,
ypač
JAV
krašto
valdy-1
laikyti Australijos ir Pietų Ame
žinti, kad Toronto lietuvių orga- nį. Birželio 29 i,ketvirtadienį, I g ^ ^ J , mTesto^įmonių'direk
kia pritraukti žmonių, kurie yra
— Jei sutiktumėt būti renka dirbę ir pasižymėję savo srityse. ba, yra stipriai ir efektingai anga- Į rikos aktyvumą. Lėšų klausimas
nizaciniam vienetui teko nema- organizuojama ekskursija laivu. t o r i u m į į a g ^ k j jėgerius memas
į PLB ir būtumėt išrinktas, Pagal įprastas lietuvių tradicijas, žavusis į Lietuvos laisvės veiklą, yra vienas iš pagrindinių. Yra laza našta. Bet šalia darbo ir ąu- Didysis susipažinimo vakaras bus | ^ JQ ^ ^
^
buvQ ^
kaip
planuojate vadovauti lietu visas darbas yra nešamas pirmi dėl kurios susilaukia didelio pa-. bai aišku, kad lėšų telkimą reikos visus organizatorius, komisi- šestadieių, o didysis užbaigiama-, d i r b a n č i ų j ų . N u 0 meito
ru
jų narius, dalyvius ir nurovus tos sis pokylis, su trumpa kultūrine d e m R a i m u n d a s
''Kudukis, vių išeivijai: naudoti senus me ninką Mažai organizacijai tas sipriešinimo ir dažnai neužtar- iĮ kės sustiprinti. Pagal pajėgumą
didžiosios dienos pradžiugins, nes .programabepos2<l, sekmadienį ^ ^ ^ Associ&tesn
inžinerijos todus, vartotus iki šiol, ar norė gal ir tinka, bet PLB yra milži nautų priekaištų iš Altos. Ar j reiks kreiptis į JAV ir Kanadą. Detumėt įvesti kokių naujovių? Ar niška pasaulį apimanti organi Jūsų nuomone LB turėtų rmst-jtalus planas bus pristatytas vėtai bus lietuvių tautinio susiprati- Royal York viešbutyDe. VisuoBe i iirmos
suninkąs.
dabartinė PLB vadovybės struk zacija ir ji negali jokiu būdu veik lenkti Altos žmonių norams — liau.
mo ir organizuotumo demonstra šiuose susitikimuose bus progos
Gražina ir Raimundas Kudu- tūra paliktina? Jei būtų daroma
jaunimui ir vyresniesiems pa
cija.
ti vien tik pagal vieno žmogaus likti LB tiktai kultūriniam ir
"Pasaulio Lietuviu?' leisti yra
kiai
augina
dukrą
Aleksandą
ir
pakeitimų,
tai
kuria
kryptimi
ir
bendrauti, susipažinti, pasijus
pajėgumą. Darbai būtų valdybos švietimo reikalams.
numatytas
ir redaktorius.
kaip: reprezentacija, informacija, nariams paskirstyti kartu su at
— Kaip kiekvienas lietuvis,
ti, kad nėra vieni, kad yra gau sūnų Raimundą, Jr.
Tos JAV ir Kanados LB ruo
Lietuviško gyvenimo sektoriu darbo padah?
taip ir kiekviena lietuviška orga
sios ir kultūringos lietuvių šei
sakomybėm.
šiamos didžiosios dienos praside
je
R.
Kudukis
eina
ir
yra
ėjęs
nizacija
turi dirbti dėl Lietuvos
mos nariai.
v
— Yra pasakyta, kad visas pro
da jau birželio 26 d.., pirmadienį,
įvairias
pareigas:
buvęs
Altos
sky
GYVYBĖS NEGALIMA
laisvės. Ypač LB būtų labai ne
Salia įvairių susitikimų, Lietu
gresas yra pasiekiamas tik siste PLB Urmininko rolė turi du
šproto rungtynėmis, tuo tarpu P
riaus
pirmininkas,
Lietuvių
Ben
AUKOTI PROGRAMAI
pagrindinius uždavinius. Pirmiau tikslu atsisakyti nuo šio darbo
vių dienų metu bus mokytojų
LB posėdžiai baigsis liepos 4 A,
druomenės tarybos narys, dabar mos keitimu, bet vien tik sistemos sia, pirmininkas turi išdirbt ir dlė to, kad yra kita organizacija,
j
.
, •«.• r*k •
studijų dienos. Paprastai jos bu tinis LB tarybos prezidiumo pirm., 1 pakeitimas nereiškia progresą.
WasbJngtono
suorganizuota
pristatyti savo kadencijos pagrin kuri jį dirba. Svarbiausia, reikia
vo
ruošiamos Dainavoje, tačiau
šventė
2 d., sekma
daugiauįvyks
kaip liepos
po savaites.
Damų
,.
T> •
• \ »•
Šv.
Jurgio
parapijos
tarybos
na
Tam tikrus pakeitimus numa dinę kryptį ir ja pagrįstą planą. atsiminti, kad LB yra organizaci amerikiečių delegacija lankėsi
dienį. Joje šalia 1,000 suaugusių šį kartą jos įvyks Toronte, kad rys, Liet inžinierių Clevelando tau, ypač PLB valdybos struktū Planas turi nurodyti ir apimti pa ja, pastatyta ant demokratinių Thailande ir susipažino su ten
dainininkų ir i,vw juouBi«.ų daugeliui nebereiktų daryti atski skyriaus narys, Lithuanian Civic roje ir darbų pasiskirstyme. Pir grindines sritis, kaip Lietuvos lais principų. Jūs minėjot JAV krašto atbėgusių vietnamiečių minkia
choro dar dalyvaus tautinių inst rų kelionių.
Tame pačiame viešbutyje, kur club steigėjas, ilgus metus vedęs miausia valdybos struktūroje. vinimą, švietimą, kultūrą jauni- valdybą ir jos veiklą. Norėčiau padėtimi. Toje delegacijoje da
rumentų muzikinis vienetas, estų
pabrėžti, kad JAV LB taryba yra lyvavęs Mare H. Tanenbaum,
Kaip visi žinom, mes turim daug mą, lėšų telkimą ir 1.1
j-,
, .
. t • • 'r vyks
pokyliai ir mokytojų dienos,
dūdų orkestras ir simfoninis
To- ,J .VJ
, i- '• j -i- •
bus ir Kanados lietuvių dailinm- Kontrolierius nenusileido. Tada aš talentų ir darbo jėgų, deja, jos Antra ir labai svarbi pirminin organas sudarytas iš demokrati atskridęs į Cbicagą, JAV žydų
ronto orkestras.
kų paroda. Tuo pačiu metu To pasiūliau nuvežti pas autotranspor yra pasiskirstę tarp daugelio mies ko funkcija yra reprezentacija niu būdu išrinktų atstovų, ku-i komiteto metiniame susirinkito įmonės viršininką ir ten išsiaiš- tų. Du šiol vien tik dėl praktiš
,rie nustato gaires JAV krašto me papasakojo, kad iš VietnaSutraukti tūkstančius daini- ronte vyksta ir tautybių savaitė £ n £ < X e _ r e . ^
;>
Siszodis
apima
labai
daug
snčių,
|valdybai T a r y b a n e v i e n ą ^
n u o k o m u m s t l l persekiojininku, sportininkų, žiūrovų nėr Karavanas. Jo atskirų tautybių nėra, išlipk, ir viskas",
spaude kumo buvo valdyba daroma pa
bet
svarbiausia,
kad
valdžios
įstai-.
f>
Lietuvos
laisvimo
kas
mėnuo bėga po kelioliyra
už
grindui vienam mieste. Aš orga
jau taip paprasta. Antra, PLB paviljonai būna įvairiose vieto senelį kontrolierius.
seimas taip pat yra vienas iš vėse. Lietuvių paviljonas Vilnius Autobuse buvo ir daugiau žmo nizuočiau valdybą, kurios skai gos, ir ne vien tik Amerikos, p a -!| n i m o a k t y v i ą v e i k l ą . C i a išreikš-'ka tūkstančių žmonių ir apie
svarbiųjų įvykių ne tik, kad te- bus Prisikėlimo parapijos patal- nių, kuria matė konduktorės išdai čius būtų šiek tiek didesnis ir justų kad PLB egzistuoja ir kad Įta daugumos galvojimas, ir aš!40-60% jų nuskęsta jūrose saįvyksta tik kas penkeri metai, bet pose. Salia oficialiųjų ir pramogi- gas, bet tylėjo. O aš, gindama nie- Į bandyčiau įtraukti geriausius tun aktyvų pirmininką, kuns lie- ^ j u 0 p { l n a i s u t i n k u . T u r i r n visi I vo menkuose naivėliuose.
tuvių ir Lietuvos reikalus asme
ir todėl, kad pastaruoju metu PL nių renginių bus taip pat katali- n o ^ S . a 8 W a U ' *"**
«*<• " J — " B ^ miestu. niškai gina. To, siekiant, yra la- aktyviai dirbti Lietuvos laisvini-! Būnant Azijoje Tanenbaumui
mo darbą, kilus rimtam reikalui,! t e k o
B valdyba išvystė gana „ plačią kams ir evangelikams pamaldos, Vairuotojas atsisukęs aštriu
bai
svarbu,
kad
PLB
pirminiu-»
^
organizacijos turii
^ ^ ? Kambodijos pavixs ^
verkią, sugebėjo išjudinti jauni- Žodžiu, stengiamasi, kad atvyku- žvilgsniu nužvelgė mane ir pasakė,
bė us d a r b o
kas
asmeniškai
praleistų
daugiau
veikti kartu.
I S i
j — j * *"** ? *
mą, sugebėjo pasiųsti į įvairius šiems svečiams ir programų daly- kad šmeižikę vesim į miliciją. Kaip
laiko
Washingtone.
Čia
reikia
tarė,
taip
padarė.
PLB
pirm.
Broniaus
Nainio
Į
bė,
kad
tame
krašte komunistai
kraštus meninius vienetus, mūsų viams būtų kuo geriausios ir paišžude
1 a te
Vidaus reikalų skyriuje pareika
pabrėžti,
kad
nebūtų
jokios
konkadencijoje
PLB
gerokai
išjudino
y™
P
P P01* ^ J 0 kalbininkus ir rašytojus. Tai ga- togiausios sąlygos. O visa tai pa lavau, kad čia pat butų patikrinta
kurencijos tarp JAV LB valdybos Pietų Amerikos ir Australijos lie nų ar daugiau žmonių. Tanenna reikšminga tautiniu ir kul- reikalauja iš įvairių komisijų, kasa. Kai milicijos darbuotojas
ir
PLB valdybos, nes, savaime tuvišką gyvenimą. Buvo siunčia baumas priminė, kad Ugandoje
tūriniu atžvilgiu veikla, turinti daug pastangų,
kartu su kontrolieriumi suskaičia
aišku, PLB veiktų tik tose srity mi mokytojai, solistai, rengiami diktatorius Aminas išžudė apie
vo pinigus, paaiSkėjo, kad 5 rub.
tiesiog džiuginančios reikšmės,
*
se,
kurios liestų visus pasaulio k ^ e ^ k t t PLB šiems rei- 300,000 krikščionių.
žudoma
19
kapeikų
kasoje
yra
daugiau.
nes daugelyje kraštų buvo vėl
Kad neliktų vien tik sentimenTada
nutilo
ir
kontrolierius
ir
lietuvius
ar,
kilus
svarbiam
klaužmonės pasauliui tylint.
Kyla
)feaZams g f e f J o u n e r m l ž a
pinigų
pakurstyta lietuviškumo ugnelė, talūs atsiminimai, Lietuvių dienų konduktorė. Kontrolierius liepė
simui, veiktų kartu su krašto1 PLB finansavimas yra labai ak pareiga sukurti sąžinės veda
Dainų šventė daugiausia pa- proga išleidžiami įvairūs ženk- konduktorei atplėšti bilietų ui 5,19
valdyba.
tualus klausimas. U kur numa- mas grupes, kurios keltų žmo
reikalavo pasiruošimo. Buvo abe- liukai, suvenyrai, o taip pat PLB rub. ir nenoromis pralemeno, kad,
jojama, ar visi chorai bus pajėgūs seimo, sporto varžybų ir dainų jei visi keleiviai būtų tokie atidus,
— Vėl iškiltų PLB ir Vliko tytumėt specialių pajamų, be gaus gyvybės verte. Gyvybė
kaip
ai,
tai
jų
darbas
gerokai
pa
pasiruošti,
buvo
svarstomas šventės leidiniai. Jie dalyviams
santykių klausimas iš naujo. Ar reguliarių kraštų valdybų įna negali būti paaukota jokiai pro
lengvėtų*.
gramai, jokiai revoliucijai. Sol
programos tinkamumas, tačiau primins tas didingąsias dienas, o
konstruktyvaus bendradarbiavi šų? Broniaus Nainio redaguoja
,
Aa stovėjau, ir galvojau apie ne
nereikia norėti, kad masiniai vie- tie, kurie neturės progos jose da- sąžiningus darbuotojus ir abejin
mo politika būtų tęsiama to mas "Pasaulio lietUvis ' išaugo į ženicynas skelbė, kad žmonijos
gražų, rimtą ir plačiai skaitomą išlikimas pareina nuo kiekvieno
netai būtų labai tobuli, ne- lyvauti, iš tų leidinių galės susi- gus keleivius.
liau?
PLB organą. Ar šis vertingas pe iš mūsų jautrumo žmonišku
mažiau svarbu ir tai, kad šitiek pažinti su buvusia didžiųjų dieAutobusą vairavo Ignalinos au
—
PLB
ir
Vliko
struktūra
ir
totransporto
įmonės
vairuotojas
riodinis
žurnalas paliktinas to mui. Į šį metinį susirinkimą
chorų sugebama paruošti ir at- nų programa,
veikla
skiriasi,
bet
pagrindinis
sie
Jeronimas
Ramelis,
konduktore
—
kios
pat
apimties
ir pobūdžio kaip buvo sukviesti ukrainiečių, len
gabenti. Dainų šventė didiesiems
Tiems, kurie abejotų ar tokios
Praneė Lavrijanec. kontrolierius
kimas
yra
tas
pats.
Bendradarbia
Raimundas
Kudukis
iki šiol, ar numatote kokių nau- kų, rumunų burmiečių. Lietu
bus miela ne tik dėl to, kad da- dienos pateisina įdėtas išlaidas ir — Povilas Tijūnas."
Nuotr.
VI.
Bacevičiaus
.virno
politika
išvystyta
iki
šiol
Į
jovių įvesti?
vių atstovai.
h/vauja keturiasdešimt chorų, pastangas, primintina, kad tobet ir todėl, kad joje dalyvauja kiuose
didinguose
suvažiavi500 vaikų. Vaikų chorai ir anksty- muose
sustiprėja
lietuviškoji
Dangeručio balsas buvo duslus, pilnas pagiežos ir laiptus... Vėl — į nugarą pagyvenusios, sulinkusiais
vesnių dainų švenčių metu susi- dvasia, daugelis tokiose šventėse
liūdesio. Jam buvo daugiau negu aišku, kaip gudriai pečiais moteriškės, kuri plepėjo su kuoduotąja; tai vėl
laukdavo didelio visų pritarimo atsigauna dvasiškai ar iš naujo
(ir drauge — negudriai) jo vedėjas spaudė citriną.- galva pati sukosi į judančius laiptus, kurie nėrė ir nė
ir susižavėjimo, o vieneriais me- užsidega naujiems darbams,
Mike Sole patylėjo, atidžiai žiūrėdamas į popierių rė į viršų, išmesdami būrelius į darbą skubančių žmo
tais vaikų chorai pasirodė geriau
Linkėtina, kad tos didingosios
Romanas
tartum ten būtų pasaulinės svarbos reikalai. Atsi nių. Už jo sustojo pusilgiais plaukais vyrukas, dar už
už suaugusiuosius. Taip teigė mu- dienos Toronte kuo geriau paano — kaip undinė — šviesiais plaukais pečius apsiskrankštęs, išgaudamas oresnį balso toną, sakė:
zikai recenzijose. Kelia džiaugs- vyktų, kad visi jomis besirūpiną
ALSRCTA
kleidusi liekna mergaitė... Skubėjo vyresni, jaunesni,
— Ten rasi dvi dideles dėžes: turėtų būti mokyk
mą ne tik geresnis ar blogesnis sėkmingai atliktų savo uždavi- 28
išbalę ir sudžiūvę, išsipūtę ir radonskruosčiai...
los vadovėliai. Rūsy, — žinai. Ne už kalnų naujas se
vaikų pasirodymas, bet ir tai, kad nius, kad visi susirinkusieji galėAlmis palabino rytą, šyptelėjo į langelį, kur, lyg
— Good morning, Mr. Sole. Kokias knygas?
mestras, pradės mokinių tėvai atakuoti mus... Kad bū
penki šimtai nėra tylinčioji jau- tų pakiliai išgyventi tuos svarįrėmintas,
draugiškai šypsojos stipriai įteptas veidas
— Mornin... Knygas, lyg nežinai!
tų paruošta. Tuo klausimu gavau raštą iš centrinės
nimo visuomenė, kad jie daugiau biuosius momentus. Sėkmės tam
ir
dirbtinėm
blakstienom paromantintos prigesusios
Almis galvojo: turėjo ką atnešti? Ir kur? Kokias įstaigos. Kainos naujų vadovėlių irgi pakeltos. Neras
ar mažiau moka lietuviškai. Jei- didžiajam sportuojančių, dainuoakys; kiekvieną rytą ši kasininkė dėvėjo skirtingą pe
gu tautinių šokių grupėse gali j ančių, kuriančių, visuomeninį prekes, kokias knygas? Ar nebuvo jis čia tik pardavė pas mus, tai nekantrieji nulėks kitur ir nusipirks. Ne ruką, labai raitytais ir labai žvilgančiais (dirbtiniais)
dalyvauti ir kalbos nemoką, tai darbą dirbančių ir tam pritarian- jas? žmogus — tarp knygos ir jos klausiančio klien turim prarasti nė vieno pirkėjo!
plaukais.
to? Ar nebuvo jis pasamdytas, kad čia stovėtų, susi
— O kas čia liks, jei išeisiu? Nuskambėjus krautu
chore jaunimas turi mokėti lie- čių lietuvių susitikimui,
— Hi, Al! — Ji čeptelėjo lūpom ir padavė Dange
tiktų pirkėjus, patartų, padėtų, pasirenkant jiems rei vės atidarymo signalui, į skyrių ūna plūsti žmonės...
tuviškai. Tai džiuginantis moAl. B.
ručiui
pinigų maišelį su raktu, voką ir lapą registraci
kalingas knygas? O knygų užsakymai, persiuntimai, Kur mano nepareina! — Jis net sunkiai atsikvėpė.
jai.
Ji
tiesė pro langelį automatiškai, vieną rinkinį po
naujų išpakavimai, —ar tai ne skyriaus vedėjo 'dar — Aš visada dirbu už du, tris...
kito, numeriais; prieš moteris šypsena prigesdavo,
bas? Jis kartais būdavo siunčiamas į rūsį, nukelt, užSpaudoj ir
Dangerutis sukando dantis. Bijojo, kad neišsprūs prieš jaunesnius ir patrauklesnius vyrus — išsiskleis
kelt, atidaryt didžiųjų dėžių, pilnų sunkių knygų.
tų keiksmas. Jis susigrabaliojo pieštuką, formą pinigų davo...
Vedėjas yra prasitaręs kartą:
dėžei atidaryti, peržiūrėjo, ar gerai užpildyta, tada
Dangerutis automatiškai padėkojo, metodiškai
"2inai, brolyti, mano nugara... Negaliu..."
(pagal kasdienę rutiną) paprašė Sole pasirašyt. Sis pasitraukė iš eilės, dirbtinai šyptelėjo sutiktam pažįsA! — Galvojo Dangerutis. Tu gudrus, žalty, kitus tebestovėjo žiovaudamas prie popierių, pasirąžė ir:
Komunistinė Vilniaus "Tiesa" bir krepšį pinigus, konduktorė/ neeitei •
tamui, su pusbalsiu "mornin". ir jau leidosi laiptais.
želio 1 d. laidoj išspausdino Danu kė jam atplėšti bilieto.
oanaudoji, kad tik tau butų lengviau... Taip ir dabar:
—
Visokie
patvirtinimai,
korektūros...
Man
ir
Staiga jam ėmė darytis šilta... Kairėje, kylančiouse
tės Survilienėa laišką "Svetimi pi Mikalavo sustojime įlipo kontro orttingai, ar nutarei savo sveikatą pataupyti, nepersi
nigai konduktores kišenėje," is ku lierius ir ėmė tikrinti keleivių bi tempti... Atlyginimo daugiau, o vengti sunkumų, o man. Niekas to nesupranta: nei viršininkai, nei tar laiptuose, pamatė aną — iš ketvirto aukšto... Momen
nautojai... Niekas neįvertina. Al, neužmiršk sukraut į tui jis užmiršo jos vardą. — Marianne. Taip, Marianne
rio matyti kaip žmonės padidina lietus. Sustojo prie senuko. "Man
konduktorė bilieto nedavė", — tei nori būti lengvai dirbančiu ponu
savo algas:
dėžę nurašytų knygų, kur suverstos kampe. Bus trys Su ypatingai švelniu užsienietės akcentu, malonia šyp
Sole vartė atsineštus didelius popierių lakštus ir
•Tiesa" rašo: "Gegužes 15 d. po sinosi senukas,
ar keturios dėžės; gauk stipraus kartono, tvirtai su- sena... Ta pati. Jis automatiškai kilstelėjo ranką; ji nu
—Tuomet mokėkit 3 rublius bau vėl kalbėjo:
pietų važiavau autobusu Oiionys veržk šniūru ir surišk. Aš nieko negaliu, nei mažiausio sišypsojo. Ir jam šį momentą pasidarė labai drovu ir...
Ignalina. Kartu su manimi važia dos, — pareiškė kontrolierius.
— Tikėk manim, Al! Darbai dabar sunkiai gauna
pasilenkimo...
—
Betgi
aš
pinigus
daviau,
—
pikta. Taip, pikta — už tą automatiskumą U ž dirbti
vo ketvirtokė dukra ir vyras. Au
mi. Ir čia.. Tu įsivaizduoji ar ne, — čia atleidžiama
4 , i
teis
n
-*
senukas
tobusas skubėjo į Ignalina. Pake
Almis skubėjo pasišalinti Jam džiūvo gerklė kaž numą, už manikeniškus įpročius visose rytinėse darbo
Kontrolierius, neišklausęs jo įsa dėl menkų niekų... Porą kartų pavėlavo, nesutiko su kokiu vidiniu karščiu.
liui vis daugėjo keleivių — vieni iš
ceremonijose. Labiausiai pikta, kad jis nesiskyrė nuo
vedėju... Mažai įkrovė pinigų į dieną... Ir — eik
lipdavo, kiti įlipdavo. Tylomis ste kė vairuotojui sustoti:
šių
darbininkų minios, ir kad auksiaplaukė, tik pro jj
Ketvirtame aukšte prie langelio stovėjo eilė žmo
bėjau, kaip darbuojasi kondukto — Išlipk iš autobuso ui taisyk sau! Ar girdėjai? — Atleido sportinių drabužių sky
rė: pinigus iš visų surenka, o bilie lių pažeidimą:
riaus vedėjo pavaduotoją. Tik užvakar... Tartum iš gied nių; visi rūpinosi gauti pinigų maišiukus, kad atidary praplaukusi kylančiais laiptais, tikriausiai, tai paste
tus vieniems duoda, kitiems — ne. Tada ir mana kantrybė neišlai ro dangaus! Ir, rodos, — dėl mažmožio!
tų savo skyriuje dienos biznio programą Almis dairė bėjo. Turėjo pastebėti. Užtat ir nekreipė daug į jį dė
mesio, gal net galvojo: "tu vienas iš tų zyziančių muSu manimi įlipo ir senukas Ber kė. Neištvėriau ir pasakiau senu
Almis tvarkė knygas ant stalo. Paskui ėmė stum si, ar neateis Marianne. Kelias dienas jos nematė, ir
nardas Oestauskas, taip pat gyve kui, kad neliptų, nes jis kondukto
krautuvėj darėsi labai nuobodu. Jis žiūrėjo prieš save sėlių, dėl trupinio besisukančių po šį sąšlavyną..."
nantis Ignalinos mieste, susiieško rei sumokėjo, O konduktorė sėdėjo dyti išsikišusias iš lentynų...— Tai ką jūs norėjot, kad padaryčiau. Mr Sole? — į labai išpustų plaukų kuodą, bet vėl nejučia gręžėsi j
jo kapeikas, užmokėjo. Susipyius į lyg niekur nieko, viskam abejinga
fBu» daugiau)
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DRAUGAS, antradienis, 1978 m. birželio mėn, 13 d.

LIETUVIAI
M I S C E L L A X EOU S
FLORIDOJE
PLUMBING
Oaytona Beach, Fla. Vonių,
virtuve* sinku ir vandens
IS KLUBO

Rima (Briedytė) ir dr. Linas Sfdriai

LIETUVIŲ ŠEIMOS—
LIETUVIŠKOS VESTUVĖS

VEIKLOS

Daytona Beach ir apylinkių
Amerikos lietuvių klubo valdyba
buvo susirinkusi posėdžiui iždi
ninko Ch. Karr namuose, Palm
Coast Buvo nutarta rugsėjo mėn.
suruošti Tautos Šventės minėji
mą. Klubo valdybos pastango
mis Ši nauja, bet solidari lietu
vių kolonija Pasaulio lietuvių
dienom, Kanadoje paremti suau
kojo 125 doL Valdyba igaliojo vi
cepirmininką Vytautą Abraitį pa
ruošti protesto raštą NBC tele
vizijos stočiai, už rodymą Holocoast filmo, kuriame neteisingai
buvo kaltinami lietuviai Protes
to raitas bus įteiktas šios koloni
jos lietuvių vardu. Pažymėtina,
kad šioje kolonijoje turima talen
tingų žmonių, sugebančių mi
nėjimams paruošti geras progra
mas. Posėdžiui vadovavo klubo
pirmininkas Adolfas Andrulis.

šildytuvų specialistai Virtuvės ir
vonios kabinetai Keramikos ir k t
plyteles.
Glass biocks. Sinkos
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto
arba po 5 vai. vakaro.
SERAPINAS — 636-2960

iiiuiiniiiiiiiiiiiinuiimiiiiiiiiiiiiitiiiiuiii
VIZITINIŲ KORTELIŲ
BOKALU
VMtfntų kartattų naudo junaa yra
grasos paprotys. Biznieriai jas pla
ČM naudoja. Bet tinka Ir visų luoturėrJ grasias visiKreipkitės 1 'Draugo aonunis
visais paaafltalit reikalai*
patsartatf mftni pMArnsvi-

•*> — —

CLASSIFIED
KKAL

B » T A T E,

B E A L

GUIDE

Palatine, m. HimrJng Ridge — prie
ežerėlio didelis sklypas, 4 miegamų
jų namas, atskiras valgomasis, par
ketas ir kilimai, pagal užsakymą da
rytos užuolaidos. Miegamųjų ir Šei
mos kamb. langai į ežero pusę. 5 mi
7 kamb. namas. Kabinetine virtuve.
nutes nuo stoties, Norttrwestern ligo Nauji porčiai, stogas ir elektra. Ap
ninės ir Harper CoSege. $140,000.00. sauga nuo potvynio. Geležine tvora.
TeL
Platus sklypas. Daug priedų. Tuoj ga
MSrlnis. 2 batai, Naujai atremon- lite užimti. Marauette Pke. $16,000.00.
Lietuvių mėgiamoj gamtoj, netoli
tuotL Vieną tuoj g a l i r r m nfrirart
nuo Chicagos, prie ežero didelis na
Brighton Parke.
mas ir 3 akrai žemes. Daug kitų prie.
Mūrinis bungalow. 12 nriftiį sva- statų. Svarus oras, aplinka ir namas
rus. Brighton Parka.
tinka pastoviam gyvenimui. $45,000.
2 po S kamb. mūrinis. Gražiai atModernas 19 metų muro namas.
atrodą Marauette Parke.
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui
patalpos. Daug priedų. Marauette Par
SIMAITIS
R E A L T Y ke. Anksta kokybe. $50,000.00.
4 vienetų maras ir garažas. Mar
Insurance — lncome T a x
auette Parke. Naujas gazu šildymas.
atiduoda už $38,800.
2951 W. 63idSt., 436-7878 Našle
Gražus platus sklypu k garažas
Marųnette Parke. Vertingas pirkėjui.

Rimto Namu
Pardavimas

>L\RQUETTE P ARK
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WANTB> VYRAI
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Valdis Reti Estate

CUSTODIAN
Exc»llent opportunity tor part ttma
•mpdoyment. Martmum S0 hours per
week. Primaiily evening nrs. Cleaaing aad mii1iit''^Ti<ng sew fioandal
org&ntiatton.

mm

Ia

Unioa Federal Savings &
4647 W. Lincoln Highway,
Matteson, UL — TeL 747-4100
An Eąnal

Opportunity

Bmployer

Jimilillllllllllllilllllllilliuillllllllilllllllil

Electrtmk Assembly
And Wiring
Erperience preferred, muat be reliable. Duties include light assemb
ly, wiring & soldering of printed
circuit boards, chaBsis & panels.
We offer excellent ben. & pleasant
working conditioDS. Salary commensurate with abiltity. If interested

25 meto. 6 kamb. mar. (Georgian).
Platus
sklypas. Gazu šildymas su
2625 WesU I st Street
iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimniiiiiniiiiiiiiiimii
centr.
vžsintuvu. Garažas. Prašo
PACKAGE EXPRESS AGE>"CY
$34,900.
Tel. 737-7200 ar 737-8534
MARIJA NOREISIEX£
GJULL: 291-4300
Geras investavimas. 3-jų aukštų
SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ mur. Modernus ofisas (įstaigos nuo
MAŽIAU $25.000.00
Labai pagetdsaj&mos geros rūšies
TERADYHE CENTRAL
prekes. Mnlnfs* Ii Enropos sandSlla. mininkas sutinka pasirašyti sutartį) 5 kamb. ( 2 m'eg.) mūrinė rezi
2608 W. « t St., Cblcago, DL 6062S. ir 2 butai — 6 ir 5 kamb. Žema kaina. dencija. Pilna? rūsys. Garažas. 3368 Commercial — Norfhbrook
TEL. — W A 5-2T87
An Equal Opportunity Employer
BUTŲ NUOMAVIMAS
Savininkas nori pasiūlymo.
iiiiiiuiHiiiiiiiiHiiniuiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiinii
lUUIlIlIlUlUIIIIIIItlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIUIIUUI
Namą pirkimas — Pardavimas
iitiiiiiiHitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiifiiiiiiii
T e L — 361-1800
Valdymas
R E / M A X South
Draudimai — lncome Tax
H B f WANTED — MOTERYS
Realtors
Notariatas — Vertimai
SERfiNAS perkrausto baldus ir
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
62 ir Rtchmond. 4 miegami) mū
Reikalinga lietuve moteris leng
dimai ir pilna apdrauda.
ras. Gerai išlaikytas. Tik $35.000.
vam namų ruošos darbui ir pri
M Ir Whipple. 5 kamb. (2 mleg.)
TeL — WA 5-8063
J.
B A C E V I Č I U S
mūro rezidencija. Pilnas rūsys. Ga žiūrėti invalidą vyrą ir jo seny
vo amžiaus žmoną. Gyventi vietoj
iHmHmiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii 6455 S. Kedzie Ave. — 778-2233 ražas. $41.600.
M ir RodnrcU. t tūtų mtirlnls. — kambarys, išlaikymas ir atly
iiiHimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii
6 kamb. 1-me aukšte Ir 2 Imtai po ginimas. Skambint po 7 vai. vak.
Įvsiritj prekių pasirinkimas nebran
S kamb. 2-me ankšta. Naujas 2-jų telef. — 434-40*4.
giai £ mūsų sandelio.
mašinų garažas. Tik $46,000.

juostas, kaklaraiščius ir
Rima Briedytė ir dr. Linas
DR. JONAS SANDARGAS
Sidrys buvo sutuokti Svč. M. t t.
NEGALUOJA
Jaunąją apjuosė prijuoste ir
Marijos Gimimo bažnyčioje ChiPraėjusiais metais buvo stipro
cagoje. Jaunąją prie altoriaus j įdavė šluotą, o jaunajam įteikė
kai
sunegalavęs šios kolonijos
vedė tėvelis inž. J. Briedis. Pa pypkę ir papuošė gėlėmis i r
uolus lietuvis dr. Jonas Sandarmergių ir pabrolių palydą suda varpomis išpuošta skrybėle.
gas.
Po sunkios ligos vis dar ir da
Iš jaunosios gėlių puokštę pa
rė vyr. pamergė Birutė Balčiauskaitė (jaunosios sesuo iš gavo Vida Sidrytė, o margąją bar negaluoja, tačiau ir dabar
am
New Yorko) ir vyr. pabrolys skrybėle, jaunojo mestą, — R. j )* ^ P * lietuviškieji šios koloniDaug svečių s u - j i 0 5 reikalai. Aldonos ir dr. Jono
Lino brolis dr. Raimundas, kiti 2emaitaitis.
— Daina Baraitė, Dana Gylie važiavo iš kitur: Nijolė Aksti- Sandargų namuose prieš treet
nė, Daina ir Vida Sidrytės (jau nienė (lino teta) iš Montrealio, i * metų prasidėjo ir šios kolo
ni
nojo sesutės) ir Rima Žemaity su dukra Silvija Staskevičiene, J°s organizacinė veikla Tai labai m i e l i
žmonės, visada pasiruotė (iš Waahingtono), Jurgis ir savo teta Ona Bieliūnaite,
Bradūnas, Saulius Kuprys, dr. Algimantas Šalčius ( l i n o dėdė) i še padėti savo tautiečiam, ypač
Antanas Razma, Algis Sidrys ir ii New Yorko, Danutė Jurgėlie-1 besidomintiems čia įsikurti. Dr. COSMOS PARCELE EXPRESS
M Ir Fraadsoo. 2-jų ankštų mO
rinia. 6 ir 4 kamb. butai. 2-jų metų
Rimantas Žemaitaitis.
Gėles nė (lino krikšto mama), Bro- Jonui Sandargui šios kolonijos lieD
i
M
E
8
1
O
senumo. Geros nuomos. $67,500.
SIUNTINIAI | LIETUVA
barstė jaunosios seserėčia Silvi nė Tautvflienė i5 Washingtono, tuviai linki greičiau visapusiškai SSSS S. Halsted St., Chicago. IU. eOSOS
7S tr Sacnunento. 20 metų senu
2601 W. SSth St.. Chicago. UL SOSSt •iiiiniiiiiuiiiiiiiiitiiiniiiiiiiiiiiiiiitiiMiiii mo S-jų butų mūrinis. Labai gerai Pull time or part time for ezecuja Kace, o žiedų nešėjas — jau dr. J. ir A. Stankai iš Lincolno, tvirtėti, atgaunant sveikatą.
išlaikytas. 2 maš. garažas. $79.900.
Telef.: S25-27S7 — 254-3520
tive office building in Oak Brook
nosios broliavaikis Arūnas Bal- UL, arcb, K. Braždytė ir arch.
72 tf MOlard. S-jų butų. 18 metų
M tik išėjo IS spaudos
SUORGANIZUOTA
Vytautas Valantinas
senumo. Aukštos nuomos. 40 p. lo evenings. Monday thru Friday.
čiauskas.
Algis ir Giedra Žemaičiai iš WallUIIIIIIIHIIIIIIimilllllilIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIII
tas.
2 maš. garažas. $94,500.
KORPORACIJA
Anatolijaus Kairio dramų
• f ir KOpatrldc 2-jų botų 1$ m e  Matare and & reliable women only
Šv. Mišias antnasavo ir mote sbingtono. Gr. Balčiūnienė iš
tų mūras. Dvigubas lotas.
2 maš.
rinkinys vienoje knygoje
Keletas lietuvių suorganizavo 10% — 20% — 3 0 % piglan mokėsite
rystę palaimino vysk. Vincentas Kanados, Aldona Buivydienė
a i apdrauda ano ugnies ir automo
PLEASE CALL — 595-8222
garažas.
$99,900.
Brizgys. Sol. Stasys Baras jau (Rimos teta ir krišto mama) iš Paims Bei Mar korporaciją, kuri bilio pas mos.
9:00 A.M. to 6:00 P.M.
Jei galvojate
FRANK
ZAP0LIS
triai sugiedojo Agnus Dei. Kai Bostono, V. Mongirdaa su žmo užpirko didesnį plotą Daytone
P A R D r O T - NTOMOT A B
APDBATJ8F
3208& West 65th Street
jaunoji su baltų lelijų puokšte na iš New Hampshire, Aušra ir geroje vietoje žemės. Ji bus pada
1.
RŪTELfi,
4
v.
drama
Chicago, Illinois
linta
sklypais
ir
statoma
reziden
jūsų
nuosavybę,
prašome kreiptis |
savo mergautines godas klojo dr. Rimas Karkai iš Toronto,
Telef. GA 4-86M
2.
SAULES
RŪMAI,
4
v.
dra
ciniai
namai.
Galėtų
ir
lietuviai,
prie švč. M. Marijos altoriaus, P. ir A. Jasaičiai iš New Yorko
ma
Nonlnrest aide manufsctnrer
norintieji gyventi gražioje vietoje,
soL S- Baro Ave Maria ir Pa- ir kiti.
ksMvkloal to operate svitchcoard
3. ŽMOGUS IR TU/TAI, 3 v.
Raštu sveikino l i e t . gen. kon čia įsigyti nuosavybes. Butų gra iiiiiuiiiiiiiiiiiiiimiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
nis Angelicus kaip malda kilo
and greet viators. Position mvoives
4243
W.
63rd
Street
drama
Vite typdng and figure work.
sule J. Daužvardienė, telegra ži ir lietuvių kolonija Korporaci
pas Aukščiausią.
Rinkinys dedikuotas nepri
jai
vadovauja
Antanas
Key
ir
Tel.
—
767-0600
Vestuvinę puotą St Nicholas momis iš Vilniaus sveikino Al.
ExceUent Woridng Conditions
klausomybes 6 0 m. sukakčiai
(Oak Lawn) salėje pradėjo jau Ruzgaitė (balerina), prof. Mar Adolfas Andrulis, padedant ki
aad Benefita
NORI PIRKTI BAU>Ų
nosios tėvai akt Birutė ir inž. cinkevičius, nežinomo autoriaus tiems korporacijos direktoriam.
Apdraustas perkraustymas paminėti.
/. Rimtautas
Juozas
Briedžiai, priimdaini j humoristinė poema, kun. St.
Įvairių atstumų
Kaina su persiuntimu $6.55. Ieikaa pirkti senos medini os baldos
Call CARL CARLS0N
janiroosius su duona, druska ir j Yla, soL Daiva Mongirdaitė ,
gamintas prieš 1930 m.: Komodas,
TeL 376-1882 arba 376-5996
Užsisakyti:
vynu. Jaunųjų palyda sutiko Richardson, Elena ir Vakrijo-1 r a l m o e a c h , r l a .
774-6300
stalus, kedro sJrjynias, kėdes, t U
įiinmiiimuiHiiiiiiiiiiiinimiiiiHiiiiiiiHii
nas Balčiūnai iš Floridos ir kit.
D
R
A
U
G
A
S
svečius su saldainiais.
VYKSTA
"Oriental" kilimą, ui prieinamas
inminimimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiHiimiiiii
Rima studijavo filosofiją ir
kainas. 312-891-3334
Reikšmingą invokaciją sukal
| LIETUVIŲ M E N A S
4545 W. 63rd Street
SIUNTINIAI Į LIETUVA
bėjo kun. dr. Kęstutis Trima gavo bakalauro laipsnį Ulinois
Nepaisant ir labai didelių
Chicago. IU. 60629
BEAL ESTATE SALES
universitete.
Nuo
mažens
linko
D E M E S I t>
ir kitus kraštus
kas, o programą nuotaikingai
atstumų
iš
čia
iki
Toronto,
Ka
PERŠOK
pravedė Jurgis Bradūnas. Vyr. į lietuvišką veiklą. Ji buvo
NEDZINSKAS, 4066 Arober Ave. iiiiiiimiimiiiiiitmmtiiiHittiiiiiiimiiiir
nadoje,
kur
įvyksta
birželio
We
are
in
need
of a Bcensed rasi
pabrolys dr. R. Sidrys trumpu skautė Kernavės tunte, Mari
Chicago, 111. 60632, telef. 927-5080
29
—
liepos
2
d.
Pasaulio
l
i
e
t
u

•les
peraoa,
Contsct;
kalba pristatė jaunuosius ir už jos aukSt mokykloje Rūtos klu
iHinnniiHiiiiiiiiiiiiniiiiiimiiniiimnmii tiiiifmiiiiiiiiiiimiMiiimiiiimmiiiimiiti
vių
dienos,
iš
LB
Palm
Beach
(1911
1927
1977)
jų laimę kvietė pakelti šampa be, Jaunimo centro ansambly.
ROSEVVOOD RE.ALIY
niiiiinmiimiiiimiiimiiiiiiiiiimimiiiiui
JONIŠKĖLIO APSKRITIES JMONTB8 — LAIKAI — DARBAI
Ji lankė Donelaičio aukšt. ttt apylinkės ten vyksta šie benno taures.
8859 West 26tb Street
druomenininkai: Br. V. Aušro
Mėgsta piešti
ir
Jaunosios Šeimos draugų var mokyklą.
PARTIZANAI
TeL — 521-7400
Redagavo
STASYS
BARZDUKAS
tai, A. J. Jakubauskai, R P.
KILIMUS IR BALDUS
Išleido ATEITIS Ateitininkų Šal
du sveikino Stasė Semėnienė, skulptūra užsiima. Su dideliu Mikšiai, A, ir A. Pilipavičiai, M.
Plauname ir vaškuojame
I dalis
pos Fondo lėšomis 1977 m. 216
jaunojo šeimos draugų vardu — pasisekimu pasireiškė spaudoje ir Z. Strazdai
THE
P. Mikšys
visu rūsiu grindis.
pust
ir
studijavo
žurnalistiką
Northdr. Petras Kisielius.
Lmcolnwood
Hyatt Hotei
J. BUBNYS — TeL BE 7-5168
Kaina so persiontbnu $2.30. Už
Visus maloniai nuteikė jau kestern univ. ir menišką foto
iiimiiiiiiiiiiiiiiiiuiiniiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Is Now Taking Applications For
Jų organizavimas ir slaptoji veiki* sakymus siųsti:
nojo padėkos žodis. Linas atvi grafavimą Chicagos meno in
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii prieš bolševikus. Knygą parašė ma
DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t
rai ir nuoširdžiai "prisipažino' stitute.
joras Petras Gudelis. 202 pusi
M. A. š I M K U S
'
UI 69629
Dalyvavo F.LS.T. filme, kuris
Day and Night Positions
kaip jis pirmą kartą pamatė sa
Spausdinta Romoje 1975. Tik dabar
NOTARY P C B U C
E.
Chicago,
Indiana
TNCOME
TAX
SERVICE
gauta.
Raina
$6.00
tiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiimmiimiiiiiiiiiii
dabar
rodomas
ekrane.
Part
Tune and Pull Tune
vo būsimąją, kaip juos likimas
4259
So.
Mapleuood,
tel.
254-7450
linas, gavęs bakalauro laipsnį PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS
Good Company Benefits
suvedė k- kaip jie buvo supo
Užsakymus siųsti:
DU DVASINIį BOTYBiy
Taip pat daromi VERTIMAI,
ruoti Šokti Jaunimo centro an- Notre Dame universitete, įsigi
Apply In Person —
Drangas, 4545 W. 63rd S t
GIMINI;,' tAkvietimai. pildomi
PASAULIAI
LB E. Chicagos apylinkės val
PRASTMAI IT
sambly, daugelį metų vadovauja jo medicinos daktaro laipsni dyba, ketvirtame savo posėdyje , PILIETYBES
PERSOKKEL
DEPARTMEKT
Chicago, 111. 00629.
kitokie blankai.
J. Burkus
mam Leokadijos Braždienės. Jis j Chicagos universitete. Dabar gegužės 14 d. V. Damašiaus bu <iiiiumniiiiuiiiiiiiiiiiimiiiiniiiiiiiiiiiiiii
4500 W. Touhy, LIneofanvood, R.
niinojaus gyventojai prideda 59.
dėkojo savo ir Rimos tėveliams specializuojasi Billings Hgoninė- te, iš pareigų atsisakius J. Valei
An E<|tial Oportunlty Bmployer M / F
Pavadinta
pagal
tv.
Augustino
iiiiniimiinnniiunniiii mokesti.
už gerą auklėjimą ir priminė, >• je.
Priklauso ateitininkams,kai dėl kitų įsipareigojimų, parei
Išsireiškimą: Du priešingų siekių
'iiMiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiii
miestai, kurtų "vieną radaro gerieji
kad būdamas i i didelės Šeimos Korp! Gajai, Pasallio Liet. kat. gomis pasiskirstė taip: pirm. Br. STATOMI NAUJUS NAMUS
angelai ir žmonės, o antrąjį tie, IŠNUOMOJAMA — FOR RENT
Atliekame
(9 vaikai) ir pats panašiai nu bendrijos vicepirm. jaunimo rei GinČauskas, vicepirm. V y t Dakurie yra blogi". Knyga parašyta
teitų namų patateymrj*.
kalams. Jis yra med. žurnalo mašius, sekr. R. Holiušas. Valdy
siteikęs Šeimos atžvilgiu.
illlillllllllllllllllillillfinillliiiiiiiiiiifiiiii lengvo stiliumi Ir joje svarstomos
IŠNUOMOJAMA Brighton Parke
Gražu buvo, kai ansamblis at- į "Medicina" jaunimo skyr. redak- ba jau pradėjo rinkti aukas Pas.
PETRAUSKAS
populiarios šių dieną įmonių, tau
4 kambarių botas.
tų Ir dvasių problemos. 444 pusi..
sisveikino, pašokdami su jaunai-1 torius ir priklauso "Ateities" Liet dienoms, įvykstančioms To OONSTRUCTION C<»&ANY
Skambinti
523-7153
kaina
so
persiuntimu
$8.90.
šiais vestuvinį Šokį. Sadutę pa- redakc. kolektyvui. Šoko Jauni- ronte, Kanadoje, birželio pabai
TeL — 847 7664
Prof. dr. BRONIO J. KASUO
Skambint po 6 vai. vakaro
Soko mergaitės s u jaunąja. Dar mo centro taut. šokių ansam- goje. Patriotines visuomenės dėka
Užsakymus siųsti: Draagaa,
naujas anglų kalboje veikalas, ko
Biznieriams apsimoka skelbtis
smagiau buvo stebėti susibūrusį i blyje
jau baigiama mūsų apylinkei pa •HtiiinnniitiutniiiiiiHiutimuiiiiiitiMi* ri sudaro trys dalys. Pirmoji pa 4545 W. 6Srd S t , Chkago, OI. 60629
Puikus yra Lino tėvo dr. Rim skirta kvota surinkti. Manoma, imnimiiiiiiimiiiiiiimiiiiiimimiiuiiiii! teikia Baltijos Valstybių istorija tinititiHtiiiiiiiiniiitniniinitHunniiiiiii dienraštyje ••Drauge".
jaunimą, kurių tarpe per 30
bei politine struktūrą, antroji —
vydo
nusiteikimas. Tai filantro kad greitai bus užbaigta, nes dau
porų buvo tame ansamblyje su
saugumo siekius sritinėje integra
D t M R 81 O
pas, didis lietuvybės Sulas (visi gelis ne tik maloniai priima rin
poruota . . .
cijoje,
trečioji
—
n
D.
karo
įta
Svečiai su pasigėrėjimu ste 9 vaikai kalba puikiai lietuviš kėjus, bet ir duoda didesnes au Spalvotos ir Paprastos. Radijai kos analizv tautinio Ir tarptauti- iiiiiiiuniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiitiuni
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
bėjo lietuviškus papročius, kai kai) ir jis padarė su savo vai kas, kad Lietuvių dienos sėkmin
rdo požiūri a Veikalas gražiai iš
Pardavimas ir Taisymas
Vld.
leistas ir tinka bet kokia proga
buvo įnešta "kraičio skryna" kais "sutartį", kad jie negertų gai praeitų.
M
I
G
L
I
N
A
S
T
V
amerikiečiams
įteikti kaip dovaną
alkoholinių
gėrimų
ir
nerūkytų
(pačios Rimos išpuošta, su lietu
Kaina $12.00. 320 pusi. Užsakyti
2346
W.
69th
St,
UL
776-1436
Tai Lietovoi tvalgybo* ii kontraivaigYbos paslaptys
viskais ornamentais, baltais ba- į ligi 21 m , tai kiekvienas gaus tuvišką seimą ir laukiant ii jos
paštu
kurias aprašo I. DEMERECKIS tavo knygoje
landžiais labai spalvingai ii- "premiją" — 500 dol. B mer- dar daug lietuviškų žiedų, gali
iniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiinii DRAUGAS, 4645 We*t 6Srd Street
pieftta), iŠ kurios jaunoj pra- gaicių praiė h- lupų nedažyti, ma tik V. Hugo žodžiais palin
Kama minkitait rirteliai 14.00, kUtais SS 00
CHoago, m. 00629
dėjo semti ir dalinti anytai ir bet Šito jos atsisakė. Sutartis kėti: "Laimei tų, kurie mylisi,
PLATINKITE ••DRAUGĄ**
Gaunama _
šešurui — dr. Giedrei ir Rim puikiai įsipilietino. ir kai kurios Dievas negali nieko pridėti, kaip
Illinois gyventojai prideda 60c
Remkit taog biznierius, kurie
tik tai, kad meilė tęstųsi be pa
vydui Sidriams bei jų vaikams' premijos jau išdalintos,
mokesčių ir persiuntimo išlaidom*
0HAUiiS. ^ 4 S « . « « St.. Ctiteag^ III. 60629
S t S.
skelbiasi "Drauge".
įvairias lietuviškai dovanas:' Sveikinant naują veiklią lie baigos".
iiiiiiiiiittmiiiitiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiii. uiuifuuiiuMMaraHiMnmMHaaran
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BELL

REALTY

CLEANING VVOMEN

TRYS

DRAMOS

REGEPTIONIST

Budraitis Rdty Co.

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

W A N T E D

ATEITININKU KELIU

VALOME

Mūsų kolonijose

CAS

HIERS

THE BALTIC NATIONS

TELEVIZIJOS

Savanorio ir Kontrarvalgybinmko Atsiminimai
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M a s u kolonijose
Dayton, Ohio
TRUMPAI
— Tragiškus įvykius Daytono
lietuviai prisiminė biri. 11 d.
19 valandos Mišiose Sv. Kryžiaus
lietuvių bažnyčioje
Išvežimai
niekad nebus pamiršti lietuvių,
nes pavergėjas išvežė į tolimąjį
Sibirą šimtus tūkstančių lietu*vių tautos gyvenimą.
— Gegužės 27 d. įvyko tauty\ bių šventė, dalyvavo per 30 tau
tybių, jų tarpe ir lietuviai. Buvo
išstatyta daug gintaro, medžio
drožinių ir audinių parodai ir par
davimui. Gražiai įrengta lietuviš
ka gryčia su kūčių vakariene, pa
rodyta kaip dažyti Velykų mar
gučius ir padaryti šiaudinukus
Kalėdų eglutei. Kugelis, virtiniai,
balandėliai, spanguolinė ir daug
kitų lietuviškų valgių buvo pa
ruošta pasotinti gausius lankyto
jus. Meninę programos dalį atliko
tautinių šokių šokėjai. Pagarba
kurie organizavo ir pravedė prog
ramą, nepaisydami nuovargio.

lietuvių Fondo buvęs renginių komitetas. Iš k. (eėdi): Pr. Masilionie'
ne, A. Rėklaitis, N. Vengrienė, (stovi) J, Mačėnas, J. Masilionis, K.
Repšys ir K. A. Girvilas
Nuotr. V. Noreikos

Pirk A. Rėklaičio palikimas Lietuvių fonde
Rėklaičiai nuo pat lietuvių
fondo jaHūlrimo buvo veiklūs jo
nariai: gen. M. Rėklaitis įstojo
1962, o puik. A. Rėklaitis įstojo
1963. Įstojęs nariu, A, Rėklaitis
atsirado lietuvių fondo admi
nistracijoje. Čia jis perėmė rei
kalų vedėjo pareigas.

kolonijose. Re to, reikėjo priimi
nėti įmokas, investuoti kapitalą,
apskaičiuoti pelną, išmokėti at
lyginimus, atlikti L F atstovavi
mą, kai tas buvo reikalinga. Su
dr. A. Razma, L F valdybos pir
mininku, palaikė labai glau
džius ryšius telefonu ir asme
niškai. A. Rėklaičiui reikėjo
daug
važinėti
automobiliu,
imant ir atvejus, kad kuris se
nas asmuo ar invalidas norėjo
įstoti į L F nariu ir reikalų ve
dėjui reikėjo nuvykti pas tokį
į jo namus. Narių skaičius augo
sparčiai, raštinė buvo labai ap
krauta darbu.

— Daytono kolonija šiais me
tais neteko jau trijų lietuvių: Onos RaŽauskienės, Nellie Melaszus ir Pranciškos Žilinskienės,
kurios mirė praėjusį mėnesį. Mi
rusios po gedulingų pamaldų šv.
Kryžiaus bažnyčioje buvo .palydė
tos į amžino poilsio vietą. Ilsėki
tės Ramybėje
— Petras 2iauka, ilgametis
Daytono gyventojas, 1977 m. pa
baigoje išvyko nuolatiniam gyve-

Apie 40 dailininkų sekmadienį
buvo Chicagos senamiesty
iš
statę savo kūrinius prie pat
vadinamos Old Town Fair. P o 
licija jiems įsakė išsikelti s u
savo kūriniais, remdamasi nuo
statu,
draudžiančiu
viešuose
keliuose išstatyti prekes. Dai
lininkai išsikraustė taikiai, išstatydami savo paveikslus gre
timose patalpose.

Provizoriui

A. f A. VYTAUTUI MALELAI,
buv. GerMaPo vaistų bendrovės akcininkui, mirus, didelio
skausmo prislėgtiems jo dukrai VLADEI, žentui BERNAR
DUI, anūkui HEKTORUI SURVTLAMS, sūnui ROMUI,
marčiai AGNEI MALflTjAMS ir kitiems artimiesiems reiš
kiame giliausią užuojautą ir kartu liūdime.
E m a Pušneraitienė
Elena Veston su šeinis

— č i a visa žmonija vienoda:
turčiai ir vargšai lygūs — jie
myli savo vaikus. Euripides
— Kai kas nors gauna ką
nors už nieką, kas nors negau
na nieko už ką nors.
"The Times" dienraštis,

k 1 1 MARIJAI CIY1NSKIENEI
mirus,
jos sūnui VLADUI, marčiai URŠULEI ir giminėms
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Hammond
viso susidaro 10.742 dol. įmokų. Į
Pridedant gen. M. Rėklaičio
įmoką bei kitas vėlesnes įmokas, I |
susidaro net 16,691.26. Vargu
yra kita šeima tokios sumos pa
siekusi
K. A. Girvilas

Stase ir Juozas Bacevičiai

D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D
TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
-J- / * : * >

i

4330-34 So. California A v e n u e
T e l e f o n a i LA 3 - 0 4 4 0 ir L A 3 - 9 8 5 2

/

KUN.

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

JONAS C MALIN

Marijos Aukštesniosios Mokyklos kapelionas
Chicago, Illinois.
Mirė birželio 11 d., 1978.
Pasiliko dideliame nuliūdime motina Mari*" (Jonelytė),
tėvas a. a. Antanas miręs, sesuo Mary Ann su vyru Elmer Hastings, sūnėnai John ir Robert, dukterėčia Sandra, teta Seselė
M. Clarita, kazimierietė. kitos tetos ir dėdės bei giminės.
Kūnas bus pašarvotas antr. nuo 5 iki 10 vai. vak. ir treč.
nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vak. Marijos aukštesniojoje mokyk
loje, 6727 S. California Ave.
Trečiadienį 7 vai. vakare bus pervežtas į švč. M. Marijos
bažnyčią.
Laidotuvės įvyks ketv., birželio 15 d. 10:3o vai. ryto bus
atnašaujamos šv. Mišios už velionies sielą. Po pamaldi}, bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Gėlių prašoma nesiusti.

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai
6 8 4 5 SOUTH VVESTERN AVE.

Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta

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

ELZBIETAI SAKEVICIENEI miros,

— Daytoniškiai Vyčiai gausiai
dalyvavo kėgliavimo varžybose
Detroite Buvo labai maloniai pri
Imti, parsivežė malonių įspūdžių
ir nemažai trofėjų. Vyčiai, kiek
girdėti, ruošiasi gausiai "dalyvau
ti visuotiniame Vyčių suvažiavi
m e Syracuse. N.Y. kuris įvyks
rugpiūčio 17-20 dienomis.

DRAUGAS, antradienis, 1978 m. birželio mėn. 13 d.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

A. + A.

— Metrikai iš Lietuvos. Buvo
kreiptasi į Vilniaus metrikų biu
rą, kad atsiųstų gimimo metrikus
vienam daytoniškku, kuris aplei
do Lietuvą dar prieš pirmąjį pa
saulinį karą. Pagaliau po tri
jų ar keturių mėnesių buvo gau
tas atsakymas iš rusų ambasados
Washingtone, kad metrikų nega
lėję surasti. To buvo ir tikėtasi.

DAILININKUS

EUDEIKIS

Tose pareigose esant, A. Rėk
— Prieš porą metų nuo Trijų laičiui reikėjo susirašinėti su
Kryžių Šventovės kažkas nakties besisteigiančiomis LF padalo
•metu pasisavino Sv. Kazimiero sta m i s Chicagoje ir kitose lietuvių
tūlą. Tai pirmas atsitikimas. Tais
pačiais metais Daytono skautai
lankydami šventovę ir sužinoję nimui į Floridą, kur neseniai bai
apie dingusią Šv. Kazimiero statu gė įsirengti modernišką namą
lą, ryžosi padaryti naują. Tokia (1372 74th Circle N E St PetersA. Rėklaičio buvo vykdomi šie
statula, meniškai padaryta, buvo burg), Petras ilgą laiką dirbo val
bendrieji darbai: kvietimas me
dedikuota gegužės 21 dieną, da diškoje tarnyboje aukštose pa
tinių LF suvažiavimų, ruošimas
lyvaujant apie 150 skautų su jų reigose. Daytono lietuvių koloni
pramoginių vakarienių ir kon
vadovais - amerikiečiais. Po to ja neteko stiprios pajėgos, kuris
certų, šaukimas posėdžių tary
visi skautai buvo skaniai pavai tikrai nuoširdžiai dirbo lietuvy bos ir valdybos, skirstymo komi
šinti Šv. Kryžiaus bažnyčios sve bės labui, nors Lietuvos niekuo sijos ir investavimo komisijos,
tainėje.
met nėra matęs. Petras gyvenda šaukimas vajų komitetų posė
mas Daytone dalyvavo lietuviško džių ir atlikimas informacijos
— Gegžuės 14 d. Šv. Kryžiaus je veikloje ir buvo nuolatinis Šv. žodžiu, raštu ir per spaudą
parapija turėjo ypatingą svečią Rašto skaitytojas per lietuviškas
Būdo pareigingumas vertė A.
kun. Edmundą Montvilą, SJ, ku pamaldas. Linkime Petrui įsijung Rėklaitį kiekvieną uždavinį at
ris per visas mišias kalbėjo apie ti į Floridos lietuvių kultūrinį gy likti išsamiai ir dirbti daugiau
Jėzuitų misijas Indijoje. Kun. venimą.
kaip 10 vai. kasdien. Buvo ieš
Montvilas profesoriavęs Detroito,
koma pagelbininko, bet tik 1968
Chicagos, Tokijo ir Indijos uni
versitetuose, paskutinius 8 metus
apaštalavęs raupsuotųjų tarpe,
širdžiai sunegalavus turėjo su
grįžti Amerikon atviros širdies operacijai, pasveikęs dirba Šv. Ksa
vero parapijoj Cincinati, Ohio.
Kalbėjo iš širdies ir iš patyrimo,
dukrai dr. JOANAI DANILEVIČENEI. sūnui GEDI
žmonėms padarė gilų įspūdį ir
MINUI ir jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą.
labai dosniai parėmė jų misijas.
— Ką tik baigėsi šv. Kazimie
ro kolegijai Romoje paremti va
jus, užtrukęs keletą mėnesių. Vi
so sutelkta 2,137 dol. Aukojo pa
vieniai asmens, įmonės, organi
zacijos, bingo žaidimai ir kt Gau
tas padėkos laiškas iš seminarijos
rektoriaus: "Esate pirmoji lietu
viška parapija, kuri suorganiza
vo mūsų kolegijai pagalbą, jei atsi
rastų daugiau tokių parapijų, mū
sų rūpesčiai sumažėtų ar net pra
dingtų".

IŠKRAUSTĖ

įstojo pastoviai L F dirbti K A.
Girvilas.
Paminkliniai A. Rėklaičio dar
bai Lietuvių fonde būtų šie:
sudarymas mirusiųjų LF narių
albumo, suprojektavimas L F
narių vardyno, suplanavimas
L F medalių serijos, kurios iš
ėjo Trijų Prezidentų medalis ir
Karaliaus Mindaugo medalis;
Vytauto Didžiojo medalis nėra
išėjęs. Svarbiausia, redagavi
m a s Lietuvių fondo knygos, ku
rią sudaro L F istorija, narių
vardynas, nuotraukos ir doku
mentacija. Šios knygos išleidi
m a s dabar siejamas su LF 2- j o
milijono surinkimo užbaigimu.
Rėklaičių vardas LF narių są
rašuose yra daugiausia pakarto
jamas, — ne mažiau kaip 19
kartų. Mat, pulk. A. Rėklaitis
įrašė nariais visą savo šeimą:
sūnų ir dukterį, visus vaikai
čius. A. Rėklaičio žmona Pulche
rija eina atskirai, taip pat atski
rai eina, bet A, Rėklaičio įrašy
ti į L F narius, tėvai, broliai, seir kai kurie giminės. I š

T e l 737-8600
Tel. 737-8601

Nuliūdę: Motina, sesuo ir giminės.
Laidotuvių direktorius Evans ir Sūnus, tel. 737-8600

Kazys ir Irena Pemkai ir šeima

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

**

Tauriam lietuviui, provizoriui

MARQUETTE FUNERAL HOME

A. t JL VYTAUTUI MALELAI miros,

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

sūriui ROMUI, marčiai AGNEI, dukteriai VLADEI
SURVILIENEI ir jos šeimai bei kitiems giminėms ir
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir
liūdime drauge.

2533 VVest 71 St. Tel. GRovenhill 6-2345-6
JL

ONA

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

Nuliūdę sūnus, marti, anūkės ir jų vyrai.

Mūsų sąjungos narei

A. t A. FILOMENAI MEDUSAUSKIENEI

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 SO. LITUANICA AVE.
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PUIH DOVANA ŠVENČIŲ IR KITOMIS PROGOMIS

mirus, jos vyrui STASIUI, dukrai 2EBUTBT SANDĖRS su
vyru JOHN, artimiesiems bei bičiuliams reiškiame nuo
širdžią užuojautą ir liūdime netekę geros narės.

j

SV. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO

Amerikos lietuviu Pensininką
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Chicagoje Valdyba ir Nariai
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Gera proga vistema įsigyti Naująjį Teetazneota. Siuskite isluijii—
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DRAUGAS

=

4545 West 63rd Street
OMcago, !Hino)s 60629
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4348 SO. CALIFORNIA AVE.

I

: IUinois gyventojai prašomi pridėti 50 centą mokesčiams ir persiuntimui, j
|
(Kitur gjieuauUeJi pridekite 26 centus).
=

Tel. VIrginia 7-6671
Tel. REpublk 7-1213
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS

— PnL Juozą*
Naujasis Testamentas yra pratisTco formato, įrištas kietais virše- = Į
j bais. Vertimas padarytas gražia lietuvių kalba. Mecenato dSta laida :
[ parduodama prieinama kaina.
=
"DRAUGO"

Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS
2314 W. 23rd PLACE
2424 W. 69th STREET
11029 Southvvest Highvvay, Palos Hills, 111.

š

A. + A. BIRUTEI BARTAŠIENEI mirus,

Geno ir Mykolas Bajorūnai
Julifa Ir Danielius Liutikai
Laima ir Stanislovas Kvantai
Vitalija ir Alfonsas Gudauskai
ir ju šeimos

N Al N I E N Ė

Mirė Lietuvoje 1978 m. birželio 9, sulaukusi senatvės.
Palaidota Pakruojaus kapinėse birželio 12.
Amerikoje liko sūnus Bromus, marti Bronė, anūkės: Laima
Garbonkienė ir jos vyras Vacys, Rūta SuSnskienė ir jos vyras
Kęstutis, kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje.
Už velionės sielą gedulingos pamaldos bus atlaikytos 1978 m.
birželio 17, 10:00 vai. ryto Chicagoje, Tėvų jėzuitų koplyčioje.
Giminės ir draugai kviečiami pamaldose dalyvauti.
Ilsėkis ramybėje, brangi mama, užbaigusi šios žemės kančias.

Bronius ir Eleonora PaTnilioniai
Jurgis ir Joyoe PaHulioniai
Kęstutis ir jRtta Palialioniai
Pranas Tamoseviciiis
Regimantas ir Liucija Vedegiai

jos seseriai ALBINAI ir KONRADUI PAŠKAMS ir
visiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir
drauge liūdime.

1410 So. 50th Av., Cicero TOvvnhall 3-2108-9

JL

Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUOMIN
3319 SO. LITUANICA AVE.

Tel. YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1440 SO. 50th Ave., CICERO, ILL.

i
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Tel. OLympic 2-1003

N

DRAUGAS, antradienis, 1978 m. birželio mėn. 13 d.

IŠ ARTI IR TOLI

x lino Gylio laišką išspaus
— Kari A. Oaver baigęs Los
J. A. VALSTYBĖSE
dino "Chicago Sun-Times". Ja
Angeles šv. Kazimiero parapijos
me protestuojama prieš Mar— Kun. Kazimieras Pugevi- mokyklą ir dabar studijuojąs
shal Field skelbimą, kur rekla
čtus Kultūros Židiny, Brookry- Lietuvių kolegijoje Romoje, bir
muojami nauji kvepalai "Latvi
ne, N. T., birželio 4 d. atšventė želio 3 dieną gavo diakono šven
ja", pažymint, kad tai nauji
kunigystės 25-rių metų sukaktį. timus ir sekančiais metais bos
romantiški rusų kvepalai. L.
Jubiliatas yra gimęs 1928 m. įšventintas į kunigus. K. A.
Gylys pabrėžia pabaltiečių lais
balandžio 29 d., kunigu įšven Claver mokosi lietuviškai ir ren
vės
siekimus.
X Kun. Antanas Miciūnas,
tintas Baltimorėje 1953 m. ge giasi pastoracijai lietuvių tarpe.
X
Kun.
Antanas
Saulaitis,
— Ada Ir Andrius Skučai, La
MIC, Worcesterio Šv. Kazimie
gužės 30 d. Yra ilgai dirbęs pa
SJ,
Jaunimo
centro
direktorius,
ke
Worth, Fla-, lietuviai, buvo
ro liet. parapijos klebonas, yra
rapijos asistentu ir Baltimorės
ruošiasi
vykti
į
Torontą,
kur
atvykęs trumpam laikui į Chiarkivyskupijos radijo - televizi šių metų "Draugo" dienraščio
dalyvaus
Pasaulio
lietuvių
die
cagą. Apsistojęs marijonų vie
jos informacijoje. Dabar labai romano konkurso mecenatai. Jų
nų
ir
mokytojų
studijų
savaitės
nuolyne prie "Draugo". Jis pa
uoliai darbuojasi Lietuvių K a t sūnus Donatas paskyrė tūks
programoje,
po
to
dvi
savaites
laimins savo giminaičių mote
sielovados tarnyboje. Religinės tančio dolerių premiją rašytojui
kapelionaus
moksleivių
ir
jau
Romualdui Spalini už knygą
rystę, aplankys brolių šeimas ir
Lietuvių Inžinierių ir architektų suvažiavime Bostone. Mass.. išrinktoji nauja valdyba su buvusiu pirmi šalpos reikalų vedėjas, verčia "Širdis iš granito". Donatas
nučių
ateitininkų
stovykloje
kitus artimuosius. Apie savai
ninku. Iš kairės: Jurgis Štuopis — sekr., Juozas Dačys — vicepirm., Vytautas Izbickas — pirm., Albertas "LKB Kronikas" į anglų kalbą,
tės vidur} išvyksta atgal į Dainavoje, Neringos berniukų Kerelis — buv. pirm., Vytautas Ziaugra — iždin., Bronius Galinis — vykd. direktorius, Gintas Banaitis — daug rašo lietuviškoje ir angliš rašytoją susipažino gyvendamas
stovykloje, o taip pat VI tauti jaunimo reikalams. (Nuotraukoje nėra: Romo Bričkaus ir Keistučio Devenio).
Nuotr. K Daugėlos koje spaudoje apie persekioji Vokietijoje, pamėgo jo kūrybą
Worcesterį, Mass.
nėje skautų stovykloje.
mus ok. Lietuvoje. Dirbo vy ir ryžosi tapti mecenatu. Do
X Jonas Narbutas parašė
x Marųuette Parko Liet. na
natas Skučas yra JAV aviaci
čiuose ir ateitininkuose.
Lietuvos sporto istoriją "Spor mų savininkų susirinkimas įvyks
jos pulkininkas, vedęs lietuvaitę
tas nepriklausomoje Lietuvoje" jbirželio 16 d., penktadienį, 7
— Lietuvių dienos proga Los Purlytę ir auginąs sūnelį ir
I dalis, 1919—1936 m., knyga | v a i v a ^ parapijos salėje. Bus
Angeles ruošiama paroda, ku dukrelę.
, piai, iš kurių daromos f otografi- nasis, lietuviškai pasakydamas rioj dalyvauja Ilona Brazdžio
PASITARIMAS
pereitos savaitės pabaigoje bu- aptariami svarbūs reikalai, duojosspaudos mašinai. Šiai tech- "ačiū už šį gražų vakarą". Vė nienė, Jusefa Gedminienė, Alfon
DID2. BRITANIJOJ
"DRAUGUI" PAREMTI
vo atspausdinta ir įrišta Chica- dama žinių, liečiančių namų sa
liau vadovas supažindino visus
Į
nikai
ir
šiam
darbui
ištobulinti
goje. 432 puslapių apimties vininkus, todėl kviečiami atvyksas Petrauskas, Alfa Pažiūrienė,
— Rašyt Alg.
su abiejų jaunųjų tėvais, per
Jonas Andrašūnas, Julija Slape- su žmona Janina birželio 10 d.
leidinyje autorius surinko ir pa- ti ne tik nariai, bet ir kiti šios Liet. Kat. Spaudos draugijos j reikia paramos, kurios laukiaskaitė sveikinimus, gautus iš
lytė, Livija Lipaitė, Petronėlė Lietuvių namuose suvaidins
skelbė daug įdomios Lietuvos į apylinkės namų savininkai. At- direktoriato parengimų komisi- i ma iš lietuvių visuomenės, no
ok. Lietuvos, Kanados, Vokieti
Valiulienė ir Norbertas Linger- pora dramos ištraukų.
sportinį gyvenimą liečiančios; yy^ę 30 min_ anksčiau galės su- ja, kurią sudaro pirm. dr. A. rinčios palaikyti savą spaudą ir
jos ir Amerikos, supažindino
Razma, inž. A. Rudis ir kun. parodyti savo veiklą.
taitis iš Bostono, Mass. lietu
medžiagos ir daugybę nuotrau- s i m o kėti nario mokesčius,
su jaunųjų palyda ir pakvietė
KANADOJE
kų. Tai labai svarus veikalas,
vių dienos meninėj programoj
Komisija numatė tokius pa
x Kun. Juozas Venckus, SJ, V. Rimšelis, birželio 9 d. vaka
jaunuosius valsui
išleistas pačiu laiku — prieš ŠJ U0 m e t u yra iš Chicagos iš- re sukvietė direktorius pasitarti rengimus daryti ne tik Chicagodalyvauja Bostono Vyrų seks
— Hamiltono vyskupas Paul
Rūta Norkutė buvo veikli tetas, vadovaujamas muz. JuPasaulio lietuvių sportines žai- vykęs j Lowell, Mass., kur ato- "Draugo" dienraščiui paramos je, bet ir tuose didesniuose lie
Reding Lietuvių Katalikų religi
dynes Toronte. Knygos auto- gtogų metu pavaduoja vietos reikalais. Pirmininkavo dr. A. tuvių sambūriuose, kurie "Drau ateitininkė, jaunučių globėja, j ^ ^ ' Gaidelio," Anka ^akalnišnei šalpai atsiuntė 1000 doL
rius išvyks į Montrealį, kur jis j parapijos kleboną
Razma, kuris iškėlė dienraščio ge" turi savo specialius skyrius. Studijavo Circle Campus univer-> kytė ir Raimonda Apeikytė. kaip savo asmeninę auką ken
nuolat gyvena.
vyks \
x Bronius h- Antonija KHo- svarbą lietuvių visuomenės gy- Chicagoje banketas numatytas sitete, kur gavo bakalauro Programai vadovauja Birutė
čiančiai, kovojančiai Lietuvos
Torontą.
riai, žinomi pedagogai, skautų 1 venimui ir reikalą, kad visuo- surengti rugsėjo 16 d. Jaunimo laipsnį. Dabar baigia studijas Dabšiene.
Bažnyčiai paremti
Taip pat bus pinigi magistro laipsniu Floridos val
x Dr. Rimgaudas Nemickas organizacijos darbuotojai, ilgą menė jaustų savo įsipareigoji- centre.
šv. Kryžiaus ligoninėje buvo pa- l a i k a - gyvenę Cicero, BL, o dabar mus spaudai, remiančiai jos niai laimėjimai. Bus dar suda stybiniam universitete. Walter
gerbtas prancūzišku žymeniu už S*- Petersburg Beach, Floridoje, veiklą, darbus, užsimojimus ir ryta didesnę komisija bilietams Davis taip pat siekia magistro
nuopelnus medicinai.
j y 1 * didžiuliai "Draugo" rėmė-į ateitį. Komisijos jau buvo su- platinti, parduodant stalais or laipsnio Floridos universitete.
:
jai. Ir dabar, atnaujindami pre- j tarta surengti rugsėjo mėnesį ganizacijoms ir jų atstovams, Jie po vestuvių apsigyvens
X Sy. Kryžiaus ligoninės muneratą, pridėjo 25 dolerių I banketą, į kurį būtų kviečiama o taip pat ir paskiriems asme Tampa, Fla., ir baigs stadijas,
histologijos skyrius gavo pir-, aufcą# jiedu skelbiami Garbės j lietuvių visuomenė, ypač tos or- nims. Pasitarime dalyvavo ir kurių pabaiga jau čia pat Jau
mą vietą ir specialų pažymėjo prenumeratoriais. Už paramą ganizacijos, kurios gauna nuo- plačiai spaudos reikalais infor- nai porai linkėtina laimingų
Jaunosios tėvai Albina ir
mą už pavyzdinius darbus, ku-: nuoširdžiai dėkojame,
latinę paramą dienraščio pus- mavos marijonų provinciolas
rie parodyti skaidrėmis. Antrą' x g , , ^ pfjos Brazauskas, lapiuose.
kun. J. Dambrauskas, spaudos dienų saulėtoje Floridoje.
vietą gavo Būlings ligoninė ir North Ben, Or., dailininkas,
Diskusijose buvo pasisakyta administratorius ir egzekulyvi- Alfonsas Norkus gyvena Chica
trečią — Roseland Community kiekvienais metais
paremia dėl banketo pobūdžio, pakalbėta nis draugijos sekretorius kun. goje, o jaunojo — Arrie ir WflDs.
ligoninė. Buvo atžymėtos bis- j "Draugą". Ir dabar, maloniai Į apie naują spaudos techniką
P. Cinikas ir dalis direktoriato liams Davis Floridoje.
*»•
tologijos skyriaus vedėja Mari-į atsiliepdamas apie pagerėjusią i ofsetą, kurio įtaisymas atsėjo narių bei svečių.
CICERO L. M. 2. KLUBO
East Chicagos, Ind., tautybių parodos lietuviškame skyriuje. B kairesja Markulienė, Vita Strikienė ir dienraščio spausdinimo techni- nemažą sumą pinigų, nes reikėNAUJA
ŠEIMA
IŠLYDINT
2UVAVTMO
IŠVYKA
Altospirm Alb. Vinikas, buvęs liet. Bendruomenės apyL pirm. Julius
Rūta Vaičaitytė.
ką, prie prenumeratos mokės- jo pirkti ne tik daugelį naujų
Valeika
su žmona ir dabartinis LB apyl. pirm. Br. Ginčauskas
X TRADICINE PUTNAMO čio pridėjo 20 dolerių auką. Jis mašinų, bet ir įrengti joms tin- Pereitą šeštadienį, birželio 10
Cicero lietuvių medžiotojųseselių rėmėjų madų paroda skelbiamas Garbės prenumera- j karną vietą, paruošti speeialis- d., švč. M. Marijos Gimimo par. žuvautojų klubo valdyba Memo- laiduojama nuo kasdieninių rū paminėti P. Prankienės suorga
įvyks spalio i d. šiai parodai \ toriam. Labai ačhl
tus. "Draugas" jau yra pradė- bažnyčioje Marąuette Parke,
nizuoto moterų balsų vieneto,
rial Day savaitgalyje savo na pesčių.
x
kun.
A.
Zakarauskas
šv.
Mišių
vadovauja Salomėja Endrijo-Į
Joozas Ardys, Blooming- tas spausdinti nauja technika,
Birželio 24 d. klubas ruošia kuris gražiai padainuoja viso
riams
ir
jų
šeimoms
surengė
žuĮmetu palaimino Rūtos Marijos
nienė ir pas ją jau galima įsi- t o n - m - žinomas Lietuvių Ben- \ nors daf ne pilnai — dar
vavimo išvyką į Sbelbyvule, BL savo šaudykloje prie Antioch, kiomis progomis.
kia
rinkimą
pervesti
į
juostas,
j
Norkutės
moterystę
su
Jame
(pr.).
druomenės
darbuotojas
bei
viBĮ. Joninių laužą.
gyti bilietus.
Organizacijai vadovauja val
iš
kurių
išeina
fotografiniai
ne-!
Walter
Davis.
Jaunuosius
prie
Cicero L M. 2. klubas įsistei
suomenininkas, prie prenumeAlf. Gailius
dyba,
renkama visuotiname su
PCT
? ^ I C ? 5 ? ? ^ !*" ratos mokesčio pridėjo 10 dol. gatyvai, kurie dedami tiesiog į altoriaus lydėjo pirmoj pamer- gė prieš daugiau kaip 20 metų.
sirinkime
iš 7 asmenų. Gegu
DARNI
nuolyno statybai 200 dol. auko auką. Dėkojame.
puslapius. Tuo tarpu dar ren- Į gė Violeta Sobieskytė ir pirma- Į šį klubą, dėl riboto na
žės 16 d. sąjunga savo visuo
ORGANIZACINE VEIKLA
jo Marcelė Tverijonas - Tiške
x Zenonas Lhrtkenis, East karna, išskyrus knygas ir žur-: gis pabrolys R. Davis, taip pat rių skaičiaus ir dėl palyginus
tiname susirinkime išrinko val
vičius. Po 100 dol. — Valerija Chicago, Ind., atsiuntė 9 dole-nalus, paprastais linotipais ir dar penkios poros pajaunių. aukšto įstojimo ir nario mo
Lietuvių Pensininkų sąjun- dybą: Stasys Vanagūnas, pirm.,
ir Alfonsas Calkauskai, Liuda rių auką. Ačiū
nuo švino spausdinami pusla- Atitinkamą pamokslą pasakė kesčio ne visi norintieji galėjo j ga, susikūrusi prieš keletą me- Ant Balčiūnas — sekr., Juozas
ir Stasys Kybartai, Petras h*
klebonas, ragindamas naują jstoti. todėl, atsiradus daugiau 1 tų, šiandien jungia per 400 na Blažys, iždin., I vicepirm. J.
Zuzana Pupiai, Vincas ir Elena
gyvenimą pradėti ir tęsti pagal šio sporto mėgėjų, įsteigė kitą j rių. Sąjungos narių tarpe apstu Skeivį, n vicepirm Aleks. Šlei
Vasiliauskai. Aukas siųsti rė
Dievo valią.
khibą ir pavadino jį "Ešerys' visuomenės veikėjų, intelektua nienę, informacijos vedėju —
mėjų
iždininkui P. Pupiui,
Vakare Cezar Inn restorano šie abu klubai tarpusavy gra lų ir kitų profesijų žmonių, ati dr. J. Briedį ir kultūros bei pa
7022 S. Campbell Ave., Chicago,
davusių lietuvių bendruomenei rengimų vedėju — Kazimierą
salėje. Burbank, BĮ., vyko jau žiai sugyvena.
m.
(pr.).
MAŽĖJA
STATYBOS
kios
vestuvinės
vaišės,
kuriose
PLEČLASI UNIVERSITETAS
čia rašoma apie Cicero L M. didžiausią duoklę, — gražiai iš- Karaziją. Susirinkimas nuošir
X Kelionių į Vflnių birželio
dalyvavo daugiau kaip pora 2. klubą. Į žuvavimo išvyką j auklėjusių ir isniofcūinusių jau džiai padėkojo buvusiai sąjun
Yoyolos universitetas Chica- Chicagos apylinkėse numato šimtų abiejų šeimų giminių ir
27, liepos 25 ir rugpiūčio 22 d.
gos valdybai, o ypatingai val
vykome nuosavomis susisiekimo j ' "!n5> bur**
ma, kad šiemet bus 10 % staty
informacijai bei registruotis' ^oje birželio 12 d. turėjo praka
artimųjų. Jauniesiems su pa priemonėmis,
Kiekvienas,
atsilankęs
į
susi
dybos
pirm. St. Vanagūnui už
dauguma
jau
bų mažiau. Tai gali pakelti
prišome kreiptis į Marių Melą,;*™ 0 ^fr^*
Teisių mokyklos
lyda atėjus, tėvai pasitiko su penktadienio vakare, gegužės rinkimą, gali nesunkiai susida tokį sklandų sąjungos praėjusių
naujų statybų kainas.
6557 S. Talman Ave., Chicago, rūmams iškilmes.
duona, druska ir vynu, A. Mo- 26 d., buvo vietoje. A. Paulio- ryti vaizdą, kad šie žmonės su dviejų metų vadovavimą. Są
MIRTIS
DĖL
PLYTOS
m. 60629. telef. (S12) 737-1717. GAISRAS WRIGHT NAME
desto Neo-Lituanų orkestrui m o vasarvietėje "Iithia Re- rado pavyzdingą būdą jungtis jungos vicepirm. AL Šlenienė
fl»r)
Kažkas
į
autobuso
langą
Chi
grojant maršą. Trumpu žodžiu j g ^ *
-Šeštadienio rytmetį žu- į darnų vienetą, kur ir toliau taip pat susilaukė ypatingos
Garsaus architekto F. L
puotą
atidarė
jaunosios
tėvelis
vautojai skubėjo į ežerą, 11,100 gali sau laisvai puoselėti savo pagarbos už jos energiją ir
X Litaanicos Tunto registra- Wright pastatytas namas Ri- cagoje metė plytą ir dėl to au
tautinius tikslus, organizuotai darbštumą organizuojant ap
cija f Rakė vykstančią stovyklą verside priemiesty buvo apnai- tobusas trenkė į mūro sieną. Jo Alfonsas Norkus, pakviesdamas akrų ploto. Ežeras apie 8 p%mūsų
lietuvišką link save veikliąsias ponias,
vaišėms
vadovauti
jaunosios
vairuotojas
i^ong
Soo
Park,
35
das buvo pakilęs virš norma reaguoti į
baigiama šeštadienį, birželio 17 į kintas gaisro, kilusio sekmaveiklą
Chicagoje.
Sąjungoj
ne kurios rūpinosi, kad sąjungos
muz
d. Pilnas mokestis ir registraci-1 dienį. Gesinant buvo sužeisti| m - b u v o U l P s i m k i a i . s u z e « t a s ' j ****«> ^
; ^
° ™ ? laus lygio. Oras visą laiką bu
sivaržoma dėl vadovavimo, ne- susirinkimai ir kitokios ruošia
jos lapai įteikiami p. Miecevi- keturi ugniagesiai. Namas sta kad šeštadienį mirė Ravens- j Maldą prieš vakarienę sukalbėjo vo labai geras, šeštadienio va
j
kun.
P.
Garšva.
Trumpa
kalba,
kare klubo valdyba pavaisino sireiškia jokios asmeninės am mos pramogos praeitų lietuviš
čhii. 6333 S. Campbell Ave. In tytas 1908 m., turi 50 kamba wood ligoninėj.
\ apibūdindamas abu jaunuosius, savo narius, jų šeimas bei sve bicijos, čia vyrauja lietuviška ko vaišingumo aplinkoj.
formacijai telef. RE 7-5408,
ATfiMĖ ŽIEDĄ
rių.
I svečius pasveikino vakaro va- čius kaarliška vakariene, kurią nuotaika, paremta nuoširdumu,
Tai tikrai darnus ir pavyz
(pr.).
SUVAŽIAVIMAI
Du užpuolikai, užsidėję kau-' dovas A Šimkus, o po to pa pagamino vasarvietės savininkas vaišingumu bei savitarpine pa dingas mūsų vyresniosios kar
x P. L. B. Marųnette Parko
rama. Iš savo kuklių pensijų tos žmonių organizacinis gyve
Šią savaitę Chicagoje yra keli kęs, gatvėje netoli 52 W. Bur- kvietė sugiedoti Ogiausių metų. A. Paulionis su savo štabu. Klu e d a r
apylinkės lietuviai, pas kuriuos
ton, Chicagoje. sutikę Yoyce Vaišių metu giminių vardu gra- bo pirmininkas V. Markevičius į $
^ S 6 0 * remti be savo or- nimas.
'
elektronikos
ir
baldų
prekybinespėjo atsilankyti aukų rinkė
Jordan, 43 m., privertė ją misi- žią kalbą pasakė Antanas Juod visus pasveikino ir p ^ ^ ^ i ganizacijos ir kitas lietuviškas
Dr. Juozas Briedis
jai "Lietuvių Dienoms" paremti, 1 ninku suvažiavimai su apie inanti 53,000 dol. vertės žiedą valkis.ateitininkų, kurių tarpe geriausios sėkmės. Pasivaišinta j org&mztuAjas, spaudą bei kitas
visi
prašomi pasiųsti savo auką apy 1150,000 dalyvių. Beveik
• / » w . x . . i ir jiems atiduoti. Sėdę } auto- ilgai darbavosi R. Norkutė, var- įvairiais patiekalais ir labai s**- j -"*uviškas institucijas.
^, ;
linkės kasininkui P. Norvilai, Chicagos žymesnieji viešbučiai 1 į... ..... .
tiniame savo visuotiname susi iiiiiiiimiiiiiniiiiitiiimiiiMinmiiiiiiMi
%T*
,».
,&
...
__. T _.
niai
iškepta
žuvimi.
Skambėjo
Į
1
7114 S. Richmond, Chicago, m. užpildyti.
Banaičio
das
mobilį,
buvoplėšikai
sužiedotuvių
nuvažiavo.
dovana.
2ie- Pabaigoje
du pasveikino
padėkojo
Dainė
visiems
Narutytė.
jau- lietuviškos dainos ir buvo kito- rinkime Lietuvių Pensininkų
60629.
(pr.).
KYLA ALGOS
sąjunga
per
kun.
K.
Kuzmins
kių paįvairinimų.
x Reikalingas žmogus prie
Piniginę premiją, už sugau ką paskyrė 100 dol. auką Liet.
Chicagos priemiesčių mokyk
ligonio. Penkias dienas savai lų vedėjų algos per trejus me
tą didžiausią (tiksliau gal būtų Katalikų Bažnyčios kronikai
tėje, 4 vai. kasdien. Skambinti tas pakilo apie 22% ir dabar
už ilgiausią) žuvį laimėjo J. leisti.
telef. GR 6-4286.
(sk.). siekia 30,000 dol. metams.
Gvildys. Jis laimėtą piniginę Vasaros metu sąjunga orga
premiją paaukojo klubo reuma nizuoja iškilas į gražesnes ir Dainuoja Chicagos Lietuviu Operos
X NAMAMS PIRKTI PAS
LIGONĖ
lams. Gegužės 29 d. po pietų įdomesnes Chicagos miesto bei choras, Dana Stankaitytė. Marga
KOLOS. Juozas F. Oribanskas,
...
... . . .
, priemiesčio vietas,
Sią vasa- rita Momkienė, Aldona StempužieTAPO GAJL. SESERIMI
pradėjom ruoštis kelionei atgal K
. . . v
sekretorius S t Anthony Savin gs
rą, pagal inž Kazimiero
Kara nė, Stasys Baras. Groja simfonJ.
į
CHcagą.
orkestras. Diriguoja AJeksanoV
t Loan Assoc, praneša, kad
Polijo ligos auka, kuriai buzijos pranešimą, kuris yra tų ais
rasKučiunas.
Išvykos dalyviai dėkingi klu parengimų organizatorius bei
paskolos su prieinamomis sąly-lvo pasakyta, kad ji negalės
bo valdybai ir žuvavimo sporto vadovas, numatyta suruošti net Puiki dovana. Albumas, 3 plokš
gomis yra duodamos nuosavų vaikščioti, bet Leilani Worvervadovui K Vabalaičhii už išvy 8 išvažiavimai, jų tarpe ir laivu telės. Kaina su persiuntimu $15.55
namų pirkimui Paskolų aky-j ton Logan, 27 m., tiek pasveikos suruošimą. Tokios išvykos didžiaisiais Chicagos ežerais, ras KuFHhtM,
riaus tel. 656-6330, kalbame lie-' ko. kad baigė gail. seserų moUžsakymus siųsti: DRAUGAS
tuviškai. Arba kreiptis asme- kyklą ir sekmadienį Marijos Clevel&ndo šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos II skyriaus mokiniai suartina klubo narius, visi jau šie parengimai jungia savyje ir
4645
West esrd St,
niškai į rastinę adr.: 1447 So.; Krikščionių Pagalbos bažnyčioje su mokytoja Eugenija Mackevičiene. Nuotraukoje trūksta vienos moki čiasi kaip vienos šeimos nariai vaišes, muziką ir kitokią me
49 Conrt. CWrn, m
(ak) jai buvo įteiktas diplomas.
nės
Nuotr. J. Vysnionio ir nors trumpam laikui atsipa- ninę programą. Negalima

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

CHICAGOS ŽINIOS

JŪRATE IR KASTYTIS

