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" L K. B. Kronika" Nr. 32

Socializmas „garantuoja"
sąžinės laisvę
"Valstybe nesikiša į bažnyčios veiklą", tik siunčia KGB agentus į Kunigu seminariją,
ir juos pašalinus, verčia atgal priimti
KAS ir kt. kunigai. Nuo dabar Se istų poreikiai, o tikintiesiems tiek
minarijos vadovybė neturės tei- leidžiama kvėpuoti, kiek pa
1978 pradžioje rajoniniai laik tės be Ordinaru sutikimo paša saulio viešoji opinija kelia protes
raščiai perspausdino Religijų rei linti klieriką iš Seminarijos. Šis to balsą. "LKB Kronika" nuola
kalų tarybos įgaliotinio K. TU nutarimas bus naudingas tik tos susiduria su faktu, kad tose
MĖNO straipsnį "Socializmas KGB, nes kai valdžia norės pa Lietuvos vietose, iš kur žinios į
nepatenka,
garantuoja sąžinės laisvę". Sis K. šalinti gerą klieriką, Ordinarai "Kroniką" beveik
ateistai
siautėja
visu
smarkumu.
tylės,
kaip
tylėjo
D.
Šeštadieni,
TUMĖNO str. rodo, kad okupa
cinės valdžios politika Bažnyčios pašalinant P. RAZUKA ir V.
"Vaikai gali melstis, priimti
atžvilgiu iš esmės nepasikeitė. PUKA, o kai reikės iš Seminari
Bažnyčia ir tikintieji persekioja jos išvyti KGB agentus, atsiras pirmąją komuniją", —nurodo
mi — bet tik subtilesnėmis prie Ordinarų, kaip mons. C KRIVAI mos straipsnyje tikinčiųjų parei
monėmis, nors kai kur nevengia TIS, kurie užstos KGB kolabo gos, tuo tarpu tikintys vaikai
ma net grubaus teroro, ir visa rantus, o likusieji Ordinarai iš prievarta įrašinėjami į pionierius
tai bandoma pridengti gražiais baimės patylės, kaip tylėjo pas ir komjaunimą, išjuokiami už
taruoju metu.
bažnyčios lankymą ir net terori
žodžiais.
zuojami KGB pareigūnų (žr. šio Sopulingoji Motina — Pieta. Nežinomo lietuvių liaudies menininko dro
numerio
medžiagą). Tikintis mo žinys, Žemaitija
Religijų
reikalų
įgaliotinis
skel
K.TUMĖNAS rašo, kad "vals
kinys
jaučiasi
diskriminuojamas;
tybė nesikiša į bažnyčios kano bia, kad katalikų dvasininkija
ninę ir liturginę veiklą", o pats dalyvauja "kovos už taiką judė žeminamas ir ujamas — antra
Didįjį Šeštadienį (kovo 25) at jimuose". Tiesa, paskiri dvasinin eilis Tarybų Sąjungos pilietis.
važiavo į Kauno Kunigų semina ką— dalyvauja, bet jie neatsto
riją ir privertė Seminarijos vado vauja nei Lietuvos tikintiesiems, Religijų reikalų tarybos įgalio
vybę pašalinti du klierikus — nei kunigams, o paklusniai va tinis, turbūt norėdamas įrodyti,
P. RAZUKĄ ir V. PŪKĄ, nors žiuoja į Taikos kongresus, pasi kad "vaikai su tėvais gali lanky
Paliko toli savo tėviškės stotį,
jie nebuvo padarę jokio nusikal rašo atsišaukimus ar balsuoja, ti bažnyčią", per š.m. Velykas
Gimtinių lauką nematyti seniai,
timo. Vienintelė jų kaltė: V. PŪ kaip nurodo KGB. Lietuvos kata atvažiavo su šeima į Kauno ka
pfe turtų, ne laimės keliauja jieškoti
KAS paskolino P. RA2UKUI ra likai nori taikos, bet nelaisvės tedrą ir dalyvavo Prisikėlimo pa
LAetr&iširns žemės liūdni tremtiniai.
-**.
šomąją mašinėlę, o šis bandė pa pančių kratosi. Ar galima labiau maldose (žinoma, ne kaip mal
sidauginti
religinės literatūros. pažeminti tikintį žmogų, juo la dininkas, o kaip KGB dešinioji
Išdžiūvusios burnos ir užverktos akys,
KGB įžiūrėjo šiuose klierikuose biau dvasininką, iš kurio viskas ranka).
Ir kūdikių alkano klyksmo kančia...
potencialius savo priešus ir nu atimta, kuriam ant kaklo užneIr motinų širdys kraujuodamas plakės,
riama
virvė
ir
liepiama
"ginti
K.
TUMĖNAS
rašo,
kad
"ne
tarė išardyti Seminarijoje "anti
Ir geso gyvybės kovoj su mirčia.
taiką"?!
seniai nemažu tiražu išspausdin
tarybinius lizdus".
ta maldaknygė". Deja, retas ka
Iš kitos pusės KGB deda pa
Toli pasiliko tėvynės dirvonai,
talikas
ją
įsigijo.
Patys
saugumie
"Tarybų
valdžia
visu
rimtumu
stangas sugrąžinti į Seminariją
Sugriautų sodybų apleistos vietovės,
savo agentą, buvusį klieriką R. atsižvelgia į tikinčiųjų poreikius" čiai pripažįsta, kad maldaknygių
. Kur, "Stalino saulei" pašvietus raudonai,
JAKUTĮ. Ypač uoliai šiame rei — rašo toliau K TUMĖNAS, ku ir religinės literatūros žmonėms
Lietuvis neteko taikos ir gerovės.
kale KGB talkininkauja mons. C. ris yra geriausiai informuotas, trūksta, mat "stokojama popie
Plombuotų vagonų grotuoti langeliai,
KRIVAITIS, kun. A. GUTAUS kad tarybų valdžiai rūpi tik ate riaus ir lėšų".
Ir bado ir troškulio kupinos dienos...
Prašvito juk saulė ir tremtinio daliai
Pro šaltas, rasotas kalėjimo sienas...

Tremtiniai

Minint Liūdną Birželį

griežto režimo stovykloj ir penke
riems metams nutrėmimo. Gajaus
kas nuteistas vien dėl to, kad
Lietuvių tautos ryžtas atgauti laisvę ir nepriklausomybę rinko istorinę medžiagą apie lie
nepasikeitė
tuvių partizaninį judėjimą 1944-1951 metais. Lietuviškosios HelBirželio mėnesį lietuviai mini pasirodo septyni pogrindžio lei sinio grupės narys Viktoras Pet
dvi gedulingas sukaktis. Kai 1940 diniai. Nors engiama ir ersekio- kus taip pat laukia teismo, ir
lietuviškoji jam gresia ilga > įkalinimas.
birželio 15 naciai puolė Paryžių, jama, tebegyvuoja
Helsinkio
grupė.
Itin
ryškus
yra
Stalino-Hitlerio sandėrininkai So
Per 38 sov etų okupacijos me
vietų Sąjunga, įsiveržusi į Lietu tautinio išdidumo jausmas, kurį' tus totalitarizmas Lietuvoj iš es
vą, užslopino jos laisvę ir nepri- jpastebėjo Paryžiaus dienraščio Le mės nepasikeitė, bet taip pat ne
klausomybę. Po metų, 1941 bir-i Monde bendradarbis, 1978 me pasikeitė ir lietuvių tautos ryž
želio 14-20, per sovietinį masi-j tais lankęsis Lietuvoj. Vakarų tas atgauti laisvę ir nepriklauso
nį terorą Lietuvoj žuvo apie žurnalistai, rašydami apie disi mybę.
5,000 gyventojų ir 35,000 vyrų, dentų judėjimą Sovietų Sąjungoj,
Vyriausias Lietuvos
moterų bei vaikų buvo išvežta į dažnai mini ribotą aktyvistų skai
Išlaisvinimo Komitetas
Gulago 'salyną. Šią deportaciją čių ir rusų masių abuojumą. Vi
iki 1952 metų sekė kitos —iš sai kitaip yra Lietuvoj, kur tau
viso palietusios apie 400,000 as tiniai ir elginiai aktyvistai ran
menų. Daugelį išvežtųjų pakirto da galingą atramą plačiausiuose
nežmoniškos sąlygos: šaltis, li gyventojų sluoksniuose. Paradok
gos ir badas vergų stovyklose. sine prasme, kaip tik partijos na
Abi birželinės gedulo sukaktys riai ir jų kolaborantai turėtų bū
yra glaudžiai viena su kita su ti vadinami disidentais, nes jie ei
sijusios —antroji yra pirmosios na prieš visuotinio nusistatymo
neišvengiama išdava. Lietuvai srovę.
primesta komunistinė sistema at Nors Stalino laikų masiniai
nešė tautai didžiąją kančią — išvežimai jau nebevykdomi, Brež
genocidą.
nevas tebetęsia, kad ir mažesniu
Jau 38 metai, kai Lietuvą
gniaužia sovietinė okupacija, bet
Lietuva yra tautinio susipratimo
pavyzdys, ir lietuvių pasiryžimas
būti laisvais ir nepriklausomais
yra hepalūžęs.
Lietuvių ryžtinga laikysena
prieš svetimųjų jungą ir atgy
venusią totalitarinę santvarką
sovietinėje imperijoje yra dauge
liu atžvilgiu išskirtinė. Paskuti
nėmis žiniomis, Lietuvoj nuolat
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mastu, Gulago salyno politiką.
Lietuviai, perėję sovietinio teis
mo komediją, tebesiunčiami į dar
bo stovyklas vien tik už tai, kad
nori praktiškai vykdyti žodžio ir
minties laisvę, kuri jiems yra so
vietų konstitucijos
garantuota.
Ankstesnis teroras tebetęsiamas.
Paskutinioji jo auka yra Balys
Gajauskas, anksčiau iškalėjęs 25
metus Gulago salyne, o 1978 me
tais vėl nuteistas dešimčiai metų

Toli siaudžia tėviškės girios ir lankos —
Ir laimė ir džiaugsmas toli pasiliko.
Tik tvankūs vagonai riedėdami trankos
l "plačią tėvynę" raudono grobiko.
Kada bus kelionės kentėjimų galas,
Nuvargusios akys j&velgt neįmano:
Ledinis Altajus, laukinis Uralas
Ar nusiaubtos stepės rūstaus Kazachstano.
Aptemo jų žvilgsnis nuo tvaiko ir Ūko,
Aplink tuštuma ir beribė nakūs.
Susidrumstė siela, ir mintys nutrūko,
Ir šaltą dvelkimą pajuto širdis.

mt vi. 20.
V.

Mykolaitis-Putinas

Laidotuvės Sibire, Tomsko miškuose. Laidojama 82 metų senutė, išvežta 1941 birfelio 14
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Sovietų kaltinimas

Kaip išmaitinti

Maskva. — Sovietų "Izvestija"
parašė, kad Amerikos ambasado
je dirbusi, ėjusi vicekonsulo parei
gas Martha feterson, anksčiau
negu ji buvo išvaryta, buvo da
vusi vienam rusų šnipui nuodų,
kad tas juos panaudotų nužudy
ti nekaltą pilietį, atsisakiusi bū
ti šnipu. Laikraščio žodžiais, ji
buvusi CIA agentė ir Maskvoje
po tiltu padėjo nuodų, pinigų,
aukso ir foto kamerą. Ambasadai
prašant nedaryti viešo skandalo,
ji buvo išsiųsta "patylomis". So
vietai apie tai nekalbėjo ir tylė
jo, kol Amerika laikėsi tylos, bet
kai buvo paskelbta apie sovietų
mikrofonus ambasadoje (laikraš
tis sako "nepagrįstus kaltini
mus") , tai to apie Mrs. Peterson
negali laikyti paslapty ir Mask

žmoniją

va.

Pavojinga audra

Meksikos Miestas. — 36-šių
kraštų žemės ūkio oficialūs asme
nys dvi dienas diskutavo žmoni
jos maitinimo problemas. Ameri
kai atstovavo žemės ūkio sekre
torius Bob Bergland. Jieškoma
geriausių priemonių paskirstyti ir
pristatyti maisto ten, kur jo la
biausiai trūksta. Vienas trečdalis
vaikų pasauly miršta badu nesu
laukę penkerių metų.

Gavo pinigus,
bet nužudė
Bogota, — Prieš mėnesį buvo
pagrobtas turtingo Kolumbijco
galvijų augintojo Ceballos 18 me
tų amžiaus sūnus Ruben. Grobi
kai, Revoliucinės armijos pajėgos,
iš tėvo išreikalavo 55,000 dole
rių, bet sūnus buvo vistiek nu
žudytas, jo lavonas rastas prie
kelio. Policija mano, kad grobi
kai jį nušovė dėl to, kad pini
gai, kuriuos jie gavo, buvo nežy
miai paženklinti, ir tai pastebė
jo.

Montreal. — Quebeco provinci
joj, 350 mylių nuo Montrealio,
grupė mokyklą baigusių berniu
kų iš Toronto su keturiais mo
kytojais visą savaitę plaukiojo
ežerais, kai didelė audra su per
kūnija vieną laivelį apvertė, ap
vertė ir antrą bei trečią, atsku
L. Amerikai geriau
bėjusius į ipagalbą. Nuskendo 12
berniukų nuo 12 iki 17 metų ir
vienas mokytojas, nežiūrint, kad
Washingtonas.
— Lotynų
visi turėjo gelbėjimosi liemenes. Amerikos kariniai vadai nesijau
VVashmgtDnas. — ABC News dina dėl Kubos kareivių buvimo
ir Harris biuro žiniomis, didesnė Afrikoje. Jie tam turi priežasčių:
pusė amerikiečių, 53 proc., pri juo daugiau kubiečių Afrikoj,
taria, kad į Afriką būtų siunčia tuo mažiau pavojaus kaimynimi Amerikos kariniai patarėjai. i nėms šalims ("U.S.Nests"}.

Vyskupas Pranas Ramanauskas, kun. T. Jokubauskas, kun. Rasimas ir
kiti neatpažinti kunigai Sibire apie 1950 metus

Kas gali, tas bėga
Berlynas. —Rytų Vokietijos
pasienio sargybinis, pilnai uni
formuotas, naktį, nutaikęs progą
perl*po Berlyno gėdos sieną ir at
sidūrė Vakarų Berlyne.
Beirutas. — Izraelio daliniai
pasitraukė iš pietinio Libano. Po
zicijas perleido dešiniesiems liba
niečiams. Laikė okupavę tris mė
nesius.
Hanojus. — Vietnamo radijas
sako, kad Kinija atsisakė su juo
šnekėtis ir derybų keliu sutvarky
ti visus nesklandumus.

"Birželio 1Ą diena skausmin
gai ir neišdildomai įsirėžė į mū
sų atmintį Jos daugiausia pa
būgę atsidūrėm vakaruose. Tu
rėtume jaustis laimingi, kad ji
nepasikartoja mūsų akyse ir su
mumis. Bet laimingi būti nega
lime, kada Žinome, jog likusieji
tėvynėje jau pergyveno 7-8
tokias ir dar žiauresnes depor
tacijų bangas.
"Per daug baisu įsivaizduoti
nelaimę deportuoto žmogaus —
šeimos išardymą, greitesnį ar
lėtesnį naikinimą Sibiro šalty,
dūcy, paniekinime. Nemažiau
įiaubinga iš perspektyvos ma
tyti tautos deportavimą ir nai
kinimo eigą".
Prof. Juozas Brazaitis

Gibraltaras. — Esant dideliam
rūkui, Gibraltaro sąsiaury susi
dūrė Amerikos laivas su grūdais
KALENDORIUS
su Alžarijos prekiniu laivų, ir žu
vo du, sužeistų buvo trys ameri
Birželio 14: Vitas, Leonidą,
kiečiai.
Butrimas, Alka.
Birželio 15: Modestas, Jolanta,
Tokijo. — 2emės drebėjimas Tanvilas, Barinta.
su centru po vandeniu, netoli
Saulė teka 5:15, leidžias 8:26.
centrinės ir šiaurinės Japonijos
ORAS
smarkiai supurtė apylinkes, žuvo
i 21, sužiesta 340 asmenų, sugriu- Saulėta, kiek šilčiau, apie 75
laipsniai.
I vo 140 namų.

DRAUGAS, trečiadienis, 1978 m. birželio mėn. 14 d.
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LS BROLIJOS TS
VADOVŲ SĄSKRYDIS

pastovyklėje.
Šiuo metu nežinome, kokie va
dovai galės būti atleisti nuo sto
vyklinio mokesčio, bet tuntai ra
ginami sumokėti ypač siunčiamų
vienetų vadovų stovyklini mo
kesti.

lauš, kur —Brolijoje ar Bend
rijoje, vienetas ir vietovė. Lapai su
atitinkamu reg. mokesčiu siun
čiami iki birželio 1 d. TS iždinin
kui s Alg. Glodui, 15 Ayrsh're
Rd., Worcester, Mass. 01604. Če
kius rašyti: Lithuanian Scouts Associatiori, Inc.
Registruotis reikia visiems va
dovams asmeniškai ar per viene
tus, o skautams per savo vieneto
vadovus.
Vėliausi
pasikeitimai T. S.
Brolijos stovyklos vadovybėje
(palyg. su įsakymu Nr. 4 1 ) :
v. s R Račiūnas — skautinin
kų pastovyklės vkš-kas;
ps. R Strikas — prityr. skautų
LS Seserijoe vadovių suvažiavimo Toronte šv. Mišių metu Seserijos
pastovyklės virš-kas;
auką iš ją atnešusių paukštyčių priima kunigai Simanavičius ir SauNuotr. Dapkaus
ps. P. Salčiūnas —stovyklos ko laitis
mendantas.

Birželio 3 - 4 d. d. Hartforde,
Cortn. jvyko LS Brolijos Tautinės
stovyklos vadovų sąskrydis. D a 
lyvavo devyniolika asmenų —
TS pareigūnų. Iš Chicagos buvo
Brolijos stovyklos visose pastonuvykęs LS Brolijos Vyriausias
vyklėse bus reikalaujama laikytis
skautininkas s. Sigitas Miknaitis,
skautiškos tvarkos ir drausmės.
VSP ps. Romas Rupinskas, ps. Rai
Primenu, kad svaiginami gėri
mundas Striias, ps. Petras Salmai, vaistai ir pan. neleidžiami
čiūnas, s. Romas Račiūnas, s. Juo
skautiškose stovyklose.
Prašau
zas Salaūnas, s. Liudas Rama
perspėti, visus savo vienetų sto
nauskas ir Algis Venckus. Sąskry
vyklautojus, kad Brolijos stovyk
di globojo Atlanto rajono vadei
los vadovybė nedarys jokių nuo
va s Juozas Raškys, talkinant ra
laidu, įvykus nusikaltimui šioje
jono ir vietovės vadovams.
srityje. Brolijos stovykla suskirsty
Šeštadienio ryte posėdžiai Lie ta į žemiau apibūdintas pasto
tuvių Piliečių klubo namuose vyklės:
prasidėjo 9 vai. Po trumpo atida
rymo pranešimus, bendrų pro
Vilniaus pastovyklė, kurioje stogramų bei pasiruošimų stovyk stovyklaus Atlanto rajono viene
lai reikalu, padarė VSP ps. R. Ru t ų vilkiukai ir tėvų atvežti jaun.
pinskas ir Brolijos stovyklos ūkio skautai iš kitų rajonų. Pastovyklės
reikalų vedėjas s. J. Raškys. Pa- vadi j a stovyklaus šiame rajone
stovyklių viršininkai apibūdino pagal reikalaujamą tvarką.
savo vadijas ir pateikė planus.
Skautų pastovyklėje stovyklaus
LSB vyriausias skautininkas s. Si
skautai
ir draugovių vadijos bei
gitas Miknaitis savo pranešimu
pastovyklės
vadovybė.
supažindino dalyvius su gegužės
mėn. pabaigoje Bostone įvykusiu
Prityrusių skautų
ipastovykLSS vadovybės suvažiavimu T S lėje stovyklaus 14 m. skautai (da
reikalu.
vę prityrusio skauto įžodį) kr
Po pietų visi sąskrydžio daly draugovių bei pastovyklės vado
viai nuvyko apžiūrėti Vl-sios vybės.
Tautinžs stovyklos stovyklavietę,
Atkreiptinas tuntininkų dėme
Treasure Valley, Paxton, Mass.
sys, kad dabartinėmis sąlygomis
Apžiūrėjus stovyklaviete buvo pa
kiekvienas 14 m. skautas, leidus
rinkta vieta Brolijos stovyklai ir
tuntininkui ar vietovės vadovui,
numatyta vieta suskirstyta į pa
gali duoti prityrusio skauto įžodį.
stovyklės. Trumpai pasikalbėta su
stovyklavietę lankiusia LSS Tary
bos pirmininke v. s. L. Milukrene,
v. s. P. Moliu.
Grįžus į klubo patalpas, po
vakarienės vėl buvo tęsiami posė
džiai, aptariant įvairius klausi
mus iškilusius apžiūrėjus stovyk
lavietę.

s. fil. S. Miknaitis
LSB Vyriausias Skautininkas
SKAUTŲ DĖMESIUI

6-ji Tautinė stovykla Ameri
kos žemyne įvyks rugpjūčio m ė n .
13 —26 d. d. Treasure Valley
stovyklavietėje, Paxton, Mass. Or
ganizavimo darbai buvo pradėti
jau praeitais metais, Brolijos sto
vyklos vadi ja paskelbtu V. S. įsa
kytmu Nr. 41. Pastovyklių virši
ninkai jau sudarė savo vadijas ir
programas. Brolijos bendrų pro
gramų projektai jau siuntinėja
mi vadovų žiniai bei siūlymams.
Iš vietovių vykstančius skau
tus į 6-ją Tautinę stovyklą rei
kia suorganizuoti stovyklinėmis
draugovėmis, skiltimis ir paskirti
atitinkamo amžiaus vadovus. Vie
netai bus paskirti į skautų, pri
tyrusių skautų ir t. t. pastovyk
lės. Atvykstančius skilties didu
mo vienetus ar pavienius skautus,
prityr. skautus savose pastovyklėse viršininkai skirs į stovykloje su
daromas draugoves rr tokiems vie
netams pastovyklių viršininkai
paskirs draugininką. Kiekvienos
vietovės stovyklinį vienetą priva
lo lydėti suaugęs vadovas, kuris
bus visą laiką atsakingas už savo
skautus. Jis galės stovyklauti Bro
lijos vadovybės bei skautininkų

VVorcester, Mass.

Lituanicos tunto skautų (išLIETUVIŲ PILIEČIŲ
kyrus vilkiukus), naktinė iškyla
KLUBO
PARENGIMAI
į Yorkville, Illinois įvyks birželio
24 — 25 d. Visi raginami iš anks
Birželio 17 d., šeštadienį, 6
to ruoštas ir iškyloje būtinai da
valandą vakare, Lietuvių Pilie
lyvauti. Daugiau žinių sekančio
čių klubas, 67 Vemon Street,
je "Skautybės kelio" laidoje.
Worcester, Mass., ruošia 75 me
tų klubo įsteigimo paminėjimą
SUTVARKYKIME
su šokiais ir vakariene. Įėjimo kai
STOVYKLINE REGISTRACIJĄ
na 5 dol. Bilietus prašom įsigyti
Visi Lituanicos tunto vilkiukai, klube iki birželio 14 d.
Taip pat Lietuvių Piliečių klu
bebrai ir skautai, kurie šią vasarą
bas
ruošia kieme gegužinę rugstovyklaus Rako stovyklavietėje
piūčio
6 dieną, sekmadienį, 12
įvyksiančioje "Gedimino Pilies"
stovykloje, yra raginami neatidė valandą (67 Vemon Street, VVor
liojant sutvarkyti registraciją. cester, Mass.)
Stovyklinis mokestis ir registraci
Birželio 18 dieną po pietų Mai
jos lapai siunčiami stovyklos vir
ronio Parke bus minėjimas Bir
šininkui j. ps. Kaziui Mieceviželio tagiškųjų išvežimų iš Lie
čiui, 6333 So. Campbell, Chicago, UI., 60629. Informacijai tel. tuvos
Tame minėjime, apie dabarti
RE 72- 5408 (po 6 vai. vak.)
nės
Lietuvos padėtį, žadėjo pada
Registracija prie išvykstančiŲ au
tobusu nebus priimama. Mokes ryti pranešimą Arūnas Grigalaustis ir registracija priimama iki kas, kuris su savo mamytė 1978
birželio 17 d.

Sekmadienio rytą
numatytą
programą teko pakeisti, čikagiečiams dėl tolimos kelionės nebe
galint ilgiau liktis Hartforde.
Sąskrydis vyko tikrai darbingo
je nuotaikoje. Buvo aptarti įvai
rūs svarbūs klausimai, ir apžiūrė
jus stovyklą, bei pasiskirsčius pastovyklėmis, padaryta konkreti
pradžia tolimesniems pasiruoši
mo darbams. Taip pat labai nau Fil. Liūtas Grinius skaito paskaitą
dinga buvo susitikti ir asmeniškai Vydono Fondo 25-hį metų sukaksusipažinti būsimos stovyklos va ruviniame minėjime
Nuotr. J. Tamulaičio
dovams.
TAUTINĖS STOVYKLOS
INFORMACIJA
LS BROLIJAI

Mūsų kolonijose

Raginu vadovus pravesti prityru
sių skautų įžodžius pagal nuo
status, kad atitinkamo amžiaus
skautai galėtų stovyklauti prity
rusių skautų pastovyklėje.
Jūrų skautų pastovyklėje sto
vyklaus jūrų jauniai, jūrų skau
tai ir laivų bei pastovyklės vado
vybė.
Sk. vyčių pastovyklėje — sk.
vyčiai ir pastovyklės vadovybė.
Skautininkų pastovyklėje sto
vyklaus kiti Brolijos stovyklos va
dovai, skautininkai ir LSB svečiai.
Palapinių, virtuvės indų, viri
m o tvarkos, statybos medžiagos,
įrankių gavimo ir t. t. informa
ciją prisiųsiu Jums, kai tik gau
siu iš LSS stovyklos vadovybės.
Prašau klausti, kas jums yra ne
aišku: galima kreiptis į Brolijos
pastovyklių viršininkus, o bend
rais reikalais į Brolijos stovyklos
viršininką.

m. kovo mėnesyje, atvyko iš Lie
tuvos, nuolatiniam apsigyvenimui
pas savo tėvelį Povilą Grigalauską.
Antanas Bušmanas

— Šiandien pigiau kaip prieš
25 metus.
Šiandien
grynais
doleriais maistas kainuoja ma
žiau, nekaip prieš 25 metus.
Tatai teigia, kaip "N. Er.ąuirer" (1978. V. 2) rašo, Georgia
universiteto žemės ūkio kolegi
ja. Jeigu imsi algų pakėlimo
vidurkį ir tą patį pakilimo nuo
šimtį taikysi 1950 metų kai
noms, tai šiandien
jautienos
svaras kainuotų 3 dol., o mal
tinio ar viščiuko svaras — dau
giau kaip 2 dol. Už pieno kvor
tą reikėtų mokėti 2.80 dol., o už
tuziną kiaušinių — 2 dol.

SOPHIE

BARČUS

RADIO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos iš WOPA
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 —
3:30 vaL popie\ — Šeštadienį ir
sekmad. nuo 8:30 iki 9-3o v. ryto,
Telef. 434-2413
1480 A. 9L
rio iškylas. Pirmoji iškyla įvyko
SESĖS SKAUTIN1NKĖS!
7159 S. MAPLEWOOI> AVE.
prieš kelias savaites, kai. 14 mer
CHICAGO, ILL. 60629
Pranešama, kad ypatinga Chi gaičių su vadove Daiva Ilginytė
cagos skautininkių draugovės su nuvyko arkliais pajodinėti. Tai
eiga įvyks penktadienį, birželio buvo smagi iškyla, po kurios mer "MtntiMitiiMiititiMMitittnttiiniinuiM
Puiki dovana — bet kuria
23 d. 7:30 vai. vak. Sueigos vieta gaitės grįžo linksmai nusiteiku
p*oga!
sios,
nors,
kai
kuriam
jodinėjimo
bus paskelbta sekančioje "Skauty
bės Kelio" laidoje. Visos sesės yra malonumai greit pavirto kojų
Popular lithuanian
kviečiamos iš anksto skirti šį va skausmu.
Antra iškyla įvyko birželio 4 d.
karą pabendrauti savo tarpe pas
kutinėje priešatostoginėje sueigo Devynios mergaitės ir dvi vado
vės rytą išvažiavo į Indiana DuSuredagavo
je.
nes State Parką.Pirmiausia skau
Juozapirra Danžvardieoe
tės ėjo paežere keletą mylių ir
JŪRŲ SKAUTŲ-ČIU
surado reikalingus daiktus "pa PATIKSLINTA IR PAGRASINI ,
LAIDA
DĖMESIUI
stabumo"' žaidimui. Pasiekusios
diott. dienom Draugo apausiuv?
valgiui ruošti pasirinktą vietą,
Visi Lituanicos ir Nerijos tuntų mergaitės pačios pasiruošė pir išleido septintą laidą šios puplia
jūrų skautai-tės, bebrai ir udry- mus skautiškus pietus, būtent, rios virimo knygos. J. Daužvaidie
tės, jūrų budžiai ir gintarės, jū "snish-kebabs" ir "bananų lai aė vėl patikslino ir pagražino ftia
laida naujais paruošimais
rų skautininkai-kės, tėveliai ir velius". Visos prisidėjo valgį pa
Tai geriausia dovana aaujon
mainytės yra kviečiami dalyvau ruošti ir skaniai pavalgė.
žmonom ar marčiom. Daugelis ap
ti bendroje išvykoje, kuri įvyks
dovanoja kitataučius supažindin
Tada
išvyko
antram
žygiui
darni juos su lietuvišku maistu u
teinantį sekmadienį, birželio 18 d.
miško
takeliais.
Nors
uodai
la
virimo. 81 knyga yra sukėlusi la
netoli Elgin esančiame Tytell Big
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
bai
puolė
skautes,
bet
visoms
pa
Timber Camp. Važiuojama 90
tataučių darbo vietose fa- organizs
keliu link Elgin. Privažiavus Ty sisekė pereiti * mišką ir pelkyną, cijoee.
reli road pasukti į kairę (į pietus). 'pasiekti aukštas smėlio kopas
Knyga yra labai gražiai prtfita n
Važiuoti Tyreli Rd. iki nurodytos ir ežerą. Šičia jau visos maudėsi su spalvotomis iliustracl *xmis L*
vietos. Renkasi 1 vai. p. p. Numa atsigaivinti. Laikas greit bėgo ir bai patogi vartojimui
| sesės turėjo greit pasigaminti
USrieakvMte pasta
tyti žaidimai, taip pat sportas —
0RAU6AS, Knyga skyrta*
antrus pietus. Sočiai pavalgiusios,
kvadratas, tinklinis, tenisas ir Į
4548 West 6Srd Street
skautės turėjo ruoštis kelionei į
maudymasis baseine.
Pasiimti
Cnkago, nHnobi 60629
namus Atrodo, kad visos grįžo pa
maudymosi kostiumus. Norį žais
Kaina $4.00. Pridėkite 30 centu*
tenkintos įdomiai praleista diena.
ti tenisą atsiveža teniso raketes ir
oošto išlaidoms Dlinois gyvento
sviedinukus. Visi kviečiami. Bus
v. si. Birutė Tamulynaitė M pridėkite 30 centu mokesčiaim
malonu pabendrauti pavasario
Neringos dr-vės dr-kė iiiuiiiiiiiniiiiininHiiiiitiiiiiiiiiiiiiitiiii'
gamtoje. Išvykai kviečia dff. Al
SMHH
gis ir Vilija Pauliai. Jei tą dieną
lytų, išvyka bus atidėta vėlesnei
datai.

RECIPES

AUTOMOBILIU TAISYMAS

NERIJOS T U N T O DĖMESIUI

Visos sesės užsiregistravusios
dalyvauti Rako stovyklavietėje lie
pos 8 —22 d. vykstančioje sto
vykloje, prašomos iki birželio 18
baigti susitvarkyti
registracijos
•reikalus — anketos ir mokestis
siunčiami j. s. Ir. Regienei 2652
W. 65th Street, Chicago, UI.,
Stovyklos mokestis
Pirmijos 60629. Tel. 476 — 7089. Mokesčio
nustatytas 105 dol. už visą laiką Čekiai rašomi Nerijos tunto var
ir 55 dol. už vieną savaitę. Regis d u
truojantis įmokama 20 dol. (arba
10 dol. kurie stovyklaus vieną sa
NERINGOS DRAUGOVĖS
vaitę). Registracijos lapai viene
IŠKYLOS
tams jau pasiųsti. Kas formų nė
ra gavęs, registruojantis suteikia
Aušros Vartų tunto Neringos
mos šios žinios: laipsnis, vardas draugovė, baigusi šių metų skau
— pavardė, kiek ir kada stovyk- tiškus darbus, turėjo dvi pavasa

Padangos. Priekinių ratų reguliavimas
ir balansavimas. Stabdžiai. Duslintu
vai. Išmetamieji vamzdžiai ir kiti pa
taisymai. FLRESTONE TIRES. Wheel
alignment and balancing. Brakes.
Shock abeorbers. Mufflere and prpes.
Tone-Upe. Lubrication. Change of ofi
and FUters.

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE
2423 West 59tN Street — Tel. 6R 6-7777
Veikla nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro.
Seėtadiei lais nuo 7:00 v a i ryto iki 4 vaL popiet
ftventadieniajft uždaryta, — Sav MIKAS CESAS

THE LTTIiUANIAN WORL»-WIDE DAILY
Secood ciass postage paid at Chicago. 111. Publisbed dairy
except Sundays, Legal HoikJays, days after Christmas
and Easter by the Lithuanian Cathobc Press SocietySubscripbon Ratas $33.00 — Chicago, Cook County
Dlinois and Canada. Elsewtaere in the U.S.A. $31.00. Foreign
countries $34.00.
Pašto Klaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kviekyieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
DRAUGO prenumerata mokama ii anksto
metams 6 mėn. 3 meh.
Chicago ir Cook apskr. $33.00 $19.00 $15.00
13.00
18.00
Kitur JA.V
31.00
15.00
19.00
Kanadoje
(U. S.) 33.00
15.00
20.00
Užsienyje
34.00
9.00
15,00
Savaitinis
25.00
• Administracija dirba kas- f • Redakcija straipsnius taiso sadien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- r vo nuožiūra. Nesunaudotų straipsdieniais nuo 8:30 iki 12:00. \ nių nesaugo. Juos gražina tik iš
• Redakcija dirba kasdien ?; anksto susitarus. Redakcija už
8:30 — 4:00, šeštadieniais "j skelbimų turinį neatsako. Skel^ bimų kainos prisiunčiamos gavus
8:30 — 12:00.
C prašymą.

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija Ir motery Ugos
Ginekologinė' Chirurgija.

6449 So. Pateški Rd. (Cravrford
Medical Building) Tel. LU 5-6446
Jei neatsiliepia skambint 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą.

DR. V L BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

TeL ofiso ir boto: OLympie 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 30th A ve.. Cicero
Kasdien 1-3 vai. Ir 6-8 vai. vak..
išskyrus trečiadienius.
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet.

TeL REliance 5-1811

DR. WAL£R J. KIRSTUK

Mar^uette Medical Center
Lietuvis gydytojas)
S132 So. Kedzie Avenue.
S925 Weat 59th Street
Vai.: pirmad.. antrad ir ketvirtad. VaL: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir
6 iki 7:30 vai. vakaro.
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir t-8
Šeštad. nuo 1 iki S vai.
vaL vak.
Treč. ir šest*d. uždaryta.
Pagal susitarimą.
Ofiso telef. \VA 5-2670.
Rezid. tel. WAlbroo& 5-3048.
DR. IRENA KURAS

TeL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233

GYDYTOJA IR CHTRURGfi

K r DIK M IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTO
DR. PETER T. BRAZIS
MEDICAL B l ELDING
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
7156 South \SeStern Avenue.
2434 West 71st Street
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto
Iki 1 vai. popiet.
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt
1:00 - 5:00 vai. popiet, treč. Ir Sešt. Ofs. teL RE 7-1168, rez. 239-2919
tik susitarus.

Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9661

Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS

DR. J. MEŠKAUSKAS

GALVOS LR STUBURO UGOS
2858 West 6Srd Street
Chicago, Illinois 60629

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street
71-os ir Campbell Ave. kamp.

TeL — 476-3409

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.

Valandos pagal susitarimą

OPTICA L

STUDIO

OPTOMETRISTAS
2709 West 51st Street
TeL — GR 6-2400

VIOLETA KAROSAITfi
7051 So. Washtenavf — Tel. 778-G7S6
Pritaikomi akiniai pagal gydytojų
receptus.
Didelis akinių renių pasirinkimą*.
Vai.: pirm., antr.. p e n k t 10-5:»0.
Ketv. 1-8 v. vak. Seftt 10-4 v. p. p.
Trečiadieniai* uždaryta.

Vai.: pagal susitarimą: pirmad. Ir
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. ir penkt
10-4; šeštad. 10-3 vai.

Telef. — 282- 4356

Dr. Ant Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND L CIARA

Otk. Iri. 735-4477; Rez. 246-2839

DR. L DECKYS
GYDYTOJA LR CHLRURGfi
Specialybe — Nervą ir
Emocines Ilgos.

CRAWFORD MEDICAL BLDG.
6449 So. Polasfd Road

DR. A. B. GLEVECKAS

DR. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS — CHLKUTCGUA
Ofisai:
111 NO. VPABASH AVE.
4200 NO. CENTRAIi AVE.
Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis.

Pritaiko akinius Ir

"Contact lensetf*
GYDYTOJAS Et CHTRURGAS
2618 W. 71st St. — TeL 737-5149
Tel. — BE 3-5893
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tre*.
Specialybė Akių ligos
DR. LEONAS SEIBUTIS
3907 West lOSrd Street
INKSTŲ, PŪSLfiS IR
Valandos pagal susitarimą
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W. 6Srd Street
Ofiso teL — PR 8-2220
VaL antrad. nuo 1-4 popiet
DR. JANINA JAKŠEVI6IUS
ir ketv. nuo 5-7 vakare
JOK S A
Ofiso teL 776-2880, rezid. 448-5545
VAIKŲ
LIGOS
2656 West 63rd Street
DR. J. J. SIMONAITIS
Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt.
OY D Y T O l A S
nuo 12 Iki 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai.
Adresas 4255 W. 63 rd Street
vak. šeotad. nuo 1 tkl 4 vai.

Of*. PO 7-6000

Bes. OA 3-7278

Ofiso telef. R E 5-4410
Rezidencijos telef. G R 6-0617

DR. A. JENKINS

Ofiso vaL; pirmad. ir ketvirtad.
nuo 1:00 Ugi 3:00 vaL popiet

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso teL HE 4-2123. Vamq GI S-S1SS

S844 West6Srd Street

DR. V. TUMAS0NIS

Valandos pagal susitarimą

CHIRURGA8
2454 West 71st Street

DR. K. A. JUČAS
DERMATOLOGIJA
CHIRURGIJA
5214 No. Westeni Avetrae
1002 No. Westem Avenue
TeL atsakoma 12 valandų
489-4441 — 561-4605
įstaigos ir buto teL 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
BENDROJI MEDICINA
1407 So.49th Court, Cicero. 111.
Kasdien 10-12 ir 4-7
Oskyrus treč ir seStad

Vai.: pirm., antrad-, ketv. Ir penktad
2-5 ir 6-7 — UI anksto susitarus.

TeL ofiso PR 6-6446

F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3107 West 71st Street
Valandos: 1-6 vai. popiet.
Treč. ir sektad. pagal susitarimą.

Ofs. teL 586-8166: namu 381-377?

DR. PETRAS ŽU0BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
62S4 So. Narragaasett Avenue
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt
3-7; šeštadieniais pagal susitarimą

Perskaitę "Draugą", duokite jį kitiems.

Tautos kančių dešimtmečiuose

STIPRYBES ŠALTINIS - KRISTAUS KRYŽIUS

1940 M. BIRŽELIO PENKIOLIKTOJI
Varėna, Il-a, Vilniaus kraštas

Lietuvos pogrindžio spauda vertė visas lentynas ir sandėliu("Aušra" Nr. 1 0 , 4 4 - 4 6 pusi.) ką. Suradę "Aušros" Nr. 9. labai
Išaušo gražus, saulėtas Šešta rodė vienmarškinis sargybos vir- bet mūsų niekas neįspėjo koks dinurodo, kad Vakarų kraštams apsidžiaugė. Dar daugiau jiems dienio rytas. Kažkur toli, už šininkas. Barauskas, dar neseniai delis pavojus atslenka. Jei tankai
pasirašiusius su Sovietais Hel- buvo džiaugsmo, kai rado devy- Mergežerio kaimo, tekanti saulė grįžęs iš naktinio sargybų patik būtų mus radę su šautuvais
sinkio susitarimą ir 34 valsty- nis egzempliorius 20 puslapių pro medžių šakas kaišiojo savo rinimo.
rankose, aišku, kad nei vienas
bėms pasižadėjus nesikišti į ki- perrašytos "Aušros" Nr. 9". Vie auksinius spindulius, žadėdama
Vienas karys (gal būt vadova nebūtume grįžę namo. Tik šau
tos, taigi ir Sovietų, vidaus reika- nas saugumietis bandęs Vitkū- dar vieną karštą ir sakais kve vęs žmogžudžių gaujai) su auto lė T , budėjusi valsčiaus savival
lus, prieš lietuvius nukreiptas re- naitę užverbuoti saugumo agen- piančią dieną. Varėnos II-os mies matu rankose prišokęs prie durų dybes raštinėje prie telefono, su
žimas buvo smarkiai pagriežtin- te, tačiau suimtoji atsakiusi, kad telis įsikūręs prie Vilniaus —Gar paklausė Barauską: "Pocicijant?". žinojusi kas vyksta, sėdo ant dvi
tas. Šiuo reikalu išleista naujų ji nebijanti kalėjimo: "Jei būda- dino geležinkelio, lakių smėlynų Šiam atsakius "Taip", atsukęs į račio ir atvažiavusi įspėjo, kad išinstrukcijų, iš kurių vieną jų ma kalėjime savo kančia bent ir žalių pušynų platybėse. Medi galvą automatą paspaudė. Ba siskustytume.
"Aušra" pateikia ištisai, uždeda- Vieną sielą laimėsiu, tai tikrai nės bažnytėlės skardus varpo ai rauskui sukritus, dar su durtuvu
Tą porą kilometrų į Varėną
ma antraštę "Nutarimas Helsin- būsiu laiminga". M. Vitkūnaitės das nesulaikomai plaukė per šilų dūrė į galvą. Žmogžudžių banda, parbėgome tekini. Saulių rinkti
kio dvasioje".
tardymas esąs tęsiamas.
platybes. Keletas pamaldžių mo vis dar Šaudydama, pasitraukė nėje registruotus šautuvus sukroTai "Lietuvos TSR Kultūros Kratų metu nukentėjęs kunigų terėlių, kaukšėdamos mediniais Ūlos upės į mišką, kur matėsi vėm į sandėlį, o keletą neregis
ministerijos kolegijos nutarimas" seminarijos klierikas Petras Ra- šaligatviais, skubėjo į Dievo pa užmaskuotos kariškos mašinos - truotų mudu su būrio vadu paNr. 83, išleistas Vilniuje, "Dėl Žukas. Kratos metu pas jį bu- stogę išprašyti sau ir visam Lie stovykla. Barausko lavonas buvo nardinom į kanalizacijos šu
kultūros ir meno įstaigų darbuo- vęs rastas pogrindžio leidinio tuvos kraštui dangiškos globos. perneštas į kluoną, kur apskri linius.
Mano žmona nieko nežinoda
tojų politinio budrumo ir valsty- "Rūpintojėlio" Nr. 3 ir to paties
Tą rytą visame miestelyje vieš ties gydytojas su felčeriu da
ma apie vykstančią invaziją nu
binės
drausmės
stiprinimo", leidinio mašinėle rašyti dar patavo nuostabi ramybė — gied rė skrodimą.
Prie sienos buvo pasiųstas po stebusi klausė: "Vyrai, kodėl neSlaptas. Išleistas 120 egz. tiražu, neišskirstyti 7 egzemplioriai, ra- ra prieš audrą. Staiga, lyg žaibas,
*
šomojo popieriaus keli pokai, miestelį perskrodė žinia: Lietu licininkas su balta vėliava iš vykstant gesinti gaisrų? Argi ne
"Nutarimo" pradžioje nurodo- truputis rašomosios kalkės. Pa- vos Lenkijos pasieny, apie 15 kviesti sovietų atstovus ir išsiaiš matot kaip miškai dega?" \ tą
ma, kad "Mūsų šalies ideologi- našiu būdu buvęs ištardytas Idie- km. į pietų rytus nuo Varėnos kinti incidento priežastį. B sto pastabą būrio vadas atsakė: "Po
niai priešai stiprina kovą prieš rikas V. Pūkas. Buvę ir daugiau II-os, prie Ūtos upės, nakties me vyklos niekas neatsiliepė — so nia, dabar svarbesni dalykai vyks
tu, į čia pat esanti Ūtos kaimą vietai kvietimą ignoravo. Telefo ta negu miškų gaisrai". Visu pa
socialistinę sistemą, ieško naujų kratų, suėmimų,
įsibrovė būrys sovietų kareivių, no ryšys buvo nutrauktas. Kie sieniu degė miškai, matyt padeg
kovos formų ir metodų, stengiasi
m
nušovė pasienio policijos sargy me buvo rasta nesprogusi grana ti, kad nukreipus žmonių dėmesį
paveikti mažiau politiškai su
LKB Kronikos Nr. 32 paskelb bos viršininką ir, apylinkėj sukėlę ta ir daugybė iš automatų iš nuo invazijos.
brendusią visuomenės dalį, siekia
ilunger and forced fabor
m
ta pora Onos Pranckūnaitės didžiausią paniką, pasitraukė.
šautų tuščių tūtelių, kurių teis
Valstybės tarnyboje būrio va tmprisoned Christian vvoroen work bara ioading *n<i unloi gbox>:
atgaivinti
privatininkiškumą,
laiškų iš Čiuvašijos, kur ji atlie
thav don't fulfH thafepuoselėja nacionalistines nuotai
Niekas tada nenumanė, kad ta mo tardytojas P.M. pririnko ne das buvo mano tiesioginis virši ears somevvbere »n Siberia, Soviat Union.U H thay
ka bausmę. Minimas jos susitiki
daiiy
nonm,
the*e
lithimnian
prrsonar*
h
ava
to
work wtthotit an$|
mažą
maišelį.
ninkas. Tikriau sakant, aš buvau
kas, religinius įpročius, kitus ne
mas Gorkio kalėjime su nuteistu klastinga provokacija buvo Lietu
foodf©ram»th*r««ghihours.
'.
gatyvius reiškinius". Toliau nuApie 1 vai. p.p., kitoje Ūlos u- jo pavaduotojas. Netrukus pas
. Vladu Lapienių. Pasimatymas vos okupacijos pradžia. Tuojau
Lietuvės moterys kalinės Sibire dirba priverčiamuosius darbus
rodoma, kad reikia daugiau sekti ,
į- r j
. T \ . buvo užaliarmuotas Vilniaus pro pės pusėje pasirodė raitas rusų ka mane atvyko įstaigos sargas ir
. ,
. . . —^
. buvęs labai trumpas ir Lapienis
T. .
pranešė, kad viršininkas mane
į okup. Lietvą atvykstančius tu
šią kuroras, Marijampolės kriminali reivis ir ėmė mosikuoti — kviesti kviečia skubiai atvykti į raštinę.
ristus, o taip1 pat iš Lietuvos į už- tepasakęs: "Onute,
. . . .atlikime
._
nės
policijos
viršininkas.
Alytaus
pasikalbėjimui. Buvo pasiųstas
. . . į
i i«- • • i
misiją tai]
taip, kad iš jos butų garbe
padaryti draugui Litvinenkui "vi tą smulkiai papasakojo Lietuvos
misiją
Nuvykęs, be viršininko radau bu
sienį siunčiamus kultūrininkus. _» *vTT^— : J-7-r^
apskr.
daktaras,
pasienio
polici
policininkas,
kuriam
raitelis
pa
zitus". Na ir vizitavom: teisėjas, atstovui Žadeikiui ir sekretoriui
Dievui ir mūsų tautai
halterį ir sekretorių, kurie jau bu
Tai išreikšta šiais instrukcijos žo
jos
baro
ir
rajono
viršininkai,
sakė:
"Pasitraukite
iš
kelio,
nes
teismo tardytojas, muitinės virši Kajeckui.
Kitame laiške V. Pranckūnaivo bebaigia ruošti įstaigos ir jai
džiais: "Mūsų gyvenimo prakti
Varėnos
teismo
tardytojas,
ir
gal
tuoj
pradės
žygiuoti
mūsų
kariuo
ninkas, pašto viršininkas, miškų
ka rodo būtinybę griežčiau prisi- tė rašo: "Mūsų lageryje yra apie būt dar kai kas. Netrukus į menė". Tuojau pat per kaimą zo priklausiančių valdų perdavimo urėdas ir gal dar kai kas.
Kiek vėliau jis buvo klausinėja
laikyt** užsieniečių priėmimo į- 2000 moterų. Sekcijose gyvename Ūtos kaimą suvažiavo keletą au vada prajojo raitelių dalinys, o - priėmimo aktą. Labai nusimi
mas senato ir atstovų rūmų ko
Aš buvau kaltinamas kaip šau mitetų. Senato komitete buvo
staigose tvarkos reikalavimų, ge po 65-75. Gyvenamose patalpose tomobilių su minėtais pareigū netrukus pasiekė motorizuotas niau, kad tokiu tragišku momen
rinti darbuotojų parinkimą ke neturime stalų — rašykite, sesės, nais, pradėjo apžiūrėjimą ir ap junginys.
tu man tenka prisiimti griūvan lių būrio vado pavaduotojas (to klausiamas, ar tarp pasienie
atsigulusios
ant
purvinų
grindų".
kiu nebuvau), prisidėjęs prie čių, atseit lietuvių ir rusų sargy
lionėms į užsienį, atsižvelgiant į
klausinėjimą liudininkų.
Įvykį tiriantiems pareigūnams čio kalno naštą.
Tačiau,
"nesirūpinkite
manimi.
jų moralines savybes ir politinį
ruošto ginkluoto pasipriešinimo binių, nebuvo kokių sąskaitų su
vis dar nebuvo aišku kas čia vyks
Kai mano viršininkas su šeima
subrendimą". Mūsų žodyne tai Aš rasiu nusiraminimą, bet
liaudies išlaivinimo armijai. Ant vedimo. Atsakymas buvo ne, nes
Varėnos šaulių būrys, apie 60 ta. Kadangi jokio susisiekimo su skubėjo į traukinį, sovietų grioz
reiškia, kad atvykusius iš užsie džiaugsmą maldoje, aukoje ir ge
ras
kaltinimas — neorganizavęs apklausinėtieji liudininkai to ne
nio asmenis turi priimti tiktai ge ro daryme kitiems". (8 pusi.). vyrų ir moterų, vadovaujamas ats. išoriniu pasauliu nebuvo, tad diški tankai ardydami miestelio miško gaisrų gesinimo.
parodė. Į klausimą, kokia buvo
ri bolševikai ir lygiai toki patys Pranckūnaitės
narašvta-teismo
"t>a= spren"buvo leitenanto V.G, Eišiškių plentu dauguma pareigūnų išskubėjo grindinį ir keldami pragarišką
kas
į
Vilnių,
kas
į
Varėną
praneš
triukšmą riedėjo Alytaus link ĮLitvinenko buvo įsikūręs mūsų šio incidento priežastis, buvęs
bolševikai tegali būti siunčiami aime esą parašyta, pas ją DUVO traukė į buv. lenkų kariuomenės
. v.
surastas didelis kiekis rašomojo šaudyklą eiliniam šaudymo pra ti vyresnybei. Vietoje likęs tardy kandin sekė atviri sunkvežimiai buv. saugumo valdininko bute ir tardytojas atsakė: "Tai buvo tik
tojas darė nuotraukas, braižė brė pilni kareivių.
•
nudavė norįs su juo ir toliau provokacija ir daugiau niekol"
l užsieni.
*
j rfcgjjyjjfopopieriaus, o jos bute, timam.
Pasiekę poligoną (apie 2 km. žinius ir -apklausinėjo liudinin Nežinia kieno parėdymu per bendradarbiauti. Bendradarbiavi Tada senatorius pasakė: "Tai tik
Minėtos instrukcijos 3 punktas ^ g į įrengtas elektrc^afims nuo Varėnos II-os) tuojau išsta- kus. Tardytojas baigęs savo darbą miestelį perėjo įsakymas žmo mo pradžiai, draugas Litvinenko spėliojimas".
nurodo, kad reikią "pagerinti kopijavimo aparatas, kas taip pat tėm taikinius ir ėmėm pyškinti. ir nežinodamas, kad apskr. gydy nėms nesirodyti gatvėje ir net ne jam davė tokį uždavinį: nuvykti
V.B.
dauginimo technikos saugojimą, liudija, kad jf sistemingai daugi
į I-mą Varėną ir areštuoti pra
Tuo metu, įvykį tyrinėjanti ko tojas su felčeriu kluone vis dar stebėti per langus.
jos apskaitą ir panaudojimą". no nelegalią bei antitarybinę li misija, vietoje patyrė: Birželio 15 darbavosi prie skrodimo, paskuti
Bene sekančią dieną miestely džios mokyklos vedėją Rugailiškį
Sis punktas, kaip matome iš teratūrą".
d. auštant Ūtos kaimo ūkinin ne mašina išvažiavo į Varėną. je atsirado nauja "valdžia" — (?). "Bendradarbis" užduotį at MALDININKAI F ATIMOJE
pogrindžio spaudoje skelbiamų
kas, pas kurį gyveno pasienio po Paaiškėtus, kad gydytojas su fel NKVDistas pasivadinęs Litvinen- liko gerai. Už tokį "sąžiningą" pa
Rekordinis skaičius maldinin
Iš
šių
kelių
citatų
skaitytojas
žintų, okupuotoje Lietuvoje smarlicijos sargybos viršininkas Ba čeriu yra likę Utoje, teko vienai ko. Iš pradžių buvo civilis, bet reigų ėjimą draugas Litvinenko
kų
šiais metais aplankė Fatimos
kiai vykdomas. Pereitų metų pa- patirs, kokia brangia kaina lei- rauskas su šeima, tą rytą anks- į mašinai grįžti ir juos paimti,
netrukus užsidėjo kapitono uni savo bendradarbiui "išrūpino"
baigoje ir šių metų pradžioje bū- džiama okup Lietuvoje pogrin- čiau atsikėlęs ėjo šerti arklių, nes
neribotas atostogas Marijampolės Dievo Motinos šventovę, minint
Tardytojui grįžtant į Varėną formą.
ta naujų kratų, tardymų, suėmi- džio spauda. Jis taip pat sužinos netrukus turėjo vežti Barauskus į plentu Eišiškiai —Varėna, riedė
Naujos "valdžios" pirmas žo "kurorto sanatorijoj", už geleži Marijos apsireiškimų 61-ąsias
mų. Ieškota ir "rasta" pogrin- daugybę naujų faktų apie šian- Varėnos geležinkelio stotį iš kur jo rusų tankai ir sunkvežimiai su dinis įsakymas gyventojams — nių grotų. Dabar tas ponas ramiai metines. Apskaičiuojama, kad
džio" spaudos leidėjų, memoran- dieninį lietuvių gyvenimą, jų ko- jie būtų vykę į Palangą praleisti kareiviais, tačiau civilių mašinų tuojau sunešti visus turimus gink leidžia pensininko dienas Chica- gegužės 13—14 dienomis į Fatimą atvyko daugiau negu pusė
dumų autorių, Helsinkio grupės vą ir persekiojimą okup Lie- atostogų. Staiga pasigirdo auto nestabdė. Tik į Varėną parvykęs lus (Sovietai betkokių raštiškų goje.
milijono maldininkų; daug tikin
komiteto narių ir kitokių "nusi- tuvoje. "Draugas" yra įgaliotas matų šaudymas ir granatų spro jis sužinojo, kad vyksta sovietų ka potvarkių vengė). Nunešiau ir
kaltelių".
mūsų tautos kančias perduoti gimas: į kiemą veržėsi ginkluoti riuomenės invazija.
Užbaigtą bylą iš tardytojo per čiųjų kelionę atliko pėsti; tūks
aš saVo nikelinį 6-to kalibro re
Pr. metų pabaigoje buvę smar- laisvajam pasauliui, ką jis sąži- sovietų kareiviai. Okininkas krito
volverį, kuris buvo registruotas. ėmė Vilniaus prokuratūra, o iš tančiai žmonių priešais didžiąją
kiai kratomi Birutė ir Alek- ningai ir atlieka, skelbdamas ant žemės ir visą įvykį gerai ma
Nors mašinos grįžtančios iš į- Karišką kavalerijos šautuvą ir vo šios —rusų kariuomenės proku Dievo Motinos baziliką kelionę
sas Pašiliai, pas kuriuos būk ras- Lietuvos pogrindžio pranešimus tė. Kai nuo mėtomų granatų spro vykio vietos viena po kitos prava kišką 7-to kalibro revolverį, kaip roras.
baigė klupsčiomis. Iškilmingom
ra "Estijos - Latvijos — Lietuvos savo skiltyse. K čia jie pasiekia gimo ėmė byrėti gyvenamo na žiavo pro šaudyklą, kur mes šau neregistruotus, paslėpiau. Po to,
Buvęs tardytojas 1948 m. atvy pamaldom metinių proga vado
Tautinio judėjimo vyriausiojo ko- ne tiktai pasaulio lietuvius, už- mo langų stiklai, prieangyje pasi- liai vis dar pyškinom į taikinius vienas po kito gavome kvietimus ko į JAV ir apie pasienio inciden vavo Lisabonos patriarchas.
miteto" atsišaukimų, A Solženi- sieniečius (vertimų keliu), bet
cyno atsiminimų vertimo lietu- per radijo stotis perduodami ir
joj" šis darbas buvo pažįstamas iki detalių, įky anne. Jie žengė greta vienas kito, matyt — juokauda
vių kalba 478 puslapiai ir kitos visai pavergtai Lietuvai
rėjęs, įgrisęs, nors lengvas, jokių didesnių pastan mi, nes buvo storulis visas raudonas nuo juoko, sprin
"draudžiamos literatūros". Žino*
go žodžiais, kurių Almis nenugirdo.
gų nereikalingas.
ma, ji, kaip ir rašomoji masinė- Lietuvių tauta savo sunkų kry— Alo, hei! Almi! — Triūbelėj kiauksėjo Daivos
Suskambėjo telefonas. Almis nustebo, kad taip
lė, buvo atimta. Pašilių laukian- žių neša jau nuo 1940 metų birbalsas.
anksti klientai užgula; vos krautuvė atidaryta.
ti bausmė.
želio mėnesio vidurio, taigi 38
Romanas
Dangerutis apsisprendė: švelniai uždėjo ragelį ir,
—
Heilo!
—
Jis
graibėsi
pieštuko
ir
popierio,
kad
Ta pati "Aušra" pateikia įdo- metus. Kryžius ir kelias sunkūs,
tartum,
labai įsigilinęs į vieną iš knygų, spoksojo į
užsirašytų užsakomos knygos vardą.
AL£ BOTA
mių faktų apie Balio Gajausko Dažnai tenka pavargti, paslysti,
lentyną virš telefono. Jis girdėjo Marianne žodžius:
— Labas. — Atsiliepė triūbelėj.
bylą, apie Helsinkio komiteto parkristi. Tačiau pavargusių ar 29
— Gyvenimas nėra toks laimingas; reikia links
Almis
galvojo,
kieno
čia
balsas,
ir
kas
jį
anksti
Laiptus jis paliko, užsidarė keltuve (laimei, buvo
narių Onos Lukauskaitės -Poš- žuvusių kryžiaus nešėjų vietoje
mintis,
kad ir dirbtinai.
kienės, kun. K. Garucko tardy- atsiranda nauji. Apie vieną tokį vienas!) Nuleido galvą, ir buvo liūdnas, ir tikrai buvo rytą lietuviškai prakalbintų.
Kad ir dirbtinai... Daiva. Jų draugystė buvo dirbti
— Kur buvai prapuolęs, Almi?
mus Vilniaus saugumo komitete, nešėją rašo LKBK (15 pusi.) ko- labai liūdnas; liūdnas, menkas ir vienas, tartum — ne
na.
Dangerutis
tvarkė knygas lentynos kampe, puse
Aha!
Daiva.
—
Jam
priekaištavo,
kad
savaitgaly
Buvo-v negailestingai tardyta B. respondencijoje iš Šiaulių. 1977. kaltai pasmerktasis kalėjime.
žvilgsnio
tebesekdamas
už pasisukimo dingstančius
neužėjo
ir
kad
visas
tas
dienas
neskambino.
Mezanine žmonės skuto į ten ir atgal Dešiniajame
Gajauske motina Adelė Kilčiaus- XII. 21 Juozas Šileikis išėjęs iš
— Niekur nebuvau prapuolęs. Tik — vis užimtas. Marianne ir storulį.
kienė. Kadangi ji sunkiai ser- Šiaulių miesto su kryžiumi ilgo koridoriaus kampe buvo Asmeninis skyrius, kur
Jos kojos gražios, eina grakščiai, galva papurusi
—
Pasiteisinimų nepriimu. Būsi nubaustas.
ga, tardytojas su savimi atsigabe- ant pečių, Kryžių kalno link. tarnautojai laisvu laiku užkliūdavo, tvarkydami apauksiniais
plaukais... Kas tasai storulis? Retai matosi,
— Tikrai? Tokia griežta! — Mėgino Almis juo
nęs ir gydytoją. Tardyta ir B. Ga- Kryžius buvęs nelengvas, ke- draudos, algos pakėlimo valandų pakeitimo, skundų ir
gal koks vyresnysis kompanijoj, o gal turtingas kliejausko sužadėtinė.
lias sunkus, nes trukdęs transpor- kitus reikalus; be to, lenta su darbo kortelėmis ir au kauti.
entas?
—
Man
visiškai
nejuokinga.
Tu
daraisi
impossible!
*
tas. Dažniausia jam tekę bristi tomatiniu laikrodžiu vertė nuolat sugrįžt, kad atžymė
Almis atplaukė iš Europos vienu laivu su jos tė
Žiaurius tardymus patyrė me- per sniegą šalikele. Pravažiuo- tum darbo pradžią, priešpiečių pradžią ir pabaigą, bei Almi, girdi! Almi!
Tuo laiku Dangerutis sekė akimis savo vedėją, ku vais. Daiva buvo liauna gimnazistė. Daugiau jaunų žmo
dinos mokyklos studentė Mary- jantieji, pristabdę mašinas, ste- darbo pabaigą. Veidai vis tie patys, pablyškę; figūros
tė Vitkūnaitė. Ji buvo suimta š. bėję krvžiaus nešėją. Viena mo- — nusilaksčiusios. liesos, arba — nuo erzacinio mais ris prasliuogė pro šalį ir, prilėtinęs žingsnį, tapsėjo nių laive lyg ir nebuvo, jei neskaitysi kelių jaunų ve
dusių porų, kurie draugavo tarpusavy. Almis išeidavo
m. kovo 2 d. rytą, kai ji skubėjo teris ašarodama paklausė jį: to, o gal ir per daug alaus bei kavos, —išpūstos, tolyn.
— Daiva, klausyk! Čia tik praėjo pabaisa, kuri, į laivo viršų, — vis rasdavo pablyškusią Daivutę. bet
į studijas. Krata buvusi žiauri. L Vaikeli, iš kur tau ryžto ir drą- sprogstančios pro drabužius, nukarusiais pagurkliais.
su švelniai šypsena ir skardžiu balseliu. Pagaliau, ir jis
KB Kronikos Nr. 32 (pusi. 3) sos viešai dienos metu nešti kry- Almiui buvo nusibodę juos žvilgsniu sekti ir atsaki atrodo, mane šnipinėja...
jūros liga susirgo, tada abu sėdėdavo kėdėse, atsilošę,
Bet mergina jo nebesiklausė:
žodžiais, "saugumiečiai peržiūrė- žių?" — "Su kryžiumi nebaisu, nėti į jų pasveikinimus. Bet ir tai — pakenčiamiau, ne
gaudydami
orą, mažai kalbėdami, tarpais atsikeldami
— Boy! Aš ir laukiu, ir skambinu, vis tavęs ne
jo kiekvieno popieriaus skiautelę, nors ir į velnių būrį žengti" — gu kalbėtis su Mike Sole, arba klausytis jo išmetinė
jimų.
randu nei namie, nei darbe... Almi, girdi? Almi! Kas ir bėgdami į priešingus laivo pakraščius. Daiva dalijosi
nukabinėjo .nuo sienų paveikslus, drąsiai atsakęs Šileikis,
su juo citrinom, kurių jos mama iš slaugių nupirko.
Almis grįžo į savo skyrių tiek blogos nuotaikos, tau pasidarė? Almi! Alo? Alo?
o vieną iš jų išardė, žiūrėdami, Skaitytojui gal bus pakankaDangerutis girdėjo, bet jam labai norėjosi tyliai Kodėl Daiva ir jis jūrlige sirgo; kodėl jo brolis, nei
ar viduje ko nors^ nėra paslėpta, mai všku, iš kur semiasi sau kad nebebūtų pakentęs dar kokių vedėjo įsakinėjimų
išmaigė sofą, pagalves, išvilko stiprybės lieiavių tauta savo kan- ar priekaištų. Jis nutarė sau, kad nueis į rūsį per pietų pakabinti ragelį. Iš jos balso ir tų žodžių girdėjosi, Austė nesirgo? Brolis — žymiai vyresnis, Austė jauna
pertrauką ir savo laisvalaikiu atliks, kas ten reikalinga. lyg jam kokia prievolė, lyg būtinybė su ja ryšius pa mergaitė, gal vos keletą metų už Daivą jaunesnė. Be to,
antklodes iš užvalkalų, peržiūrė- čios dienose,
Jis lengviau atsikvėpė, pamatęs tik šmėkštelėjusį Sole laikyti, ko jis, niekšas, nenorėjo, ar nesugebėjo... Prie Almis plaukė kitu laivu, didesniu, rodos, naujesniu,
jo visas knygas, šaldytuvą, perb.kv.
skverną už koridoriaus pasisukimo: matyt, nuėjo į volė? Jeigu jis pats tokią prievolę jaustų, pildytų vi moderniau įrengtu. Brolis rašė, kad Austė bangų
raštinę ir ten lindės gerą valandą su savo popie somis galiomis. Bet kas jam gali užmesti... Tardyt? Kur blaškokam laive puikiai valgė, miegojo, buvo linksma,
ĮKLIUVO KONTRAKTORIAI i Lorporacijų pareigūnų už nesą- riais. Beveik švilpiniuodamas iš palengvėjimo, jis atsi buvai, ką veikiai, kodėl neskambinai... Kodėl...
dainavo, džiaugsmingai svajojo apie Ameriką... Jie at
plaukė
anksčiau, kitu laivu.
Chicagoje patraukti teisman į žiningumus valdiškose staty- darė pinigų dėžę, patikrino kasą, užpildė reikiamus
Nuo asmeninio skyriaus ėjo žmonės; Almis kiek
popierius. Per tuos kelis metus "Mėlynojoj kompani nuleido triūbelę. Storulis vyras šnekučiavosi su Mari18 metalo kontraktorių ir 121 bose.
(Boa daugiau)
' • •

^kei/eldi roč
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kivyskupas Jurgis Matulaitis bū
tų greičiau paskelbtas šventuoju
ir per Jo užtarimą pas Dievą ir
Lietuvai graičiau prašvistų lais
vės Prisikėlimo rytas. Maldos .die
nos atgarsiai iš plataus pasaulio
ir dabar tebeplaukia. Lietuvių ku
nigų kolegijos Romoje rektorius
prelatas L. Tulafea rašo: "Labai
dėkoju už laišką. Gėriuosi jūsų
iniciatyva. Mes mielai prisideda
me. Melsimės drauge su jumis".

DRAUGAS, trečiadienis, 1978 m. birželio mėn. 14 d.

Paieškojimas
votkts Kuzmickas, sūnus Antano,
gim. 1926 m. ieško pusbrolių —
dėdės Jono Kuzznick.o (s. Jeronimo
gim. Vilkijos valse.. Valmantiskių
km., į Ameriką atvykusio prieš
I-jį Pasaul. karą, 1914 m.) ir jo
žmonos Marcės Obeienytės, (d. Vin
co, gim. Gaigalų km.) vaiko. Pra
šomi atsiliepti ar turintieji žinių
rašyti adr.: Jonas Kuzmickas, Par
tizanu g-vė Nr. 40-36,
TSR

Panašiai rašė šv. Pranciškaus
parapijos klebonas kun. J. Stepo
M I S C E L L A . V E O I S
naitis iš Athol, Mass., Matulai
čio senelių naanų kapelionas ir
mūsų lietuviškų sekmadieniu Šv.
Mišių knygelių redaktorius kun.
V. Zakaras iš Putnam, Conn.
Vonių, virtuvės sinkų ir vandens
Iš Lietuvos laiške rašoma: "Pas šildytuvų specialistai. Virtuves ir
mus būna dar Jurginių atlaidai, vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
plytelės.
Glass blocks Sinkos
tai ir meldėmės su jumis. Džiau vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
giamės, kad jūs meldžiatės ir mū lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto
sų nepamirštate pakviesti. Mel arba po 5 vai. vakaro
džiamės su ašaromis akyse". Kita
SERAPINAS — 636-2960
me laiške iš Lietuvos rašo: Mel
dėmės balandžio 23 dieną visi su
jumis. Sakėme ir kitiems. Mūsų iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiraiiiiiiiiiiiiiiiiiiHii
mamytė tai turi knygeles šventas
PACKAGE EXPRESS AGESCY
MARIJA NOREIKIENĖ
su Jurgio Matulaičio paveikslu.
Skaitome mes ir kitiems duodam
SIUNTINIAI 1 LIETUVA
Labai pageidaujamo* geros rūšies
paskaityti apie jį ir jo gerus dar
prekes. Maistas & Bnropos sandelio.
bus žmonijai".
2608 W. SS S C Ghioago. TU. 60629.

PLUMBI

NG

TEL*. — \ F A S-27S7

A. a* Stepono Petrausko, buvusio Lietuvos antinacinės rezistencijos
politinio kalinio, išvežto 1343 m. iš Lietuvos, jo mirties! pirmųjų meti
nių atminimui pašventintas kryžius Šv. Juozapo (seniau įsigytos že
mes) lietuvių kapjnėse, Poąuonock. Conn. Kryžių pašventino, Hartford'o, švc. Trejybės bažnyčios kleb. kun. Juozas Matutis. Apeigose daly
vavo našle, duktė, brolis, giminės ir prieteliai Irena Ruseckienė. Cecilija
ir Juozas Lukoševičiai. Ant kryžiaus, prie eglės sakelių raiščio, buvo
padėtas velionio L. Antinacinės Rezistencijos-politinio kalinio liudiji
mas, tai jo kančių ženklas, už Lietuvos laisvę
Nuliūdę Žmona ir vaikai

MOŠŲ KOLONIJOSE

iiiimiiiiiHiiiiiiniiHimniiiiiiiiHUiiiiiini
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Šv. Pranciškaus parapijos kle
bonas kun. A. Janiūnas iš Lawrence, Mass., persiuntė ir parapi
jos biuletenį, kuriame buvo įdė
jęs apie mūsų Maldos dieną ir ra
šo, kad visi meldėmės".
Iš Vokietijos rašo: "Dėkojame
už pakvietimą melstis balandžio
23 d. Didelė tai naujiena, nes da
bar žmonės nelabai daro tokius
dalykus. Džiaugiamės, kad su
rengėte tokią didelę ir tokiomis
gražiomis intencijomis
maldos
dieną. Meldėmės, raginome ir
kitus. Sakėme lietuviams, vokie
čiams net ir kunigams. Visi pri
tarė ir meldėmės balandžio 23 d.
kartu su jumis".
Kun. J. Bakanas Šv. Kazimiero
parapijos kunigams Tašė: "Bus
malonu su sąjungietėmis ir bend
rai su visais lietuviais Maldoje
dalyvauti".
Moterų sąjungos 5-ta kuopa
džiaugiamės ir dėkojame Dievui,
kad tiek daug žmonių plačiame
pasaulyje meldėsi kartu su mu
mis.

M O V I N G

Worcester, Mass.

10% — 20% — 3 0 % pigiau mokėsite
už apdrauda nuo ugnie-- Ir automo
bilio pas mos.

FRANJC

ZAP0LIS

3208H W « * S*th Street
Cbicago, llUnois.
Tetef. GA 4-8654

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimim:

A. V I L I M A S
M O V I N G
Apdraustas perkraustymas
{•airių atstumų
TeL 376-1882 arba 376-5996
iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinimiiiiiiimiiii!
iimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus
NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave.
Chicago, m. 60632, telef. 927-5980
imimiiiHimmiiuHiiiiimnuumiinmiiii
iimiiiiiiiiiimmmiiiimiiiiitiiiiiiiimiiiiii

VALOME
KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame
visų rūšių grindis.
J. BUBNYS — TeL R E 7-5168
HllimilllHtlIlIlIlIlIlIlIlUlHlllllllimillllll
iiiiiiiiiiniHiiniiiiiiiiiiiiiMiiiiimiiiiiiiiii,

M. A, Š I M K U S
NOTARY P r B U C
INCOME TAX SERVICE

PILIETYBES PRAŠYMAI Ir
kitokie blankai.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIII
T

A. f A.
EDVARDO M I K U L I O

——"^-"•

mimiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir Paprastos. Radijai
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
Pardavimas ir Taisymas

gyvybėj Lietuvoje užgesus, motiną p. MIKULJENC, sė

M I GLINAS

sti j VERUTĘ MYKOLAITIENĘ, brolį ALGIRDĄ ir vi

TV

2346 W. 69th St.. teL 776-1486
llllimillllllllllllllllllllllMMUIIIIIIIIIIIIII

sus artimuosius giliai užjaučiame.
Joana ir Romanas Dnikteiniai

|
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įsigykite sią populiarę plokštelę
RADVILA PERKŪNAS - LA G10CONDA - TOSCA
TLRANDOT - AIDA - LA JCTVE - ANDREA CHENTJGR
CARMEN - MANON - LESCATJT - PAGLIAOCi

RADIO PROGRAMA

Valdis M \ Estate

ATEITININKŲ KELIU

iiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiK

Ką tik išėjo iš spaudos
Anatolijaus Kairio dramų
rinkinys vienoje knygoje

TRYS ORAMOS

|

STASYS

BARAS,

A—

tenoras

rinis. 5 ir 4 kamb. butai. 2-jų metų
senumo. Geros nuomos. $67,500.
73 *ir Saonunento.
20 metų senu
mo 3-jų batų mūriais.
Labai gerai
išlaikytas. 2 maš. garažas. $79.900.
72 ir Mfllard. 3-jų butų, 18 metų
senumo. Aukštos nuomos. 40 p. lo
tas. 2 maš. garažas. $94,500.
82 ir Kiipatrlck. S-jų botų 19 m e 
tų mūras. Dvigubas lotas.
2 maš.
garažas.
$99,900.
Jei

galvojate
PARDUOT - .VCOMOT A B
APDRAUST

Budraitis Reaity Co.

Kaina su persiuntimu $6.55
Užsisakyti:

DRAUGAS
4545 W. 53rd Street
Chicago, 111. 60629
•iMiMlllimiMIIHMIllllllllIllliiiiiitimiiiir

Mūrinis. 2 butai. Naujai atremon
tuoti. Vieną tuo} galima užimti.
Brighton Parke.
Marinis bungalow. 12 meto. Sva
rus. Brighton Parke.
2 po S kamb. mūrinis. Gražiai atatrodo. Marąuette Parke.

ŠIMAITIS

REALTY

Insurance — Incomc Tax
HiiiimimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHi

JONIŠKĖLIO APSKRITIES
PARTIZANAI

2951 W. 63rd St.. 436-7878
MABQTJETTB PARK

Idalii

25 metą 6 kamb. mar. (Georglan).
Platus sklypas. Gazu Šildymas su
centr. vėsintuvu. Garažas. Prašo
Jų organizavimas ir slaptoji veiki* $34£00.

Užsakymus siusti:
Drangas, 4545 W. 6Srd S t
DX 60629.
Olinojaus gyventojai prideda 5%
mokestį
'MIII'IIItlIlIlIlIlIlHIIHIIIIIMIllllllMIMIIIIIi
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THE BALTIC NATIONS

j
f
=
=

DU DVASINIU BOTYBIŲ
PASAULIAI
i.

Burkos

KASU)

naujas anglų kalboje veikalas, ku
ri sudaro trys dalys. Pirmoji pa
teikia Baltijos Valstybių istoriją
bei politine struktūrą, antroji —
•augumo siekius sritinėje integra
cijoje, trečioji — H D. karo įta
kos analize tautiniu ir tarptautiniu požiūriu Veikalas grašiai išleistas ir tinka bet kokia proga
amerikiečiams įteikti kaip dovaną.
Kaina $12.00. 320 pusi. Užsakyti
paštu
DRAUGAS, 4545 We*t 6Srd Streel

f

••si

HELP VVAMTta) — VlliAi

CUSTODIAN
Excellent opportunlty tor part tlme
etnployment. M a u m a m $0 hours per
week. Primarily evenlng nrs. Cleanlng and rf n< " t f 1"*"g new flrranctal
organizatlon.
Appl,

ta

Person

Union Federal Savings & Loan
4647 W. Lincoln Highway,
Matteson, HL — TteL 747-4100
An

EQual

Opportunlty

Employer

luilliilllillllilllllllllliilllilllllllllll

Electronic Assembly
And Wiring
Essperience preferred, mušt be reliable. Dutiea include licht assemb
ly, wiring & soldering of printed
Circuit boards. chaasis & panels.
We offer ezcellent ben. & pleasant
working conditions. Salary commensurate with abiltity. K interested

CALL: 291-4300
TCRADYNE CENTRAL
3368 Commercial — Xorthbrook

L O W 2 0 s
An Eųual Opportunlty Bmpk>yer
Brick 5 room realdence (2 bdrma), lUUIlIlIlIlIlIHIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIHI
Fuii baaement Garage. Owner wants
offer.

L RŪTELĖ, 4 v. drama
2. SAULĖS ROMAI, 4 v. dra
Jūsų nuosavybe, prašome
ma
a. ŽMOGUS m TILTAI, 3 v.
drama
Rinkinys dedikuotas nepri
4243 W. 63rd Street
klausomybes 60 m. sukakčiai
Tel. — 767-0600
paminėti.

Pavadinta pagal šv. Augustino
Du priešingų siekių
miestai, korių "vieną sudaro gerieji.
angelai ir žmones, o antrąj} tie.
kurie yra blogi". Knyga parašyta
Stuttgart'o Sirirfoninis orkestras
= lengvu stiliumi ir joje svarstomos
^ ^ f 1 , to?"
Dirigentas DARIUS LAPINSKAS
1 E?1?1!^ ^ ^
tų Ir dvasių problemos. 444 pusi..
Tai viena populiariausių plokštelių. Kaina so peraiunti- s kaina su persiuntimu $8.90
Chicago, m. 60629
| rau $7.30 Amerikoje. Užsakymus siųsti:
|
Užsakymus siųstf: Draogas,
Dlinois gyventojai prideda 60c
DRAUGAS. 4545 W. 6Srd St^ Chieago. B 60628
I 4545 W. 6Srd S t . Cbieago, Dl 60629 mokesčių ir persiuntimo išlaidoms
S
=
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Rimtos Namu
Pardavimas

5 kamb., 3-jų mie
Spotless 5 room (2 bedrms, dmmg
rm.) apt. Appliances. Carpeting. gamų, 20- metų mūro namas ir gara
Vic. 59 and Whipple. $25000. plūs žas. Arti Kool Aid. Graži g-ve, geri
kaimynai. $28,700.00.
utilities. Call after 6 p. m.
Lietuvių mėgiamoj gamtoj, netoli
389-6408
nuo Chicagos, prie ežero didelis na' mas ir 3 akrai žemės. Daug kitų prie
D Ė M E S I O
!.
statų. Svarus oras, aplinka ir namas
tinka pastoviam gyvenimui. $45,000.
Modernai 15 sietų maro namas.
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui
patalpos. Daug priedų. Marąuette Par
Seniausia Lietuvių Radio programa ke. Aukšta kokybė. $50,000.00.
Naujoj Anglijoj iš Stoties WNSR,
4 vienetų mūras ir garažas. Mar
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo ąuette Parke. Naujas gazu Šildymas.
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo NaSlė atiduoda už $38300.
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
Gražus pistas sklypas ir garažas
trauką ir komentarai, muTika, dainos Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui.
ir Magdutes pasaka, šią programą
veda Steponas ir Valentina Minkai.
Biznio reikalais kreiptis j Baltic F1o~
rtsts — gelių bei dovanų krautuvę,
502 E. Broadway, So. Boston, Mass.
2625 West 7 !st Street
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra Tel. 737-7208 ar 737-8534
site didelį pasirinkimą lietuvišku knyParduodamas didelis žieminis nam
mas Union Pier, Michigan
Skambint 312—925-7243
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiminiiiiiiuiniiMi

Prof. dr. BRO VTO t.
miiiiiiimmtiiimmniiiiiHiiiimiiitmmi
s.

E S T A T K

prieš bolševikus. Knygą parašė ma
Geras investavimas. 3-jų aukštų
4259 So. Maplewood, tel. 254-7450! Jo*** Petras Gudelis. 202 pusi mūr. Modernus ofisas (į&taigos nuo
I Spausdinta Romoje 1975. Tik dabai mininkas sutinka pasirašyti sutartį)
Taip pat daromi VERTIMAI,
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
gauta Kaina $6.00.
ir 2 butai — 6 ir 5 kamb. 2ema kaina.

New Britam, Conn.
N e w Britaino lietuvių parapi
jos Šv. Andriejaus bažnyčioje dir
ba vargonininku jaunas muzikas
Robert Kelly. Jis labai gražiai
tvarko 5v. Cicilijos vardo chorą
ir sekmadieniais su choru gieda
per lietuviškas Šv. Mišias. Taip
pat turi suorganizavęs ir jaunimo
chorą, šių metų birželio 3 ir 4
dienomis parapijos salėje pastatė
muzikinį pastatymą (lyg opere
tę) iš Biblijos: Kaip broliai par
davė Juozapą Egipto pirkliams.
Tai tikrai puikiai
pastatyta ir
jaunimas prirengtas
labai pui
kiai. Visi mačiusieji džiaugiasi
pamatę tokį gražų jaunimo prirengimą.
Tam gražiam veikalui reikia
mus rūbus pagamino Roberto
mamytė. Ji yra lietuvaitė, ValinČiūtė-Kelly. Ir mamytė visur da
lyvauja su lietuviais, kur tik yra
kas lietuvių rengiama. Bendrai,
visa Kelly šeima yra labai lietu

AL

LšN'UOM. 4-iy kambarių butas,
tik suaugusiems, atskirame na
me Marąuette Parke. Galimas
garažas. Skambint 737-8647.

Vx7*fafci|t'LS \ £tl2Ultill£tS
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A. t A. MARIJAI CIVINSKIENEI minis,

MUZIKINIS VEIKALAS

IŠNUOMOJAMA — FOB RENT

ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
(1911 - 1927 - 1977)
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
RE/MAX South
ŽMONES — LAIKAI — DARBAI
dimai ir pilna apdrauda.
Reattors
T e t — W A 5-806S
Redagavo STASYS BARZDUKAS
TeL
— 361-1300
llHMHIIIHHIIIIIIHIIIllHIHIIimiHHHHIHII
Išleido ATEITIS Ateitininkų šal
uiHiiiiiHiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii' pos Fondo lėšomis 1977 m. 216
62 Ir Riciunood. 4 miegamų mū
J vairių prekių pasirinkimas nebran pusL
ras. Gerai išlaikytas. Tik $35,000.
giai iš mūsų sandelio.
Kaina su persiuntimu $2.30. Už
66 ir YVnippIe. S kamb. (2 mieg.)
OOSMOS PARCELS EXPRESS
mūro rezidencija. PUnas rūsys.
Ga
sakymus siųsti:
ražas. $41,500.
SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ
SS ir RockweU. 2 butų mūrinis.
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St
33SS S. Halsted St., Chicago, m . 60*08
$ kamb. 1-zne aukšte Ir 2 botai po
Chicago, UI. 60629
S kamb. 2-me aukšte. Naujas 2-Jų
2501 W. SStn St., Cbicago, m. 60629
mašinų garažas. Tik $46.000.
Telef.. 925-2737 — 254-3320
IHnilUIIIIIIIIIIIUIHIIIHWUllllllllllllllflll
SS ir Francteoo.
2-jų aukštų mū
T

viška. Linkėtina, kad tas jaunas
muzikas Robert ilgus metus dirb
tų* su lietuviais mūsų parapijoje
MINĖSIME BIR2ELIO
ir savo gabumais ir taįp nuošir
IŠVEŽTUOSIUS
džiu darbu auklėtų mūsų jauni
Racfcno Lietuvių tarybos sky mą tokioje kultūringoje dvasioje.
Newbritanietis
rius birželio 18 d. 4 vai. p.p.
Lietuvių parapijos salėje, Park
Ave. N-r. 815, ruošia labai turi
ningą, su gera programa, birželio
J. M.
išvežtųjų minėjimą.
MALDOS DIENOS ATGARSIAI
Minėjime
kalbės mums vi
Kaip anksčiau buvo rašyta
siems plačiai žinomas ir įdomus
— Pirmojo į Sibirą iitrėmispaudoje^
Moterų sąjungos 5-ta
kalbėtojas kun. dr. J. Prauskis. Jo
kalba mums parodys kokią naš kuopa Worcesteryje balandžio !mo metu 1941 m. iš Lietuvos
tą neša mūsų tauta ir ką mes 23 d. pravedė plačiu mastu mal buvo ištremta 6,300 vaikų,
iurime daryti, kad tą našta kiek dos dieną, prašant Dievą, kad ar- jų 1,415 liki 4 m. amžiaus.
palengvėtų. Jis taip pat rodys ir
skaidres, kurios mums pavaiz
duos lietuvių tautos sunkų liki
mą.
Meninę programą atliks Racijos sūnui VLADUI, marčiai URŠULEI, anūkėms
no dainuojančios moterys, kurios
BEATRIČEI STRUNGIENEI, KRISTINAI VOLODKEsavo žavesiu dvelkiančiomis dai
NEI su šeimomis, anūkui HENRIKUI ir visiems gi
nomis nukels mus į mylimą mū
minėms reiškiame mūsų užuojautą ir kartu liūdime.
sų tėvynę.
Pabaigoj visi būsime pavaišin
ti. Širdingai kviečiame minėjime
Veronika ir Bronius Aušrotai
dalyvauti Kenoshos, Milvvaukee,
Liucija ir Antanas Petrikoniai
Waukegano taip pat ir kitų kolo
Ir
nijų lietuvius ir visus, kuriems
tik rūpi sunkus mūsų tautos liki
Elzbieta Laučienė
mas.
JURO Beacb, FTa.
Dr. A. Palaitis

Radne, Wisc.

C LA S S I F I E D G U IDE

BUTŲ NUOMAVIMAS
Namą pirkimas — Pardavimas
Valdymas
Draudimai — Income Tas
Notariatas — Vertimai

MAIMTEMANCE MAN
Experience wim hydraulic and electrical circuity plastic injection molding machine, also general maintenance. Salary commensurate with
ability. Call for appointment
H A YDOCK CASTER CO.
7500 N. Caktwell, Niles, ffl.
JOHN MARTCVDALE — 647-0022

SECURfTY GUARD
3:00 PM - 7:00 PM
Permanent part time position at CFS
Continental is available tor respanslble indlvlduai intereeted in worklng
4 bours per day. Some previous seeurity ezperience la desired. but not
neoessary. If you have a solld work
reoord and
are interested in part
time employment. Pleaee call

Joanne Tauber 477-7o00
CFS O 0 N H N E N T A L
2550 N. Caybonrn, Chicago^ UI.
An Ektual Oportunlty Employer

WANTED

M/F

MOTERYS

GLEANING W0MEN
Full time or part time for executive office building in Oak Brook
evenings. Monday thru Friday.
Mature and & reliable women only
PLEASE CALL — 5954222
9:00 A.M. to 6:00 P^L

REGEPTIONIST
Nortnwest
individual
and greet
lite typing

ssde rnanufacturer needs
to operate switchboard
visitors. Position invoives
and figure work.

Kx«wilwit Woridng Condiiaons
and Benefits

Call CARL CARLSON
774-6300
THE
Iincomwood Hyatt Hotel
Is Now Taking Ap0ications For

CASHIERS

Day and Night Positions
Part Time and Pull Time
Good Company Benefits
Apply In Person —
i.
B A C E V I Č I U S
6456 S. Kedzie Ave. — 778-22S3 PERSONNEL DEPABTMENT
4500 W. Toohy, Uneoinwood, O,

BELL

REALTY

An Efeual Oportanlty E^nployer M/F

D e ME S I O
IIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIHIHIIHHIIIHIIIIIIIIIIIII

nzmuip KORTELTO
REIKALU
vlsMalų kortelių aaudojlma* yn
gražus rjaproty* Bisnieriai jas pla
Šiai naudoja Bet tžaka IT visu Ino
mų atstovams rtirfrl
tins* korteles
Kr^tpidtės , 'Draugo' «<i™«"««
traHS
H* i^tsalrhiH
pnt»rn*v<
HiiiimiHMiiMiiiimmmiHiiiimmmitiii

Bar Maid, Cashier, Waitra»
Pull Time
N o S a t , Sun. OT Holidavs
Appiy Iki Person
TABLE RESTAURANT
200 N a Ctarfc St., Chicago

HOUSECLEANING
1 or more days. Some ^<«ngli^
neoessary. Milwaukee — Devon.
New comers welcome.
T e l _ 774-5311
Biznieriams apsimoka skelbtis
dienraštyje 'Drauge*.

MBonmn

't&B.yv&š': *-ii±r« -z - T *."•••* _' >

*
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BOSTONO
2INIOS
DIDŽIOJO DARBO
UŽBAIGTUVĖS
Vienas iš pačių didžiųjų lie
tuviškų darbų išeivijoj yra Lie
tuvių Enciklopedijos 36 tomų,
o ypatingai 6 tomų anglų kalba
išleidimas
Okupuotoj Lietuvoj leidžiama
enciklopedija yra Lietuvos ir lietuvių išniekinimui. Gi išeivijoj
išleista, nors ir labai sunkiomis
. V.
sąlygomis ir gal su kai kuriais trūkumaais, nes ne visi žinių šalti
niai buvo redaktoriams prieina
mi, yra tas didysis lietuvių žinių
šaltinis, o anglų kalba išleistoji
grynai lituanistinė yra priaugančiom lietuvių kartom, kurie lie
tuviškai nekalba. Be to tai yra
pagrindinė informacija apie Lie
tuvą ir lietuvius svetimtaučiam.
Iki dabar dauguma raštų apie
Lietuvą buvo rašyta svetimų ir
tai nepalankiai lietuviam.
To didžiojo darbo iniciatorius
ir leidėjas yra Juozas Kapočius, o
redaktoriai yra įvairių sričių moks
lininkai ir specialistai lietuviai.
Taigi šio didžiojo darbo užbaigtuvių šventė Bostone įvyks
šį rudenį, gruodžio 3 d. Tada jau
bus išspausdintas ir išsiuntinėtas
paskutinis enciklopedijos tomas
anglų kalba.
Šio didžiojo darbo užbaigtuvėm
paminėti Bostone iniciatorium
yra inž. Juozas Dačys. Birželio 2
d. jis sušaukė organizacijų at
stovų susirinkimą tų užbaigtuvių
reikalu. Susirinkime buvo sudary
tas tam reikalui komitetas: pirm.
inž. Juozas Dačys, sekr. Aleksan
dras Lileikis, ižd. inž. Juozas Sta
šaitis, programos vadovas rašyt
Stasys Santvaras ir spaudos atsto
vas Povilas ŽSčkus.
Tos užbaigtuvės įvyks gruo
džio 3 d. 4 vai. Lietuvių Piliečių
d-jos So. Bostone II-jo ir 3-jo aukš
to salėse.
' Organizacijos ir padieniai as
menys prašomi tą dieną nereng
ti jokių parengimų, kad visi ga
lėtume dalyvauti to didžiojo lie
tuviško darbo užbaigtuvėse.

MŪSŲ

Chicagos žinios

KOL ON I J 0 S E

DRAUGAS, trečiadienis, 1978 m. birželio mėn. 14 d.

SAUGUMAS AUTOBUSUOSE
Dr. Paulius ir Aldona Švar-j kviesti panelę P. Poisl, visi la
sai augina keturias dukras. bai pageidautų daugiau išgirsti
TAUTINĖS S-GOS GĖLIŲ Vyriausioji Kristina neseniai lietuviškų dainų. Mes labai esa
baigė aukštuosius prekybinius me pasiilgę savų dainų, o ypač
VAKARAS
mokslus. Dabar jau yra įsijun dar puikios dainininkės dainuo
Lietuvių Tautinės sąjungos
gusi į tarnybą. Dirba St. Louis jamų.
jungtinis skyrius gegužės 27 d.
mieste Famens Barr prekybos
Dainininkė P. Poisl yra pu
Fišerio restorane, Bellvellėje,
b-vėje.
siau
lietuvė, pusiau olandė.
m., suruošė pavasarinį gėlių va
karą. Abudu skyriai East St
Antroji duktė — Rita dar te- Mama Petronėlė Jonaitytė, —
Louis, JJ1., ir S t Louis, Mo., bestudijuoja geografiją Augus tėvas Gus Poisl. Jie gyvena
nariais labai negausūs, bet veik- tinų kolegijoj, Rock Island, UI. East St. Louis, HL
Patricija Poisl yra baigusi
darni sutartinai metų bėgyje Visos keturios Švarcaitės vie
6
East
St. Louis lietuvišką pa
nokį ar kitokį muzikinį instru
.. . , . . ,_ _.
.
Ao
rapinę
mokyklą. Bakalauro
dar pasirodyti.
pajėgia du-tns
kartus pasi
vie- mentą gerai valdo ir lietuvius
sai
Rengėjai
laipsnį iš dainavimo ir muzikos
stengė į vakarą sukviesti savo palinksmina viešų subuvimų
yra įgijusi Mount St. Scholostca
pažįstamų ir draugų taip, kad metu.
kolegijoj, Atchison, kan. Mag.
nemaža restorano svetainė buvo
Švarcai gyvena Mascoutah laipsnį įsigijo šių metų gegužės
pilnoka žmonių. Tarp vietinių mieste, HL čia dr. Švarcas turi 19 d. Wa*jhingtono universitete,
savųjų buvo matyti keletą as nuosavą gyvulių ligoninę. Prak St. Louis mieste, Mo. šiuo lai
menų ir iš tolimųjų vietovių tika sekasi gerai
ku ji dirba Washingtono univer
(Nedzinskai iš Chicagos ir k t ) .
Trečioji meninės programos siteto muzikos
bibliotekoje.
Prieš pradedant vakarienę L. dalyvė buvo Patricija Poisl. Ji Čia ji žada pasilikti dar vienus
T. S. East St. Louis, UI., sky sodriu sopranu padainavo ang metus, o po to persikelti į New
riaus pirm. Aldona Švarcienė liškai arijų iš operos Manon Yorką ir pradės dainavimo ir
pristatė meninės programos da- Lescaut — G. Puccini ir iš ope- muzikos karjerą. Su tokiu pui
lies dalyvius ir pakvietė juos 1 retės Linksmoji našlė — Pr. Le- kiu sopranu, manoma, jai nebus
pradėti gėlių vakarą. Pirmoji har. lietuviškai gražia tarsena sunku kopti iki pačių viršūnių.
pasirodė panelė Milda-Albina padainavo Tėviškėlė brangi, žo
Be muzikos ir dainavimo, po
Švarcaitė, pradžios mokyklos džiai Stelingio, kompozicija Br. vakarienės dar buvo progos
8 skyriaus mokinė. Ji fleita Budriūno. Akompanavo Stella
pagrojo Greges Bizet Menuetą. Stankus.
Visi vakaro dalyviai lietuviš
Fleitistės sesutė — Audrė-Dana
Švarcaitė, pradžios mokyklos 7 kos dainos žodžiais buvo giliai
skyr. mokinė, pianinu paskam paveikti ir grožėjosi labai grą
bino J. G. Molloy Kerry Dance. žtu soprano balsu. Dainininkė
Jaunosos menininkės visų vaka buvo palydėta gausiomis katu
rienės dalyvių buvo šiltai priim tėmis. Jeigu ateityje būtų pro
gos į lietuvių subuvimus pasi
tos.

E. St. Louis, DL

SVEČIUOSE BROCKTONE
Šv. Kazimiero parapijos Brocktone choras birželio 4 d. North
Junior High School salėje davė
mišrų koncertą net su vyrų seks
tetu ir solistais. Choro diregentu
yra komp. Julius Gaidelis, akomponiatorė Vida Dėderytė, o solis
tais buvo Marytė Bizinskaitė ir
Stasys Liepas. Vyrų sekstetą su
daro: N. Lingeraitis, B. Banaitis,
R. Lizdenis, P. Šimkus ir V. Eikinas, dir. Julius Gaidelis.
I koncertą atsilankė daug Bos
tono ir apylinkių lietuvių. Kon
certas buvo tikrai geras. Svar
biausia, džiugu, kad parapijos
choras nemažėja o didėja. Juk ki
tur lieuvių chorai nyksta ir daug
kur yra išnykę. O juk mes vadinomės dainininkų šalimi.
Po koncerto buvo vaišes para
pijos salėje.
MINĖSIME VYOŪNĄ
L. B. Bostono Kultūros klubo
šio sezono paskutinis susirinki
mas yra skyriamas rašytojo Vy
dūno paminėjimui. Susiririkimas
jvyks Tautinės S-gos namuose,
484 E. 4-ji gatvė So. Bostone, bir
želio 17 cL, šeštadienį. Pradžia
7:30 vai. vak.
Programoje dr. Jonas Stiklorius
skaitys paskaitą "25 metai be Vy
dūno". Ištraukas iš Vydūno raš
tų skaitys vietinės meno jėgos.
Po šios dalies bus pristatytas se
kantiems metams klubo pirminin
kas, o taip pat vyks laisvi pašne
kesiai prie vaišių ir atgaivos sta
lų. Visi kviečiami atsilankyti į šį
mūsų didžiojo rašytojo — mąs
tytojo minėjimą.
2TNUTĖS IŠ PROVBDENCE
Kun. V. Martinkus pranešė,
kad rugsėjo 17 d. Providence mies
te vyks tautybių pasirodymas,
kurį organizuoja vietos organiza
cijos. Jame dalyvaus ir lietuviai.
Spalio 8 d. yra pakvietė "Gran
dinėlę" su šokiais ir daina.

Chicagos meras daro pastan
gas sudaryti 100 žmonių dalinį,
kuris padėtų užtikrinti saugu
mą miesto autobusuose ir trau
kiniuose. Visose 142 stotyse I
numatoma įrengti telefonus, kuriais numeriu 911 greitai bus j
galima
prisišaukti
pagalbą.
Tam siekiama gauti federalinę
finansinę paramą.
NACIAI ŽYGIUOSIĄ
JAV aukščiausias teismas nusprendė, kad naciai turi teisę !
žygiuoti Skokie priemiestyje.!
Žygiavimas planuojamas birže
lio 25 d. Pažymėtina, kad ta
me priemiesty gyvena daug žy
dų, jų tarpe — keli tūkstančiai
buvo laikomi nacių lageriuose.
svečiams išbandyti laimę. Ne
vienas džiaugėsi laimėjęs ar
gėlių puokštę ar meniškai iš
austais rankdarbiais.
Lietuviška plokštelių muzika
sudarė jaukią nuotaiką, o šokė
jai turėjo labai geras sąlygas
pasišokti.
J. Juodakis i

A. t A. BIRUTEI BARTAŠIENEI minis,
vyrą KflZĮMĮERfl, sūnų ALGĮ, dukrą VIKTORIJA,
tėvus p. LOPETOS, seseris ALBINA ir RAS$ su šei
momis nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime, o
Tau, miela BIRUTE, prašome Visagalio pasigailėji
mo ir amžinos ramybes,
Roma k* Algis Balčiūnai
Irena ir Vytas Radžiai

D

A. + A.
BARBARA KAZIMER
KAZIMIERAITIS
Jau suėjo devyneri metai, kai negailestinga mirtis
atskyrė iš mūsų tarpo mylimą motiną, kurios netekau
1969 m, birželio 16 d.
Nors laikas tę^an. bet rres jcs niekados negalė
sime ^miršti. Lad gailestingas Dievas suteikia jai am
žinybę.
Už i « sfel? šr/. Mi&cs bus atnašaujamos penkta"'.įi. birželio 16 d. 8:00 vai. ryto, Švč. Mergelės Marijos
N kalto Prasidėjimo parapijos bažnyčioje.
Maloniai 'kviečiu visus — gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pa
simelsti už a. a, Barbaros sielą.
Nuliūdę: Ses. Ann Barbara, Kazimierietė. ir giminės.

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852

PADĖKA
A.

DEVYNERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

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

PROF. DR. JONAS PUZINAS,
Mūsų mylimas vyras, tėvas, senelis ir UOŠVM, mirė 1978
m. balandžio 14 d. ir buvo palaidotas balandžio 17 d. Lietuvių
Tautinėse kapinėse.

Mažeika & Evans

Visiems taip gausiai atsilankiusiems koplyčiose ir atida
vusiems Velioniui paskutinę pagarbą, prisiminusiems Jį maldo
mis, gėlėmis, ir aukomis, žodžiu ir raštu paguodusiems mus,
tariam nuoširdų ačiū.
Ypatingą padėką reiškiam kunigui Algimantui Keziui ir
Tėvams Jėzuitams, už parodytą didelį nuoširdumą, už atlaiky
tas šv. Mišias ir už palydėjimą į kapines.
Nuoširdus ačiū dr. K. Pemkui už jo bičiulišką rūpestį, or
ganizuojant paskutini atsisveikinimą.
Visiems, prisiminusiems Velionį žodžiu; B. Pakštui už lie
tuvišką Raudą ir mielam jaunimui, budėjusiam prie karsto reiš
kiame gilią padėką.
Žmona, sūnus ir dukterys su šeimomis

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH VVESTERN AVE.
Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta

•

•

Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

•

Mylimam vyrui ir tėvui

PETKUS

A. t A. JONUI MALIORIU! mirus,

TĖVAS IR SŪNUS

mes reiškiame nuoširdžią padėką visiems dalyvavusiems
laidotuvėse, pareiškusiems užuojautas laiškais ir spaudo
je, užprašiusiems šv. Mišias

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

Dėkojame kun. Augliui už rožančių koplyčioje, at
našavimą šv. Mišių ir pamokslą.

2533 West 71 St. Tel. GRovenhill 6-2345-6
1410 So. 50th Av., Cicero TOvvnhall 3-2108-9

Dėkojame poniai Giedraitienei už giesmes koplyčioje
ir bažnyčioje.
Dėkojame ponui Šimkui už pasakytą kalbą kapinėse.
Dėkojame ponui Žukui už taip nuoširdžią ir paguo
džiančią kalbą.
Dėkojame laid. direkt. S. Lack-Laokawicz, Ridiko
koplyčioje, už nepaprastai rūpestingą laidotuvių tvarky
mą.
Žmona ir šeima

Brangios sesutės

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

A A

ONAI

NAINIENEI

Amžinybėn iškeliavus birželio 9 dieną Lie
tuvoje, sūnui Broniui. Pasaulio Lietuvių
Bendruomenes valdybos pirmininkui, ir
visiems artimiesiems nuoširdžią užuojau
tą reiškia

netekus, ALBINA k- KONRADĄ PASKŲS ir visus šei
mos ARTTMUOSIUS nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū
dime.
Antanas ir Gražina Vaičaičiai
ir mergaitės

Jonas Borevicros, SJ
Kostas Dočkus
Stasys Džiugas
Romas Kasparas
Jonas Kavaliūnas

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 SO. LITUANICA AVE.

Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACK AWICZ) ir ŠONUS

PLB VALDYBA:

A. t A. BIRUTĖS BARTAŠIEMES

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Edvardas Skališius
Juozas Šlajus
Gabija Juozapavičiūte
Algis Rugienius

2314 VV. 23rd PLACE
Tel. VIrginia 7-6671
2424 W. 69th STREET
Tel. REpublic 7-1213
11029 Southwest Highvvay, Palos Hills, III.
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUANICA AVE.

Brangiai Mamytei Lietuvoje mirus,
PETRĄ VASILIAUSKĄ (WAtLES) ir
jo šeimą nuoširdžiai užpučia
Floridos Amerikos Lietuviu
Choras St. Petersburge

Klubo

Tel. YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

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

Tel. OLympic 2-1003

%^?5į&*toįįm>!8!fc
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DRAUGAS, trečiadienis, 1978 m. birželio mėn. 14 d.
x Marijonų bendradarbių są
junga rengiasi paminėti savo
buvusio dvasios vado knn. Jono
Kardausko. ICC
kunigystės
50-tJes metų sukaktį. Minėji
mas bus birželio 26 d šv. Mi
siąs Marijonų koplyčioje (6336
So. KUbourn Ave.) laikys pats
Jubiliatas 5 vaL p. p. Mišių
metu giedos sol. Dana Stankaitytė, vargonais grojant muz.
Marijai Mondeikartei-Kutz. Po
pamaldų 6:30 vai.. Sharko's
restorane bus vakarienė jubi^ ^ pagerbti ir su juo pabendrauti. Registruotis reikia iki
birželio 19 d. pas A. Snarskienę.
te!
- 436-4278 arba pas S. Kau
lakienę, tel. 225-3016.

IŠ ARTI
IR TOLI
J. L VALSTYBĖSE

ZVA1GZD UTĖ

— Dr. Irena Langytė, Cahfornijos valstybes Fullerton
Įsteigtas Lietuviu Mokytojų Sąjmgos Chicagos skyriaus
universiteto profesorė, dažnai
Redaguoja J. Pinam Med£an» siusti: 3206 W. 65th Ptace, Ctteago, DL 6*629
kviečiama Iždo departamento l
x Irena ir Edmundas Vaitkaip specialistė patarėja vykti
kai iš Stratford, Conn.. yra at
su prekybinėmis delegacijomis į
vykę j Cbicagą aplankyti savo
T*VYN*S SPINDULIAI
įvairius pasaulio kraštus. Šį
PAVASARIS
MAN A ŠUO
Seniau ir šiandien
dukterų seimas ir kitus artikartą
ji
atsiuntė
sveikinimus
iš
niausius — Majauskus. MotieChicagos Aukštesniosios litu
Aš jau laukiu pavasario. Man
Kaip snigo žiedais tau po kojų
Mano šuo yra juodas ir labai
Europos, kur vadovauja semi anistinės mokyklos 1977-78 mo
jus. Pūdimaičius. Birželio 10 d.
atsibodo šita šalta, snieguota! Ir žemė pravirko rasa,
narui apie prekybos galimumus. kslo metų moksleivių metraštis. išdykęs. Jo vardas yra Sargis.
jie dalyvavo Gintaro baliuj ir
ri^ma AŠ noriu važinėtis parke ! £ jai tu «-«fc-«»ii3"g ir kloniais.
— Waterbury Ralfo skyriaus Redagavo: Rita Bazytė, Ra Jis yra devynių mėnesių.
Jaunutė, kaip stirna linksma
dviračiu,
žaisti sporto aikštėje,
jaunųjų lietuvaičių tarp jų vie
Iš ryto, kai mes valgome pus
piknikas. Birželio 18 d. 2 vai minta Jautokaitė, Alė Jonušai
Majauškaitės
sūpynėse
suptis
ir
eiti
pas
savo
nos anūkės
O akys tau lietė padangę.
p. p. gražioje Melnikų sodyboje, tė, Rima Valiulytė. Redakcinė ryčius, jis ateina ir atsisėda ant
draugus.
Saulutė viešėjo name.
pristatyme. Savo dukters Virprie virtuvės
prie ežero. Lake WInnamaug Rd. komisija: Vida Momkutė, Rūta didelio akmens
Matei žvaigždėtąjį dangų,
ginijos Majauskienės lydimi,
Pavasarį skautų sueigose.
Waterburio ir apylinkių batfi- Musonytė, Gaja Pemkutė, Snie- lango ir žiūri. Jis yra labai paMėnulį keliaujant nakčia
mes
10
1
jie aplankė 'Draugą", pasikal
x
Danguolė Valentinaitė, r.inkai renkasi savo piknikam
glostai
katę,
t
a
d
a
l
&***
*
i
P*
**
****&
***• Tr
Žydėjo sodai tėvynės,
bėjo su pažįstamais redakto buvusi Lietuvos Dukterų drau Šiuo pikniku bus baigiamas šio guolė Zalatoriūtė. Metraščio
. 1 jis pradeda loti ir bando nuvy-! d r a t a ^ futbolą ir kitokius žaidi- Ir Nemunas glostė krantus,
riais. Taip pat aplankė ir ki gijos pirmininkė, įėjo kaip dali pavasario vykdytas Balfo pini globejas Juozas Masihoms. Met- Į į r S^T-IlL
^_ bando
^__™_ su
_ . kate
Z_f. mus.
Kartais jis
ti
Kai grėbė šieneli grėbėjos.
tas lietuviškas įstaigas bei savo ninkė į "Century 21" pirkimo- ginis vajus. Visi kviečiami gau raštyje daug nuotraukų iš
Vainikai puošė vartus.
Pavasarį
ir
medžiai
pradeda
sti riai
mo-i
.
kyklos gyvenimo, iliustracijų iri J ^ ^
J • •
P
*"
pažįstamus. Išvyksta atgal šį pardavimo bendrovę, kuri turi siai dalyvauti.
-j
-- .
dzia, tai kate
Musųj 8 ? 1 " 0 ^ g^ė* ž y * į y* - 3 - l a b a i
Trispalvė su vėju bangavo,
ketvirtadieni.
199 tarnybos vietas vien tik
— Kanados tautu festivalis įdomių straipsnių, mokinių pa katė jam parneša žiurkę iš lau-! &"&*- Vaikai mėgsta aitvarus
Lyg Baltija gaivino krantus,
y Ona Lipmienė yra pagudy- piet vakarių
apylinkėse. Jos visame krašte rengiamas bir rašytų. 128 puslapių didumo. kų, jis ją po visus kampus ne- i skraidinti. Man labai įdomu
Tenai tai lietuvis gyveno,
ta Sv. Kryžiaus ligoninėje, kur k v i e t ė > T a 50 W. 75 St, želio 25 — liepos 1 d Centrinis Išleido mokyklos tėvų komite
O šiandien jis kenčia vargus.
žiūrėti į visokius aitvarus. Kar
šioja.
jai padaryta tulžies operacija. ^nov/brook. HL
tais labai juokinga, kai aitvaras
renginys — festivalio vainikas tas, spaudė "Draugo" spaustu
Nėr laisvės brangiojoj tėvynėj,
Linas Knystautes,
Ligonė dr. V. Tumasonio prie
vė.
Jau
devynioliktas
iš
eilės
įsipainioja
į
medžių
šakas.
Nėra
jau namelių gimtu,
bus Otavoje liepos 1 d., kuri
Montrealio Irt m-los 7 ak. mokižiūroje pamažu sveikta ir tikisi
y Pranas Razminas, nuolatiIr
skraido
paukšteliai atklydę,
šios
mokyklos
metraštis.
Aš
laukiu
pavasario.
greitai grįžti namo.
nis mūsų bendradarbis, pava yra Kanados nepriklausomybės
r.ys. Kanada. "Liepsna".
Nerasdami
savo
lizdų.
Petras Remeikis.
Redaktorius
duodamas atostogų išeinančius diena — 111-sis gimtadienis.
Marąuette Porko lit. mokyklos
Šiems renginiams valstybės se
x Lietuviu radijo valandėlėms
r<įdaktorius. nuo pirmadienio
6 skyr. mokinys.
kretorius paskyrė 4,5 mil. doL
premijai skirti sudaryta komi
pradėjo dirbti "Draugo" redak
MOKYKLA
Festivalio
reikalams.
The
Casija į kurią įeina V. Kasniūcijoje.
NEPAKLAUSĖ
nadian Folk Arts Council gavo
nas, K Šidlauskas, dr. L. Šimu
Suskambėjo skambutis. VM
335.000
dol.
Šalia
jo
dalyvaus
tis, J. Skorubskas ir kun. A.
y Pavergtu tautų posėdis
Kartą gyveno šeima, kuri tu-' įėjo į klasę. Pradedam skaityTamošaitis. Premijos mecena šaukiamas birželio 19 d. 7:30 visa eilė kitų organizacijų bei
rėjo penkis vaikus. Vaikai bu-!ti. Man patinka, tik nežinau,
tas yra kun. J. Prunskis.
vai. vak. Latvių centre, 4146 N. institucijų. Festivalis bus la
vo labai klusnūs. Jie visada ar kitiems vaikams patinka. Pa
bai
plataus
masto
—
jame
da
klausydavo tėvelių Bet vieną. baigus, mes galime piešti. RaiX Dr. Juozas Manefis, Memo- Elston Ave.
lyvaus
apie
100,000
atlikėjų
dieną,
vienas iš vaikų nepa- • mudui ir Petrui daugiau patinrial HospitaI chirurgas, Ulinoy Pamela ir dr. Jonas Slrirklausė
tėvelių ir nuėjo maudy- j ka piešti, negu kitiems. Po to,
jaus universiteto
Rockfordo
gaudai, iydimi dr. Janinos Jaktis į tą uždraustą upę. Ten j mes galim dainuoti. Aš tintu,
skyriuje Medicinos mokykloje \
aplankė "Draugą",
buvo uždrausta maudytis todėl, kad mergaitėm dainavimas padėsto chirurgiją.
Baigiantis
Jaunimo centrą, Lietuvių baž
Piešė
Julija
Gelažytė,
Clevelando
lit.
m-los
mokinė
kad buvo daug pavojingų sūku tinka, tik ne berniukams Man
akademšaasos metams studen
nyčią Marąuette Parke. Nuo
rių. Bet berniukas nekreipė dė viskas mokykloje patinka, tik
tų balsavimu buvo pripažintas
lat gyveną San Diego mieste.
mesio į tėvelių įspėjimą ir pa ne diktantas.
geriausiu šių metų dėstytoju,
SENELfcS PASAKA
Į į vandenį ir atsistojo ant vėž skendo.
Calif. Dr. Skirgaudas yra psiOnutė Žukauskaitė,
ir todėl pagal rrus^tovejusią , .
lio. Ji labai išsigando ir pra
Paulius
Dovanus,
ir vidaus ligų specialis
Hamiltono
"Vysk. M. Valan
Vieną kartą mano močiutė
tvarką, birželio 1 d. Ulinojaus
dėjo klykti.
Detroito
"Žiburio"
Kt.
m-los
tas. Iš Chicagos išskrido į Eu
čiaus" lit m-los 4 sk. mokinė.
važiavo su arkliais į Panevėžį
universitete įteikė mokyklą bai
Aš taip pat priklausau beis VU sk. mokinys. "Skambutis".
ropą. Dr. Jono Skirgaudo tėvai
Kanada. "Kova".
aplankyti
savo
mamos.
Jos
ma
gusiems diplomus.
bolo komandai, Mūsų komanda
Janina ir Ignas Skirgaudai taip
ma gyveno kitame gale Panevė- :
vadinasi
Kardinolai
Pernai
X A a prof. dr. Jono Pumno pat gyvena San Diego. Pamela
žio. Ji turėjo pervažiuoti Nevė- Į
mes laimėjome pirmą vietą!
žmona, sūnus, dukterys ir kiti yra amerikietė, bet išmokusi
žio tiltą. Jai bevažiuojant ar-!
Taigi, man vasara yra labai
šeimos nariai reiškia nuoširdžią gerai lietuviškai kalbėti,
kilai išsigando blizgančio van
įdomi ir labai patinka. Todėl
padėką Antanui Poskočimui už
dens ir pradėjo smarkiai bėgti.
jos aš labai lankiu.
brangią dovaną — jo darbo ko* A. a. Steoono Petrausko
Močiutė labai išsigando ir gal
Ričardas Cbiapetta,
plytelę, pastatytą ant Velionio feimo» nariai, Hartford, Conn.,
vojo, kad ji užsimuš. Arkliai
Kr. Donelaičio lit m-los IV b.
kapo Liet. tautinėse kapinėse, brangaus vyro, tėvo, senelio ir
gana toli bėgo, kol pagaliau su
skyriaus mokinys.
Ji maloniai primins brangaus uošvio pirmųjų metinių atministojo. Močiutė tada prižadėjo,
mui
"Draugui"
100
vyro, tėvo ir senelio lietuvišką
- atsiuntė
DVI KALBOS
kad kol gyva bus, arkliais vie
Mūsų dienraščio
gyvenimo kelią ir paliktąją Tė- d o l € r
na niekada nebevažiuos.
Aš didžiuojuosi, kad edmi į
vų žemę su jos proistorinėmis bendradarbė M. Petrauskienė,
Rūta Tamošiūnaitė,
siųsdama
šią
auką,
rašo:
"Ka
vertybėmis.
(pr.).
Dariaus - Girėno lit. m-los lietuvišką mokyklą ir žinau,
dangi buvome ištremti už po
kad mano tėveliai irgi manimi
mokinė.
— Kun. Adolfas E. Gradecy Tradicinis išvažiavimas grindžio spaudą, tai ir šią auką
didžiuojasi.
prie- mūsų prezidentų eglių bus skiriame lietuviškai spaudai", kas, šiuo metu gyvenąs New
VASARA
Aš labai didžiuojuosi kad
birželio 18 d. Visos LDK Biru- TJŽ didelę paramą "Draugui" Haven, Conn., birželio ^1 d. WaVasara yra mano mėgsta- į moku savo tautos kalbą. A i
terburio šv. Juozapo ilct. par.
tės narės kviečiamos išvažiavi esame labai dėkingi.
miausias metų laikas. Man pa- į žinau, kad aš nepažįstu kitų vaibažnyčioje
kon^eiebracirėmis
me dalyvauti.
Smulkesnių in
tinka, nes mokslo metai pasi kų angliškoje mokykloje, kur
X Savanorių - Kūrėju, L. K. šv. Mišiomis paminėjo savo ku
formacijų teikia J. Bagdžius,
baigia. Aš važiuoju j stovyklą. moka kalbėti kita kalba. Kiti
telef. 434-3713.
(pr.). ! V. S. "Ramovės" Chicagos sky- nigystės 50-ties metų sukaktį.
vaikai moka labai mažai, arba
Iškilmėse dalyvavo Hartfordo Stovykloje galiu maudytis ir žu
'
riaus
ramovėnų,
L.
Š.
S.
T.
Chiapie savo i Kai aš užaugsiu, aš norėsiu būti mokytoja. Norėsiu mokyti 3 skyrių su
y Birželio skandraųjų įvykiu
arkiv. J. Whealon, koncelebravo vauti. Kartą ėjau žuvauti ir'visai nieko nežino
i 25 vaikais
minėjimas įvyks Jaunimo cen cagoje gyvenančių šaulių, L. D.
kun. W. J. Pranskietis ir kun. pagavau septynias žuvis! Aš tautos praeitį,
K.
Birutės
draugijos,
centrinio
Kristina Antanaitytė, Lemento 'Maironio" lit m-los 3 sk. mok.
Dabar, kai dar reikia eiti į
tre birželio 18 d. Minėjimo
J. Vilčiauskas, kuris pasakė ir laimėjau U vietą konkurse.
3kyriaus
narių
bendras
išvažia
proga pamaldos bus Jėzuitų ko
Kartais mes išvažiuojame iš lietuvišką mokyklą, aš nebūnu
specialų pamokslą. Jubiliatas
Yra sunku
plyčioje 10 vai. ryto. Po pa vimas į gamtą įvyks 1978 m.
LIETUVA
lūs.
kun. A. Gradeckas yra gimęs kylauti į Mosąuito Valley. Vie- Į visad patenkinta.
birželio
18
d.
International
žinai,
kad
maldų bus padėtas vainikas prie
ną
dieną
lijo
taip
smarkiai,
kad
sėdėti
klasėje,
kai
Yra daug legendų apie gin
1903 m. spabo 23 d. New Bri
Lietuva yra maža valstybė,
paminklo ir meno galerijos pa Frienship Garden, Michigan
draugės
kur
nors
išvažiavo,
vanduo
įtekėjo
į
mūsų
palapinę.
tam, Conn., kunigu įšventintas
dabar okupuota rusų. Kadais, taro atsiradimą. Gintaras yra
talpose įvyks minėjimo akade City, Ind., prie nepriklausomos
arba
daro
ką
nors
linksma.
Bet
Viskas
tenai
sušlapo.
prieš daug šimtų metų, ji buvo laikomas Lietuvos auksu. Jis
Lietuvos prezidentų eglių. Iš- 1928 m. birželio 2 d. Hartforde.
mija.
aš
žinau,
kad
viskas
gyvenime
Aš
taip
pat
važiuoju
į
Wis;
labai didelė valstybė ir okupavo pasidarė iš pušų sakų. Per
kilmes prie prezidentų eglių Dirbęs kaip vikaras New BriBe to, 10 vai. 30 min. bus pa
nėra
linksma
ir
gera.
2inau,
consiną
kiekvieną
vasarą.
Prie
daug kitų kraštų — ypač Min daug tūkstančių metų suakme
pradėsime 12 vai. Kviečiame taine, H?-**orde. Waterbury,
maldos Švč. M. Marijos Gimimo
kad
vieną
dieną
būsiu
patenkinį
mūsų
vasarnamio
yra
daug
daugo laikais. Mindaugas buvo nėjo. Jūra išmeta į krantą po
ir kitas organizacijas bei pavie- kaip klebonas New Havene,
ir Tėviškės parapijų bažnyčiose. 1
ta,
kad
sėdėjau
ir
dirbau,
o
ne
medžių
ir
visada
labai
daug
la
Lietuvos karalius, valdęs Lie audros mažus gabalėlius. lie
nius asmenis dalyvauti išvyko- Waterbury, Ansonia. New BriLietuvių visuomenė kviečiama
buvau
kur
nors
su
draugėm.
pų
prikrinta.
Senelis
ir
aš
kas
tuvą prieš daug metų. Ši šalis tuviai iš gintaro yra pasidarę
| je. Važiavimo reikalais kreip tain lietuvių parapijose. Nuo
minėjimo dalyvauti.
Vite
Palūnaitė.
dien
turime
lapus
grėbti.
Kar
yra apsupta Baltijos jūros, Len įvairių papuošalų — žiedų, ka
tis prie ryšininko col. J. Bag- 1940 m. buvo klebonas, o prieš
Chicagos Lietuviu taryba
Clevelando
šv.
Kazimiero
lit.
tais
einame
maudytis
ežeran.
pora metų tapo klebonu emeri
kijos ir Vokietijos. Klimatas rolių bei apyrankių. Palango
džiaus.
(pr.).
mokyklos
8
sk.
mokinė.
tu. Yra didelis patriotas, lie Vieną dieną mano sesutė įlipo
yra labai panašus į Amerikos je yra gintaro muziejus, kur
X
American
Travel
Service
tuviškų katalikų organizacijų
— t y. vasarą karštoka, o žie anksčiau buvo Tiškevičiaus rū
x P. L. B. Marąuette Parko
mai.
mą yra šalto oro ir sniego.
apylinkės lietuviai, pas kuriuos Bureau praneša, kad yra gauta rėmėjas, visuomet besisielojąs
papildoma
vienos
savaitės
eks
Snieguolė Zalatoriūtė,
Į Lietuvos ir lietuvių reikalais.
Nors maža valstybė, bet lie
nespėjo atsilankyti aukų rinkė
Chicagos Aukštesniosios lit.
tuviai yra nuoširdus žmonės,
jai "Lietuvių Dienoms" paremti, kursija į Lietuvą rugsėjo 18 d. Sukaktyje sveikina visi, kurie
Prašome
skubiai
registruotis,
mokyklos
7 klasės mokinė
jj atsimena.
gero būdo. Daug lietuvių bėgo
prašomi pasiusti savo auką apy
nes
vietų
skaičius
ribotas.
Kai
"Tėvynės spinduliai".
— Pranciškonų vasarvietėje.
nuo rusų Antro Pasaulinio karo
linkės kasininkui P. Norvflni,
na
$1030.00.
American
Travel
Kennebnnkporte,
Maine,
atostometu
ir
atsirado
laisvuose
kraš
7114 S. Richmond, Chicago, III.,
MANO ZUIKIS
Service Bureau, 9727 S. Wes- g av imo sezonas prasideda lie
tuose : Australijoje,
Šiaurės
60629.
(pr.).
Vieną dieną aš išėjau į lauką,
tėm AveM Chicago, UI. 60643. pog 1 ± j r baigiasi rugsėjo 4 d.
Amerikoje bei pietų Amerikoje.
y Reikalingas žmogus prie TeL 238-9787.
mano
kaimyno verandoje buvo
(sk.) -r-aj vasarvietė su lietuviška ap
Jie kartu atsivežė savo tradici
ligonio. Penkias dienas savai
mažas
triušiukas krepšelyje.
linka ir nuotaika, daugeliui ži
jas ir papročius. V. Sinclair
tėje, 4 vai. kasdien. Skambinti
X Kam reikia gintaro žiedų? noma Amerikoje ir Kanadoje.
yra parašęs knygą apie lietu Aš nubėgau pas jį. Ponia sa
telef GB 6-4286.
(sk.). Terroj pats didžiausias jų pasi
vius "The Jungle", kurioje kė, kad jos vyras rado zuikutį
rinkimas iš gražiausio gintaro Duodama butas ir maistas. Be
jis išdėsto lietuvių papročius ir darže. Ji sakė, kad jis man
X NAMAMS PIRKTI PASįdėtų aukse ir sidabre. Kainos to svečiams ruošiama koncertai,
atiduos tą zuikuti. Aš nubėgau
įvairias tradicijas.
kOIX)K. Juozas F. Gribauskas,
— nuo $29.00. Terra, 3235-37 dailės parodos, literatūros va
sekretorius St. Anthony Savings
Lietuva yra suskirstyta į ke namo, paklausiau savo mamos
Chicago, IU. 60629. karai. Visi lietuviai kviečiami
1 W. (a St.
Si Loan Assoc., praneša, kad
turias dalis: Dzūkija, Sūduva, ir tėtės. Jie sakė, kad aš galiu
praleisti atostogas šiame gar
telefonas — (312) 434-4660.
paskolos su prieinamomis sąly
Aukštaitija ir Žemaitija Lietu jį pasilaikyti. Mano kaimynė
siame Amerikos kurorte —
(sk.).
gomis yra duodamos nuosavų
viai yra skirtingi kiekvienoje man atidavė zuikutį ir krepšelį;
Kennebunkporte — prie pat
x Reikalingas butas nuo lie Atlanto savo tautiečių draugys
namų pirkimui. Paskolų sky
dalyje. Dzūkai skiriasi nuo ir iki šios dienos jis dar gyvas.
pos
1
d.
Viena
moteris
pagei
riaus tel. 656-3330, kalbame lie
aukštaičių, sūduviečiai nuo že Jo vardas Pilkis.
tėje.
Informacijai
adresas:
Renate Kaknfvičiūtė,
tuviškai. Arba kreiptis asme dauja 5 kamb. buto 2-me aukšte, Franciscan Goest House, Keniuv
maičių savo architektūra, cha
niška) j raštine adr.: 1447 So. Marąuette Parke. Skambinti hunkport, MK. 04046. Tel.
rakteriais bei papročiais. Vieni Toronto 'Maironio'' lit. m-los
mokinė. Kanada. "Mūsų
257-6065.
(sk.).
49 Conrt. Ck»ro, m
(ak.)
atviri, kiti nuoširdus, treti kuk
(207) 967-2011.
(pr.).
Pieš* Silvija Fabijonait*, V* kl

