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Lietuvių delegacija Baltuosiuose rūmuose

Plačios apimties centrinių lietuvių organizsciJŲ delegaciją, kurioj buvo ir latvių bei estų atstovai, priėmė viceprezidentas
Walter F. Mondale; priėmime kurį laiką dalyvavo ir prezidentas Jimmy Garter. 1 valandos ir 15 minučių susitikimą išrūpino
Lietuvių Bendruomene
(Telefoninis pranešimas)
Washingtonas, D.C. —Birželio 13 d. 3:15 vai. po pietų JAV
Liet. Bendruomenės rūpesčiu,
Baltuosiuose rūmuose buvo priimta lietuvių delegacija, kurioje
dalyvavo VLIKo, Pasaulio lietuvių bendruomenės, JAV LB, Pa
saulio lietuvių jaunimo sąjungos,
Lietuvių religinės šalpos, Litu
anistikos instituto, o taip pat
latvių ir estų centrinių organiza
cijų atstovai.
Gausią lietuvių ir jų draugų
pabaltiečių delegaciją
priėmė
JAV viceprezidentas Walter F.
Mondale. Priėmimo, kuris tęsėsi
1 vai. 15 minučių, metu kurį lai
ką dalyvavo ir pats JAV prezi
dentas Jimmy Carteris. Delegaci
ja įteikė viceprezidentui gerai pa
ruoštą 6 puslapių memorandu
mą Lietuvą liečiančiais klausi
mais.
Delegacijos priėmimas įvyko

skaudžiųjų birželio įvykių Pabaltijo kraštuose prisiminimo dieną. Jo me>tu nuoširdžiai aptartos Lietuvą, Latviją, Estiją liečiančios problemos: okupacijos nepripažinimas, Diplomatinės tarnybos išlaikymas, kolonializmas,
rusifikacija, žmogaus teisių prob-

lemos, išskirtų šeimų susijungimas.
Aptarta eilė etninių klausimų:
etninių studijų programa, lietuviškų kolonijų išlaikymas (kalbeta k specialiai apie Marąuette
Parko liet. kolonijos Chicagoje
likimą) ir apie kitus dalykus. Vi
ceprezidentas Mondale pažadėjo
vėliau duoti kai kuriuos oficia
lius pareiškimus.

Suetne Amerikos
firmos atstovę

Lietuviams delegacijoje atsto
vavo Liet. Bendruomenės atsto
vai: R. Česonis (išrūpinęs de
legacijos priėmimą), PLB pirm.
Br. Nainys, JAV LB krašto val
dybos pirm. A. Gečys, Alg. GuPrezidentas Jimmy Carter
reckas. VLIKo pirmininkas dr. J.
K. Valiūnas, Liet. religinės šalOlgerds Pavslovskis atstovavo
pos atstovas kun. K. Pugevicius, latviu centrinei organizacijai —
Pasaulio liet. jaunimo s-gos ats- American Latvian Association and
tovas V. Nakas, Lituanistikos ins- World Federation of Free Lat
tfcutui atstovavo dr. T. Remeikis. vians, estams — Makio Kari, viPriėmime dalyvavo taip pat Ame- cepres. for Political and Baltic
rikos Balso korespondentė J. R. Affairs Estonian American National Council.
Viceprezidentas Walter F. Mondale Raslavičiūtė.

Maskva. —Harvester Co., ku
rio centras Chicagoje, atstovas
Maskvoje Jay Crawford buvo su
laikytas Maskvos gatvėje, ištrauk
tas iš automobilio ir suimtas.
Amerikos ambasada sužinojo, kad
jis kaltinamas per . sieną įvežęs
prekių ir kitokių gėrybių ir nusi
žengęs Rusijos respublikos 78 pa
ragrafui. Jeigu būtų nuteistas,
gautų nuo 3 iki 10 metų kalėji
mo.
Vakariečiai mano, kad tas kal
tinimas ir suėmimas yra kerštas
Amerikai už dviejų rusų šnipų, į
Jungtinių Tautų tarnautojų, su
ėmimą New Yersey.

AUSTRALIJOS SENATAS PAMINĖJO
ROMA KALANTA
Canberra. — Australijos sena- j šeštosios metinės nuo tų įvykių
torius John YVilliams Knight Fe- į Lietuvoje ir Pabaltijo valstybėse,
deraliniame Senate gegužės 31 j kai pabaltiečiai pakilo už laisvę
iškėlė Romo Kalantos auką dėl į ir nepriklausomybę, ir šiais įvyLietuvos laisvės, nors Queenslan- j kiais pasaulis sužinojo, kas dedasi
do senatorius darbietis George Pabaltijo valstybėse. Rezultate
norėjo jį sustabdyti. Senatorius daugelis žmonių Lietuvoje ypatin
Knight jautė .tinkama, kad dar gai skaudžiai nukentėjo".
gegužės mėnesį būtų paminėtas
Senatorius Knignt paminėjo ir
Romas Kalanta, jo susideginimo kitus lietuvius, kurie susidegino.
Kaune šeštųjų metinių proga. Jo Tai gegužės 28 Varėnos turga
kalba atspausdinta Senato oficia vietėje Stonis — sanitarijos tech
liame
dokumentų
rinkinyje nikas, gimęs 1949, ir dar kiti trys
"Hansarde" per tris puslapius, jo draugai iškėlė Lietuvos vėlia
6 skiltis, 373 eilutes.
vą. Tuojau milicijos buvo suimti,
Senatorius Knight Senate nu bet Stonis pabėgo ir sekančią die
pasakojo Romo Kalntos susidegi ną toje turgavietėje susidegino.
nimą kr jo prieš mirtinį šūkį Jis mirė birželio 10 karo ligoni
nėje. Birželio 3 Kaune susidegino
Laisvės Lietuvai!
darbininkas
Andriuškevičius, gi
Priminė ir Simą Kudirką, ku
męs
1912.
Jis
mirė sekančią die
ris 1970 jieškojo
prieglobsčio
Amerikoje, bet sovietų pagautas ną ir policija jį slaptai palaidojo.
ir nuteistas 10 metų katorgos už
Senatoriui medžiagą parūpino
bandymą bėgti į laisvę. Senato ir paprašė tuos liūdnus įvykius
rius sako: "Aš iškeliu tuos įvy iškelti Senate Albertas Balsys iš
kius, kadangi gegužės mėnuo yra Canberros.

Rumunijos prezidentas I Mirė daiL. K. Šimonis
Britanijoj

International Harvester kom
Londonas. — Britaniją lanko
panija su rusais smarkiai prekiau Rumunijos prezidentas Nicolae
ja Crawford, 38 metų amžiaus, j Ceausescu su žmona Elena. Vi
• kompanijos pasiųstas į Maskvą zitas buvo oficialus, ir atvirame
i prieš por4 metų. JĮs ten yra pa- vežime važiavo į Buekingnamc
Nauji suėmimai
! tarnavimo skyriaus vedėju ir tre •rūmus. Dėl jo vizito rumunų iš
niruoja sovietų technikus naudo eiviai ir konservatyvusis "Daily
Čekoslovakijoje
tis mašinomis.
Telegraph" protestavo, sakyda
mas, jog "Rumunija yra polici
Praha. — Platų atgarsį Vaka
nė
valstybė, tokia pat, kaip ir ki- i
Desai pas Carterį
ruose sukėlė žinia apie kai ku
tos sovietų imperijoje", bet kiti j
rių žymių "Chartijos-77" sąjū
sakė priešingai: Britanijos prie- j
Washingtonas. — Indijos mi- mimas yra paskatinimas Rumuni- j
džio narių suėmimą Čekoslovaki
joje Brežnevo atvykimo į Prahą nisteris pirmininkas Morarji De jai ir toliau laikytis atokiai nuo'
Saugumo uolumas jieškant spausdinto žodžio
išvakarėse. Iš viso buvo suimti sai dvi dienas viešėjo Washing- Maskvos.
arba sulaikyti keliolika "Charti ione, kalbėjosi su Carteriu, KongVVashingtonas. — Prezidentą;,
3
neatsuksiąs nugaros, tai jie pade- lavo, kad Seminarijos vedėjas iš- jos" sąjūdžio narių, jų tarpe vie-j reso vadais, prašydamas jų nesusią, ir gal iš Seminarijos nebū- leistų tardymui klieriką Vytautą nas iš sąjūdžio vadovų - Ladis- j laikyti atominių medžiagų parda- Carteris minėjo, kad Amerika ne
vartos atominių ginklų prieš ša
1978 kovo 1 Kauno Kunigų se- *** išmestas.
PŪKĄ KGB būstinėje saugumie- lav Hejdanek, dramaturgas — vimo.
lis, neturinčias tokio ginklo, iš
minarijos auklėtinis Petras RAVėl grasino patalpinsią į kame- čiai kalbėjo, kad po kelių dienų Vaclav Havel, aktorius — Pavel
skyrus, jei tos šalys užpultų Ame
ŽUKAS gatvėje buvo dviejų sau- rą su kriminalistais, pravardžia- jis galėsiąs pasižiūrėti kaip tei- Landovski ir kiti. Dėl suėmimo
Ispanijos karalius
riką ar jes sąjungininkus k tai
gumiečių sulaikytas ir nuvežtas vo vadindami "slidžiu žalčiu", kiami diakonato šventimai ir po| griežtą protesto telegramą Čekos
padarytų
atominių šalių stumia
į Kauno KGB skyrių. Cia tardy- "suktu žmogumi", "kilbuku", to turėsiąs vykti namo iš Semi lovakijos vidaus reikalų ministeKinijoj
mos.
tojas URBONAS pateikė orderį "mažu veikėju ir dideliu melą- nanjos, bet jei sakysiąs tiesą — riui pasiuntė Paryžiuje veikiantis
kratai ir dviejų kviestinių aki- giu" ir pan. Žadėjo išsikviesti šito nebusią, V. PŪKAS buvo "Chartijos-77" sąjūdžiui parem
Meksikos Miestas. — Meksikie
Madridas. — Ispanijos kara
vaizdoje padarė kratą, kurios me- pirmadienį, o tada būsią ilgi tar- klausinėjamas, is kur gavęs ra ti tarptautinis komitetas. Komi
lius Juan Carlos ir karalienė So čiai, kaip ir visi Lotynų Ameri
tu paimta :"Rūpintojėlis" Nr. 3, dymai, todėl su savimi reiksią šomąją mašinėlę ir kaip j
teto vardu protesto telegramą
kos gyventojai, yra dideli europiekusi pas Moniką. Vakare klieri pasirašė Prancūzijos Akademijos fija vakar išvyko į Kiniją. Jo vi jinio futbolo (soccer) entuzias
to paties
"Rūpintojėlio" neiš- ipasiimti tarbelę su maistu,
zitas yra pirmas Vakarų monar
skirstyti 7 egzemplioriai; rašomop 0 tardymo saugumiečiai klie- kas buvo paleistas grįžti į Semina narys Pierre Emmanuel, rašyto
cho nuo komunistų įsigalėjimo tai. Kai šiuo metu Buenos Aires
jo popieriaus keli pokai, trupu- „ką P. RA2UKA atvežė iki Se- riją
jas Pierre Daix ir socialistų parti kinų žemėje ir rodo padrąsini-j vyksta baigiamosios rungtynės
tis rašomosios kalkės, užrašų kny- m inarijos ir paleido,
sekretorius mą tvirčiau laikytis prieš Sovie dėl pasaulinio čempionato ir kai
Paskutinėmis žiniomis klierikai jos krašto tarybos
gėlė ir k t
— —
Meksikos komanda pralaimėjo vi
P. RAŽUKAS ir V. PŪKAS ko Martinet.
tų spaudimą.
sas tris rungtynes, žaidėjų šei
Tardymo metu saugumiečiai
Kovo 2 po pietų prie Semina- vo 25 Religijų reikalų tarybos
Washingtonas. —Amerika stu
Karališkoji pora pakelėj į Peki mos gauna ne tik piktų nusis
is
gąsdino, kad už antitarybinių lei- rijos privažiavo saugumo maši- įgaliotiniui įsakius, pašalinti
dijuoja sovietų pasiūlymą Cent ną sustoja Irane ir grįždama su kundimų, bet ir grasinimų, o ko
dinių platinimą teksią sėdėti ka- na, ir du saugumiečiai pareika- Seminarijos.
rinėj Europoj sumažinti karių stos Irake. Ispanija su Taiwanu mandos vyrai, grįžę naktį, bijo
Įėjime. Tardomajam buvo liepta
_ ^ _ _ — _ . _ — — _ — — . ^ —
j skaičių, .paliekant abiejose pusė nutraukė diplomatinius
santy pasirodyti savo namuose ir slaps
parašyti pasiaiškinimą, iš kur
tosi kitur, rašo Meksikos spauda.
kius
1973,
dar
Franco
laikais.
se
po
tiek
pat
pajėgų.
gavęs rašomąją mašinėlę ir "Rū-

Kaunas. — Žiniomis iš ok.
Lietuvos, Kaune mirė dailininkas
Kazys Šimonis, sulaukęs 90 metų
amžiaus. Buvo gimęs 1887 rug
pjūčio 25 Starkonyse, netoli Ku
piškio. Mokėsi daugiausia priva-

"L. K. B. Kronika" Nr. 32

Kratos ir tardymai

pintojėlį,,: Vienas iš darbuoto
jų paskaitė Seminarijos klierikų
skundą saugumui, kad klierikai
P. RAŽUKAS, Kastytis KRIKŠ
CJUKAITIS, Antanas GRAŽU
LIS ir kiti gauną ir skaitą anti
tarybinius leidinius. Vėlai vaka
re klierikas P RAŽUKAS buvo
nuvestas į kamerą ir naktį pra
leido su kriminalistais.
Tardytojas MARKEVIČIUS pa
reiškė, kad P. RAŽUKAS yra kal
tinamas pagal LTSR BK 68 str.
I-ją dalį, nes platinęs nelegalų
leidinį "Rūpintojėlį". Saugumie
čiai, surašę protokolą, RAŽUKUI įteikė kvietimą atvykti
saugumą sekančią dieną ir leido
sugrįžti į Seminariją
Kovo 3 klierikas ilgą laiką bu
vo auklėjamas, kad Lietuvoje
esanti tikėjimo laisvė, kad tardomasis pakliuvęs į "ekstremistinį"
judėjimą, bet dar esąs jaunas ir
galįs pasitaisyti. Jei jis saugumui

Bostonas —

Amsterdamas ir atgal
tflc 149 <§oL
Bostonas. — Pačią žemiausią
per Atlantą skridimo kainą pa
siūlė Pan Aanerican, o Civilinės
aviacijos taryba patvirtino. Prade
dant šiandien, iš Bostono į Ams
terdamą bus tik 99 doleriai, o
atgal dar mažiau — už 50 dole
rių. Kainos bus tik laikinos, ga
lios vieną mėnesi, iki liepos 14.
Iki šiol pigiau vežė tik britų
Laker Airlaines, tarp Amerikos
ir Londono 245 dolerius.
Beirutas. — Tony Franjieh,
buvusio Libano prezidento Suleiman Franjieh sūnus, ir dar 57
kfti, buvo užmušti, kai susikovė
dešinieji falangistai su buvusiais
savo sąjungininkais civilinio karo metu.

Castro nori
sutikti Carterį

New Yorkas. — Gynybos sek
retorius Harold Brown kaltina
Kongresą, kad tas per metus be
reikalingai verčia išleisti 1 bil.
dolerių, vietinės ekonomijos sume
timais neleisdamas panaikinti
daugelio nereikalingų karinių ba
zių.
KALENDORIUS
»»«......
••»»<••

Washuigt>onas. — Atstovų rū
mai vienbalsiai priėmė rezoliuci
ją, smerkiančią Ugandos Idi
Amino režimą ir siūlančią jį boi
kotuoti. Prašyta, kad prezidentas
nutrauktų bet kokią prekybą, pir
moj eilėj kavos importą.

čiai. Mokytojavo Kauno Meno
mokykloje, vėliau Dailės institu
te. Iliustravo daugelį knygų ir
žurnalų. Savo kūrinius apipindavo stilizuotais lietuvių pasakų mo
tyvais ir fantazija, jieškojo giles
nės minties. 1927 metais buvo
su ruošęs savo darbų parodą Pa
ryžiuje. Vieną jo .paveikslą įsigi
jo Liuksemburgo muziejus Pary
žiuje. Yra parašęs ir išleidęs kny
gą, aprašydamas ne tik savo gy
venimo kelią, bet ir parodyda
mas XDC ir XX amžiaus aplinką.

Netaupus Kongresas

Havana. — Fidel Castro sakė,
kad jis norėtų susitikiti su prezi
dentu Carteriu ir jam išaiškin
ti, kaip buvo su invazija į Zai
rą. Jo žodžiais, Carteris blogai
informuojamas, žinias, kokias jis
gauna, kas nors pasistengia su
fabrikuoti ir iškraipyti. Kuba in
vazijoj nedalyvavo.

Boikotuos
Idi Amino režime

Kazys Šimonis. Nuotrauka daryta
maždaug prieš 50 metų

• . . . , , ,

•»»»«*•..,,„,

Birželio 15: Modestas, Jolanta,
Tanviks, Barinta.
Birželio 16: Benas, Justina,
Tobninas, Jūra.
Saulė teka 5:15, leidžias 8:27.
ORAS

San Francisco ir jo garsioji piramidė "Transamerica'

Dalinai saulėta, šilčiau, apie
80 laipsnių.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m, birželio men.15
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E. PakakiiSkienė, 3948 S. A f i M Ava,
FR 6-6489

sftęsti adresą:
m. 60682

dideli bus linksmi, nes bus įvai
rių pramogų. Šokiams gros Waley
Tenclinger orkestras. Amerikos
Vyčių žurnale "Vytis" centro nepriklausomybės dieną švęski
valdybos antrasis vicepirminin me drauge su vyčiais.
EP.
kas Pilypas Skabeikis pranešė,
kad 25 Clevelando k 100 Ams
terdamo kuopos pasižymėjo tvar 112 KUOPOS SUSIRINKIMAS
kingu k punktualiu nario mokes
Gegužės 16 d. 112 kuopos su
čio surinkimu. Tos dvi kuopos
statomos pavyzdžiu visai organi sirinkime, Chicagoje, pirminin
zacijai. Be to, jis pranešė, kad ko A, Zakarkos nebuvo. Su žmo
įsisteigė dvi naujos kuopos: 146 na Julija buvo išvažiavęs atosto
Garrisburgo mieste, Pennsylvani- gų į Hot Springs, Arkansas. Su
joje, k 147 - St. Petersburge,Flo- sirinkimui pirmininkavo A Da
ridoje. Abi įsisteigė šių metų pra gas, sekretoriavo Sophie Niemisdžioje. Dabar Lietuvos vyčių orga ki.
nizacija yra išsiplėtusi nuo At
Visi rūpesčių turi, bet iždinin
lanto iki Ramiojo vandenyno ir
kė Alicija Cekanor turi jų dau
nuo Kanados iki Meksikos įlan
giausia. Pakartotinai išsiuntinėjųkos. Kuopos gausėja — dar trys
peržengė šimto narių skaičių: si raginimus užmokėti nario mo
100 Amsterdame, 110 Maspethe, kestį. Juk seimas čia pat
New Yorko valstijoje ir 144 An
Dvasios vadas kan. V. Žaka
thracite, Pennsylvanijoje. Orga- i rauskas tą vakarą kalbėjo apie
nizacijoje yra vykdomas naujų tikėjimą Lietuvoje. Kaip sunku
esą ten viešai garbinti Dievą.
narių verbavimo Vajus.
VYČIŲ ORGANIZACIJA
STIPRĖJA

DRAUGO prenumerata mokama fš anksto
metams 6 men. 3 men.
Chicago ir Cook apskr. $33.00 $19.00 $15.00
Kitur J.A.V
31.00
18.00
13.00
Kanadoje
(U. S.) 33.00
19.00
15.00
Užsienyje
34-00
20,00
15.00
Savaitinis
25.00
15.00
9.00
is mokslo metų užbaigimo iškilmių LB Detroito apyli nkes "Žiburio" lituanistinėje mokykloje, gegužės 14
d. Mokyklos rakto perdavimas. XI-to skyriaus mokin iai Asta Jurgutytė, Daiva Rugieniūtė, Regina ir Kris
tina Butkūnaitės, Janina Mikolaitytė, Algis Petrulis, Gintas Zaranka perima simbolinį mokyklos raktą iš
aukštesniąją mokyklą baigiančių: Vidos Nakaites, Živilės Idzelytės, Loretos Sveraites, Ramonos Urbonai
tės, Vido Neverausko ir Paulitos Abariūtės
Nuotr. Jono Urbono

Chicagos
vyčiŲ
autobusas
Liepos 17, 18 ir 19 dienomis
į dainų šventę Toronte yra jau Vyčių salėje, Chicagoje, vyks me
užpildytas. Nuo vyčių salės išva diciniškos paskaitos apie
tai,
žiuos birželio 30 d. 8 vai. vaka kaip padėti žmogui, kai ištinka
re. Atgal į Chicagą iŠ Toronto širdies smūgis, kol greitoji pagališvažiuos liepos 3 d. 10 vai. ry va atvažiuoti gali su deguonimi.
to. Kelionės komitetas apgailes- Paskaitas skaitys vyčių
choro
tauja, kad daug žmonių nebėga- vicepirmininkė,
medicinos stulėjo įtilpti į tą autobusą. Stasys i dentė, Birutė Pumputienė. PaskaiCepas ir Jonas Aukščiūnas rūpi- J t ų pradžia 6:30 vakare. Visi lietunasi, kad kelione būtų gera, kad viai kviečiami pasinaudoti svar
žmonės neišvargtų. Kartu važiuo biomis ir riaudingomis žiniomis.
ja ir choro pirmininkė E Ro- Įėjimas laisvas.
gers. Važiuoja tame autobuse ir
E.P.
Choro vadovas muz. F. Strolia
su Šeima. Bus linksma kelionė.
E.P.

Birželio 10 d. Chicagos vyčių
choras suruošė gegužinę Vyčių
salėje ir sodelyje, kad galėtų su
telkti pinigų padengti choristų
išlaidoms kelionės į dainų šven
tę Toronte. Džiaugtis reikia, kad
choras moka taip vieningai dirb
ti. Per trumpą laiką buvo geguži
nė suorganizuota, daug dovanų
larmėjimams sunešta. Čia daug
prisidėjo Stasys Čepas.
ILUNOIS-INDIANOS
APYGARDOS GEGU2INĖ
Liepos 4 d.
Illinois-Indianos
apygarda ruošia gegužinę Vyčių
saiėje ir sodelyje, Chicagoje. Ren
gimo komiteto pirmininku yra V.
Samoška. 12 valandą salė bus
atidaryta Chicagos
lietuviams.
Mamytės, nevarkite Amerikos
nepriklausomybės šventės dieną,
nevirkite pietų savo Šeimynėlėms
— vyčiai paruoš įvairiaus ir ska
naus maistą Suorganizuos įdo
mių žaidimų jūsų mažiesiems. Ir

KANADOS ŽINIOS
Wkidsor, Ont.
ŽURNALUI
PAREMTI

"KARYS"
KAVUTĖ

VVindsoro Jūros šauliai suren
gė "Kariui" paremti kavutę ir Ba
lio Balaišio dailės darbų paro
dą. M. Kiznis atidarė parodą ir
pristatė paskaitininką muziką S.
Sližį. Paskaitos tema buvo vi
siems naudinga, įdomi ir klausy
tojai sekė su susidomėjimu. Pas
kaitininkas S. Sližys yra gabus mu
zikas turįs Bm ir Mm laipsnius iš
savo profesijos ir yra sukūręs ori
ginalių lietuviškų dainų. Dau
gelį metų vadovauja Detroito lie
tuvių chorams.
Balys Balaišis su savo darbais
pasirodė pirmą kartą, bet buvo
visuomenės šiltai sutiktas. Tik
gaila, kad buvę kariai ir karinės
organizacijos neparodė susidomė
jimo paremti ir propaguoti vie
nintelį lietuvišką karinį žurnalą
"Kari".
Vanduolis

• Administracija dirba kas- f • Redakcija straipsnius taiso sadien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- r vo nuožiūra. Nesunaudotų straipsdieniais nuo 830 iki 12:00. V nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
• Redakcija dirba kasdien \ anksto susitarus. Redakcija už
8:30 — 4:00, šeštadieniais 7 skelbimų turinį neatsako. Skel
s i — 12:00C b i m j t kainos prisiunčiamos gavus
f prašymą.

DR. K. B. BALUKAS

GERAI PASISEKUSI
PARAPIJOS ŠVENTĖ

tinga meninė programa, kurią
išpildė mūsų jaunimas ir stebėjo
pilna kultūrink) centro salė. Kris
tina ir Regina Butkūnaitės due
tu atliko keletą gražių lietuviš
kų dainų. Kristina ne tik daina
vo, bet sau ir sesutei pritarė gi
tara. Šios dvi septyniolikmetės
mergaitės programą atliko labai
gerai, todėl po kiekvienos dai
nos buvo užpiltos gausiais ploji
mais. Svarbiausia, kad jos daro
pažangą ir kiekvieną kartą vis ge
riau savo programą atlieka. Jos
yra dukros aktyvių detroitiečių
— Alės ir Andriaus Butkūnų.

dė gausių dovanų dalinimą. Py
ragų stalą suorganizavo ir jų par
davimui vadovavo Stasė Matvekienė, Helen Tucker ir Konstan
cija Kartanienė. Barą tvarkė Va
cys Lelis ir Jurgis Kasevičius. Prie
šios šventės pasisekimo daug pri
sidėjo mūsų organizacijos ir jau
nimas.
Šiuo metu parapijai priklauso
400 šeimų (arba 1,500 galvų).
Pažymėtina, kad sekmadieniais
pamaldose visuomet dalyvauja
daug jaunimo, todėl ir šitoje
šventėje jaunimas sudarė didelę
dalį dalyvių.
Pagaliau visus nustebino ir tur

Birželio 3 d. buvo oficialiai ati
daryta Detroito jūrų šaulių kuo
pos stovyklavietė "Pilėnai", ša
lia Dainavos stovyklavietės. Suva
žiavo apie 150 šaulių ir svečių,
kurie turėjo progos ne tik gražiai
pabendrauti, bet ir apžiūrėti ką tik
naujai pastatytą salę.
Šis naujas pastatas kainavo
apie 10,000 dolerių, kad tiek ma
žai išleista — daug darbų atliko
patys šauliai ūkio būdu. Reikia
pažymėti, kad šauliai kasmet atlie
ka daug darbų patys, tuo sutau
pydami nemažai lėšų.

COME TO LITHUANIA BSf 1978
NIGHTS IN EACH CITY
-

$M74J$

VBjtdus 5, Druskininkai 3,
Moscow 3, Leningrad 3

Angost 18 ta Sent. 1

-

$1,074.00

Vantas 5, Drusktatnkal 3,
Moscow 3, Lentagrad 3

Sept 15 m StęL

8

-

$848.00

Vuntas 5, Mosam 2

Sept 22 to Sept

»

^*

I9V.II

VOnta* 5, Moscow 2

$84M6

VUntas 5, Moscow 2,
Copenhagen 1

-

*4Mt

vantas 5, Moscow 2,
Copeabagen 1

-

$1,04*.*

SepC 28 to Oct. 7

Oct. 12 to Oct 21
Dec. 22 to Jan, 5

A Mtaft

-

PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

DR. WALER J. KIRSTUK

Marąuette Medical Center
6132 So. Kedzie Avenne.
Vai.: pirmad.. antrad ir ketvirtad
6 iki 7:30 vai. vakaro.
šeštad. nuo 1 iki S vai.
Pagal susitarimą.
Ofiso telef. WA 5-2670.
Rezid. tel. WAlbrooQc 5-3048.

lietuvis gydytojas)
3925 West 59tfa Street

Tel ofiso HE 4-5849; ree. 388-2233

DR, PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 71st Street
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt.
1:00 - 5:00 vai. popiet, trec. ir fieet.
tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHTRURGfi
KfDIKH IR VAIKŲ LIGOS
sPECiAu^re
MEDICAL BVILDING
7156 South We*.tern Avenue.
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto
iki 1 vai. popiet.

Ofs. teL RE 7-1168, rez. 239-2919
Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9801

DR. J, MEŠKAUSKAS

GALVOS K STUBURO LIGOS
2858 West 63rd Street
Chicago, Ulinois 60629
Tel. — 476-3409
Valandos pagal susitarimą

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybe vidaus ligos
2454 We«t Tlst Street
71-08 ir Campbell Ave. kamp.
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir
pemktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.

OPTIC AL
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS
2709 West 51st Street
Tel. — GR 6-2400
Vai.: pagal susitarimą: pirmad. ir
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. ir penkt
10-4; šeštad. 10-3 vai.

Ofis. teL 735-4477; Rez. 246-2839

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHTRURGfi
Specialybė — Nervų tr
Emocines ligos.

STUDIO

VIOLETA KAROSArre
7051 So. Washtenaw — Tel. 778-«7M
Pritaikomi akiniai pagal gydytojų
receptus.
Didelis akinių rėmų pasirinkimas.
VaL: pirm., antr., penkt 10-5:10.
Ketv. 1-8 v. vak. Seit 10-4 v. p. p.
Trečiadieniais uždaryta.

Telef. — 282- 4356

DR. ROMAS PETKOS
AKIŲ UGOS — CBKEMJRGIJa
Ofisai:
1*1 NO. WAB.VSH AVE.
4200 SO. CKNTRAL AVE.
Valandos pagal susitarimą.

CRAWPORD MEDICAL BLDG.
6449 So. Pulaski Road

DR. FRANK PLECKAS

DR. A. B. eLEVECKAS

Tikrina akis. Pritaiko akintas ir
"Contact lentos"

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS
TeL — BE 3-5893
Specialybė Akių ligos
3907 West lOSrd Street
Valandos pagal susitarimą
Ofiso tel. — PR 8-2220

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOK S A
VAIKŲ
LIGOS
2656 West 6Srd Street
Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt.
nuo 12 iki 2 vaL ir nuo S iki 8 vai
vak. šeštad. nuo 1 Iki 4 vaL

Bei. GA 3-7278;

(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
2618 W. 71st St. — TeL 737-5148
Vai, pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W. 6Srd Street
Vai. antrad. nuo 1-4 popiet
ir ketv. nuo 5-7 vakare
Ofiso tel. 776-2880, resld. 448-5945

DR. J. J. SIMONAITIS
GY D Y T O I A S
Adresas 4255 W. 63rd Street
Ofiso telef. R E 5-4410
Rezidencijos tetef. GR S-0617

DR. A. JENKINS

Ofiso vaL: pirmad. ir ketvirtad.
nuo IKK) ligi 3:00 vaL popiet

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso teL HE 4-3133. Namo GI 8-8115

3844 West 63rd Street

DR. Y. TUMASONIS

Valandos pagal susitarimą

CHIRURGA8
2454 West 71st Street

DERMATOLOGIJA
CHIRURGIJA
5214 No. Westen Aveoae
1002 No. Weeteru Avenne
TeL atsakoma 12 valandų
489-4441 _

561-4605

ištaigos far boto teL 652-1381

to Kaunas and o batf day trtp to Traksi Ii mctaded.

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8
vaL vak.
Treč. ir seėtad. uždaryta.

Dr. Jonas 6. B Y U - B Y U I T I S

DR. K. A. JUČAS

Vflnius 5, Warsaw 3,
•jMPjp^Bl 3, Moso0W 2

TeL REUance 5-1811

DR. V L BLAŽYS

Ofs. PO 7-45000

JOM US AMO FULFIU A OREAM THAT W I U HAVt
ENDLESS MEM0RIES
Jory 28 to Augost 11

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak.,
išskyrus trečiadienius.
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet.

Priima ligonius pagal susitarimą.

Kuopai jau keturis metus ener
gingai vadovauja Alfas Šukys ir,
ir taip pat, ketverius metus mo
terų sekcijai vadovauja Angelė
Šukienė. Atidarymo proga "Pilė
nuose" skambėjo lietuviška elek
troninė muzika buvo gausus lai
mėjimų stalas ir visi buvo pavai
šinti lietuviškais valgiais. Pelnas
iš šio subuvimo skiriamas stovyk
lavietės pagerinimui.
Stovyklą administruoja Stepas
Lungys, statyboms vadovauja An
tanas šiurkus, parengimų vado
vas Petras Bukšnys, kuris ne tik
pravedė labai kuopai pelningą
laimėjimų stalą, surinko suauko
tas dovanas. Finansus gražiai tvar
ko Vincas Rinkevičius ir šia atiŠaunosios Šilainės jaunių gru- darymo proga salės užbaigimui
pė dviem išėjimais "šilainiškai" j surinko keletą šimtų aukų.
pašoko keletą tautinių šokių. Grašiuo metu kuopa turi 200 nažūs tautiniai rūbai, dailios išvaiz-; rių, iš kurių apie 150 užsimoka
dos mergaitės įr žvalūs berniukai' nario mokestį. Pirm. A. Šukys pairgi susilaukė gausių plojimų. Šią klaustas, kuriam tikslui ši stogrupę paruošė Rusnė Baltrušaity- vyklavietė, teigė jog ir šauliai notė Galinos Gobienės priežiūroje. ri turėti savo nuosavą kampą ir
Asta Jurgutytė buvo Šilainės pra poilsio vietą.
Netrukus jūrų šauliai "Pilė
nešėja ir apibūdino kiekvieną šo
nuose"
ant kalno pastatys pa
kįminklą žuvusiems už Lietuvos
? S ? ? . ^ L a ? ? S L S I laisvę. Paminklas bus toks pat,
šios šventės visas pelnas skiriamas
kaip buvo karo muziejaus sode,
parapijos ir kutūrinio centro rei
kurį rusiškasis okupantas nugrio
kalams.
vė.
(Nukelta į 4 psL)
Vladas Selenis

DEPARHNG DATES

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ave., Cicero

6449 So. Pulaski Rd. (Cratvford
Medical Bnilding) Tel LL 5-6446
Jei neatsiliepia skambint $74-8004

"PILĖNU" STOVYKLOS
ATIDARYMAS

i

TeL ofiso ir boto: OLympic 2-4156

Akušerija ir m o t a m ligos
Ginekologine Chirurgija.

Dievo Apvaizdos lietuvių para
pijos šventė ir gegužinė įvyko
birželio 4 d. kultūriniame cent
re, lauke ir labai erdvioje pala
pinėje. Šventė prasidėjo tuoj po
šv. Mišių, kurias atnašavo kle
bonas kun. Viktoras Krišciūnevičius.
Per visą šventės dieną, atsar
giai skaičiuojant, dalyvavo apie
Ponai Daugėnai kadaise pri 1,500 šiai parapijai (priklausan
PAREMKIME VYCHJ SEIMĄ
klausė 108 kuopai, kuri veikė čių ir nepriklausančių lietuvių.
prie
Roselando lietuvių parapijos. Tokiam dideliam skaičiui daly
140 Syracuse vyčių kuopa, ku
ri organizuoja 65 vyčių seimą, j Tos kuopos nebėra, parapija iš vių patarnavo apie pusšimtis tai
prašo lietuvius paremti ją mora-1 nyko, žmonės išsisklaidė. Bet Dau- į Į ^ ^ k u r i u o s
suorganizavo
Plojimo audrų buvo sutiktas
liai ir finansiniai. Sėkmingai iš-1 genai prie savos organizacijos pa parapijos taryba, kuriai vadovau
Šešių metų smuikininkas Darius
leista seimo programos knyga! siliko, prisirašė prie 112 kuopos, ja pirm. Algis Rugienius.
Udrys, Gražios išvaizdos, gražiai
duotų pinigų, labai reikalingų Sviekiname tvirtus vyčius.
Jonas Urbonas tvarkė administ aprengtas jaunas smuikininkas
112 kuopa paskyrė 50 dol. au raciją ir jo žinioje buvo automo savo grojimu nustebino žiūrovus.
planuojant kai kurias seimo da
lis. Todėl ji prašo dėti sveikini ką stipendijų fondui. Baigiantie bilių tvarkingas pastatymas. Bu Savo sūnui pianinu akomponavo
mus ir reklamas į seimo progra ji .vidurinę mokyklą gali duoti fetą tvarkė Vanda Majauskienė Virginia R. Udrienė. įdomiausia,
mos knygą. Už 35 dolerius bus prašymus stipendijai gauti.
ir Vytas Petrulis, o vyriattsios kad jam užbaigus kurį nors gro
duotas visas puslapis, už 20 doAteinančiame 112 kuopos susi šeimininkės buvo Sofija Dryžie- jimą, svečiai gausiai plojo, bet jam
'erių — pusė puslapio, už 15 —
rinkime, birželio 20 d., bus su- nė ir Birutė Leonavičienė. Šven- grakščiai nusilenkus, svečiai dar
ketvirtis. Mažesnių sumų aukoto
daryta nominacijų komisija nau- j tės garsinimu rūpinosi Liuda Ru gausesniais plojimais jį užpildavo.
jai bus paskelbti kaip seimo rė
jai kuopos valdybai rinkti. Bus gienienė. S. Zager-Zagerevičienė Apie sūnaus muzikinius gabumus
mėjai. S^ikinimą arba reklamą,
ir atstovai paskirti į vyčių seimą, šventę garsino anglų kalba. Sta- paklaustas advokatas Arūnas Ud
kartu su čekiu, tuojau pat siųsti
Apie seimą plačiau bus tariama- į sys Erlingis ne tik tvarkė finan- rys, teisių daktaras, paaiškino, jog
reikia šiuo adresu: Frank Petraus
si birželio 12 d. apygardos šuva- | sus, bet jo žinioje buvo ir jų Darius jau du su puse metų lan
kas, Chairman, 201 Bennington
I kontrolė. Juozas Metekūnas tvar- ko muzikos mokyklą, kur mokosi
Drive, Syracuse, New York,13205. ziavime.
kė laimėjimą knygutėmis, Petro "zuzuki" metodu.
( B **Vyčio")
E. Pakalniškienė nėlė Pajaujienė — laimėjimų sta
Linda Zaikauskaitė gitara pa
lą, Kazys Gogelis ir Juozas Mar
EKSKURSIJA I TORONTĄ
MEDICINIŠKOS PASKAITOS
tišauskas labai sėkmingai prave grojo keletą dalykėlių.

CHORO GEGUŽINĖ

Subscripooo Rites $33.00 — Chicago, Cook County
ulinois and Canada. Elsewhere in the U.S.A. $31.00. Foreign
countries $34.00.
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.

Vai.: pirm., antrad., ketv. Ir penkta*
2-5 ir 6-7 — U anksto susitarus.

TeL ofiso PB 6-6446

F. 0. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3107 West Tlst Street
Valandos: i-« vai. popiet
Treč. Ir sestad. pagal susitarimą.

Ofs. teL 586-3166; namu S81-ST7?

DR. FERD. VYT. KAUNAS

DR. PETRAS ŽUOBA

BENDROJI MEDICINA
1407 So.49th Oourt, Cicero, m.
Kasdien 10-12 ir 4-7
Išskyrus tr** ir iefttad

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6234 So. Narragnasett Avease
VaL: pirm., antr., ketv. ir penkt
2-7; šeštadieniais pagm] susitarto*
\

JONAS ADOMĖNAS
Tour Mamger

TBANS INTEBNA'nONAL TOURS LTD.
5S5 Ftftb Aveone
N«w Yot*, N. Y. 10017
212—439T7-7257

Perskaitę "Draugą", duokite ji kitiems.
J>

Kur plevėsuoja

LAISVĖS IR VERGIJOS VĖLIAVOS

ATLANTO SANTARVE PABUNDA
Sovietų poliams spaudimas privertė Europą ir JAV praverti akis

NATO KONFERENCIJA
WASHINGTONE

Vakar Amerikoje buvo šven- kaip viso nepasisekimo vaizdą,
Įspūdžiai iš prezidentinio priėmimo
GEDIMINAS GALVA
čiama Amerikos vėliavos šven- tačiau vargu ar kiti kraštai ganedelsiant spręsti žemyno gyny
Siaurinio Atlanto
santarvė
tė. 1917 m. birželio 14 d. prez. Įėjo taip pavaizduoti savo dip- (NATO) snūduriavo daugiau
bos reikalus.
GRAŽINA KRIVICK1ENĖ
Praėjusio gegužės 30-31 dieno
Woodroe
Wilson - pareiškė, lomatus, kurie atliko tą patį. ketvirčio šimtmečio. Daug ten Ch. de Gaulle vienas neapgalvo
Paskutiniosios trys gegužės čiams. Mėlyname salone ovalus
mis Washingtone įvykusiame
kad amerikiečiai privalo švęsti Jei Amerika ir neatliko to, ko posėdžiauta, dar daugiau kalbėta tų ir trumparegiškų mostų.
mėnesio
dienos Washingtone bu stalas buvo padengtas preziden
vėliavos dieną, kurią jie ger- iš jos tikėtasi, bet ji nesibijo ir rašyta apie santarvės uždavi Dviejų santarvhį sugretinimas Šiaurinio Atlanto santarvės pasi
vo
su
kaupu
užpildytos konferen tų VVilsono ir Roosevelto laikų
tarime ne tik rūsčiai kalbėta, bet
bia ir po kuria darbuojasi pasakyti, kad padaryta klaida nius, bet vis atidėliotas jų įgy
krašto gerovei. Amerikos vė- ir nieko nenubaudė, kurie iš vendinimas.
NATO jungia 558,9 mil. gy ir nutarta per ateinantį dešimt cijomis ir pramogomis. Cia vyko mėlyno porcelano indais. Stalo
liava amerikiečiams apie laisvę tų visų konferencijų tyčiojosi Vakarų Europos kraštai kari ventojų ir jos vieno gyventojo metį papildomai išleisti 80 bil. NATO valstybių vadovų pasita vidurį puošė taip pat mėlynų
kalba taikos ar karo metu, ji už jų nepasisekimą
nės grėsmės nematė, savybėje dėl tautos pajamos siekia 6,040 dol. dolerių apsiginklavimo reika rimai uždarose ir spaudos atsto įvairių rūšių gėlių puokštė. B
vams atvirose
konferencijose gautų lapelių korespondentai su
kalba apie šio krašto žmonių
*
apsiginklavimo nesutarė ir kiek Varšuvos santarvė turi mažiau lams.
šiaurinio Atlanto santarvės Valstybės departamente ir Ken- žinojo, kad jie buvo vaišinami
pasiekimus. Žvaigždėtoji vėliaGyveną po laisve liudijančią viena jos valstybė tesiekė ūkinės gyventojų — 363,5 mil. ir žymiai
va seniau visam pasauly buvo Amerikos vėliava neturi bai- gerovės. Politiniai ginčai visai neturtingesnių, nes vienam gy valstybės nutarė glaudžiau bend nedy vaidybos centre kalbėjo pre jautienos sultiniu, kepta žuvimi
kaip laisvės ir taikos simbolis, mės pasisakyti ir prieš pačią pakrikdė Europos
pietrytinio ventojui ten tenka 2,780 dol. tau radarbiauti politiniams nesuta zidentas J. Carteris, NATO gene (Red snaper), žaliomis pupelė
rimams pašalinti. Jos užsimojo ralinis sekretorius Luns ir valsty- mis, svieste virtomis morkomis ir
tai vėliava, kuri žada pagalbą, vyriausybę, prieš
santvarką, sparno gynybą. Šie ginčai ir šian tos pajaanų.
braškių pyragu. Po priešpiečių
NATO karinis pajėgumas — baigti Graikijos ir Turkijos ginčą vės sekretorius G Vance.
taika ir gerovę.
daugelis drįsta gana kietai dieną tebelaukia sprendimo.
Valstybės departamento audi programą atliko keturi pasižymė
Ir šiandien, jau daug kam prieš vyriausybės
potvarkius Vakaru Europa kurį metą bu 630,000 karių, 2,350 karinių lėk dėl Kipro. Bendradarbiavimo pri
reiks talkininkauti Italijai, Por torijoje, kai trumpą konferenci jusieji smuikininkai jaunuoliai,
pasikeitus, Amerikos vėliava kovoti.
vo JAV priklausomybėje, ameri tuvų ir 7,000 šarvuočių yra toli
tugalijai
ir Turkijai spręsti jų ū- jos uždaromąjį žodį turėjo tarti pritariant fortępionu, atlikę Ba
dar tebėra tas laisvės simbolis,
Buvo skundžiamasi, kad Se kiečių protektoratas. Marshallio atsilikęs nuo Varšuvos santarvės
kiniaims
negalavimams.
Didžiau prezidentas, prieš tai įdomu bu cho, Lully ir Vivaldi trumpus
nes pavergtiesiems sunku rasti vietų Rusijoj po Helsinkio su- planas sustiprino Vakarų Euro apsiginklavimo — 945,000 karių,
kitą juos labiau užjaučiančią sitarimo suiminėjami disiden- pos ūkinius pagrindus ir paska 4,075 lėktuvų ir 20,500 šarvuo sią rūpestį kelia Vakarų Europos vo pasižvalgyti ir spaudai bei in trumpus kūrinius.
valstybių apsiginklavimo ir susi formacijai skirtoje salėje Policija
Tą patį vakarą prezidentas
valstybę. Daug klaidų daro, tai ir laikomi be teismo, tačiau tino jos politini savaimingumą. čių.
žinojimo
suvienodinimas.
Carteris
ir žmona sveikinosi su ke
Minėti skaičiai tarnauja tik
tikrino įeinančių į salę kreden
bent mums taip atrodo, Ame- po Belgradp konferencijos, kur V/ashingtone ir Vakarų Europos
cialus. Pasieniais lentos su nuo liais šimtais pakviestų svečių ir
rika, jos besąlyginė laisvė, kar- nebuvo
užakcentuotas žino sostinėse keitėsi politinės nuotai- bendram vaizdui susidaryti. Var
JAV įsipareigosimas
šuvos
santarvėje
ypač
lemia
So
traukomis konferencijos dalyvių. viešnių į suruoštą NATO 29 me
tais virsta į anarchiją, tačiau gaus teisių reikalas, teismai \ ^s. Prancūzija, besiekdama savo
vietai,
per
pastarąjį
dešimtmetį
Prezidento
J.
Carterio
dažnas
Ant stalų daugybės rašomųjų tų sukakties proga pagerbimą.
ir šiandien Amerika tebestovi prasidėjo. Pirmoj eilėj buvo su- didybės, net atšaukė savo kariuo
laisvųjų tautų avangarde, nes ruošta teismo parodija, — teis- menę iš santarvės ir pareikalavo apytikriai sugebėję NATO karinį prieštaravimas, priemonių ir tiks mašinėlių tarškėjo be pertrau Gražu buvo stebėti atvykstančius,
šiaip ar taip, kovojantiems už mas J. Orlovui. Nepaisant vi- :os būstinę iškeldinti. Tai buvo pajėgumą pasiekti ir net kai kur lų painiojimas, ilgoka kova dėl kos. Kiti ilgi stalai buvo apkrau dailiai išsipuošusius žmones, ypač
pralenkti.
energetikos ir kitų svarbių klausi ti gausia informacine medžiaga ponias pasipuošusias tarsi madų
laisvę nėra į ką atsiremti, nes so
pasaulio
pasmerkimo,
Nuo 1970 m. iki šio meto So mų sprendimo delsimas sukėlė apie NATO organizacijos veiklą, apžvalgos parade, kuriuos sutiko
niekas nenori turėti nemalo- Maskva neišsigando ir Orlovr
vietai padidino kariuomenę 100, nepasitikėjimą Vakarų Europoje. pasakytų kalbų tekstai ir t t ir sveikino prezidentas ir preziden
numų, gindamas kitų kraštų nubaudė 7 m. koncentracijor
000 karių ir 40 proc. sustiprino Europiečiai susirūpino ne prezi Tarp tų visų konferencijai skir tienė. Japoniškomis lempomis ap
reikalus. Priešingai, Švedija, stovyklos ir 5 a
ištrėmimo,
šarvuočių,
patrankų skaičių ir ug dento gera valia, ne jo akstinais tų brošiūrų — spausdinių, išsis šviestame Vyšnių sode, pietinė
bijodama Maskvos, atliko kri- Tassas ta proga paskelbė: "Vi
nies pajėgumą. Kariuomenės divi tikslo siektį, bet pasimetimu ku kyrė spalvoti, visiems ameri je rūmų pusėje, įvyko iškilmin
minalinį veiksmą — po karo siškai įrodyta Orlovo kaltė dė'
zijos padidintos 12-15 proc. Per rios nors srities politikai įgyven kiečiams taip gerai pažįstamos gas priėmimas — vakarienė. Bu
išdavė pabaltiečius. Ne daug ardomosios antitarybinės veik
paskutini dešimtmetį sukurtas di dinti ir dažnais jo prieštaravi užkandinės — McDonald rekla vo gražus ramus vakaras ir pil
draugų Baltijos valstybės susi- los, kuria siekiama silpnint'
delis
išteklius raketų, ypač SS-20, mais. Štai dėl ko anglų dienraštis miniai leidiniai. Sulankstytus la name žydėjime rožės, sudarė ypa
laukė ir iš kitų kraštų, kurių tarybinė santvarka. Daugel?
nukreiptų prieš Vakarų Europą. "Sunday Telegraph" Carterį pa pus puošė standartinis užkandi tingai žavingą nuotaiką. Svečiai
daugumas išvaikė mūsų pa- metų jis sistemingai platino T
Sparti oro ir jūrų karinių laivynų vadino "Chamberlainu Baltuo nės pastato piešinys, ir ryškus buvo vaišinami jautienos keps
siuntinybes.
SRS teritorijoje
antitarybinę
statybos pažanga ir apie 140 siuose rūmuose".
"MDonald" užrašas, VVashing- niu, keptais grybais ir špinatais
*
medžiagą.
Orlovas
palaikė
branduoline jėga varomų povan
J. Carteris jau gegužės 25 d. tono valdiškų paminklų nuo kimštais artišokais, baltu ir rau
Po karo Amerika suteikė kontaktą su užsienio valstybių
deniniu laivų išugdė jėgą, pabu
kalbėjo apie tiesioginę Europos traukos, kaip pvz. Lincolno pa donu amerikietiškų vynu. Po va
tūkstančiams pabėgėlių teisę atstovai* ir per juos perdayidinusią vakariečius.
svarbą JAV. Gerai, kad preziden minklas, Baltieji rūmai, Kapitoli- karienės programą atliko New
apsigyventi šiame krašte, ta- nėjo į užsienį antitarybiniems
Vakarų Europos pabudimas
tas išmano: Vakarų Europai žlu us, prie kurio gražiai pritaikyta Yorko miesto baleto grupė atvi
čiau daugelis prisimena, kad centrams šmeižikišką medžiažydinčios japoniškos vyšnios ša roje lauko scenoje, Čaikovskio ir
Jaltoje tų bėglių tėvynių iš- gą, juodinančią Tarybų SąjunŠiaurės Atlanto santarvė pabu gus, netrukus atslinks sutemos IT kelė, VVashingtono aukštas obe Debussy choreografinius daly
parceliavime dalyvavo ir A- gos valstybinę ir visuomeninę
do 1977 m., kai jau buvo aišku, Šiaurės Amerikai.
kus.
merika. Daugelis puikiai verti- santvarką".
Panašiai pakalSantarvės suvažiavime JAV liskas ir kt. Kitoje spausdinio pu
kad Sovietai labai apdairiai nau
Gegužės 31 dieną Carterienė
sėje
buvo
Washingtono
miesto
Disidentas An. Scharansky
no po karo įvykdytą oro tiltą, tinti ir nubausti kiti du disidoja karinę jėgą savo politinių prezidentas kalbėjo: "Varšuvos planas su raudonai pažymėtomis suruošė kavutę naujai atidaryta
bet pati Amerika užsitvėrė var- dentai Tbilisyje. Ir jie, esą pa
tikslų siekti. Po nesėkmingo ban santarvė stipriau apsiginklavusi McDonaldo užkandinių vieto me Meno muziejuje (oficialiai
tus į Berlyną, kad taip užsitvė- laikę ryšius su užsieniečiais,
dymo Artimuosiuose Rytuose, jie negu reikalinga jos saugumui, ke vėmis.
muziejaus atidarymas įvyko daly
rusi galėtų didžiuotis, jog ji
Keista, kad tie v ketf asmenys
pasirinko Afriką savo taikiniu. lia grėsmę. Tenebūnie nesusipra
Šį kartą Baltųjų rūmų kores vaujant prezidentui, birželio 1
puikiai lindo per
kaminą, galėjo pakenkti tokiai raketoPanaudoję kubiečius greitai įsi timo. JAV visomis jėgomis gins
pondentams buvo suteikta dau dieną). Čia buvo pakviestos ne
Džiaugiamės Marshalio planu, mis apsiginklavusiai
Sovietų
tvirtino bent 14-je juodojo žemy NATO sritį.
t a $ a u pati Amerika atidavė Sąjungai. O tai rodo, kad
Žodžiai gražūs. Telieka laukti giau galimybių dalyvauti ne vien tik NATO atstovų ir ambasado
no valstybių. Tad lietė ypač JAV
rių žmonos, bet taip pat daug žy
didelę dalį Europos
Sovie- piautuvo ir kūjo valstybė stovi
strategines atsparas. VVashingto- jų tesėjimo. Santarvė turi įgyven kaikuriuose pilnaties posėdžiuose,
mių menininkų, muziejų direk
tams. Gynė Korėją nuo komu- ant silpnų pagrindų, kad raunas jaudinosi, bet nesiryžo pa dinti 117 nutarimų, liečiančių į- bet ir stebėti pramoginius priė
torių,
architektų (jų tarpe ir šio
nistų, tačiau nė žodžio nepasa- donoji Sovietų vėliava yra ver
naudoti jėgos Sovietams, sulaikyti. vairias bendradarbiavimo sritis mimus. Taip gegužės 30 d. pen
muziejaus
pastato architektas L
kiolika juodų limuzinų iškilmin
kė, kai Europoje Sov. Rusija gijos ir teroro simbolis. MaskIr tas jaudinimasis buvo nenuo per ateinančius 15 m.
kraujuje paskandino Vengrijos va savo krašte.vykdo terorą, o
Ar šie nutarimai bus sparčiai gai, lėtai vienas po kito priva M. Pie).
seklus, dažnai net prieštaraujan
fotografų
žiavo prie Baltųjų rūmų, iš ku Korespondentų ir
sukilimą ir žiauriomis priemo- iš Amerikos reikalauja detentis. JAV galybei prireikė mažes vykdomi?
nėmis sulaužė vadinamą, Pra- tės, kurią JAV su didele meile
Degantis Zairo klausimas buvo rių iškilmingai išlipdavo iš ei minia stovėjo už virvės priešais
niųjų paramos pristabdyti Sovie
hos pavasarį Čekoslovakijoj, puoselėja,
užmiršdama
po
skubiai sprendžiamas. Birželio pa lės 15 NATO valstybių preziden prezidentienę, kuri sveikino įei
tų veržia Afrikoje
nančiuosius. Ilgos eilės žmonių
Gynė Vietnamą nuo komunis- žvaigždėtąja vėliava duotus įVakarų Europos valstybės ge čioje pradžioje Paryžiuje įvyku tų, kanclerių ar ministerių pirpriešpie- plaukte plaukė laiptais iš pirmo
tųr bet bijodama savo paties sipareigojimus laisvei,
rai žinojo, kad Sovietų esmi siame Anglijos, Belgijos, JAV, mininkų, pakviestų
ir trečio aukšto, artindamiesi prie
politikuojančių, tą Vietnamą ir
*
nis taikinys yra ne Afrika, bet Prancūzijos ir Fed. Vokietjos
prezidentienės,
stovinčios erdvia
vyravimas visame Europos žemy pasitarime nutarta skubiai siųsti santarvei, bet jos kraštai talki
ištikimus Amerikai jos pilieBet nepaisant visų tų šio
me
antro
aukšto
balkone. Kiek
ne. Sutelkimas milžiniškos ka marokiečius Zaire tvarkai palai ninkavo JAV bent laikinai ten
čhis paliko skaudžiam lilrimui. krašto silpnybių ir nelogiškuDisidentas AL Ginzburgas
riuomenės centrinėje Europoje ir kyti. Prancūzai pradėjo organi tvarką palaikyti. Visi svarbesnie vienas svečias pasakydavo savo
Buvo duota realių pažadų, mų, nepaisant, kad viena ranSovietai
pradės
teismo
procesą
jos užnugaryje sukėlė baimę. Ta zuoti afrikiečius neramumams ji saugumo reikalai Europoje, Af pavardę ir kas jis toks yra (pro
kad bus ginamos pavergtųjų ka statoma, o kita griaunama,
prieš šiuos du disidentus Anatoli baimė vertė 1977 m. 3 proc. pa Afrikoje malšinti. Afrikos gyny rikoje ir kitur tebelaukia spren fesija, tarnyba), balta išeigine
teisės Helsinkyje, tačiau nieko nepaisant įvairių norų sugriau- jų Scharansky ir Aleksandrą Gins(Nukelta l 5 psL)
didinti apsiginklavimo išlaidas ir ba nepriklauso Šiaurinei Atlanto dimo.
apie pavergtuosius nebuvo pa- ti Ameriką saugančias CTA ir burg
sisakyta.Tiesa, negalima šaky- FBI institucijas, nepaisant įti, kad visai nieko nepasiekta, vairių nepajėgumų
išlaikyti
rimtą, dorą, kad jauną, kuri giminei pagimdytų atžalų... pridūrė: — Kai nori...
Atsirado pavergtuose kraštuo- dolerį stiprų, kaip ligi šiol, A— Mr. Sole, kur, sakėte šias knygas perkrauti?
I r t a i Almį erzino. Vladzės užuominos, brolio tak
se ir visame pasaulyje Helsin- merika lieka vis tiek geriausias
tiški klausimai laiškuose, Austės ironiški išsireiški Tas, kur bus parsiunčiamos atgal leidėjams?
kio aktams sekti komitetai, ta- kraštas ne tik žmogui gyven
— Vadink mane Mike, Al. — Ano balsas vis švelmai (nes ji Daivos nemėgo, ir Daiva nepakentė Austės),
čiau, niekam jų nepalaikant, ti, bet ir geriausia platforma
pačios merginos prisirišimas ir kartais nebepakenčia nėjo. — Parink pats vietą. Juk orientuojiesi. Rask ko
tas judėjimas sudarė progą sui- darbuotis už pavergtų tautų
ma globa... Kam visa tai? Ar ji galvojo pažaboti ber kį tuštesnį kampą...
Romanas
minėti Maskvai besipriešinan- laisvę. Suprantama, nelabai J A .
nelį šilkiniu apinasriu ir vesti.. į laimę? Į vedybinę
— Gerai, viršininke. Kaip įsakysi, taip padary
čius. Daug buvo tikėtasi iš Valstybėms patinka ta mūsų
ALĖ BCTA
laimę, kurią ji savaip įsivaizdavo. Kelionės, savait siu. — Almis irgi slydo į juokaujamą stilių.
Belgrado konferencijos, bet, veikla ir nuolatinis prašymas
galiniai išvažiavimai į dykumas ar kalnus, religinių
— Fine, fine.
\
nepaisant
ten
komunistams padėti išlaisvinti Baltijos vals- 30
susikaupimų savaitės porą kartų į metus, visiška blai
Sole susirinko iš stalčiaus pluoštą popierių ir vėl
teisybę kertančių amb. Gold- tybes, bet vargu ar kur kitur
vybė...
braukė link savo raštinės. Išeidamas atsigręžė:
Austė ir Daiva. Priešingybės! Sesuo — visada
bergo ir sen. Dole žodžių, re- rasime tokiai veiklai geresnes
— O merginai pasakyk, kad į darbą neskambin
Taip, visi pažįstami lietuviai Daivą ir jį laikė be
zultatas buvo nulinis, nes re- sąlygas. Nepaisant visų prieš- spontaniška, verdanti, nors kartais ir suvaidinanti šal
tų. Kai sunkiai dirbame, tokie malonumai — tik brau
zoliucijoj buvo užmirštos visos taravimų šis kraštas yra ge- tą; Daivą — santūri, išbalansuotais judesiais, atsargi veik sužadėtiniais. Ir tai Almį labiausiai pykdė. Kam kimas prieš plauką. Taip, tik erzinamasis, žinai.. Bro
žmogaus teisės.
riausias
gyventi, nenuostabu, elgesy kiekviena proga, nors kartais suvaidinanti ir tėvai, draugai, visuomenė dirbtinai suderina ir sudeda lau, buvau užmiršęs vieną dalyką! — Ir grįžęs vėl
"Saturday Review" įsidėjo kad visi į jį ir veržiasi. Ir tai žaismingą. Daiva priprato prie jo kaip šuniukas; nuo visas viltis? Kur jo, individo, laisvė apsispręsti? Gal įsirausė į popierius.
straipsnį, pavadintą Amerikos ne tik todėl, kad čia geriausia kelionės laikų sekė jo pėdsakais ir derino savo žings Daiva apsisprendusi, bet ne jis. Ankščiau jis kartais
Almis dabar tylėjo. Nuėjo į toliausią kampą, nu
apjakvaitooimas. Esą Belgrade įsikurti, bet ir todėl, kad čia nius su jo žingsniais. Jos tėvai, iš tikro, malonūs žmo galvodavo: vargšė Daiva! Dabar jis įtūžusiai mintyse braukė nuo apatinės lentynos visas knygas žemėn ir
nės, kvietė jį dažnai, Daivutę jam priderino, matyt, iš šaukė: kvailė, kvailė! Kvailiai visi Jis duete duso nuo
buvo nepavykusios diplomati- yra laisvė,
ėmė perkilot į ten knygas nuo staliuko, kurias abu su
jos atvejis. Tačiau, jei manome,
Amerikos vėliavos
dienos pat pradžių, belaukiant laivo pereinam oj stovykloj; o aplinkinio spaudimo ir jo vidinių pastangų — išsi Sole kažkada buvo atrinkę grąžinimui.
kad Amerika turėjo nenusileis- proga galima džiaugtis kad gal jie tikėjo jų draugystės tikrumu ir gilumu, gal vaduoti, pralaisvėti. Vienu akimirksniu jam dingtelė
— Neimk į galvą, ką sakau apie merginas, — iš
ti ir įrašyti žmogaus teisių gyvenam po laisvės vėliava ir nuoširdžiai troško dukrai (o ir jam) darnios, laimin j o : lyg kažkas metų metais prie jo priskretęs, kuo rei eidamas pridėjo.
klausimus į baigminę rezoliu- galim darbuotis, kad mūsų tė- gos ateities. Buvo ji vienturtė dukra, tėvai dirbo ir tau kia nusikratyti, nusiplauti. Ir vėl grįžo sena mintis:
Ir kai Dangerutis nesąmoningai į jį atsigręžė, Sole
ciją, tai turėjo teisę padaryti ir vyne greičiau išsilaisvintų iš pė jai, namelius pirko erdvesnius, gal ir žentui vietos vargšė Daiva! Vis tik, jis — Daivutei ilgų metų viltis. stabtelėjęs irgi į jį žiūrėjo su plačiausia, daugia
Gerai, kad jis automatiškai tvarkė knygas. Pa
kitos valstybės. "Saturday Re- vergijos vėliavą nešančios Sov. skirdami. Mergaitės, tačiau, nelepino. Daiva baigė kole
giją,
dirbo,
taupė,
su
tėvais
gyvendama,
kol
Almis
pa
skendęs
mintyse, savuose rūpesčiuose, jis lentyną po reikšme šypsena.
view" įsidėjo didelį savo batą Sąjungos jungo,
Almiui darėsi šleikštu. Jis dabar taip blaškėsi tarp
valgantį Goldbergo
piešinį,
AL B. kilo į Amerikos Vakarus. Tada ir ji persikėlė į šį miestą, lentynos kraustė, perkilojo sumaišytas knygas, taisė
pasistengė apsigyventi nepertoli, globojo Almį drau jų nusmauktus viršelius, kai kurį — net aplopė. Ne knygų, kad jos slydo, krito, pora — kampus apsidau
giškai, beveik seseriškai, bet neslėpė ir kitokių savo jaus tikėtai brūkštelėjo pro n. Mike Sole.
žė, isiplėšė viršeliai.. Ir nuo to Almis niršo dar labiau,
mų. Almis prie jos priprato, kaip priprantama prie ku
ties
iškilmės
vysta
Maskvoje
ir
— Gražiai tvarkaisi Fine. Si lentyna — atrodo nes knygas, paprastai, jis labai saugojo, pagarbiai jas
MASKVOS PATRIARCHATO
Svč. Trejybės bei švento Ser- rios kavinės, kur, ėjęs neėjęs aplinkui, vis vėl ten pa puikiai.
SUKAKTIS
kilojo, atsargiai perkilojo, kiekvieną jų sužeidimą tuoj
giejaus vienuolyne Zagorske. suksi, kur ir stalelis, regis, tave priglaudžia, ir serve
Almis atsigręžė. Jau viršininkas saldžioj nuotai gydė... Dabar jis neapkentė savęs už tą neatsargumą.
Rusų stačiatikių
Bažnyčia Jos užsitęs ligi gegužės 20 die tėlės švelnios, ir padavėja — lyg giminė, ir kvapesnė koj. Dažnai toks saldumas maišėsi su pavojais...
Ką reiškė tos Mike Sole pastabos? Kiek jame bu
iškilmingai švenčia 60 metų su nos. Rusų stačiatikių Bažny kava negu kitur... Ir, kai jis parašė į Lietuvą seseriai
— Mėginu. — Jis atsakė trumpai
vo
nuoširdumo
ir kiek klastos? Ar — prisigerinimo,
— Gerai, Al. Puiku. Bet nepersistenk. Nepavark...
kaktį nuo Maskvos patriarcha čios kvietimu, iškilmėse daly- apie sutiktą lietuvaitę (su draugiškais tėvais), Vladzė
kad
Almis
dar
jam
kokias paslaugas padarytų, kokį
— Niekad.
to atkūrimo. Patriarchatą 1721 vauja įvairių kraštų katalikų ir labai apsidžiaugė ir kiekviename laiške Daivutę minėAlmis tebebuvo savose mintyse ir daug nenorėjo darbą už jį atliktų... Niekad nebuvai tikras jo, kad ir
metais buvo panaikinęs Rusijos stačiatikių Bažnyčių atstovai į davo, net jai linkėjimus ir dovanėles siųsdavo. Vlaretu, kad ir užpelnytu, pagyrimu.
caras Petras Didysis. Patriar Apaštalų Sostui iškilmėse ata-' dzės motiniški, ne vien seseriški, jausmai buvo labai j kalbėti
I aiškūs: kad Almis vėl vestų, kad vestų lietuvaitę, kad
— O, pats dirbi daug! — Stabtelėjęs, lyg juokais,
chato atkūrimo 60 metų sukak tovauja vysk. Torreua.
(Bos dsaftoa)
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PRIE MUZ. A. A. KAZIO
STEPONAVIČIAUS PAMINKLO

B E A L E S T A T E

Chicagoje Tautinėse kapinėse tuviškų dainų išdainuota, kiek
gegužės 28 d. buvo atidengtas daug įvairių tautų kompozitorių
muz. K. Steponavičiui paminklas. sukurtų operų, operečių išvydo
Mes stovime prie saulės spin lietuvišką sceną.
Ir tie šalti akmenyje iškalti
dulių ir medžių lapų šešėlių su
žodžiai
prabyla gyvais vaizdais,
darytų ornamentų, nukritusių
ant granito paminklo.
Skamba kai lygiai prieš keturiasdešimt
"Pirmyn" choro giesmės garsai. metų, 1938 m. muziko Kazio Ste
Diriguoja solistė E. Zapolienė. ponavičiaus vedamas choras n u 
Giliame liūdesyje susikaupusi sto vyko į Lietuvą aplankyti savo tė
vi našlė Alė Steponavičienė, mu vų žemę.
Suoks paukščiai, ūžaus vėjas,
ziko darbų rėmėja, dukra Ramo
keisis
medžių šakos, granito pa
ną. Solistas Algirdas Brazis, šios
dienos iškilmių vadovas, prisimi minklas trupės, o maestro Kazio
nęs a.a. muziką Kari Steponavičių, Steponavičiaus atliktas darbas,
Muz. Kazio Steponavičiaus Stephens paminklo šventinimo iškilmėse
lietuvių
Tautinėse kapinėse Chicagoj. Kairėj kalba Vyt. Kasniūnas,
kaip
legenda
nemari,
eis
iš
kartos
Vuriam šiandien atidaromas pa
:
dešinėje
velionies dukrelė, žmona Alė ir paminklą šventinęs kun. J.
nų. nklas, kviečia kun. dr. Joną Bo- į kartą.
Borevičius,
SJ.
Ir lyg rodos, girdime, stovėda
revičių jį pašventinti. Kunigas kal
ba apie didįjį menininką, kūrė mi prie šio paminklo maestro
ją muziką, chorvedį, dirigentą, Kazio Steponavičiaus balsą iš
jo gyvenimo siekius, sukrautus dvasios milžinų kapų: "Mylėkite
dvasinius lobius, jo kaip meni ir puoselėkite lietuvybę, mylėki
ninko ir lietuvio gilią, plačią as te dainas ir muziką, tieskite til
mano dirbti savo profesijoje ir gi
tą iŠ muzikos garsų tarp čia at Worcester, Mass.
menybę.
linti studijas. Sėkmės. Atostogas
Po to kalbėjo Gudelis ir Vy klydusiųjų iš tėviškės namų".
praleido
Ispanijoje.
Muziko Kazio Steponavičiaus SUSIRINKIMAS IR GEGUŽINĖ
tautas Kasniūnas. Prasmingas žmo
J. M.
gaus gyvenimas būna tada, ka paminklas pastatytas Lietuvių
Gegužės 21 d. gražioje Gedminda jam amžinybėn iškeliavus, pra tautinėse kapinėse. Darbas skulp tų rezidencijoje įvyko Dr. Vinco
byla apie žemėje įmintas pėdas toriaus Maziliausko.
Kudirkos šaulių kuopos susirin
— New Yorke 1977 m. buvo
jo palikti darbai ir gerbėjų pa
Po paminklo pašventinimo da kimas po kurio sekė šauni geguži už nusikaltimus suimta 240,000
statytas granito akmuo. Ir kai lyviai susirinko į Holliday Inn nė. Susirinkimą atidarė pirm. V. asmenų, apie pusę jų buvo be
dabar prie vieno iš tų paminkli pietų. "Pirmyn" choro vardu dalį Gėdinimas. Aptarti ir užbaigti vi jokios bausmės paleisti.
nių akmenų susirinko gausus bū pinigų už paminklą įteikė Mile- si praėjusio koncerto reikalai. Pa
rys žmonių dalyvauti jo pašven riūtė. Alė Steponavičienė visiems sidžiaugta gražiomis pajamomis,
— Dievas negali būti visur, to
tinime, mintimis įsigyvename į padėkojo gražiu, jautriu žodžiu. kurias davė koncertas.
dėl
sutvėrė motinas.
jo simbolinę reikšmę, kartu pri
Lietuvių dienoms Toronte pa
Vytautas Kąsnis
Žydų patarlė
simindami, kaip • buvę liudinin
skirta auka 50 dol. Prisidėta nors
kai, muziko Kazio Steponavi
maža dalele prie tos didingos šven
čiaus atliktus didelius darbus kul
tės. Nustatyta naujos darbo gai iiiiiiiiimiiiiiiiiimiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
STATYBA CENTRE
rės ateičiai.
tūros dirvonuose.
S
t
a
t
e
gatvės
r^rtvarkymas
Užbaigus susirinkimą prasidė
Skaitome
akmenyje
įkaltus
šiuos prasmingus žodžius: "Pa Chicagos miesto centre prade- jo linksmoji dalis: vaišės, šokiai ir
milęs Lietuvą iš tolo, jis tiltą damas birželio 17 d. ir išilgai j skambėjo lietuviškos dainos akor Apdraustas
perkraustymas
nutiesė iš muzikos garsų, tarp t ą gatvę automobilių judėjimas deonu palydint šauliui E. Mei
Įvairių atstumų
čia atklydusiųjų iŠ tėviškės na miesto centre bus sustabdytas. lui, jr.
TeL 376-1882 arba 376-5996
Pegužės 28 d. lietuviai karo ve
bus
pravažiavi
mų", ir, rodos, skubiai verčiame Tik skersai
teranai
suruošė
mirusiųjų
pa
niitniMiiiHHiuHiHiitmiiniiHHHiminHi
tomų tomus gaidų. Kiek daug lie mas.
gerbimą, į kurį buvo pakvietę ir iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiimimiiimiii
Dr. Vinco Kudirkos šaulių kuopa.
Dalyvavo kuopa su vėliavomis.

MOSI) KOLONIJOSE

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

VALOME

DETROITO ŽINIOS

(Atkelta iš 2 psl.)
Peržiūrėjęs
savo
archyvinę
medžiagą radau — stovyklavietė
nupirkta 1972 metais ir už aštuo
nių akrų plotą sumokėta 4,000
dol. (dabar Šioje apylinkėje tiek
kainuoja vienas akras). Šis žemės
plotas buvo nekultivuotas, balos,
durpynai, kalvos, krūmai — tik
ros džiunglės.
Jau po metų žemė buvo iš
lyginta ir taip kas met stovykla
vietė vis tobulėjo. Vietoj balų yra
padarytas dirbtinis ežeras, kuria
me galima maudytis. Vietoj krū
mų pasodinta daug medelių, ku
rie jau suaugo ir netrukus bus ne
mažas miškelis.
"Pilėnų" vardą šauliai pasirin
ko todėl, kad jie čia žada gintis
nuo nutautėjimo.
VI. Sdenis

toliau patalpos duodamos nemoka
mai. Kultūros centre kasdien kas
nors vyksta, o neretai net po tris
įvykius tą pačią dieną.
—Lietuvišką šeimą
sukūrė
Irena Leparskaitė ir
Antanas
Dainora, jie buvo sutuokti Dievo
Apvaizdos bažnyčioje gegužės 27
d. Irena yra dukra detroitiečių
Antaninos ir Alfonso Leparskų,
Antanas —sūnus Aleksandros ir |
Jono Dainorų iš Hamiltono (Ka
nada).

TRUMPAI
— Joninių laužą ruošia Švy
turio jūrų šaulių kuopa birželio
24 d. savo "Pilėnų" stovyklavie
tėje. Bus iškilmingas Jonu pager
bimas ir kitos pramogos. Sekan
čią dieną — sekmadienį stovyk
lavietė bus atidaryta, tai lyg ir
Joninių tąsa
— Salių rtuoma. Dievo Ap
vaizdos taryba paskelbė naują
kainoraštį Kultūros centro salėms
nuomuoti. Ten pat paskelbta ko
kios nuolaidos duodamos parapiečiams k lietuvių organizacijoms.
Organizacijos šį naują kainoraš
tį turėtų įsigyti adrnirustraciniame komitete. Susirinkimams ir

Organizuojama 8 dienų kelionė
tiesiai

Iš Detroito į Lietuvą
RTJGSfiJO 8 D., 1978-MKaina — $964.00
Skambint Danai Anužienei, tel.
313—649-5500 arba Danai Ar
lauskienei 313—643-8962. Regis
tracija baigsi* birželio 25 d.

— Dvynukų krikštynos. Gegu
žės 28 d. Dievo Apvaizdos bažny
čioje buvo pakrikštyti Linas Jo
nas ir Rimas Leonas Polteraičiai.
Jie yra sūnūs Ritos (Skrebutėnaitės) ir Vytauto PolteraiČių.
— Julija ir Jonas Belickai pa
minėjo 25 metų vedybų sukaktį.
Birželio 4 d. Dievo Apvaizdos baž
nyčioje jie atnaujino savo vedybi
nę priesaiką ir jiems palaiminimą
suteikė kun. Viktoras KrišČiūnavičius. Belickai yra Dievo Apvaiz
dos parapijos nuoširdus gerada
riai.
— Anthony A Derezinski, Michigan valstijos senatorius yra
nuoširdus lietuvių draugas ir de
da pastangų gauti valstijos finan
sinę paramą mūsų šeštadieni
nei mokyklai ir socialinę paramą
tautiečiams. Jis palaiko artimus
ryšius su dr. A. Barausku.
— Masinių trėmimų minėji
m a s įvyks birželio 18 d. 12:15
Kultūros centre. Rengia Baltu
komitetas. Šiais metais komitetui
pirmininkauja estas R. Tralą. Pa
maldos visoms trims tautybėms
10:30 v. Dievo Apvaizdos baž
nyčioje. Dalyvaus estų ir latvių
dvasiškiai.
—Tautų Festivalis įvyks lie
pos 14, 15 ir 16 dienomis. Bus par
davinėjami įvairių tautybių mais
to ir meno gaminiai. Festivalio
vieta yra prie Detroito upės, tarp
Fordo Auditorium ir Veteran
Memorial Building. Meninė pro
grama vyks kiekvieną dieną iki
11 vai. nakties, naujai pastatyta
me amfiteatre.
B. Brizgys

J. M.
BAIGĖ KOLEGIJA

KILIMUS IR BALDUS

2 butai, t metų senumo. 2 po 5
kamfo. (3 mieg.).
51-ma už Kedzie..
Tik $82,500.00.
Mūriais. 2 butai Naujai atremon
tuoti. Vieną tuoj galima užimti.
Brighton Parke.
72-ra ir CampbeH. lVį aukšto nau
jesnis mūr. namas. 3 mieg. {rengtas
rūsys. Labai švarus. $65,000.00.
52-ra ir Rutherford. Liuksus 5%
kamb. (3 mieg.). 10 metų mūr.
"ranča". $69,500.00.
10% akro žemes netoli Burlington,
Wis. Maudytis ir žuvauti labai arti.
$25,000.00.
48 ir Kolin. 8 kamb. med. namas.
Maži taksai. Daug vietos. $36,500.00.

ŠIMAITIS

REALTY

Insurance — Income Tax

2951 W.63idSt., 436-7878
NORI

G U IDE
HELP WAXTED — VYRAI

E KA L E 8 T A T K

Rimtas Namy
Pardavimas
5 kamb., 3-jų mie
gamų, 20 metų mūro namas ir garąžas. Aru Kooi Aid, Graži g-ve, geri
kaimynai. $29,700.00.
Lietuvių mėgiamoj gamtoj, netoli
nuo Chicagos, prie ežero didelis na
mas ir 3 akrai žemes. Daug kitą prie
statu. Svarus oras, aplinka ir namas
tinka pastoviam gyvenimui. $45,000.
Modernus 15 metų mūro namas.
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui
patalpos. Daug priedų. Marąuette Par
ke. Aukšta kokybė. $50,000.00.
4 vienetą mūras Ir garažas. Mar
ąuette Parke. Naujas gazu sūdymas.
Našlė atiduoda už $38,800.
Gražus platai sklypas ir garažas
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui.

Valdis Real Estate

P I R K T I

CUSTODIAN
ExoaUent opportunity tor part ttme
•mployment. Msudmum S0 houra per
weck. Primarlly evening hrs. Cleaning and maintainlng n e w financial
organization.
Apply In Person

Union Federal Savings & Loan
4647 W. Lincoln Highway,
M&tteaon, DX — TeL 747-4100
•n

Eąual

Opportunity

Employer

jiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Eledrartic Assembly
And Wiring
Esperience preferred, mušt be reliable. Duties include light assemb
ly, wiring & soidenng of printed
circuit boards. chaaeis & panels.
We offer ezcellent ben. & pleasant
workmg conditions. Salary commensurate with abiltity. If interest-

2625 Wesi 7 Ist Street
Ieškau pirkti 2-jų butų namo (rei
kalingo remonto) Marąuette Parko
CALL: 291-4300
Tel. 737-7200 ar 737-8534
apylinkėje. Skambint —
Parduodamas
didelis
žieminis
na
(219) 938-5065
TERADYNE CEHTRAL
mas Union Pier, Michigan
3368 Commercial — Northbrook
Skambint $12—925-7243
IŠNUOMOJAMA — FOR KENT
An Boual Opportunity Employer

86fh and KarioY

iiiuiiiiiiiuiiiiHiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

LšNL'GM. 4-JŲ kambariu butas, Brick 6 room (3 bedrm.) home.
MAMTEAAJCE MAN
Redwood fenced yard. Built - in
tik suaugusiems, atskirame na
oven, range, dishwasher. Puuahed Experience with hydraulic and elecme Marąuette Parke. Gattmas basement, wet bar. 2 car brick gatrical circuity piastic injection mokigaražas. Skambint 737-8647.
rage. Call LU 2-0251
ing machine, also general mainte62 tr Richmond. 4 miegamų mfl- nance. Salary commensurate with
Spotiess 5 room (2 bedrms, dmmg
Gerai išlaikytas. Tik $35,000.
ability. Call for anpointment
ra.)
apt. Appliances. Carpeting.
66 Ir Wnipple. 5 kamb. (2 mieg.)
Vk. 59 and Whipple. $250.00, plūs mūro rezidencija. PUnaa rūsys. Ga
H A YDOCK CASTER CO.
ražas. $41,500.
utilities. Call after 6 p. m.
7500 N. Cakhveu, Naes, H.
M tr Rocanreu. 2 butų mūrinis.
388-6408
6 kamb. 1-me aukšto ir 2 butai po
JOHN MARTINDALE — 647-0022
3 kamb. 2-me aukšto. Naujas 2-jų
I&nuom. 5 kamb. (2 mieg.) apsild. masini)
garažas. Tik $45.000.
butas, nuo liepos 1 d. Tik suaugu
a* tr Franctsoo. 2-jų aukštų mū
siems. Marąuette Pke. 471-2237 rinis. 5 Ir 4 kamb. butai. 2-jų metų
senumo. Geros nuomos. $67,500.
3:00 P M - 7:00 PM
Ir Sacramento. 20 metų senu
Išimom. 5 kamb. butas suaugu m o78 S-jų
butų mūriais. Labai serai Permanant part time position at CFS
siems. Jokių gyvuliukų. Gage Pke. išlaikytas. 2 mai. garažas. $79.900. Continental is available tor reaponsible indtviduaJ intoreated in working
Skambint tarp 4 ir 8 v. v.
72 tr Mttlard. S-jų butų, 18 metų 4 houra per day. Sosne previous s e senumo.
Aukštos
nuomos.
40
p.
lo
tel. WA 5-4536
curtty experience ia desired, but not

SECURfTY GUARD

tas.

2 mas. garažas.

$94,500.

neceseary.

If you have a solid vrork

62 ir Kilpatrick. S-jų butų 19 me record and
axe intoreated in part
ISNUOM. 6 kamb. (3 mieg.) bu
tų mūras. Dvigubas lotas. 3
time employment. Please call
tas Bridgeporte.
garažas. $99.900.
Joanne Tauber 477-7600
Skambint 376-4219.
Jei galvojat*
CFS OONTLVENTAL
PARDUOT . VCOMOT A B
2350 N. Clyborrn, Chicago. UI.
APDRAUST
An Bcjual OportunKy Employer M / F
NORI PIRKTI BALDŲ
Jūsų nuosavybę,

H — — i ir vaškuojame
visų rūšių grindis.
BUBNYS
— TeL RE 7-5168 Ieškau pirkti senus medinius baldos
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUllUIIUHUIIIIIIUII
gamintus prieš 1930 m.: Komodas.
millimillllllllimillimilllllllllllllllllllllll' s t a l u s > k e d r o skrynias, kėdes, t. t,
"Oriental" kilimą, už prieinamas
M. A. š i M K U S
kainas. 312-891-3334

Budraitis Reaity Co.
4243 W. 63rd Street
Tai. - 767-0600

iimiuiiiinufiiiiiiiimimiiiiiimiiiiiiiiiiii

MECHANICAL BH5INF.ER

Manufacturer of electro-chemicai
raachining equipment needs a selfTvirtas 2-jų ankstų mūr. nanMiš. 1 ,^ 1 ?? . a s s i s t a n t to ^ ^ engineer.
4259 So. Maplewood, teL 254-7450
Arti mokyklos, bažn. ir ligoninės ! Should have 3 years mechanical deMISCELLANEOCS
Taip pat daromi VERTIMAI.
Priedu mažas butas skiepe. 2 auto j sign estperience and appropriate forGIMINIV iškvietimai. pUdoml
mūr.
garažas. Skambint 778-4219 mai education, Design and layout of
PILIETYBES PRAŠYMAI tr
mechanical drives, fbetures and other
kitokie blankai
Mūrinis. 2 butai Naujai atremon components of specialized machines
tuoti. Vieną tuoj galima užimti. in $100,000,00 plūs class. Small comiiiiiiiiiiimiiiiimiiiimimiiiiiimiimiimi
pany. Excellent benefits including
Vonių, virtuves sinkų ir vandens Brighton Parke.
iiiiiimimiimimiiiimiiiiiimiiiiimmiiii šildytuvų specialistai Virtuvės ir
Mūrinis btasgakm. 12 meto. Sva profit sharing. Teiephone or send
resume tor.
rus.
Brighton Parke.
vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
plytelės.
Glass blocks Sinkos
2 po 5 kamb. mūrinis. Gražiai atMR BIELAK, ANOCCT INC..
Spalvotos ir Paprastos. Radijai •vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
atrodo, Marąuette Parke.
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
2433 Delta Iane,
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto
Pardavimas ir Taisymas
( arba po 5 vai. vakaro
Eik Grove, IUtaoLs 60007
Š I M A I T I S REALTY
M I G L I N AS T V
TeL — 766-0660
SERAFINAS — 696-2960
Insurance — Income Tax
2346 W. 69th S t , tel. 776-1486
NOTARY F C B U C
INCOME TAX SERVICE

P L U M B I NG

TELEVIZIJOS

Gegužės 20 d. Bernadeta —
Birutė Miliauskaitė baigė Assumption kolegiją bakalauro laipsniu
Magn-a Cum Laude.
Bemadeta-Birutė yra naujųjų
ateivių Juozo ir Janinos Mi
liauskų duktė. Gimusi Worcestery, latikė §v. Kazimiero iparapijos
pradžios mokyklą, kurią baigus
įstojo į Jėzaus Vardo aukštesnią
ją
mokyklą,
kurioje
per
visus keturis metus priklausė Na
tional Honor Society. 1974 m.
baigė ir tų pafių metų rudenį
pradėjo studijas Assumption kole
gijoje. Studijavo kalbas. Visus ke
turis metus buvo dekano sąraše.
Bernadeta-Birutė, lankydama
kolegiją, nesitenkino vien studi
jomis, bet kaip sąmoninga lietu
vaitė įsijungė į lietuvišką veiklą.
Nuo moksleivės dienų ateitinin
kė, nuo vaikystės šoka tautinius
šokius. Baigusi Aušros Vartų li
tuanistinę mokyklą. Keletą metų
eina Worcesterio Lietuvių orga
nizacijų tarybos sekretorės pa
reigas, šešis metus buvo mokyto
ja Aušros Vartų lituanistinėje
mokyklpje. Jai aptinka dirbti su
jaunimu ir pasirinko mokytojos
profesiją. Priklauso ALRK Moterų
sąjungos 5-tai kuopai iš kurios yra
gavusi ir stipendiją. Taip pat vi
sus keturis metus kaip (pavyzdinga
ir gabi mokinė gavo stipendiją iš
Assumption kolegijos. Ateityje

iMiimmmimiiiiiimiiiiiiriiiimmmimii
iiiiiiiiiuiiimimmiiMHiiimmmmimiiii

DU DVASINIŲ BOTYBIU
PASAULIAI
J. Burkus
Pavadinta pagal Sv. Augustino
išsireiškimą: Du priešingų siekių
miestai, kurių "vieną sudaro gerieji
angelai tr žmonės, o antrąjį tie,
kurie yra blogi". Knyga parašyta
lengvu stiliumi ir joje svarstomos
populiarios šių dienų žmonių, tau
tų* ir dvasių problemos. 444 pusi.,
kaina su persiuntimu $890

2951 W. 63rd S t , 436-7878
iUHiiimmmiiiiiimmiiiiiiHiiimmiHHi
PACKAGE EKPRESS

MARMA

SIUNTINIAI Į LIETUVA
T.ahai pagrtdaojamos geros rūSJes
prekes. Maistas iš Europos sandėlhį.
2608 \V. e t St.. Chicago, m. 60629.
TETJL — ^VA JI-27S7

imniiiiiiiiiimiiiiiiHiiiHiiiHiiniHiiiiiinn
IMIIIlilIlIHIlIHIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlII

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
TeL — \VA 5-806S

Užsakymus siųsti: Drangas, iiiiiiiHiHiHiiHiniiiiHitiiiiiiiiiiiHiiimim
4545 W. 68rd St. Chicago. m. 60629 liiiiiiiiiiHiimiiiiiiiimiiniiiiiiiiiiiiiHiiiiii

MABQUETTB PARK
25 metų C kamb. mūr. (Gvorglsn).
Platus sklypas. Gazu Šildymas su
centr. vėsintuvu. Garažas. PraSo
$34,90a
Gerai investavimas. 3-jų aukštų
mūr. Modernus ofisas (įstaigos nuo
mininkas sutinka pasirašyti sutartį)
ir 2 butai — 6 ir 5 kamb. Žema kainaBUTŲ NUOMAVIMAS
Namų pirkimas — Pardavimas
Valdymas
Draudimai — Income Tas
Notariatai — Vertimai

Htiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiimimifiiiniiimit

Įvairiu preMu pasirinkimas nebranjrlai tf musę sandėlio.

B E L L REALTY

iiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiii'

COSMOS PARCELS £XPKESS

J.
BACEVIČIUS
6456 S. Kedzie A ve. — 778-2283

THE BALTIC NATINIS
Prof. dr. BRONIO J. KASLO
naujas anglų kalboje veikalas, ku
rį sudaro trys daly*. Pirmoji pa
teikia Baltijos Valstybių istoriją
bei politine struktūrą, antroji —
saugumo siekius sritinėje integra
cijoje, trečioj — n D karo įta
kos analizę tautiniu ir tarptauti
niu požiūriu Veikalas gražiai iš
leistas ir tinka bet kokia proga
amerikiečiams įteikti kaip dovaną
Kaina $12.00. 320 pusL Užsakyti
paštu

SIUNTINIAI | LIETUVĄ
33SS S. Halsted St.. Chlrago, Tu. 60608
2.V)i W. estb St., ChtcaRO. m . S06M
Tvlef.: 925-27S7 — 2M-SS20

Vytantas Valantinas
iiiiiiiiiiiimimiiiniiiiiiimiiimtiHiiimmi
10% — 30% — SO<% piiriaa mofcfstte
a i apdrauda m o oamlea ir automo
bilio p^§ mus.

FRANK

ZAPOLIS

320* H Wes ssth
Oblcaco, DUaoti
Teler. OA 4-SSM

IIIHIIIIIIIHHIininilHIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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AGEXCY

NOREIKIENE

An Equai Opportunity Bmploysr M / F

ELECTRICAL DRAFTSMAN
TECrflflCIAN
Make finished eiectrical drawings
from sketehes or marked prints, invorving electro-mechanical and solid
statė machine control systems. To
understand these systems well enough
to occasionally troubleshoot locally
or make f ieM service trlps. Familiarity
with 3 phases systems rectifiers and
tęst eouipraent is essential.
RapkUy growing machine tool manufacturer. EbtceJlent benefits, profit
sharing. Send resume and salary
history to:
C. R. Stronpe, Anocot Ina,
2433 Delta Lane.
Eik Grove, niinois 60067
or Pitone 766-0660
For Appticn tion Form.
A.n Bųual Oportunhy Employer M / F

RIU

WANTED — MOTERYS

C O O K
Fully qualified cook needed.
Also experienced waitreases.
Call — 458-7794
MTTLE WARSAW
RESTAURANT
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W ANTED — MOTERYS
Bar M aid, Cashier, Waitrww
Pull H m e
N o Sat., San. o r HolidayB
Apply In Pereofi
TABUB RĘSTA l RA \ T
200 No. Oarfc St., Chicago

EXPEWENC*Iu SEWCNG
MACHINE OPSaRAIOSS.
DRAUGAS, 4545 We*t 6$rd Street
SIUNTINIAI Į UETUVft
Excelie,:t working conditions &
CUcago, m 60629
benefits
1 or more days. Sorne EJnglieh
Ir kitus kraHus
neoensary.
Milwaukee — Devon.
4325 W. AddisonSt.
Illinois gyventojai prideda 60c NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. Į
Tei — zao»i4oė
New cotnera wekome.
mokesčių h* persiuntimo Išlaidoms Gbiaago, Dl. 60632, tetef. 927-59801
Te*. — 774-5311
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HOUSECLEAtflttG

;

MŪSŲ

KOLONUOSE

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m birželio m e n 15 d.

Kewanee, 111,

Sv. Antano parapija įkurta 1906 Bostono vyrų sekstetas, kuris
metais. 1912 pastatyta už 9,8001 dainuoja tribalsiai, ne sesebalKLEB. KUN. S. BARTKAUS
dolerių bažnyčią ir 1918 metais aiai ir M W — i i j ° vardas
baigta statyti klebonija. Parapijo būtų dvigubas trio, solistė M.
SUKAKTIS
je veikdavo LRKSA ir SLA kuo Bizinkau skaitė ir buv. Vil
Vyskupas ir vietinių parapijų
pos ir Lietuvos Vyčiai Tarp para- niaus operos solistas SL Lie
kunigai, miesto meras ir kiti mies
piečių buvo žymių biznierių. Dau pas.
Chorui akompanavo V.
to valdininkai, biznieriai, drau
gumas lietuvių parapiečių dirb Bederytė, sekstetui ir solistui
gijų atstovai, parapiečiai ir drau
davo žemės ūkiuose ir plieno — dirigentas kompozitorius Ju-1
gai iš Chicagos ir kitų miestų
katilų fabrikuose.
Irus Gaidelis ir solistei — jos
sekmadienį, birželio 18 d. pa
Nors dabar sumažėjo lietuvių tėvelis dr. Bizinskauskas. Cho
gerbs kum. Stasį Bartkų jo 50 me
veikla, parapijoj dar tebėra lie ras, kuris yra kompozitoriaus
tų altoriaus tarnybos proga. (Iš
tuvių dvasia ir sekmadienio pa Julio Gaidelio vedamas ir mo
sami biografija apie kun. S. Bart
maldose bažnyčioje giedamos lie komas, padainavo J. Gaidelio
kų, parašyta preL L. Tulabos,
buvo "Draugo" šeštadienio lai tuvių giesmės, kaip Sveika Mari — ''Tremtinių giesmę", "Kurteja, pravedant lietuvei parapijos liai sulojo", Tasėjau dobilą",
doj birželio 3 d.).
vargonininkei Bernadetai Piežai- St. Gaileviciaus — "Iš visų
Pats kun. S. Bartkus laikys pa td-Shaner.
kraštų", Naujalio — ''Dainų Kr. Donelaičio pradinės mokyklos mokiniai po Pirmosios Komunijos
dėkos Mišias lotynų kalba 11 vai.
Stasys Pieža dainelės", K. V. Banaičio — St. Mary's bažnyčioje, Darien, m. Kartu matome kun. A. Nockūr.ą.
ryto Švento Antano bažnyčioje,
'To aukštus kalnus" ir "Už MIC, kuris globoja tikybos klasę ir nuoširdžiai visuomet padeda tiky
kurioje jis klebonauja jau 47 me Rockforcį U i
bos mokyt V. Tįjūnelienei
Nuotr. J. Tamulaičio
jūrių marių", J. Andriulio —
tus. Vysk. Edrvardas W. OTtour"Mes su rūtom", S t Šimkaus —
JONINIŲ LAUŽAS
ke, PeoTJos diecezijos vyskupas
"Lietuviais PMmg mes gimę",
PASTATYKIME ROMUI
*** niekad paramos neprašydadalyvaus prie altoriaus ir pasa
Rockfordo Vytauto Didžiojo J. Zdaniaus — "Stūbau lingau
v0
VBTHKTHT DBMTMVT H i > P1"3*0 organizacijas ir pakys pamokslą.
šaulių rinktinės 5-taa būrys paukštelis", Abariaus — "Au
KJUJUf1JU rJUTLin&LQ
vienius tautiečius dosniai aukoti
Po Mišių bus banketas kun. ruošia joninių laužą s u progra gau aš pas tėvelį", Jakubėno Lietuvos
Šaulių
sąjunga šiam elniam tikslui. Juo dauBartkui pagerbti Knights of Co- ma birželio 18 d. Rockf ordo Lie 'Nurimk, sesut", ir S t Sodeikos tremtyje užsimojo tautos did- giau turėsime lėšų, t u o įspūdinlumbus salėje. Miesto meras <EJ. tuvių klubo parke. Programą — "Šiaurės pašvaistė".
vyriui ir kankiniui Romui Ka- gesnį pastatysime
paminklą,
Guetzman
bus banketo pro atliks gausūs ir nuolatiniai
Choras padidėjo savo sąsta lantai pastatyti paminklą Kar- Paminklui žemė (12 sklypų) ge
Rockf ordo rėmėjai Vytauto Di
gramos •vedėjas.
tu ir pagrožėjo savo saskam- tu su R. Kalanta paminkle nu- roję vietoje, jau užpirkta Chirinktinės šauliai
Kun. Bartkus, 83 metų am džiojo
.bru. Jaučiasi disciplina ir susi- matyta įamžinti ir Lietuvos cagos šv. Kazimiero lietuvių
T,
žiaus, buvo įšventintas kunigu
Vka kviečiami gausiai daly- ,
,
,r.
, .
partizanų heroiką. Didžioji iš- katalikų kapinėse,
vauti
ir
praleisti
laiką
tyrame
1928 metais, birželio 2 d ir tar
.JTu. 1 _ . I L 1 M i.aw t^omo kaupimas, kai kurios damos laidų dalis, žinoma, guls ant AukzsrBŠome
^
siųsti:
navo klebonu lietuvių Sv. Petro ore s u mielais Chicagos sesėm praskambėjo idealiai. Pav. J. saulių pečių, tačiau saukai be ^
^
j
^
^
^
j
^
Valdyba Gaidelio ''Tremtinių giesmė",
ir Povilo parapijoj Westvilk, 111., ir broliais šauliais.
visuomenes ir organizacrjų pa- £ ^ 0 ^ ^ , , Romas Kalanta
Tuomet Sv. Antano parapija Keritmiškai, intonacijos atžvilgiu
galbos
paminklo
pastatyti
ne^
F
u
n
d
A
s
t
0-30190-0, 1447 j
wanee mieste buvo stipri ltefcrviv
dinamiškai, galėtų būti pavyz
pajėgs.
Tai
yra
visos
lietuviš
So. 49th Court, Cicero, Illinois
kolonija.
džiukompozicijos
ne vienam chorui.
IZIDORIAUS VASYLICNO lio
išsiskiriaGaidesavo kosios išeivijos reikalas. Lie
60650.
Lietuvių kolonija susidarė KeKONCERTAS
originalumu,
jose jaučiamas tuvos Šaulių sąjunga, kuri ligwance mieste pradžioje XX a
LŠST Centro valdyba
"gaidelizmas", viskas yra nau šioL visuomet kitus remdavo,
Community Music Center
1914 lietuvių Čia buvo per .1,100.
ja, tiek harmonija, tiek melodi
of Boston muzikos mokykloje,
ja, turinti savitą veidą.
kurioje jis dirba, gegužės 21 d.
NATO KONFERENCIJA
Vadinamas "sekstetas", kurį
Iz. Vasyliūnas, pasikvietęs tal
irgi moko ir jam akomponuoja
Mūsų mielai narei
kon tris savo kolegas pianistus,
(Atkelta i i 3 psL)
Gaidelis, tarėjo tobulą progra
davė sonatų vakarą. Programo
mą: F. Schuberto — "Serena
uniforma kariškiui, šis pasakyda
je buvo Beethoveno, Gaidelio ir
vo, ką yra girdėjęs, greta prezi
da", Raudonikio —
'Lauksiu
Brahmso sonatos. Kiekvienai
staiga mirus, jos vyrą STASĮ, dukterį ŽIBUTĘ su
dentienės esančiam Meno galeri
tavęs", Offenbacho — "Barkasonatai smuikininkas Iz. Vasy
jos direktoriui, kuris su malonia
Šeima ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.
rolė\ J. Gaidelio — "Gėriau, g ė 
liūnas turėjo skirtingą pianistą,
šypsena, džiaugsmą reiškiančia
riau" ir bisui — '"Nemunėlis".
kurie visi trys yra muzikos mo
veido išraiška, pasveikindavo sve
Vyrų grupė daro malonų įspū
Lietuviu Moterų Federacijos
kyklos mokytojais.
čią pasakydamas vieną kitą ma
dį tiek optinį, tiek sąskambiu
Chicagos Klubas
lonų žodį, kurį (kurią) taip pat
Ypač didelio įspūdžio klausy atžvilgiu. Vyrai jaučiasi sce
su malonia šypsena pristatydavo tojams paliko Juliaus Gaidelio noje laisvai ir dainuoja jie lais
prezidentienei. Prezidentienė pa sonata, kurią vaizdžiai apibūdi v a i Savo repertuarą jie žino
sikeisdavo su atvykstančiu kokiu no EL Vasyliūnienė, pabrėžda labai gerai. Klausytojams ma
trumpu sakiniu.
Brangiai motinai
klausytis. Nenuostabu,
ma, kad kompozitorius yra iš lonu
Taip praėjo maloniai sutiktų auklėtas Europoje. N . Angli jų tarpe yra profesionalas, bai
keli šimtai asmenų. Tuo tarpu jos konservatorija davė jam g ę s N . Anglijos konservatori
už virvės kartais, net aktyviai magistro laipsni per 9 mėnesius, ją tenoras N . Lingertaitis.
verždamiesi pirmyn vieni pro ki besistebėdama jo kompozicijos
Popietės pažiba ir pasididžia
tus, fotografai ir korespondentai technika. Buvo nušviesta mo vimas buvo jauna, dar gimnazi
BUIVYDIENEI ir artimiesiems reiškiame gilią užuostengdavosi pagauti kokį įdomes derniosios muzikos dvasia h* jos ją lankanti, dainininkė Marytė
įos dukrai, mielai draugijos narei, ALEKSANDRAI
nį momentą ar nugirsti pasikal tipingi bruožai.
Bizinkauskaitė, Ji padainavo A.
jautą.
bėjimą. Pasveikinti svečiai patek
Kačanausko — Mano gimtinę, J.
Lietuvos Dukterų Draugija
davo į erdvią salę, kurioje buvo
MOKINIŲ KONCERTAS
Žilevičiaus — Gundė mane ber
pilstoma vėsi apelsinų sunka,
Izidoriaus Vasyuūno mokinių nužėlis (iš operetės Raseinių
drauge įmaišant šampano, ir
koncertas įvyko gegužės 31 die Magdė) ir bisui — Pamylėjau
karšta kava. Ant stalų dailiai
vakar — Šimkaus ir Kur bakū
Brangiai motinai
išdėlioti sausainiai, sumuštmu- ną. Dalyvavo 20 mokinių, tiek žė samanota. Marytė turi pui
pradedančių,
kiek
ir
pažengu
kai, įvairus vaisiai vyliojo atvyku
kią vokalinę medžiagą, ji y r a
siuosius. Kai praėjo svečiai, prezi s i ų Ypač paliko įspūdžio G. P. geros mokytojos rankose. Ma
dentienė su garbinga minia nuė Telemann koncertas keturiems
Lietuvoje mirus, sūnui inž. BRONIUI NAINIUI su
rytės muzikalumas, muzikalinis
jo apžiūrėti dalį muziejaus eks smuikams ir vadinama 17 gru
jautrumas frazei ir ritmui yra
seimą, anūkėms LAIMAI GABBONKENEI ir RŪTAI
ponatų, o korespondentai su fo pė, kur 17 moldnių groja su
i
Šimtini*
Ji
duoda
įdomią
in
SUŠINSKIENEI
ir jų šeimoms gilią užuojautą reiškia
tografais turėjo progos paragauti Iz. Vasyliūno priežiūra. Grupė
terpretaciją,
pvz.,
Kur
bakūžė
užkandėlių, vaisių ir atsigaivin atliko J. S. Bacho Choralą ir
Ale ir Adolfas Raibiai
praskambėjo labai išieškotai.
ti kava ar įdomiu šaltu mišiniu. S. A. Ward "America". Šitie
Vitalija ir Arvydas Vasaiciai
Jeigu Marytė eis teisingu keliu,
Vieni skubėjo į savo žinybas, kiti numeriai, kaip ir pažangesnė
galėsim
savo
lietuvių
vardą
pa
į Valstybės departamentą pasi mokinė, kuri grojo J. S. Bacho
puošti dar viena primadona,
klausyti prezidento NATO posė koncertą A moli, birželio 3 d.
oekmes.
džių užbaigimo kalbos. Muzie grojo visos mokyklos koncerte,
įiiiiiiiMiiiiiiiuiiiiiiiiuiiiniiiiiiiiiiiiiiiimHiMHiiiiimiiinmnimiiiHiiiiiiimHHiHig
Vilniaus operos veterano ba
Vasyliūnas gavo malonių
jaus didelėje pirmo aukšto salė Iz.
ritono Stasio Liepo balsas skam =
FUTE DOVANA ŠVENČIŲ IR KITOMIS PROGOMIS
§
je buvo padengti stalai paskuti komplimentų
bėjo dar įdomiau, nes jo bal
nei NATO konferencijos užbaigi
DAINTOS
sas padidėjo, /praphto.
Solis
mo vakarienei, į kurią buvo pa
SOL. BALČIŪNIENĖ
tas
atliko
dvi
arijas
iš
A.
Mokviesta nemaža žymių Amerikos
=
ANTRA LAIDA
f
visuomenės atstovų.
Solistė Violeta Balčiūnienė zarto Figaro vestuvių — Jūs,
-Iileldei
vyrai, praregėkit ir Bus gana £
Naujasis,
milžiniškas meno šiemet birželio 14 d. atliks mu
MeetmlM — PreL Juozas Karato
|
programą
Putname, tau, žaismingas jaunuoli. Bisui
muziejus statytas iš gelžbetonio ir zikinę
mes gėrėjomės arija iš Pikų =
Naujasis Testameotas yra pratiSko formato, {ristas kietais virte- £
marmuro, projektuotas architekto Conn., vyskupo Matulaičio na
Damos,
Čaikovskio. Savo dai i Bais. Vertimas padarytas gražia lietuviu, kalba. Mecenato dėka laida jE
m
ų
dešimtmetį
švenčiant
šia
Pie, kainavo 94 milijonus dole
E
navimą solistas palydėjo atitin | parduodama prieinama kaina,
rių.
Jame yra įvairių rūšių, proga bus ruošiamas banketas,
kamais judesiais.
Klausytojai \
Gaunama "DRAUGO" knygyne
|
įvairių šimtmečių
eksponatų, jo metu solistė atliks programą,
ilgai solistui plojo.
Kalna-S5.«
|
beveik nuo ledmečio laikų ligi
SV. KAZIMIERO
Koncertas
buvo
baigtas
cho
|
Illinois
gyventojai
prašomi
pridėti
50
centų
mokesčiams
ir
persiuntimui.
Į
šių dienų. Jis yra Washingtone
PARAFUOS CHORO
rui dainuojant ir J. Gaideliui =
(Kitur gyrauauUe)! pridekite 25 centas).
Ę
tarpe Pennsylvania Avę. ir 3 bei
KONCERTAS
akompanuojant
Tohau
sekė
4 gatvių N . W . N u o dabar ligi
Pgytt Nssjąjį Testamentą. Siuskite užsakymo*: =
Pagarba Sv. Kazimiero para tradicinis gėlių įteikimas. Klau
rugsėjo mėnesio gali būti lanko
mas kasdien nuo 10 vai. ryto ligi pijos klebonui kun. Šakaliui. sytojai buvo patenkinti h* sky
DRAUGAS
8 v. v., sekmadieniais nuo 12 vaL kad jis sugeba išlaikyti beveik rėsi, kad vel pasimatytų vaka
4545 West 63rd Street
• • V*
dienos ligi 9 v. v. Galima lanky 6 0 žmonių (47 buvo pažymėti rienėje.
ti dabar atidarytą "Dresdeno me programoje) chorą, kada kitos
Chlcago, Illinois 60629
Elektroninių įtaisų parodo
no turtų" parodą. Išvengti susi kaimyninės parapijos savo bu
•
s
grūdimų ir ilgų eilių įdn į šią vusius chorus įrašė istorijon, je, šią savaitę veikiančioje Mc ^iiiiiiiinimiiniitiiiiiHRnmmiifnimfnitfHituimiiiiiHiiiiiHiinniiiiiimiiiiiiiiiHV?
Cormick rūmuose, Chicagoje,
parodą yra pastatytos specialios arba visai užmiršo.
palapinės tarp Constitution Ave.
yra
išstatyta naujai išrasta ma
Koncertas įvyko birželio 4 d.
ir 4 gatvės N . W., kuriose galima 3 v a i p. p. Norta Junior High ža kišeninė televizija Numato
gauti įėjimo korteles. Grupės įlei School salėje Brocktone, Mass. ma, kad parodą aplankys apie
dŽMflnoskas pusvalandi
Salia choro koncerte dalyvavo 50,000 žmonių.

Brockton, Mass.

A. t A. FILOMENAI MEDUŠAUSKIENEI

A. + A.

A.f A.

DR. MYKOLUI DEVENtUI mirus,
jo dukrai DALIAI BOBEUENEI su šeima reiškia gi
lią užuojautą
Illinois Ltetuviy Gydytoja Draugijos
Pagelbinis Moterų Vienetas

i

I

A. t A. VANDAI PILElKiENEI mirus,
jos dūkiai dr. ALDONAI ŠIMKIENEI su seimą reiš
kia gilią užuojautą
IIHnois Lietuviu Gydytoju
Ir Danty Gydytoju Draugija

EUDEIKIS
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI
D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D
T R Y S M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
4330-34 So. California Avenue
T e l e f o n a i LA 3 - 0 4 4 0 ir L A 3 - 9 8 5 2
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e Avenue
T e l e f o n a s — YArds 7 - 1 7 4 1 - 2

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE.
Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

ALEKSANDRAI UMBRAŽŪNtEKB mirus,

M A . ONAI NAINIENEI

Į

SV. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO

j

Perskaitę "Draugą", duokite kitiems pasiskaityt.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 SO. LITUANICA AVE.

Tel. YArds 7-3401

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

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUANICA AVE.

Tel. YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

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

Tel. OLympic 2-1003

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m. birželio mėn. 15 d.
X Aukų atsiuntė: po 4 doL
— K. Paukštaitienė, Adomas
Šparkevičius, Juozas Jakunskas,
A. J. Vasaitis; po du dol. —
Kostas Varekojis, Jonas ir Iza
belė Steponaičiai. Labai ačiū.
X Kazys Morkūnas. Phoenix.
Ariz., mus maloniai pasveikino,
atsiųsdamas prenumeratos mo
kestį ir 9 dolerių auką. Labai
ačiū
x Aukomis savo dienraštį
parėmė: 3 doL — Vincas Ža
kas; po du doL — VL Navikas,
P. Macnorienė, St. Pusarauskienuė, Juozas Staškevičius, Albi
na Švargždienė, V. Stabulonis.
Visiems dėkojame.
X Aukų po penkis dolerius
atsiuntė:
Detroito Dievo Apvaizdos parapijos taryba, metiniame susirinkime gegužės 7 d. Nuotraukoje: (sėdi) AlgK
Dr. Jonas Žemaitis, WaukeRugienius, pirm., Al. Butkūnienė, M. Kasavičiene, kle bonas kun. V. Kriščiūnevičius ir V. Majauskienė. Sto
gan,
vi: Juozas Matekūnas. St. Brlingis ir J. Urbonas
Nuotr. J, Urbono
Kazys Miklas, Great Neck,
Balys Bugenis, Detroit.
Visiems maloniai dėkojame.

IŠ ARTI IR
J. A. VALSTYBISE

TOLI
AUSTRALIJOJE

— A. a. dr. Kazimieras Juo
_
Lietuvos AbeiraiakogĮT
radijas ruošia New Jersey ir jo zapavičius mirė birželio 2 d. šir
apylinkės lietuvių dieną - radi dies smūgio ištiktas, sulaukęs
jo pikniką birželio 18 d., sekma 73 metų amžiaus. Baigęs Kau
dienį, gražioje vietoje Estų tau ne medicinos mokslus, studijavo
tiniame parke k* salėse: Route Paryžiuje, kur pasiruošė pro
x Lemonto ap\ linkiu lietu
528, Central Ave. ir New Egypt fesūrai. Vėliau dėstė bakterio
viai didžiuosius trėmimus pa
Road, Lakewood-Jackson, New logiją. Gyvendamas Australijo
minėjo birželio 11 d. pamaldo
Jersey. Programoje bus. Mo je gavo darbą laboratorijoje,
mis šv. Šeimos vilos koplyčioje.
terų kvartetas '«VHija'\ vad. bet vėliau išlaikė valdžios nu
Drauge buvo ir pirmoji komumuz. Liudo Stuko, Lietuvių tau statytus egzaminus, dirbo kli
nija vaikų, kuriuos paruošė se
tinių šokių grupė "Liepsna", nikoje ir vertėsi privačia prak
selė Gabrielė. Šv. Mišias auko
vad. B. Vaičiūnaitės, estų šokė tika. Buvo visiems, ypač lie
jo kun. J. Prunskis ir kun. J.
jų grupė, Konopka garsioj tuviams, labai paslaugus. Pa
Margis, Buvo giedamos lietu
lenkų šokių grupė; iškiliosios laidotas Dandenonge, kur ve
viškos giesmės. Skaitymus at
lietuvaitės konkursas išrinkti lionis gyveno. Liko žmona ir
liko K. Laukaitis. Po pamaldų
"Mis Lithuania", ir tėvų pager dukra.
vilos salėje buvo bendra kavutė
bimas, tėvų dienos proga. Pro
Iš Detroito buvo atvykęs prof.
0KUP. LIETUVOJE
grama vyks 1000 vietų amfite
A Darnusis, kurio anūkė ėjo
atre po atviru dangumi. Lie
— A a. Cezaris Petrauskas,
pirmos komunijos.
taus atveju Lietuvių diena - ra buvęs Lietuvos nepriklausomy
x Algirdas Titus Antanaitis
dijo piknikas vis tiek įvyks, nes bės metais visuomenininkas, sa
kalbės šį sekmadienį, birželio
prie parko yra erdvios salės, vivaldybininkas ir spaudos ben
18 d, Sophie Barkus šeimos ra
kur bus galima nuo lietaus pa
X A- a. mjr. Genriko Songino
dradarbis, valstiečių liaudinin
dijo programoje apie biržiečio! mirties metinėms paminėti šv.
sislėpti. Pikniko pradžia: 1 vai.
MAŽOJI DAINŲ ŠVENTĖ i ir V. Puodžiūno, gitaristo P. SAVANORIŲ RETĖJANČIŲ p. p. Programa: 3:30 vai. p. p. kų žymus veikėjas, 1948 m.
poeto Kazio Jakūbėno kūrybą. | i ^ o s ]jas atnašaujamos birStrolios palydimą. Marąuette:
GRETŲ EILĖSE
Šokiai, nuo 5 vai. p. p., grojant ištremtas Sibiran ir 1957 m. ten
Talkininkaus
Guoda, Daina, \ į^0 jg į_ sekmadienį, 9 vaL
Chicagos lituanistinių mckykLietuvos
nepriklausomybės M_ Matulionio orkestrui. Prie pat už prašymų žmonėms ra
Gailė. Indrė ir Jūra Antanai- į , ^ 0 Tėvų Jėzuitų koplyčioje, lų chorai, kurie vyksta į dainų Parko lit. mok. mokinės, pa
šymą nubaustas 4 metais kalė
D. Narutytės, pašoko
tytės. Radijo banga: 1490 j23 45 W. 56 St. Po šv. Mišių, šventę Toronte, birželio 10 d - ruoštos
i^^į^T " ^ ^ T
*-~T kovotojų, kūrėjų - savanorių są- ^
y ^ ^ ^ sklypas auto- jimo, 1978 m balandžio 15 d.
A M
jbus paminklo pašventinimas šv. į surengė mažąją dainų šventę d a l i s ! a į v m ė i u s i , H t o k i u įvaįJJ 111 ^ 06 n a r i u korespondenciniais m o b i l i a m pastatyti. Veiks tur- mirė Vilniuje, sulaukęs 78 metų
x Bronė A Kovienė, 2113 S.[ Kazimiero Lietuvių kapinėse, i Jaunimo centre. Koncertą ati- j ^ ^ ^f.
saen-Sans 'Gul ! b a l s a v i m a i s 1 9 7 5 m e t a i s • * * * ' . tingas gėrimų ir hetnviškų val- amžiaus.
bany. Chicagoje, žinoma ar- Artimieji ir bičiuliai prašomi! darė jo globėja Aldona Daukie- •
'atlikto iaunuiu orkestro- t ų j ų c e n t r i n i u s « u n g o s o r g a n ų ^ bufetas. Visus atsilankyti
terminui
ARGENTINOJ
chitektė. pagerbdama pr. m e t ų , dalyvauti pamaldose ir pamink- Į nė. Pirmoji dalis buvo dainų
'polikaitis f akordeonas^ T ' I ^ metų
kadencija į į š i ą tradicinę šeimyninę šventę
lo
balandžio 7 d. mirusio savo vy-1 pašventinimo iškilmėse.
, ir šokių įvairumai. "Audros'
•išiais metais pasibaigė. Dėliai U 2 č i a - 'sietuvos atsmrini- Argentinos Lietuvių orga!
ro a. a. Jono Kovalskio - Kovos
Žmona ir duktė su šeima į choras ir orkestras, vadavau ja- Strolia (klarnetistas), T. Stro-Į seno amžiaus nanų gretoms
radijo kultūros ^j^ja
ir spaudos taryba išs>
m ų » i r ^vtos"
lia (valtorna), M. Strolia (tri
;
atniinimą ir dėkodama "Drau-1
<Pr>- l m a s Fausto Strolios, padainavo
labai
išretejus
xr
su
buvusiais'
^niėjų
klubo
direktorius
dr.
Jo^
gems
metams naują valT
ko
mitas)
ir Kr. Brazdžiūnaitė
gui" už tinkamą jo kūrybos! x chicagos Lietimu A r c b i - 1 m ^ . R *****
"Aušrelę^ R (pianinas), taigi trys Strolhi- padahniais ryšiams nutrūkus, ^ b a s stukas.
į dybą, kurią dabar sudaro: pirm.
darbų įvertinimą, paskyrė dien- t ^ t , į, inžinierių S-gos pava^ I J u s k i e n e s vadovaujama 1
instrumentalistai, da- in *, UJų . " " S " * P a k a r t o ^ a s P a 'l - Senatorius Dėmūs DeCtm- £ st aiioraitis iš Susivienijimo
kai
raščiui 100 dolerių auką Velio- sapnės išvykos į Union Pier, ! *° n P a r k o h \ m o k " ^ f m u ^ lyvaują koncerte.
sidare nebeunanomas. Birželio ^
(D.-Ariz.) ir senatorius Uet
Argentinoje, vicepirm. J.
nis architektas J. Kova, be dau- M i c n ., g o l f o turnyras įvyks k l ų £ * * P a š o k o . " * 5 " 5 V '
11 d. Chicagos skyrius meti- Lawton Chiles (D.-Fla.) įsijun- mčiū^8
iš Lietuvių centro,
gybės kitų architektūrinių dar- Į Wynd-Wicke Country Club Š ^ . ^odzmnas pagro3o akordeonu Tai buvo lyg įvadas į pagrin- niame nanų susMnkime, pirmi- g ė į rezoUucijų žygį, tapdami ^
Barzdžius, iš Arg. l i e t
v
bų, paruošė ir Marijonų vienuo- tadienį ir sekmadienį, birželio 17 I ? 5 ° n u * * į • R i n k ^ m e s J" fT
* * d a U ~ d a m a S ' _ k n n o " I J ^ ^ ^ 1 J - *"**, • * * L | senatoriaus Carl T. Curtis įneš-1 i a u n i m 0 ^ ^ p r ot. sekr. kun.
lyno bei "Draugo" dienraščio i r 1 8 ± Pradžia 7 45 vai ryto ! d a ū n o s t u d l J o s ™*""» pašoko bus atliekamos damų šventėjejUžgiriui, tapo išrinkta nauja t o s s_ c ^ R ^ . ^ rezoliucijos^ Ste igvUas iš lietuvių parapipastatus, kuriuose gražiai reiš-; ( 6 .45 v a L r Chicagos laiku) i t a r a n t e 1 ^ o Lemonto Mairomo, Toronte, šioje mažojoje dainų skyriaus valdyba iš buv. cent- koautoriais. Šiuo metu daugiau ! jos ir ižd. J. Burba iš Senelių
kiasi ryškūs lietuviškos archi- premiios bus skirto? tik už vie- U t m o k y k l o s srupė, vadovauja- šventėje dalyvavo Brighton Par- ro organų narių J. Tamulio, M . k a į p 70 kongresmanų ar sena- židinio. Jie atstovauja visoms
a
Klikno ir A Urbono, kurį esant torių yra įnešę stiprias rezoliu Argentinos lietuvių organizacitektūros pradai Už paramą n o s &enos r^mtatus, taip kad mma
JR. ^Šoliūnaitės,
^ i j ™ atliko
*
^len- 'ko lit. mok. Audra, Chicagos
"
1
aukšt.
lit.
mokyklos,
Dariaus
ir
reikalui
atstovaus visame lais-^jag į J A V kongresą, reika- joma, lietuvių bendruomenei ir
"Draugui
"Draumii"
nuoširdžiai dėkodėko-1:.
įr vieną
^
dieną
Ai
žandžiantie
x . » i » . ^ s 2 «ji tu
+~ ciugeų. Akordeonistas D. Poi likaitis pagrojo Taiklųjį šaulį. Girėno lit. mok., Kr. Donelaičio vame pasaulyje dar likusiems ir 1 įaudami Lietuvai, Latvijai ir
spaudai.
x Jonas Kanavobs, Palosi T £ p pat pranešame, kad sek- f * f D o n e ^ č ! ° a u k ? " "jį m ° : aukst ir prad. lit. mokyklos, tebegyvenantiems kūrėjų - sa-JEgtįjai laisvės ir nepriklausoyklos
mokines
INDIJOJE
Hills, m., parėmė savo dienraštį madienio ryte 11 vai (10 vai
athko tautuų Lemonto Mairomo mokyklos, | vanonų reikalus. Revizijos ko- į m y b ė a Rezoliucijų skaičius bus
k
iai dėko- r Chicagos
m.I laiku)
1 i_.^ Gintaro
o;^*
Tun dsuicnsui
+nr*. — Kun. Donatas Slapšys, SJ,
7 dolerių auka. Maloniai
va * š° i šiaudelę (vad. I. Smieliaus- Marąuette Parko mok. ansamb-1 misijon išrinkti J. Vilutis, L-i didinamas
didinamas. Juo
daugiau turė
kiene).
Buvo
kanklininke
A.
hs
į
Vyčių
jaunių
choras.
šįjBalzaras
ir
A
Valys.
Šiuo
me5
^
^^ų
rezoliucijų,
juo
len- jau keliasdešimt metų sėkminjame.
r
sarvietėje kun. Vaišnys laikys
Eitutytė
su
švedo
preliudu
ir
jungtinį
chorą
dirigavo
muz.
tu
Chicagos
skyriaus
valdybos
Į
g
^
!,„,,
y
^
$
^
pravesti
j gai dirba katalikų misijose,
X Aukomis po 5 dolerius ^ Mišias.
(pr.).
Puskunigio
etiudu.
j
Faustas
Strolia.
Choras
pasii
adresas
yra
šis:
Mr.
J.
Tarnuk
erese.
A h m ^ m r Indijoje.
Tndiioie. MisijoMisiio
J A V kongrese.
on
"Draugą" parėmė:
pasiJAV
Ahmednagar,
Mary Kudirka-Norvaišas,
F.
Strolios vadovaujamas rodė gerai pasiruošęs ir su mu- lis, 7031 S. Maplewood Ave.,
— Dail. C. Katinas savo ta nierių grupė, kuriai priklauso ir
London,
į Audros choro šokėjai atuko! zikiniu pajautimu.
Galingai Cbicago, m. 60629. Telef. pybos kūrinių parodą surengė S. Slapšys, didžiuliame plote
M. K-na
Paulina Nekrash, Rockford,
i malūną ir žilvitį, Missouri vai- į skambėjo dainos: Grąžinkit lais- (312) 925-4076.
Noho Gallery, 542 La Guardia aptarnauja 40 misijų stočių,
Petras Vyšniauskas, Clevesą — akordeonistų D. Polikaičio Į vę (Budriūno), C4, toli, toli
Place, Hanhattane. Paroda ati-;kurių kiekvienoje stengiamasi
land.
^__^^_^mmmm._«_»___„_
į (liaudies), Mūsų dienos (Strodaryta birželio 6 ir tęsis iki į bent kartą per mėnesį atlaikyti
jlios), Vasara (Bertulio), DaiVisiems tariame malonų ačiū.
birželio 25 d.
pamaldas.
PRIEŠ RtKTMA
j nuojanti jaunystė (Gaidelio).
MO&ESČIAI
X Reikalinga moteris, kuri;
Downers Grove priemiesty Vakarinė daina (Šimkaus),
himnus giedos soL Al. Brazis, tuvos atvykęs Sibiro kankinys
prižiūrėtų du senus sergančius! Tie, kuriems iš algos neat61
nusistatyta griežtai prižiūrėti, i G *^ pasidarbavę chorų vaPo to aikštėje išsiskleis trys šo A. Skopas ir jam įteikta pinigi
žmones.
Gyventi
mokesčių ^
kie- I kad nebūtu rūkoma Vtiose vie- ! dovai A. Ramanauskaitė, R.
^umo.
v,, ^ o M vietoje.
, « ^ Kam"—-1į «skaito
~ - -reikiamo
« ^ T " ^TT"*
aa
kėjų grupės ir, F. Zapohui va nė dovana, žuvusiems pagerbti
barys, valgis u* užmokestis, fao, tun birzeho 15 d. pasiųsti \ f
neouių rusoma o.tiose vie-.
Gutauskas ir F
dovaujant, pašoks malūną. Lie buvo atliktas simbolinis montatuvių dieną didžiuliai miniai žiū- žas. Deklamavo K Griniūtė ir
ir
daugiau
chorų.
Įspūdį
su
X NAMAMS PIRKTI PA čių.
rovų rengia Lietuvių prekybos i R. Zumaras. Muzikinius garIr restoranuose uždrausta rūkyti. Restoranai turės nužymė- stiprino į jungtinio choro viATSARGA MAUDANTIS
SKOLOS duodamos mažais mė
rūmai, o iškilmėms vadovauja! sus perdavė G. Pranskevičius.
j dūri pasodintas stygininkų or
nesiniais įmokėjimais ir priei Chicagoje yra 31 paplūdimys ti atskirą vietą rūkantiems.
Vincas Samoška. Pakviesta vi- Statistų rolę atliko Cicero taukestras, kurį sudarė: P. Matiunamais nuošimčiais.
sa eilė garbės svečių, pirmąjį. tinių šokių grupės "Rateho"
prie Michigano ežero ir dau
18 MH DOL.
kas, B. Pakštas, E. SakadolsMutual Federal Savings, 2212 giau kaip 100 maudymosi ba
sviedinį rungtynėms praside- mergaitės. Meninę dalį atliko
AERODROMAMS
kienė, D. Dūda, R. Pakštaitė, J.
West Cermak Road — Telef. seinų. Primenama, kad maudant išmes S. Balzekas, Sr.
j sol. Prudencija Bičkienė ir muz.
VI 7-T747
(«*.> dytis reikia tik nurodytose vieIllinois valstija skiria 55.81 Remys, N. Misionytė, D. D. Braz Chicagos Aukšt. lit. mokyklos dir
Ta proga užsakyta 5,000 sa- Aloyzas Jurgutis, dainas pamil. dol. aerodromams patobu- < džiūnaitė, A. Pemkus, M. Mad- J. MasiUonis (dešinėje), dėkoda- gučių su užrašu "Labas". Sa-' lydėdamas pianinu. Solistė pa^
v u i_ į« Vilnių
*-i • birzeho
v_x v i tose,
sargai.
PaplūdiX Kelionių
. . . kur budi
,
.6.
. . . . Unti. Iš tos sumos daugiau j sen.
^ B ^ u i ^ k a U ? 1 ? m e t r a Š U Vm " gutėms platinti reikia talkinin-' dainavo SL Gailevičiaus Be tė»
27, liepos 25 ir rugpiūčio 22 d. miai vr maudymosi baseinai ati kaip 18 mil. dol. teks O'Hare
Nuotr. P. Maletos I ^ ^ Talkininkės prašomos rink- j vynės ir St. ftimkans Kur ba*
PLB pirmininkas inž. Br.
informacijai bei registruotis daryti nuo birželio 15 d.
į tis 11 vai. ryto prie White Sox! kūžė ir Tebūnie laisva Laetuir Midway aerodromams. Bus Nainys savo kalboje pareiškė,
prašome kreiptis į Marių Kielą,
•TArNIMOS IR GfcRIMAI . įvesti pagerinimai stotyse, taUETUVIŲ
DIENA
raštinės stadijone. Tikimasi, j vos šalis. Solistė sulaukė daug
kad pasiekti gražūs rezultatai.
Du Chicagos.miesto komitetai ^ ^
^ „ ^
6557 S. Talman Ave., Chlcago.
BEISBOLO
AIKŠTĖJE
kad lietuvių žiūrovų bus daug, 1 plojimų ir apdovanota gėlėmis.
Dėkojo chorų vedėjams, pabrė
10. 60629. telef. (S12) 7S7-1717. nusprendė, kad būtų uždrausta
Šį šeštadienį White Sox beis- ° *?"***** autobusai važiuos, Ji dar padainavo Puccini Toscos
žė, kad lietuvybė išeivijoje
KONSULŲ PIETCS
(Trr)
pirkti alkoholinius gėrimus išsibrangiausias turtas ir palinkė bolo komandos stadijone, kur n u o I į a r i a u 8 " G ^ ° &**0 *? ^ ^ .
., . . r..,
nešimui jaunesniems kaip 21 m.
Chicagos
konsularinio
korpuh oa
X Jei SKILANDŽIŲ tau tik
».
» ., .. .
Minėjimas buvo neištęstas.
telpa per 50,000 žmonių, įvyks mu " ^ * ^ J 0
1 ^. ^
_«. ^
-nv^o L 1
. . . amžiaus. TIšryškėjo, kad jaum- ) nariai pradėjo trečiadienį jo dainuoti iš širdies.
^
|
t
a
i
p
p
a
t
skambės
lietuvių
ir Minėjimą sklandžiai pravedė
reflc tuo] pas PETRĄ ir užeik'
i V a
B
Parengimas buvo jaunųjų Lietuvių diena.
'INTERNATIONAL M B A T ! " 1 0 ? ė r i m a s P a d i d i n a J . ^ , ^ 1 pietus. Jų programų vykdyme
Lietuvos vardas.
R.
valdybos sekr. Stepas Paulaus
mą
MARKET. Medžioklinės dešre. *;*******
atsitikimus e i l ę m e t ^
aktyvumo reiš- * * ™ ^
^ ^ J ? * anksto buvo rezervuota 1,000
kas, nes skyriaus pirm. dr. P.
vietų ir jos jau seniai išparduo
susisiekime.
kia gen. konsule J. Daužvar- « v a d o v u d a r b o ™«»W**CICERO ALTĄ
lės, kumpiai, aviena, veršiena,,
tos. Bilietus bus galima įsigyti MINĖJO BAISŲJĮ BIRŽELI Atkočiūnas buvo atostogose.
i. Pr.
dešros ir t t 2918 West 63rd; RŪPESTIS D«L MOKYKLOS dienė
Altos centro valdybai atstova
iki pat rungtynių pradžios, bet
S t , Chieago, M. TeL 4364337. j Chicagos arkivyskupija St.
vo
J. Skorubskas. Salė buvo
jau nebe rezervuotose vietose,
Pereitą sekmadienį, birželio pilna žmonių.
(*•)• JMel mokyklos išlaikymui nuo
šeštadienio popietėje White Sox 11 d., Cicero Altos skyrius paPo minėjimo, besivaišinant
x P. L. B. Marąuette P a r k o ' l 9 6 8 m. jau yra davusi 1,790,komanda žaidžia su stipria,
.
«.
«.. n
11.
J minėjo bu^lmius rvykhis. Mi- P. Dvilaitienės, O. Vyšniauskie
apylinkės UetoviaL pas kuriuos °°° d o 1 - tac^" 3 0 8 pastato reKansas City Royals komanda, . - * _
, . . H/l->* 1
• 1 • /• • ji_j •
x 1 nėjimą
pradėjo
10:30 vai. pa- nės, L Pranskevičienės ir E.
J
J
nespėjo atsilankyti aukų rinkė- Į mostui ^ikia 200,000 dol.,
pernai
laimėjusia
divizijos
čemT7^
.
__
.
..
!
•
*.
m
JAI
«
i
maldomis
Šv.
Antano
parapijos Novickienės paruoštais užkan
!
jai "Lietuvių Dienoms" paremti, moksleivių skaičius nuo 529 mipionatą. Todėl, jei oras paslbažnyčioje. Šv. Mišias atnaša džiais, buvo parašyta daugiau
prašomi pasiųsti savo auką apy-[ k r i t o *» 3 4 2 ' katalikų mokinių
taikys gražus, žiūrovų gali būti
vo, pamokslą pasakė ir salėj kaip 250 laiškų JAV valdžios
linkės kasininkui P. Norvilui, j Procentas joje sumažėjęs, todėl
labai daug — iki 30,000.
invikaciją
paskaitė kun. B. pareigūnams kalinių gelbėjimo,
7114 S. Richmond, Chieago, m., arkivyskupija nusistatė ją už-1
12:30
vai.
p.
p.
stadijone
pra
Rutkauskas.
Giedojo parapijos šeimų susijungimo ir kitais rei
60629.
(pr.). j daryti. Pasauliečių
mokytojui
sidės
lietuvių
paradas.
Paradui
choras
ir
sol.
Prudencija Bič- kalais.
V. M.
, grupė dar nori ją palaikyti ir I
vadovaus Dariaus - Girėno po- kienė, prie vargonų buvo muz.
X NAMAMS PIRKTI PAS-Iaaro rinkliavą. Arkivyskupijos'
sto veteranai, taip pat parade A. Skridulis. Pamaldos baigtos
KOLOS. Juozas F. Gribauskas, ^ n a t ^ n u tarė mokytojų ve- j
žygiuos Lietuvos vyčių, "Gran-: tautos himnu. Tuojau po pa- Advokatas JORAS GIBAITIS
sekretorius S t Anthony Savings damą rinkliavą palaikyti.
dies" ir mokyt N. Pupienės maldų parapijos salėj įvyko
* Loan ASSO&, praneša, kad
-»-__-.
6247 So Kedde Avenns
tautinių šokių šokėjų grupės bei akademinė dalis. Minėjime dapaskolos su prieinamomis salySlMTAMETft
TeL _ T76-S599
lietuvių skautų vienetai. Para- lyvavo veteranų postas, posto
gomis yra duodamos nuosavų^ 106-tą gimtadienį birželio 14
dą lydės muz. A Modesto va- moterų skyrius ir jūrų šaulių
namų pirkimui Paskolų aky- d. atšventė Lilie Redlinger, daChieago. imnois 60829
dovaujamas Neolituanų orkest- kuopa "Klaipėda", atsiųsdami
riaus tel 656-6330, kalbame lie- \ bar gyvenanti slaugymo naras. Didžiulėje sporto aikštėje | vėliavas su palyda. Paskaitą Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
tuviškal Arba kreiptis asme- muose, North Rhrenvood, netoli
Šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d.
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