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NAUJA ERA JAV - L AMERIKOS
SANTYKIUOSE
Panamos Miestas. — Finalinis
aktas, įteisinąs kanalo perdavi
mą Panamai, buvo penktadienį,
kai prezidentas Carteris ir Pana
mos šefas Torrijos pasirašė pro
tokolą ir pasikeitė ratifikacijos
dokumentais. Sutartis įsigalioja
1979 balandžio 1, o procesas bus
pradėtas vykdyti 1979 spalio 1.
Carteris savo kalbose, aerodro
me ir miesto aikštėje, sakė: "Pri
ėmiau kvietimą atvykti į Panamą,
norėdamas pasidžiaugti, kad pra
sideda nauja draugystė taip Ame
rikos ir Panamos ir didesnis bend
radarbiavimas tarp visų tautų".
Panamos sostinės Gegužės 5-os
aikštėje buvo susirinkę daugiau
negu 100,000 minia. Carterio kal
bą priėmė entuziastingai. Jokių
išsišokimų nebuvo. Kalbėjo ispa
niškai. Daugelio rankose buvo
amerikietiškos ir panamietiškos

kovoja. Drąsiai jie pasitinka ne- les šeria. Buizos skonis truputį
patogumus, nepriteklius, kančias, kitoks, negu prieš du dešimtme
Rašo O. Pranckūnaitė:
net ir mirtį dėl savo idėjos, ku- čius. Mūsų kostiumai siūti iš cha. .
ri juos daro laimingais—
latinės medžiagos. Taip pat duof_ . .
Tolo ir nutolo gimtos
Persiuntimo punktai: Pskovas, darni kirziaviakai ir paltas, kurį
T i •
i f ? ° 5 f ? pėdos, Tešlavus, Gorkis, Cebuksarai ir nešioja penkiolika respublikų, tJ
Tolo ir nutolo Tėviškes
Kozlovka. Su Lapienių išsiskyrėme y. šimtasiūlė. Seniau būdavo kas
dangus. Goj.]^ kalėjime.
Jis pasakė: kita — galėdavau nešioti savus
Sveikinu Jus iš Ciuvašijos pa- "Onute, atlikime šią misiją taip, rūbus. Pamenu, pirmojo kalini
dangės. Rugsėjo 3 d. įsakė pasi- kad iš jos būtų garbė Dievui ir mo laiku man davė veltinius
ruošti "su daiktais". Džiaugs- mūsų Tautai..." Tuos žodžius pa- vienas buvo juodas, kitas bal
mui nebuvo galo. Jau 8 mene- sakęs, jis pakėlė akis į dangų ir tas. Juodasis buvo siauras. Peiliu
šiai, kaip nemačiau saulės. Ke- šitaip pastovėjo kokią valandžiu- ku šone padariau įpiovą ir taipj
turios sienos ir grotuotas lange- kę, didingas kaip statula.
keturis metus jais džiaugiausi. O
lis. Kur veš nesakė, bet tai ir Rugsėjo 12 d. atvykau į Koz- dabar nors mes esame "laikinai'
nesvarbu, kad ir į Kamčiatką, lovką. Vaizdas liūdnokas: žmo- izoliuoti, bet ši izoliacija ne kiek
Taip pabodo tuose žudančiuose nes tokie nuvargę ir niūrūs, nu- vienam įmanoma atlaikyti. Dausaugumo rūmuose Apie 19 vai. džiūvusių medžių šakose negirdė- galį ji izoliuoja nuo visų šio pa
išvedė iš karaerios. Lipant į "vo- ti paukščių giesmės. Matyta ir šaulio "linksmybių",
ronoką" išgirdau žodžius: "Svei- jie paliko bėdų užpultą kraštą. M a n o s v e i k a t a W o g a > paskuti-l
ka, Onute " Mane sveikino su maŠiuo metu nešiojame asfalto n i ą s i a s d v i ^ ^ ^ kameroje bunimi teistasis Lapienis. Džiaugs- mišinį ir rankiniu būdu asfal- v a u yį e n a Kalinimas vienutėse
Vyskupai smerkia
mas krūtinėje netilpo. "Vorono- tuojame takus. Vilniuje kankino b a } s u s d a l y k a s > Toje pačioje kakas" sustojo prie Lukiškio kalėji- nemiga, o dabar akys greitai už- m e r 0 ] - e į u v 0 ^ į ^ s u m a n i m i
Lenkijos valdžię
Prieš saulėtekį
mo pasikrauti kriminalistų, o aš simerkia.
teistasis Lapienis. Kelyje į Rytus
turėjau galimybę pasikalbėti su Kantriai vešiu toliau sunkų j i s m a n pasakojo, kad toje kaVaršuva. — Lenkijos vyskupai
savo v e ž i m { * i r e i s i u s u n k i u ' d a u ~ meroje jis labai sirgo, ko nenubendraane ganytojiniame laiške
gelio lietuvių moterų išmintu ta- m l r ė G a J fr n i e k 0 ) b e t d u j o s v e i .
Pasikeis su sovietais
Smeifeia soviete
vėl atvirai pasmerkė komunisti
"Tikrai mūsą Tautoje yra ku. Tvirtai eisiu ten, kur nes k i a n e j u n t a m a i . j a u d u m ė n e nės valdžios pastangas sunaikin
kaliniais?
persekiojimus
zmonią, kurie yra laimingi vr gyvenimo vėjai ir žiūrėsiu į dan- s i a i j k a i p m a n o k ū n e a t s i v ė r ė
ti tautos kultūrinį ir religinį pa
sunkiausiose aplinkybėse, kurie gų. Kiekvienas turi brangenybę, ž a i z d o s B a i g i u k e t v i r t ą į v a i r ų
likimą. Griežtai pasisakė prieš
degte dega ugningu įsitikinimu kurią verta saugoti ir ginti.
^ het ^ j o k i ų
dymc ^
k.
Bostonas. —2cstono "HeraldParyžius. — Tarpte utinės Am- ateistinę propagandą, kuri kraš
savo Tiesa, ui kurią
kovoja.
Ona m i ų ^ G y d y t o j a i s t e b i s L § i o j e ^^Ą -American" žiniomis, užkulisy ve nesty organizacijos skyrius Pran te vykdoma per mokyklas ir vi
Drąsiai jte pasitinka nepatogugali-f damos derybos su sovietais pasi-| cūzijoje į Maskvą pasiųstame laiš sų socialinės komunikacijos prie
n e g a I i u .įems
m m n t i
mus,
nepntekJms, kančias, net Pirrnąji kalinimo
laikotarpi m 0 ^ j , ^
priežasties...
keisti įtariamais šnipinėjimu. So ke pasmerkė sovietų valdžios vyk monių pagalba, ragindami tikin
vietų Sąjungos suimtasis Anatoly domas represines priemones prieš čiuosius tėvus, auklėtojus ir jau
mzrtt, kurt juos daro latmm- p r a leidau Gorkio srityje. 5į syki
^
likimo skersvėjis bloškė truputį
gote".
me pasaulyje. Vilniuje mane puo-j Ščaransky ir Vladimir Slepak bū žmogaus teisių gynėjus ir išreiš nimą ryžtingai ginti ir saugoti
—
.
toliau...Jei Dievas norėtų, aš su- ?T *"""''T" ''
tu iškeisti į du rusus, dirbusius kė savo solidarumą Sovietų Są nuo amžių paveldėtą kultūrinį
tikčiau iki paskutinio atokvėpio Le ^ as . * k l a i k o n n o r o t u I ? ° l Jungtinėse Tautose ir suimtus.
jungoje persekiojamiems ir kali palikimą, neatskiriamai susietą
Lapienių. Stotyje mūsų laukė dau- n e s t i kalinio dalią,, nesidairant J * * " ^ « nutarta ir turesnJ
namiems Amnesty organizacijos su krikščionybe. Mūsų kukūrą
gybė kareivių ir šunų. Paskutinis į |al i s , neieškant savo asmeniui k a l e t l . u z nusikaltimą, kūno ne-|
narimas. Organizacijos skyrius sukūrė tikinti tauta, todėl ši kul
žvilgsnis į miesto žiburius ir, — kokios nors šviesesnės prošvais- P a ™ a u Reikia daugiau
Prancūzijoje taip pat išreiškė su tūra yra persunkta religinėmis
lik sveikas, Vilniau!
t ės. Svarbu, kad atlikčiau šią Mūsų lageryje yrą apie 2000Į
sirūpinimą žmogaus teisių padė vertybėmis. Kas bando paneigti
humoro
Gretimoje vagono kamei oje misiją taip, kaip Dievas nori. moterų. Sekcijose gyvename po
timi Argentinoje, paskatindamas arba nuslėpti krikščionybės įtaką
buvo Xapienis. Jis buvo gerai Dievo malonės ir Jūsų maldų dė- 65-75. Gyvenamose patalpose ne
šio krašto valdžios nedelsiant at į mūsų kultūrą, tas grubiai iš
nusiteikęs — nei trupučio nepa- ka aš turiu valios ir esu pasiry- turime stalų — rašykite, sesės,
Was»ingtonas. —Carteris sa statyti visas pagrindines pilie kreipia pačią kultūrą. Mokyklos
laužtas babių kančių. Jis mane žūsi pernešti visokius sunkumus, atsigulusios ant purvinų grindų! vo kalbų rašytojams sakė dau tines teises.
ir kultūrinės organizacijos turi
stiprino, daug kančių pakėlusių Aš vieno bijau, tai blogio...
Nesirūpinkite manimi. Aš ra- giau įrašyti humoro. Nieko blo
padėti jaunimui pažinti tautos
siu
mūsų tautiečių pavyzdžiais, Sv. ...atsakysiu į Jūsų klausimus.
nusiraminimą, net džiaugs- go, kai jis pasijuoks iš savęs ir
kultūrą
jos visumoje. Religinis
Uždraudžia rūkyti
Rašto ištraukomis ir "Kristaus
Kuo mus šeria, sunku paaiš- ma - maldoje, aukoje ir gero da-Į savo artimų bendradarbių Bal
tikėjimas įkvėpė daugelį mūsų
tuosiuose rūmuose — Andrew
sekimo" eilutėmis. Tikrai mūsų kinti. Duona kaliniams kepama ry™ kitiems.
menininkų ir rašytojų.
Tautoje yra žimonių, kurie yra specialiai. Jos sudėties nežinau. Už viską dėkoju ir siunčiu nuo Young, Robert Strauss, Ham Jor- Waukegan, 111. — Johns-Manlaimingi ir sunkiausiose aplinky- Piuvenų tai tikrai dedama. Ši širdžiausius sveikinimus visiemsl dan, Jody Powell ar kitų, bet jo ville korporacija visose savo as
bėse, kurie degte dega ugningu duona duodama ne tik kali- Marijos žemės vaikams.
' kiu būdu nedaryti juokų iš re besto dirbtuvėse nuo liepos vidu
Pritaria Pekino
įsitikinimu savo Tiesa, už kurią niams, — žmonės ja dar ir kiauOna ligijos, svetimų valstybių vadų, rio uždraudžia darbininkams dar
etninių grupių arba respubliko bo metu rūkyti. Įrodyta, kad dir
ginklavimui
nų ("U>S.News").
bantieji prie asbesto ir rūkantie
ji vėžiu susirgti turi galimybės
Washmgtonas. — Carterio ad
E "Austos" Nr. 10 (50)
92
proc. daugiau negu nerūkan
Wasningtonas. —Iš 1,140 CarPrancūzų atomine
ministracija tyliai pritarė Pran
terio .padarytų paskyrimų aukš tieji. Raginami nustoti rūkyti ir
galybe padvigubės tiems postams 10 procentų teko namie. Rūkantieji darbo vietoje cūzijos nutarimui Kinijai par
juodiesiems, 4 proc. ispanų tau bus trim dienom suspenduoti. duoti ginklų. Ginklavimas Kini
Vyaukegano dirbtuvėje dirba jos yra paspaudimas Rusijos, ra
Paryžius. — Prancūzijos naikina tybės amerikiečiams ir 18 proc. 1,180 žmonių.
šo "U.S. News".
moji galybė kitais metais padvi moterims.
keturiems su puse metams...", gubės, o iki 1985 patrigubės, sa
baigiasi "Vyr. k-tas".
ko gynybos mdnistfiris Yvon Bouf2. Dokumentas, pavadintas "E8. Dokumentas, pavadintas ges. Prancūzija turi penkis atomi
L-L T.j.V.k-tas Didžiosios Brita
"E-L-L T.j.Vk-tas", prasideda ž. ne jėga varomus povandeninius
nijos vyriausybei Kreipimasis, iš
"1977 m. sueina..." B.ž. ''Vyr. laivus. Jie bus dar daugiau su
spausdintas viename lape, bai
k-tas".
moderninti, kitais metais bus ap
giasi žodžiais "Vyriausiasis komi
rūpinti naujomis M-3 raketomis
Tarp
rašomojo
stalo
ir
sienos
tetas".
su
keliomis galvutėmis.
3. Dokumentas, pavadintas "E- rasta raudonoje papkėje rusų kal
L-L T.j.Vk-tas JAV prezidentui ba mašinėle spausdintas 478 la
Washmgtonas. — Federalinis
ponui Džimiui Karteriui Kreipi pų tekstas prsidedąs žodžiais:
biudžeto
deficitas bus 3 biJ. do
'*Solženicin "V kruge pervom"
masis. B.ž."Vyr.k-tas".
lerių mažesnis nei pradžioj ma
4.
Dokumentas, pavadintas Roman pasveščiaju druziam po
nyta, ir fiskalinių metų pabaigoj,
šaraške"
ir
baigiasi
"ruka
s
go"E-L-L T.j.V.k-tas Vokietijos Fe
rugsėjo 30, deficitas bus "tik"
lubymi
abšrvkami".
deratyvinės respublikos vyriausy
50
bil. dolerių.
Dėl aukščiau
minėtų doku
bei Kreipimasis". B.ž. "Vyr.k-tas".
5. Dokumentas,
pavadintas mentu PašUienė atsakė, kad ne
Londonas. — Du britus, ku
"E-L-L T.j.V.k-tas Izraelio vy žino, kam priklauso šie doku riuos Skaudi Arabijoj nuplakė už
riausybei Kreipimasis. B.ž. "Vyr. mentai, ji jų nėra mačiusi ir tik naminės degtinės darymą, nutei
dabar pirmą kartą juos mato. To sė, ir sutrumpinę bausmę, išsiun
k-tas".
6. Dokumentas, * pavadintas dėl tnei kieno jie, nei koks jų tiks tė į Londoną. Jie pasakojo, kad
"E-L-L T.j.V.k-tas TSRS Aukš las ar paskirus atsakyti negali. gavo po 70 kirčių. Skaudžiausia
Dėl rusiško teksto (knygos) at buvo, kai kirto antrą kartą į tą
čiausiosios Tarybos pirmininkui
sakė, kad yra paėmus iš kažko pačią vietą. Nuplakamas buvo
L. Brežnevui Kreipimasis". B.ž.
skaityti jau gana seniai, tačiau vdešoj aikštėj, ir arabai norėjo &
"Vyr. k-tas*.
neprisimena iš ko, todėl ir grą jų mušamų pasijuokti, bet jie ken
7. Dokumentas,
pavadintas žinti negalėjo.
tė sukandę dantis ir neišdavė jo
"E-L-L. T. j . V i - t a s Nutarimas,
kio garso.
f Bus daugiau).
prasideda žodžiais
"Išrenkami
Maldos minute muzulmonams Id Gedi mieste, Kaimire

SOS!

SOS! SOS!

CHJCAGO, H U N O I S 60629

vėliavėlės. Dar prezidentes buvo
minėjęs, kad paprastai, kaip žino
me iš istorijos, vandens kelių nie
kas geruoju neperleidžia kitiems,
ir esti ginkluotų susirėmimų prie
žastimi, o šis atvejis mums n a u 
jos eros pradžia ne tik su Pana
ma, bet ir su Lotynų Amerika.
Iškilmėse dalyvavo Venecuelos, Kolumbijos, Meksikos, Costa
Ricos ir Jamaicos valstybių gal
vos.

Amerikiečiai Carterį
boikotavo
Panamos Miestas. — Preziden
tą Carterį, atvykusį į Panamą,
12,000 amerikiečių, gyvenančių
kanalo zonoje, boikotavo, iškil
mėse nedalyvavo. Jie protestuoja
dėl kanalo perdavimo.

Kova dėl prezidento
posto
Roma. — Kova dėl Italijos pre
zidento posto jau prasideda. Lai
kinai pareigas eina senato pirmi
ninkas Amintore Fanfani, krikš
čionių demokratų žmogus, buvęs
premjeru. Jis jau 70 metų. bet
manoma, kaA' norės būti t a m
postui išrinktas. Stipriausias, vi
siems priimtinas kandidatas į pre
zidento postą kitų metų rinki
muose buvo nužudytasis Aldo
Moro.
Prezidentą renka abeji parla
mento rūmai ir 58 atstovai iš
provincijos regionalinių legislatūrų. Viso irnkėjų bus 1,010. Bal
savimas turi prasidėti po 15 die
nų. Krikščionys demokratai su
maždaug 420 balsų norės tą pos
tą išlaikyti. Komunistai su arti
maisiais sąjungininkais gali su
rinkti 350 balsų. Trečioji, lemia
moji partija yra socialistai. Tra
diciniai jie blokuojasi su krikš
čionimis demokratais ir preziden
to postu keičiasi. Gali būti, kad
ir šiuo kartu krikščionys jiems
perleis prezidentūrą.
Prezidento pareigos daugiau
ceremoninės. Jis turi tik pasku
tinį žodį parenkant mrnisterį pir
mininką, kurio žinioje h* yra vi
sa valdžia.

Pavogė diplomatinį
pasą k pabėgo
Berlynas. — Du Rytų Vokieti
jos piliečiai vaistais užmigdė bel
gų konsulato Rytų Berlyne attache Roland Stevens, pavogė jo
diplomatini automobili ir diplo
matinį pasą, pakeitė fotografiją
ir be kliūčių pravažiavo sieną i
Vakarų Berlyną. Vienas vokietis,
manoma buvo paslėptas automo
bily.
Briuselis. — Belgijos karalius
Btaudouin nepriėmė minrsterio
pirmininko Leo Tindemans atsistadynimo.
KAIJ32TOORIUS
Birželio 19: Romualdas, JuKjoną, Andagis, Ramunė.
Birželio 20: Silverijus, Florentirta, Genulis, Aka.
Saulė teka 5:15, leidžias 8 2 8 .
ORAS
Dailina; saulėta, šika, galimas
Hetus su perkūnija, apie 80 laips
nių.

'
"

DRAUGAS, pirmadienis, 1978 m. birželio mėn. Iftd.

ADELAIDEČIAI LAUKIA POETO (7)
Australijoje m poete B. Brazdžioniu
Atsisveikinome su australie
te poete Maureen Freer ir nunuskubėjome pas laukianti lietu
vių būreli. Susipažinimas , nuo
širdus pasisveikinimas, gėlės. Sve
čio laukė solistė G. Vasiliauskie
nė, tautinių šokių mokytoja B.
Lapšienė, LB valdybos vicepirmi
ninkas K Taparas su žmona ir
LB kultūros vadovas ir radijo va
landėlės
vedėjas V. Baltutis.
Prie sutikimo nuotraukos vėliau
Bernardas įrašė:

Susitikę viename parengime Los Angeles, Calif. Ii kaires Aid. Brazdžionienė. B. Brazdžionis. J. Railienė, Br. Raila Nuotr. A Gulbinako

Ir solistų, ir veikėjų
Adelaidėje atėjo
Pasitikt stoty svečių...

kadaise duotų pažadų aidas, ka
da antrą kartą prarandant tėvy
nę savo vaikuose užgriūva mus
tamsių minčių lavinos, ir dabar,
tikiu, dažnas iš mūsų imame į
rankas Brazdžionį ir jo eilėraš
čiuose ieškome nusiraminimo ir
paguodos", tokių minčių savo
kalboje pasakė R Pusdešris.
Programa vyko prasmingai de
koruotoje salėje, šviesų efektams
veikiant Poetui talkino savo dai
nomis publikos mėgiama ir ver
tinama solistė G. Vasiliauskienė
ir deklamatoriai jaunieji —Sie
tynas ir Saulius Kubiliai akto
riai — B. Rainys, J. Neverauskas, N. Skindzevičius, V. Rat
kevičius ir, kas labai įdomu, jau
nos medikės profesionalės — dr.
D. Viliūnaitė ir dr. N . ŠrurnaitėRatkevičienė. (Pridėjus, kad jau
na dantų gydytoja dr.L. Rupinskaitė vadovauja parapijos litua
nistinei mokyklai, susidaro labai
šviesus jaunųjų medikių Adelai
dėje paveikslas).
Bernardas buvo tikrai geroje
formoje Auditorija sekė kiekvieną
jo žodį.

Australijos
apie

•

lietuviai
poetą

"Kodėl Brazdžionio poezija ar
tima v i s ų pabėgėlių širdims?"
— t ė v i š k ė s Aiduose" (Nr. 10 —
1 1 ) klausia š i o vakaro vertinto
jas J. Vasiliauskas ir pats taip at
sako: " P o e t a s pats išgyveno pa
bėgėlių n e d a l i ą , vargus, skaus
m u s ir širdgėlą, palikus tėvynę.
T u o s v i s u s sielvartus Brazdžionis
į a m ž i n o savo eilėraščiuose... Braz
džionio vardas yra ir pasiliks
m ū s ų širdyse n e tik kaip visos
tautos, bet dar ypatingai kaip pa
bėgėlių i r tremtinių dainius".
V e r t i n d a m a s Brazdžionio pasi
rodymą, J. Vasiliauskas sako: "Jis
savo pasirinktus eilėraščius per
davė k a i p iškilus aktorius... Savo
aiškia i r gražia tarsena, savo pui
kiai m o d u l i u o j a m u stipriu balsu
ir i š g y v e n d a m a s kiekvieną eilėraš
tį, jis pririšo publikos dėmesį prie
savęs ir taip išlaikė iki pat galo...
kai jis baigė, publika nenorėjo jo
paleisti ir s u k ė l ė jam audrą aplo
d i s m e n t ų sustoję... kas gana retai
pasitaiko m ū s ų renginiuose".
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reso, gavus ii jo aaąaaĮ atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
DRAUGO preamneraU BMirama ii anksto

aaaaa 6 mfn 3 men.

Chicago ir Cook apskr. $33.00
Kitur JA.V.
31.00
Kanadoje
(U. S.) 33.00
Užsienyje
34.00
Savaitinis
2SO0

Savaitė antrajam "Marquette Parke"

m v r z zzpi^enAf

$15.00
13.00
15.00
15.00
9.00

*

• Administracija dirba kasdien nuo 830 iki 4:30, Sėstadieniais nuo 830 iki 12:00.
• Redakcija dirba kasdien
830 — 4:00, Šeštadieniais
830 — 12KW.
'

* • Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių nesaugo. Juos gražina tik ii
anksto susitarus. Redakcija už
j skelbimų turini neatsako. Skelj birnų kainos prisiunčiamos gavus
!
prašymą.

V. Baltutis paėmė mus ir vin
giais, aprodydamas Adelaidę, ve
žė į Lietuvių Katalikų centro pa
talpas, kur įsikūrusi lietuvių šv.
Kazimiero parapija. V. Baltutis —
kūrybingas rašto žmogus. Jo dra
šoko Los Angelėj, tai kita dalis tą ma "Šuolis į laisvę" buvo statyta
LOSANGEUEČIŲ
ŠOKIŲ
DR. K. G. BALUKAS
AlraiertJ* ar motenj Hfos
pačią diena šoko Toronte savo Australijoje vykusio Eucharisti
FESTIVALIS SU
GtoekologmS ChirurglJ*.
vadovės vestuvėse. Dainų grupei nio kongreso metu (vėliau spaus
KANADIEČIAIS
80. ralaakl Bd. (Cmwford
Los Angeles jaunimo ansamb vadovauja G. Paulionienė. Buvo dinta "Drauge"), bet daugiausia
Bofidsag) Tai Lr 5-6446
lis "Spindulys" nepertraukiamai miela matyti gražų būrį kanadie reiškiasi feljetonais.
M
a*atntnepsa
aiounbmt 374-8004
tęsia tradiciją kasmet suruoš čių lietuvių jaunimo ir jo vado
Pagaliau atsidūrėme prie įspū
Po
t
o
vėl
vaišės,
vėl
senos
ir
Priima UkontaM pacal soaltariina.
ti taut šokių šventę. Šiemet vus.
dingų Katalikų centro patalpų.
naujos pažintys, vėl pokalbiai
Po to "Spindulio" choristai pa
ji buvo birželio 10 d. Veteranų
DR. V L BLAŽYS
Prie vartų jau laukė šeimininkas
salėje, Culver Gty, jau 22 kartą dainavo — Tykus vakars —liau
PLAUČIŲ TJK VIDAUS LIGOS
kun. Albinas Spur gis, kurį mes vė
iš eilės. Vaidmuo, kokį
šis dies daina, Ko liūdi, sesele — St.
liau pavadinome vaisingiausiu
81*2 9o. KedO- A'
ansamblis atlieka Los Angelėj, y- Šimkaus, Tykus buvo vakarėlis pasaulyje lietuviu klebonu. Ne tik
VaL: plrmad.. antr*d lr k«tvtrtad.
J.
Strolios;
solo
—
A
Polikaitis,
ra bene efektingiausias lietuvy
I Iki 7:t0 rtd. Tmkaro.
svečiui — poetui bet ir jo bendra
fcsmfl. nuo į f e i l n l
bės reikalui. Keliu šimtų jaunimo dirig. O. Razutienė, akomp O.
keleiviams paskyrė patogius kam
PsianU •oastartana.
Pirmą kartą St. Petercburge
subūrimas ir sudarymas sąlygų Barauskienė. Pabaigoj šokiai —
Oftoo tekėt. WA S-S670.
barius, valgomojo kambarius, val
jų tarpusaviam bendravimui yra mikitos, aukštaičių kadrilis, no
Redd. toL WAIbrook S-I04S.
gomojo kambario stalą, automo
Chicagoje daug kas kalba, kad grupė, kad p a s baletmeisterį S.
labai pozityvus dalykas. Jų su- riu miego (šoko mažyliai), ragu
bilį ir širdį.
St Petersburgo mieste, Floridoje, Velbasį ponios mokosi ir baleto, TeL ofiso HE 4-6849; ras. 388-2233
ruošiamos šventės yra graži at čiai malūnas, kurio audrinAplamai adelaidiečių vaišin kuriasi antrasis Marąuette Par visgi n u o m o n ę pakeitė šalia penDR. PETER T. BRAZIS
gaiva visuomenei. O ir jaunimui gumui sustiprinti prisidėjo ir ginsininkų
čia
gyvena
ir
eilė
lietu
kas
ir
kad
ten
kada
nors
atei
gumas
buvo
nepaprastas,
gal
net
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
patinka pasirodyti savo atsieki- tariečiai Paskutiniuoju ėjo sukti
vių,
kurie
i
šiltąją
Floridą
per
tyje
gal
bus
didžiausia
lietuvių
per
didelis.
Vos
spėjome
nušluosty
24M WeatTlat Street
mus. Tam jie ištisus metus dirba, nis.
ti kelionės dulkes, išvykome pas kolonija JAV. Tokių kalbų prisi sikėlė ar čia nuosavybes įsigijo Vai: pirm., antr.. ketv. Ir paakt.
pluša.
Užbaigta Tėvynės maršu —
ral. peptvt. tr*& lr s ė s t
LB apylinkės pirmininką Vytau- klausęs, atostogų proga pasiry dar gerokai prieš pensijos amžių. 1:0* . 5:00 tUc
•oattmrae.
G.
Gudauskienės. Šventė praėjo.
„,
.
«
. .
Šiame festivalyje dalyvavo apie
Jurgėlos, Alžau nuskristi į StPetersburgą gal Veiklieji Karniai,
0
„150 losangelieSų jaunimo. Šiuo pakiliai. Jos paruošimui j t o a Į * j * * ? ? * * Į ? ? * ' . Šauniai ne tiek maudytis ar saulėje de čiauskai ir e i l ė kitų atstovauja
į vaišino Nevarauskienė, daug įdo
Dr. Jonas 6. BYLA-BYLAITIS
kartu jie dar susilaukė svečių iš daug triūso. Pagrindinę naštą ne
mios informacijos gavome iš gintis, kiek giliau pažinti tenykš dar tebedirbančiai kartai.
GALVOS B STTBTJBO LIGOS
Kanados. Buvo atvykę Toronto šė ansamblio vadovė mok. Ona
LB pirmininko, kuris prieš tai yra tę lietuvių koloniją ir jų gyveni
8858 West SSrd Street
Saulei pašėlusiai kaitinant, li
jaunimo ansimblk) "Gintaras" Razutienė Jos pagrindiniai talki
buvęs AI .B krašto valdybos pir mą. Todėl per septynias dienas
m u z i n a s i š m e t ė mane prie Nidos
8 poros šokėjų ir dalis jų vadovų. ninkai — D . Razutytė, O. Ba
mininku. E čia persikėlėme į iš rankų nepaleidau užrašų kny
c o n d o , šalia lietuvių pranciškonų
TaL — 476-8409
Br. Budriūno maršą
grojant, rauskienė, R Barauskaitė dainų
Prano ir Saulenės Pusdešrių na gelės ir rašyklės, o šalia kitų —
misijos.
Paspaudęs
ranką
saulės
mok
A
Polikaitis,
jo
sūnus
akor
Valandos
pagal susitarimą
darniomis gretomis įžygiavo į sa
mus, čia buvo susitelkę Kubiliai padarytas pasikalbėjimas su ma
n
u
d
e
g
t
a
m
prel.
J.
Balkūnui,
grįž
lę Los Angeles ir Toronto šokė deonistas Rimas, ir duktė Vida,
ir Rupinskai. Visų šių trijų šei joru Leonu Virbicku gal liks ir
t a n č i a m su maisto krepšiais, su Dr. Ant Eodoko kaaasMą pereme
jai su vadovais. įneštos Lietuvos, mažuosius labai kantriai tvarko
mų moteriškoji pusė — seserys istoriniu, ypač kai dabar okup.
sitikau kitą kuone visai juodai
DR. EDMUND L CIARA
JAV ir Kanados vėliavos, pagiedo R Aleksaitė; savo muzikine kū
šilingaitės, buv. ministerio duk Lietuvoje pasirodė A. Bulotos pa
saulės
nukaitintą
lietuvį
Vacį
ryba
ansambliui
talkininkauja
ti himnai "Spindulys" save lai
OPTOMETRISTAS
ros. Ir visos tos šeimos lyg liū rašyta knygelė "Limuzinas IV",
Kriaučiūną, čia atsikėlusi iš Det
ko LB sudėty, tad ir šventę atida komp. — muzikai G. Gudauskie
H09
West Slat Street
tai kovoja už jaunosios kartos lie kurioj aprašomas atentatas prieš
roito. Jis yra l i e t misijos klebo
rė LB vakarų apyg. pirm. V. Vi nė ir Br. Budriūnas. ••
Tei. — GR 6-2400
tuviškumą. Jos taip pat veikliai tuometinį Lietuvos rninisterį pir
n o k u n . T . D e g u č i o dešinioji ran VaL: pagal sasttarlma: plrmad. Ir
Tokių didesnių parengimų pro
dugiris. Šventės dalyvius pasveiki
ketv. 1-4 ir 7-t; antrad- lr
reiškiasi ateitininkuose ir Katali mininką prof. A Voldemarą. Vy
ka ir pas ji N i d o s condo įvairių 10-4; leatmd. H-J ral.
no naujasis Lietuvos gener. gar ga ateina platesnės mintys. Jau
resnioji
karta
žino,
kad
to
aten
kų federacijoje.
butų raktai. Birželio pradžia tai
nimo viešnagės, kaip ir šis to
bės konsulas V. Čekanauskas.
tato metu nuo pasikėsinto jų kul
Sekančią
dieną
vaišingumu
n e s e z o n o m e t a s ir laisvų butų Ofls. tai. 7S5-4477; Bes, 246-2839
rontiškių
atsilankymas
pas
losanPradžioj, "Spindulio" jaunių
kos žuvo prof. A Voldemarą ly
DR. L DECKYS
grupė padainavo: Mūsų dienos - geliečius, tai gyvoji lietuvybės cir lenktyniavo J. ir A Steponai, ku dėjęs kpt P. Gudynas, o majo pilna. Taip mielas V. Kriaučiū
rie
priedui
dar
maistu
ir
alumi
nas,
nors
turėjęs
atviros
širdies
kuliacija.
Ji
visais
būdais
plėsti
GYDYTOJA
IR CHIRURGE
muz. Viltenio, Vasara — J. Ber
ras L. Virbickas buvo peršautas
pripildė
mums
skirto
klebonijoje
operaciją,
bet
stiprus,
kaip
ąžuo
na.
Bet
daug
kainuoja
kelionės.
Opecsslybe — > errn sr
tulio, Grąžinkit laisvę — Br.
ir kulka išėjo per jo plaučius,
las, šalia s a v o žmonos pašokdi
Budriūno. Dirigentas A, Poli- Dėl to finansiškai pajėgesnių tau buto šaldytuvą. Bet, atrodo, vis
Į S t PetersboVgą yra keliavę,
CRAVfTORD MEDICAL BLDG.
kaitis, akomp. — R. Polikaitis. tiečių parama vargiai kam kitam ko nespėjome nei suvalgyti, nei ten buvoję gal ne š i m t a i bet nąs d a r kelias ponias, įleidžia
6440 Se. Pulaetd Baad
Tautinius šokius — kepurinę, galėt būt vertingesnė kaip šiam 'juo labiau išgerti. J. Steponas Lie- tūkstančiai lietuvių. Ir aš "Del m a n e į jaukų butelį Nidos con
do
n
a
m
e
,
tik
už
vieno
bloko
nuo
tuvoje,
regis,
Biržuose
buvęs
Lie
tralialą, kanapėlę, sukčių, šustą, Antra, tai tokių parengimų lan
tos" linijos lėktuvu iš Chicagos
DR. A. B. GLEVECKAS
jaunystės šokį vėdarą ir audėjėlę kymas. Jiem paruošti reikia įdėti tuvos banko direktorius, Austra skridau jų žinomais keliais, iš v a n d e n y n o . Taigi, užtikrinta pa
atliko pakaitomis "Spindulio" šo daug darbo ir pastangų tiek va lijoje — aktyvus visuomeninin vakaro Chicagoje susitikęs bei stogė savaitei jau yra. O paplū GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
dimyje jau kalbos, kad atvažiavo
kėjų grupės: vyresnieji, jaunesnie dovams, tiek jaunimui. Vieninte kas, katalikų veikėjas.
pasJ^lbėjęs stt. S t Petersburgo laikraštininkas iš Chicagos. Už
Spedalyb* Aldų ligos
ji ir mažyliai Šie pastarieji, jų a- lis jiems atpildas, tai jaustis, kad
Brazdžionio kūrybos vakaras
liet katalikų šv. Kazimiero misi girdusi m a n o pavardę minint at
3997 Weat lOSrd Street
pie 35, nors jie "šoka, kaip mo visuomenė jų darbą įvertina. Gai
jos klebonu kun. T . Degučiu. bėgo Lietuvoje ir Vokietijoje buv. j
Poezijos
vakaras
įvyko
Adelai
Valandos
pagal susitarimą
ka", kartais ir juokų pridaryda la, kad, ir kaip šiuo kartu, dauge
Jis davė nuoširdžius nurodymus, gimnazijos mokytoja Julija Adie-j
mi, bet atlaidūs žiūrovai džiaugė lis numojo ranka — "Et, jau dės Lietuvių namuose vasario 25 kur, nuskridus į nežinomą mies
Ofi*o teL — PB 8-2229
si širdy, nes tai purrputeliai^:; pernsi tą mačiau, apseis ir be (šeštadienį). Šie LB namai — tą, prisiglausti ir užmegzti ryšius nė, St. Petersburgan atsikėlusi iš!
Evanstono. Pasirodo, kad mes ar- j DR. JAJHRA JAKŠEVIČIUS
kurių kada gal išsiskleis ž-rdci manęs . Daugelio tuščių kėdžių Į tai antroji Adelaidės lietuvių su vietos lietuviais.
timi g i m i n ė s . Chicagoje to visai
JOKIA
Jie viliojo ir dar mažssrvTampos aerodromas
vienas nežinojau... Taigi turiu jau ne
VAIEQ
LIGO S
rie dar ant mamos kelių
moderniausiu Amerikos žemyne, tik pastoge, b e t net globą k la
2988 West 9sM Street
,,
norėdami išsiveržti ir ;ri?ii n'. •
iš kur į S t Petersburgą dar Z5 bai m i e l ą bei kultūringą pašne Ftrsad., aatrad., ketrirtad. lr peok*.
prie "savųjų". Dainos u- Šokias l » ** šokančio jsvnim ttvų.Ge- jos LB gartys narė teisininkė
nv* II H t -r\X. U noo I ftl I f * l
mylios
kelia šį nuotolį nugalėti kovę, š a l i a j o s kita buv. čikagietė rak, 9e#tad. nuo 1 BO 4 TaL
Elena Reisorienė, lituanistinė
*.?>•
buvo atlikti darniai ir sklandžia). • r a
didesniems perengi- mokykla. Cia vyksta daugalis kul- labai lengva, nes nuolat važiuo O n a Šiaudikienė, prieš porą me
Gražiai pašoko jauniai, o vyrės- į Z J a s i u n<^
Ote. PO 7-6999
Ites, OA 8-'278
, s
;> h - gražio.- -/-a^^j tv.rmių renginių Biblioteka ne ja limuzinai ir tave nuveža u? tų palaidojusi savo vyrą inžinie
nieji, yp.;. ka< -unuos
f' 7«?f?*V!i vi5u r3:re! Ihtuviš- 6 su puse doi. O kelio įdorau- rių. I r taip toliau, ir ta-;: teiiau.
DR. iu KMim
m
rpatr v*
itiiko pasigerėti.-^ i.
T i
lonis I kas knygas, bet ir organizuoja •mas: net septynias mylias rieda Pažįstamų ratelis didėia jau pir- GYDYTOJAP Qt CHD2URGAS
v-aža? šcxh audėtėle.
•<••---•--<
pdpleles, k\i~r> r i tiltas per plačiuosius įlankos van- j m a vakarą
8844 ^art Sf?fi SVeet
Antrr.j^ programos dali atliko
statomos naujos knygos, plokš dgnia. 2inaa, Itaapon aj^ytinkėBuvusį kaimyną Gage P&'ke
'Gintaro" šokėjai, torontiškiai Į
telės, organizuofemi rečitaliaL "i. I gyveno sviestos a t r *
dr. D
Valassdos pai^l n-.-dtarlT!."
Tai darni, rr^Oc-pj susivokusi, gru j
Refeorienei talkina v t^jfit-*. Jasaitis, Čia kažkur re'oJese |si
nė. S't'-.ai. ii? iš Va-to pagavo
Kad Hgsi neaectoaari.
tari Labai gaila, kad pokalbis su R d - į kūręs dr. Vaičaitis n buvęs Chv
•' 'iira. Prade » *'**«: pa«,"»*"V*! nešvęsti rv7o ~": *-"'' >n*?- **••» soniene prie? vakarą teg?Iėjo bū- cagoĮe *cDainavos" ansamblio » % . ^
DR. K. k. m&
-..,
'ir*% i r tas " s i *»Tnrc" *««» i-v* . <
d trumpes. O po vakaro pritru-Įpinn. A. Alčiauakas. VėKau su
DSRifcATOLOGUA
• M . — 987-1281
mkšttK. drausmingas. Kiti -•- •• z- r - be,
*• V-VF- md- ko laiko.
į žinojau, kad Se abu, palyginus,
CHERURGUA
A K I Ų L*OOe - CBIRV*Qlik
kiai b r / o — slaudelė, !uoda«r>; verafteto nM>«rslirihi*as. Jo anohuni
vyrai
s»vo
atža!-Ta
seštaOfliec:
Pats vakaras praėjo jspudir:7 i
10C7 No. "W«s**r- Avena;->*>kelIs. uKa'is. <^d'.rtė.
790 N o a i t 10iMS||tH, 8a89s 499
raone. kasmet, a^nijuii: «. c>i~+ Adelaidės teatralai, fuoan G u s - ! * * * " ^ vsia i lituanistinę rnoOfise tai 439-4441
YmtmSrm vmęr* aesitnrteaą
. __
._ <- *.-} ^h™ buvo lyr, mo .liena v ! i
-w«- .icvkla
St
PetersburKe.
i
abu
ga
Vaspjadss
pa«al įsaiMailan
čiaus studijos mokiniai, \\ pu.<iai
scenine vaidyba Pc to mergaitės
5-r.vė-iB u-tV5«n* senat ar»it»'",da1:rm (Juozas Gusčius u sukardami apie 70 mylių ke
;*Kkir v Ko * ūdi. berželi — vę. Ta.i tu-* r v n j ^ ^ - * <>.a.kos. mirė, mums esant Australijoje, ir li-.. Tikiu, kad nuostabus kelias
f^aSfes IT teita W„ ^Sf-lSSl
ar
b amo. Z. '/?nck.-,js. Tėviškėlė — Įdomu, kad toV=į \*£ nuomonę teko dalyvauti jo laidotuvėse).
jiems gal jau labai įgrisęs, bet
$OPhl€
S A R G U S Bii HEIUf. Į f t t KAUtAS
Br. B •
'•'
Lauksią, tavęs — paametb* \r CSn-inat^ - / i y t o ^ ų
Atidaromąjį *odi tarė Pranas man, pirmą kartą čia atsiradus,
&AJMO 8^BfOS YALaNDOS
CKNDROJ7 MEDICINA
Raudonikio Akompanavo
du gr"pė. Aijot Jq, ąrr»r| lmonn| Pusr'^šris, kuris pats sėkmfnfri jis toks gražus ir mielas.
V i s o s pr«fcnu«»«p «# WOPA
1497 Se.49*Si Oasart, Gaasra, m.
"Gintare" akoHeonistai — Al j«4t;Hnfeas«, «ad jie nebetenka rei?Vip.$i poezijoje, prozoje ir dra
Tai ne vien žilagalvių koloni l i e t u v i ų kalba: kaed^« nuo pir10-13 ar 4-7
Kcmfnskf ir V Lukošius, šis ar q.lrfyvtr-no.
H«.rWngumo Jnui moje *Tu, Poete, lydėjai raus
matHeuio
iki
penktAdierJo
3:00
—
treS.
Ir saftad
ja. Kštų !:5lb4 prfsfklaur.es, '^isamh
- 1953 m. LflfcaV t";oj rKai;.'>'i">! ^>T^Ų ^rzJrtooūai per Nepriklausomybę, per okupa
3:30
TaL
popiet.
—
geStadienJ
tr
va^xd«!vau, kad St. Petersburgas
sekmad. nuo 8:3C iki 6^30 v. ryto.
naitės mMafyva. Urą 'aiką jam* 'igorais. -fero ė&cg dj-i-srų" nei- cijas, per D P stovyklas- Daber
ar tikriau St Peterslrjrg Beach,
Teief. 484-2. i i
v a d o v e - j. ir i Karasiejai Da fTamumą r<dcrx*'Of^'« poveOcį Ir mums esant savanoriškoje ^erokur susispietę lietuviai, yra vien
1499 A. • .
bar turi . v 200 r.arii Šokiu gru 8u)-?Ua 8*'4Jf»">6TH^ ntmmm
ne vės vergijoje, kada kartais ~,umy- i žriagahrių kolonrjs- Bet vehav
7 1 5 9 S. MAPLKWOTX> AVB.
pės vado.v G. Krasauskaitė. Su gu flcologineri % Hgų pri~iai- se pradeda virpėti atsiderinusies i patirtos žinios, kad čia veikia lrt
C H J C A J G O , UJU
tapimai - kai dalis gmtariečiu
vir.es stygos Tėvynei ir Dievui j mokykla, choras, tautinių Šokiu

LIETUVIAI CALIFORNIJOJ

$19.00
18.00
19.00
20.00
15.00

IcL ofiso lr boto: OLympk 2-41»

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 80, SMk Av«ų Cicero
K**dlen X-S «aL fer S-S TSL rak..
ttatji m trečiadieniu*.
fleif (Mintsls 13 iki * vai popiet

Tai. KSianee 5-18U

D& WALER J. JCIRSTUI
Lietuvi* gydytojas)
3825 W«a* 5Bth Steeet
VaL: pkmad.. antnKL. ketrirtad.
peakt. IMU 12-4 T S L popiet lr
T«L rak. TrsA lr " "

•-

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
Kūdikių ir vaikų ligų specialistė
MEDICAL BUILDING
3200 West 81a* Street
Ofs. tai KE 7-1168, ica. 238-2flf
Ofs. H l 4-1818; res. PB . .

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 Vfest 71st Street
71-oa ir Campbell Ava. kamp.
VaL: plrmad., antrad., ketrirtad. Ir
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Besvyruojanti jėgų pusiausvyra

PLB SEIMO REIKŠME IR JO SĖKME

BALYS RAUGAS
Vis didėjąs nmgtyniavimas tarp NATO ir Rytų bloko
Lietuvių dienų Toronte, didie mis tegalėsime surasti geriausius
Lietuvių tautinė grupė JĄV- PoUtinėje dalyje nurodoma,
ji bendruomeniniai renginiai — kelius į Ūksią k *inJ»amiai»c.»«
-oese nęra gausi savo skaičiumi kad lietuvių tauta jau daugelį
Siaurės Atlanto valstybių są
P.GAUČYS
Jugoslavija nuėjo daug toliau už Dainų šventė su Sporto žaidy priemones jo siekti. Lietuvybė ir
jos narių didelis išsisklaidymas metų veda neatlaidžią kovą dėl junga — NATO buvo sudaryta
nėm — sudaro prasmingą ir pasi- Lietuvos laisvė turėtų deginti mū
po ^ačią tentoriją neteikia gali- savo krašto laisvės. Nurodytos 1948. 4. 4^ paskutinėmis Berlyno ja, Vengrija, Rumunija, Lenkija Rumuniją. 1948 m. maršalas Tito
grožėtiną Pasaulio Lietuvių Bend sų širdis ir skatinti mūsų jėgas
pasitraukė
iš
kominformo
ir
Ju
mybes atskirose valstijoje lietu- rezistencijos aukos. Dėkojama J blokados dienomis. Nuo 1948 m. ir Rytų Vokietija Varšuvoje pa
ruomenės 5-jo seimo foną. Prisi kimėjimui". šie turiningi žodžiai
viams prasiveržti į aukštesnius AV-bėms už okupacijos nepripa- ankstyvos vasaros Sovietai užblo sirašė tarpusavio pagalbos paktą. goslavija pradėjo kurti savišką ko
menant, kad šie metai lietuvių
vaiozios postus, išrinkti savo žinimą, tačiau prašoma toliau ši kavo 2.25 miL Vak. Berlyno gy Jų svarbiausia jėga irgi remiasi munizmą, bet palaiko draugiškus tautai turi reikšmingų jubiliejų, ir šiandien verti dėmesio, jie ne
santykius
su
Maskva
ir
kitomis
paseno ir šiam 5-jam PLB sei
kongresmanus, senatorius ar ki- nepripažinimą
tęsti.
Toliau ventojų. Ta blokada buvo ryškus Sovietų atominiais ginklais.
tai ir šis penktasis PLB seimas mui.
Europos
komunistų
partijomis.
tus aukštus pareigūnus. Taigi lie- aiškinama, kad okupacijos ne- Potsdamo sutarties laužymas. Tą
Per 28 metus karinių jėgų pu
ryškiau įsipina į istorinės reikš
Seimas yra vyriausias PLB or
tuyiai beveik visais svarbiais at- pripažinimas be Pabaltijo kraštų sutartį pasirašė Sovietų Sąjun siausvyra tarp tų dviejų sąjun Jis pritaria prancūzų bei italų mės Lietuvių dienas.
komunistų suartėjimui su kito
ganas, kur svarstomos didžiosios
vėjais naudojasi savo gerų drau- atstovų bei diplomatijos nebūtų ga, JAV, Anglija ir Prancūzija, gų išlaikė taiką vidurio Europo
mis demokratinėmis partijomis.
mūsų
tautos problemos ir kur su
I
Toronte
vykstančias
Lietuvių
gų kitų amerikiečių paslaugomis pakankamai veiksmingas. Taigi garantuodamos laisvą susisieki je. Didele dalimi taip įvyko dėl
Rumunija jau nuo 1963 m. pra dienas suvažiuos bei suskris ke sitelkia bei atsispindi laisvojo pa
ir jomis dažniausia nusivilti ne- prašoma surasti būdą, pagal ku- mą tarp Vakarų Berlyno ir va pasibaisėtinai naikinančios ato
dėjo eiti skirtingu keliu užsienio liolika tūkstančių tautiečių pasi saulio visų lietuvių darbai, pas
te
įrV
_L
n b G t u galima Pabaltijo kraštų karinių okupacijos zonų (dabar minių ginklų jėgos. Galimi nuos
politikoje ir reikalauti tautinio grožėti plačios apimties sporto tangos ir rūpesčiai. Būtų tragiš
Reikia pasidžiaugti, kad gerų diplomatijos tęstinumą atnaujin- tinės Vokietijos federalinės res toliai, kuriuos viena pusė gali pa
suverenumo. Ji patylomis stengia žaidynėm> kuriose dalyvaus apie ka, jei seimas savo paskirties ne
draugų Atstovų rūmuose, Senate ti ir tuo pačiu ją atjauninti,
publikos) Berlynas buvo išgel daryti kitai, būtų milžiniški, kad si tapti niekam neįsipareigoju
du tūkstančiai mūsų sportuojan pateisintų, numatytų darbų neir net pačiuose Baltuosiuose rū- Kiti iškelti politiniai klausi bėtas^ oro tiltu, kuris buvo laiko niekas nedrįsta mestis į karinius
sių valstybių bloko nare, ta čio jaunimo, ir pasigėrėti tūkstan atliiatųj jeigu ten tarti žodžiai bū
muose turime ar, teikalui esant, mai: žmogaus teisių puoselė- mas to metu stebuklu. B tų ku nuotykius. Arčiausiai atominio
tų negyvenimiški ir jeigu priim
čiau ideologiniu atžvilgiu ji lieka čio dainininkų choro dainomis.
)imas
*M5"*X:
» P ° l i t i n i u Mk"* išlaisvini- ku . valstybininkų tik prez. Tru- karo pasaulis stovėjo 1962 m. kri ištikima Maskvai ir proletariato
tieji
nutarimai bent jau ateinan
Kai .tie tūkstančiai lietuvių
JAV aukštų institucijų duris mas, Pabaltijo kraštų reikiamas manas ir Anglijos užsienių rei zės metu, rusams pradėjus į Kubą diktatūrai. Nors ir kai kurių Eu
čiam
penkmečiui nepadarytų įta
mes varstome ne nuo šiandien, žymėjimas oficialiuose žemėla- kalų ministeris Bevinas tikėjo, gabenti atomines raketas, kurios ropos komunistų savistovė laiky vyksta maloniai ir prasmingai kos, šiuo atveju PLB seimas savo
didžio masto tautinei pramogai,
Jstoriškai nėra tiksliai žinoma, piuose, šeimų susijungimo reika- kad tas stebuklas bus veiksmin grėsė JAV saugumui. Kadangi tai sena patraukė visų dėmesį, bet
aukščiausioji
tai PLB seimo atstovai keliauja paskirties kaip
kada pirmoji lietuvių delegacija lai, tautų apsisprendimo teisės kė- gas. Ir toks jis buvo.
žeidė jėgų pusiausvyrą, prez. Jugoslavijos ir siauresn. laips į Torontą ne pramoginei vieš berulruomeninė institucija nebū
kreipėsi į aukštus Amerikos pa- limas, pagaliau Lietuvos, Latvijos
Kennedy pareiškė Chruščiovui, ny Rumunijos kova prieš Mask nagei, bet rimtam įsipareigojimui tų atlikusi ir Lietuvių dienų reikš
Pašalinta koalicinė valdžia
reigūnus, prašydama pagalbos, ir Estijos kolonizacijos bei rusifikad tai gali baigtis Maskvos su vos dominavimą jai sukliudė tą ir atsakingam darbui, nes iš PLB mė būtų sumenkinta. Šią atsako
Atrodo, kad tai galėjo būti 1883 kacijos problemos.
Beveik tuo pačiu laiku Čekos naikinimu. Taip rusai savo rake tikslą pasiekti.
seimo lauktina naujų paskatų ir mybę turėtų jausti visi seimo ats
— 1885 metais, kai Amerikos lie- Kalbant etninėmis temomis, lovakijos komunistai iš koalici tas iš Kubos išsivežė.
pasiryžimo ištesėti mūsų tautinė tovai.
tuyiai reiškė smarkius protestus prašyta dėti pastangas apsaugo- nės vyriausybės smurtu nušalino
Komunizmo pavojai
Kito išpuolimo, panašaus į Ber
Laisvojo pasaulio išeivija Pa
je veikloje. Jis turi bent kiek su
prieš Kražių skerdynių ruošėjus, ti etnines kolonijas, reguliuoti socialdemokratų atstovus. Jų va lyno blokadą Sovietai nepakarto
saulio
lietuviu chartos dėka židominti
apsnūdusius,
pažadinti
Ypač smarkiai buvo judinamos etniniams reikalams skiriamas das Jan Masaryk buvo nužudy jo Vakarų Europoje po to, kai bu Visa Rytų Europa yra komu miegančius ir sugėdinti svetimie no, kad tauta, kaip tauta, laikosi
valdžios ištaigos 1916-1922 me- lėšas taip, kad jų tam tikrą kieki tas. Tai buvo svarbiausi aksti vo pasirašyta NATO sutartis. nistų partijų valdoma, o jeigu siems tarnaujančius. Seimas nėra ne vien nepriklausorna valstybe,
tais, prašant besikuriančiai Lie- gautų ir pabaltiečių etninės gru- nai, paskatinę Trumaną, Beviną Tiesa, Sovietai įvykdė agresiją kur dar yra išlikusių kitų parti tik pasižmonėjimas, tik susitiki bet IT samprata, kad visus tėvy
tuvai pagalbos ir teisinio pripa- pės, jų bendruomenės specifi- ir valstybės sekretorių G. Marsha- prieš Vengriją ir Čekoslovakiją, jų, jos įpareigotos tik pritarti ir mo proga, bet sprendimai stip nainius organiškai jungia prigim
žinimo. II pasaulinio karo metu niams reikalams, pvz. vadovė- lį sudaryti šiaurės Atlanto sąjun bet tuo jie nepažeidė Potsdamo stiprinti komunistinę santvarką. riau organizuotis, ištiesinti bend toji bendruomenė, kurioje, anot
Lietuvos laisvės reikalu akciją lių leidimui, švietimo kultūri- gą — NATO. Valstybių tikslas susitarimų. Taip pat jie rimtai Maskvos šalininkai sudaro di ruomeninį kelią ir sumegzti glau M. Krupavičiaus, kiekvienas lie
vedė tada naujai beveik tiktai niams reikalams. Aptarta ir dau- buvo ginti demokratinę santvar nemėgino griauti kurią Vakarų džiausią Rytų bloko grupę. Į ją desnius ryšius su pasaulio lais tuvis yra lietuviškoji plyta. Kai
įeina Bulgarija, Vengrija, Če
vienam Lietuvos laisvės reikalui giau klausimų,
ką nuo Sovietų ir jų satelitų Europos valstybės vyriausybę, iš
("Draugas", tos plytos bus surikiuotos į pat
koslovakija, Lenkija ir Rytų Vo vaisiais lietuviais
kelti įkurty>ji Amerikos Lietuvių
kėslų, nes jų veiksmai prieš Ber skyrus Portugalijos, nei drąsino
0
1978.6.3).
Įdomu
prisiminti
PLB varų statinį, turėsime pasistatę
kietija. Tai sovietinės imperijos
Taryba ir kitos organizacijos. 2i- „ - . . .
.
. , „ _^ lyną buvo agresyvus ir grobc- Vakarų Europos komunistus re
branduolys. Išskyrus Bulgariją, seimo proga 1963 m. balandžio savo lietyvyoei tvirtovę, kuri ga
noma keletas atvejų, kai lietuvių V d^ J 7 ,
^
P " " * " * * niški.
voliucijos keliu įsigalėti valdžioje (sovietinė kariuomenė stovi jų 27 d. "Drauge" parašytus žo li ilgiems metams saugoti mūsų
delegacijas buvo priėmę JAV-bių ~ £ * ? delegacijos priėmimą
NATO
svarbiausias
dėsnis
bu
žemėse ir tos šalys sudaro Sovie džius: "Šis įvykis turėtų atkreip tautinę gyvybę, o taip pat ir
prezidentai ar viceprezidentaL
' l P n e m m ?° m e ? ^
*į*&* vo ir tebėra, kad vieno sąjungos
Prancūzijos silpnybė
veiksmingai dalyvauti Lietuvos
tų vidurio Europos gynybos pa ti didesnį dėmesį niūsų .politinių,
•
eile svarbių pažinčių, užmegzti nario užpuolimas yra visų narių
kultūrinių ir visuomeninių veiks laisvės kovoje Rinkdamiesi jau
1966 m. gen. De Gaulle išvedė grindinę dalį.
Prie tokių.neeUinia delegacijos u a u ? ^ ^^ai su atsakingais užpuolimas. NATO svarbiausią
nių, kurie rūpinasi tautos reika į 5—ji PLB seimą, tvirtai liudija
Prancūziją iš NATO, remdama
priėmimų tenka priskirti ir birže- F " " * " " * Atro*>> " į • * • * jėgą sudarė ir dabar sudaro JAV sis tuo, kad pati Prancūzija turi Tačiau ir čia yra šešėlių. Bul lais, nes tik bendromis pastango- me, kad tokią tvirtovę jau tin
del
lio 13 d. Baltuosiuose rūmuose ] e ^ ? / l f"*".
*g"}<* atominiai ginklai, nes, kaip abu tvarkyti savo gynybą. Tai visoke garija ir Rytų Vokietija yra negin
ime, nors dar daug tų palaidų
vkeprezidento Walter Mondale g a l e s . b u t I d a z n e s n e s fr « k t a m - pasauliniai-karai parodė, geriau riopai susilpnino NATO sąjun čijamai ištikimiausios Maskvai. kiems ūkininkams ir privatūs savi plytų mėtosi pakelėse, mums
priimtą Uetuvių ir jų kviestinių 8 T e S " , ,
..
„
sias atgrasymas yra tuojau imtis gą. Tuo tarpu Sovietai praeitam Čekoslovakija dabar neturi kito ninkai gali turėti smulkias įmo dingdamos nesugrąžinamai
latvių - .estų atstovų 11 asmenų ?.10S. ***3g*
paruc^mias ir veiksmingų priemonių prieš tai dešimtmety pasistatė didžiuli mo pasirinkimo. Vengrija, Kadaro nes ir krautuves. Visose kitose sri
Suprantant LB esmę ir jau
delegaciją, kurią savo atsilanky- P ? 5 ™ ? išsklaidė kai kieno kos pažeidėjus. NATO sąjunga dernų karo laivyną, kuris dabar valdoma, sugebėjo lanksčiai tvar tyse Lenkija eina su Mask čiant PLB seimo reikšmę, savai
mu pagerbė pats valstybės prezi- ^ u k e l i a m a s ^ \ ^
~ buvo aiškus JAV, Anglijos, Pran sudaro grėsmę, kokios nebuvo pa kytis viduje, glaudžiai bendra va. Nepaisant nepriklausomybės me kyla rūpesčiu persunktos min
dentasJimmyCarter.
* * » ? ? . " r f n J. *"?***<* cūzijos, Belgijos, Olandijos, Liuk- sirašant NATO sutartį. Be to, jie darbiaudama su Maskva užsienio šūkių ir pastangų išsaugoti sa tys, bespėliojant, kaip pavyks šio
Sf lietuvių delegacija, apie ku- muf*. ^ f - P ? ^ ! r m 2 * " senburgo, Italijos, Portugalijos sumodernino ir tobulesniais gink politikoje, tuo tarpu Lenkija turi vo savitumą Rytų Europa lieka seimo darbai. Ar pasiseks šiam
rią "Drauge" jau rašėme, buvo f " ? * * * b u t l *"<*»* «?**- įspėjimas Sovietų Sąjungai, kuri lais apginklavo kariuomenę. Nuo daugiau laisvės tvarkyti savo ūkį. stiprioje Sovietų globoje, kurios ji seimui iškilti į aukštumas ii iš
vysti išeivijos lietuvių vieškelių
ti mūsų politinio
gyvenimo ir ko tuo metu dar neturėjo atomi 1975 m. iki šiol Italijos komunis Dauguma žemių priklauso smul- niekada nenorės išsižadėti.
w w s
ruošta. Pirmiausia parinktas pa- Tvos
T \ "dėl
? T
" " ? reikalus.
^
platesnes ir ryškesnes kryptis.
Lietuvos ?laisvės
nių ginklų, kad ji rizikuoja susi
kankamai gera delegacijos narių į ? Bendrocanaie, palyginti, ne laukti atominių bombų, jeigu tų partijos įtakos stiprėjimas su
Ar
sušvis aiškesni ir šviesesni
darė pavojų, kad NATO narė
a
darbų horizontai? Ar jo nutari
sudėtis, itraukiant i ją jaunesnio ^
^ N S ^ T ^ ! * ? ? ?*A mėgintą užpulti Vakarus..
gali įsileisti komunistus į vyriau
amžiaus lietuvių veikėjus, kurių ?** - j u r t a s ^tmečio), kad
mai pastūmės išeiviją tvirtesnei
sybę. Graikijai su Turkija susiki
Didelė sąjunga
tarpe jau gerai pažįstamas pr. " n e b ? d a m a • « • » vį***
grutautinei
veiklai? Ar bus suprasta
virčijus dėl Kipro salos ir viena ki
metų žygio už Pabaltijo kraštų *t\
^ ^ ^ .vadovaudamasi
k
įvertinta
laiko dabartis? Ar iš
laisvę organizatorius Viktoras J**™ visuomernlkumo prinapu, Dar viena labai svarbi NATO tai kerštaujant susilpnėjo pieti
seimo
svarstybų
išaugs patrauk
Nakas buvo pats pirmasis kalbė- į u d a m a ^ e s n e M y° **"*?% žymė buvo tai, kad JAV ir Ang nis NATO gynybos sparnas.
lus, bet gyvenimiškas penkmečio
Nėra vienybės ir komunistų
tojai Ir kiekvienas kitas delega- ^
torrfama
paiankamri g- lijos kariuomenių daliniai stovė
veiklos planas? Ar seimo pokal
6
.
. .
mokslintu politikų, ir politinėje jo užėmę vokiečių teritorijos ba bloke. Jie yra suskilę. Maskvos
biuose dominuos išmintis, neleis
ojos narys, pagal sumaniai pa- .
. . v ^.JV.
I ~ * ~ ~ ~ J ~ rą, kuris dabar vadinamas cent klauso dauguma Rytų bloko vals
dama
įsibrauti nedarnai sprendi
ruoštą planą, turėjo tarti žodį ir £ o t m e j e C * - * ™ * ^ , U s . d a r " riniu frontu. Tai reiškė ir tebe tybių, bet Albanija nuolat kriti
mų besiekiant? Ar iškils idealis
iškelti tam tikrus reikalavimus. * » . n e . . t a £ .^V.™?.** 'T5"0" reiškia, kad bet koks rusų paju kuoja Maskvą, Jugoslavija eina
tiško
entuziazmo viršūnės, ar
Delegacijos priėmimą išrūpino ir a* 9 * 1 *^ « * * P°l*meje srityje. dėjimas sukels konfliktą su ten savo keliu. Vakarų Europos ko
gal sutyvuliuos pesimizmo pel
stovinčia dviejų atominių galy munistai nesiduoda Maskvos glo
jai kaip vyriausias kalbėtojas va*
kynai? Pagaliau, ar seimo nutari
bių
kariuomene Graikija ir Tur bojami, o tolimoji Kinija irgi vyk
dovavo JAV Liet Bendruomenės JAV-bėse gyvenantieji lietuviai
mai žadins mirusias sielas ir gal
krašto valdybos vicepirmininkas yra pozityvi šio krašto mažuma, kija i NATO įstojo vėliau, 1952 do savišką komunizmą. Iš visos
ne vieną grąžins į lietuvišką
Rimas Cesonis. Faktas, kad dėle- neturinti jokių teritorinių, rasi- m., o naujoji Fed. Vokietija 1955 Rytų Europos Jugoslavija ir Ru
darbą su dr. V. Kudirkos prie
gacijos narių ir kalbėtojų tarpe nių ar ekonominių pretenzijų. Jie metais.
munija stengiasi atsiriboti nuo Komunistinė Kinija ieško karinės pagalbos Vakarų} Europos kraštuose. kaištingais sau pačiam žodžiais:
buvo VLIKo pirmininkas ar. J. K. visa širdimi nori gera kraštui. Devynioms dienoms praėjus, Sovietų, tačiau nedrįsta visiš Cia matome jų karinius ekspertus, apžiūrinčius naujausius vakarinių
Valiūnas, PLB pirmininkas mž. kuriame gyvena. Ir jeigu jų su- Sovietai, Bulgarija, Cekoslovaki- kai nutraukti su jais santykių. | vokiečių tankus "Roland
(Nukelta į 4 psL)
Br. Nainys, teikė delegacijai ypa- sirinkimuose ar spaudoje pasitaitingą svori.
ko kai kurių kritiškų minčių
Galėjo peršalt, susirgt, nes jų butas — ne per šilčiau pyktį, žinoma, išliedamos apskundimu šeimininkui...
Delegacijos narių tarpe buvo prieš besireiškiančias negeroves
sias. Jam besidarbuojant, visas miegamasis pakvipo Almiui dabar ne tas rūpėjo. Vėl patikrino savu riešu
politinėje veikloje patyrusių ir ar politinę liniją, tai tokios minšlapumo ir atrūgų nemaloniais kvapais. Austė, matyt, pieno temperatūrą. Pagaliau! Čiulptuvą galėjo skubiai
šioje profesijoje išsimokslinusių tys jokiu būdu nėra nukreiptos
buvo ją per šiltai užklojus (mėgindamas būti rūpes įbrukti į mergytės čepsinčias, ieškančias lūpytes. Kū
neseno amžiaus žmonių. Ji padą- prieš pačią Ameriką. Tokias kritinga?..) ; kūdikis to nepakenčia, užklotus nusispardo. dikis iš karto nuščiuvo. Almis net atsikvėpė, tartum
riusi Baltųjų rūmų aukštiesiems tiškas pastabas, ypač liečiant
Romanas
Almiui bevystant, Lėlytė nusičiaudėjo trumpu, lyg ka dabar visi vargai būtų pasibaigę. Paguldė Lėlytę ant
pareigūnams labai gerą įspūdį.
perdaug šiltus JAV santykius su
čiuko,
čiauduliu. Abiem kumšteliais trynė mažytę savo lovos, pavertė šonu, padėjo po pieno bonkutę sulanks
A L * ECTA
Gerą įspūdį lietuviai padarę ir Sovietais, kartais reiškiame ir
nosį,
paskui pirštus bruko į burną; matyt, buvo tytą švarų vystyklą, kad bonkutė nenuriedėtų ir būtų
todėl, kad jie neprašę "aukso — mes, norėdami stiprios Ameri- 33
pasvirusi į vaikelio burną... Tada... Staiga pasijuto la
— Ne,—jokių kvapų iš buto. Jam i i lėto apie duris ir labai alkana.
sidabro ar aukštų šio krašto ge- kos. Mums atrodo, kad griežtes
bai pavargęs, išsisėmęs. Ir alkanas...
Sausą
vystyklą
Almis
lengvai
susigraibė
gale
lo
n i apmokamų tarnybų", bet pra- nis Amerikos kursas Sovietų už- besikrapštant, gailiai pravirko Lėlytė. Atrodė, ji tik da
Nuėjo į virtuvę. Ant trupiniuoto stalelio buvo
šė užtarti savo pavergtojo kraš- mačių atveju būtų pačiai Ameri- bar atsibudo. Almis neskubėjo; Austė kūdikiu pasirū vos, bet ilgai turėjo pasiknisti tarp įvairių skudurų,
kol
atrado
plastikines
kelnaites.
Sausai
ir
švariai
perkriaukšlė
duonos. Virimo plyta laikė tik šaltą, tuščią
to žmones, padėti jiems atgauti kai ir visam Vakarų pasauliui pins. Ir prie pat durų, ant žemes — raštelis:
vystęs,
paėmė
kūdikį
į
glėbį,
paguldė
sau
ant
peties
ir
arbatos
virdulį.
Nieko daugiau. Tas šaltas kepsnys trau
ne tiktai asmens- teises, bet laisvę naudingesnis, nes didintų Ame"Almi, aš išėjau. Turiu susitikti draugus. Vienas
atsisėdo
pailsėti.
Pasijuto
labai
patenkintas,
beveik
sa
kė
jo
mintis,
burna
prisipildė seilėmis. Bet šitaip gal
ir nepriklausomybę.
rikos
draugų skaičių ir ke'tų jos žadėjo patart, kaip ieškoti darbo. Zinai, svarbu man
vim išdidus, kad taip gerai sugebėjo apsitvarkyti. Net nebus skanu; be to, pilna galva įvairių minčių. Geriau
Užsidirbti... Grjžiu nevėlai. Bye! — Austė."
*
autoritetą.
ir
pyktis užsimiršo.
atsipūsti, kepsnį pasišildyti, tada...
-Turime prieš akis šešių pus- Lietuvių delegacijos priėmimas
štai, svajota vakarienė!— Ir namų jaukumas, ir
Darbe — laike Sole: namie — Austė ir Lėlytė
lapių JAV Liet Bendruomenės Baltuosiuose rūmuose parodė, pašnekesiai su seserimi...
Kiek pasėdėjus, Lėlytė vėl pradėjo verkt Almis "Mėlynosios" kompanijos klientai, jų nekantrūs reika
vadovų paruoštą memorandu- kad JAV-bės yra mūsų tautos
Lėlytė buvo persisvėrusi skersai savo lovutę. Visi užvilko jai šiltesnį apdarėlį. Kūdikis, vistiek, nerimo,
mą, kuris buvo įteiktas delegaci- draugas. Tačiau tai dar nereiškia, užklotai nuspardyti.Pagalvėiė drėgna, taip pat, — drėg muistė galvelę, bruko savo mažus kumščiukus į burną lavimai, priekaištai, skubėjimas, skubėjimas... Ateina
ją priėmusiam viceprezidentui W. kad tas draugas mūsų tautai vie- ni visi vaiko drabužiai, iki pat kaklo. Austė, matyt, Aha!Dėdei reikėjo paguldyt ją į lovelę ir skubiai pasi pirštinėta, skrybėliuota senutė, — kokio menkniekio
krautuvėj pasirinkti. Ir ta skuba! Girdi, Šoferis jos
Mondaie ir kitiems aukštiems nas pats iškovos laisvę. Ieškoki- buvo užmiršusi jai uždėt plastikines kelnytes.
rūpinti vakariene, žinoma, vakariene ne sau, ne bulvi prie durų laukia, Milionierė. Tarnaitė tvarko butą. Jai
pareigūnams.
me ir daugiau draugų, ypač EuPasilenkęs jis jau čepsėjo lūpomis, įvairiais kitais nių blynų išsikept, o paprastą pieno bonkutę pašil
reikalingos ypatingos pirštinaitės, nes pakviesta į
Visi keliami klausimai čia su- ropoję, stiprinkime Lietuvos re- garsais ramino kūdiki:
dyt, kuri — nekantraus kūdikio visas malonumas ir... "Five — oclock" arbatėlę... Ne, ji negali laukt Tuojau,
grupuoti į dvi dalis: politiniai zistenciją ir junkime mūsų pačių
— Oi, m! Vargšelė! Na, nebeverk, dėdė parėjo, gyvybė. Pilna pieno bonkutė buvo Austės palikta šaldy
Lietuvos reikalai ir vietiniai, kaip jėgas laisvės kovos stiprinimui. viskas bus gerai! Ca-ca Lėlytė, geras kūdikėlis... CSt, tuve. Ten pat Almis rado ir vakarykščio kepsnio lie jaunas vyre! Tuojau... Skubu į Pirštinių departamen
tą! O knygą man gražiai įvyniok.. Patikrink, ar ta...
etninės grupės kelti klausimai.
b. kv.
cit! Jau tuoj bus gerai...
kanų, su rašteliu: •Tasišudyk".
Prašau atvynioti ir vėl patikrinti, ar ta tikroji.. Mano
Atsargiai paėmė ją ant rankų, pasūpavo. Kūdikis
Pirmiausia pašildė pieną, pavertęs bonkutę užlaši draugė tik tą mėgsta... Vis žiūri į laikrodėlį... Skubiai,
kalama. Švietimo taryba išplės minutei nutiko, lyg ir įsiklausydamas, ir vėl pravirko no sau kelis lašus ant riešo: pienas buvo per karštas. skubiai... Ir paskui ji, su įvyniota, kaspinu perrišta
1IIUIONAI VAIKAMS
visu baisu. Sūpavimai ir nešiojimas negelbėjo. Almis
savo turimus 24 vaikų centrus. paguldė mergytę ant didelės lovos ir pradėjo atvystyti. Tada šaldė ją po krano šaltu vandeniu. Lėlytė jau knyga po pažasčia, iš lėto svyruoja nuo priestalio į
Chkagns švietimo taryba ir j juos priimdama ne tik priea- Nors susiraukęs, nevikriai skubėdamas; — bet., juk plyšte, rodos, plyšo nuo verksmo. Langai uždarinėti, priestalį, pavartyti ten išstatytų niekniekių...
užuolaidos užtrauktos, bet kiti namo gyventojai, vis
Mike Sole ir panašūs tipai akylai stebi, kaip tar
toUau galės išleisti milijonus mofcykifcio amžiaus, bet ir pir- turėjo kas tai padaryti...
tiek, girdės ir nepakęs... Namo šeimininkas jau kelis
nautojai
šokinėja, ar patenkina tas milionierines se
gaunamų
-A
dolerių. 8 « « — „ * - „Dlinois
Jo pyktis dėl sesers nerūpestingumo augo. Kaip ji kartus buvo įspėjęs. Kaimyninių butų senos moterys su^^^t,
^„„
gfcyrisa, vaikus,
nutes...
iždo, neturtingų moksleivių rct
•»*"•»• • » « " •
galėjo! Kaip galėjo palikt bejėgį kūdJkį... Vtas šlapia-, attikusios j į'švairavo^orM^ato'nieko" daVn^iake,

^keveldi roč

(Bus rtangtai)

MHAI

DRAUGAS, pirmadienis, 1978 m. birželio mėn. 19 d.

ŠACHMATAI

Philadelphijos - Pietinės New Jersey LB Vinco Krėvės vardo lituanis
tinės mokyklos 1978 metų laidos abiturientai su jiems diplomus įteiku
siu Simu Kudirka. Pirmoje eilėje (iš k. į d,) Dana Surdėnaitė ir Aušra
Gečytė. Antroje eilėje: Arūnas Oesonis, Gintaras Dragūnas, Simas Ku
dirka, Paulius Dainora ir Jonas Zerr.
Nuotr. K Pliuškonio

PHILADELPHIA IR APYLINKĖS
GRAŽIOS ABITURIENTU
IŠLEISTUVES

— PLS Žaidynių šachmatų
varžybos įvyks ne Toronto
Olimpiniam stadione, bet Lietu
vių namuose. Pirmasis ratas
prasidės ketvirtadienį VI. 29 d.
10 v a i ryto, II — 5 v. po piet
penktadienį tuo pat laiku (10
v. ir 5 v.) UI ir IV ratai, o pas
kutinis (V ratas) — šeštadienį
10 v a i r.
Įrašymai gauti: New Yorko
LAK — Z. Bliznikas, A Kvietkauskas, A Sakalas, A. Simo
naitis, E Staknys. Detroito Ko
v o — K . Balys, N . Girtautas.
A. Gilvydis, K Škėma. S. Bos
tono LFD šachmatų klubo —
T. Girnius, K Merkis, B. Skrabulis, J. Zbza. Pavieniai įsira
šė — dr. A Nasvytis, Cieveland, Ohio, dr. J. Genys, Seabrock, Md.; S t Navickas, London, Ont.; i š Kalifornijos —
Louis Foch, Long Beach šach
matų klubo p-kas (gimęs Lietu
voje, "Draugo" skaitytojas) ir
13-metis Andrius Kulikauskas
iš La Paima. J o paskelbtas
USCF Rating 1423, bet tikru
moje dabar siekia 1600. B
Australijos atvyksta — Alek
sas Baltutis, Juozas Dambraus
kas ir Jurgis Karpavičius. Pa
starasis jų vadovas. Jis mums
rašo, kad jų (Australijos lie
tuvių) "tūzai" dėl visokeriopų
priežasčių negalį atvykti Sek
tų, kad lauktas vienintelis lie
tuvių didmeisteris Romanas Ar
lauskas i š Adelaidės, neatvyks.

VILIOTE VILIOJA
Viščiukai dar būdami kiauši
nyje, j a u girdi Į garsus jie re
aguoja visu kūnu. Kai kurie
garsai paspartina jų vystymąsi
Ir patys paukščiukai ne tyli
m a i Pavyzdžiui, dar neišsiritę,
prieš išlįsdami į dienos šviesą,
jie moka čeksėti Manoma, kad
čeksėjimu jie įspėja vištą ne
trukus pasirodysią, o antrą,
čeksėjimas paskatina atsiliekančiuosius. Tokia signalizaci
j a veikia ir ančių, putpelių bei
kitų paukščių dėtyse.
Šios signalizacijos svarbą ne
seniai įrodė amerikiečių spe
cialistai.
Jiems pavyko dviem
dienomis pagreitinti putpelių
kiaušinių skilimą, p o 2 v a i per
parą grojant magnetonu čeksė
jimo įrašus. Prieš tris ir dau
giau dienų čeksėjimas jokio po
veikio neturi — matyt, embrio
nai dar negirdi triukšmo.
Įdomiausia, kad paukščiukai,
kurie, garsų veikiami, išsirito
diena anksčiau, buvo išsivystę
taip pat, kaip ir normaliai išsiritusie^.
J. M.

skaitė trumpą atsisveikinimo
rašinėlį. Iš jų paaiškėjo, kad mo
kiniai nevisada su dideliu entu
Birželio 3 d. Vinco Krėvės li
ziazmu lankė šeštadieninę mo
M i s o E L L A N E O D s
tuanistinė mokykla baigė moks
kyklą. Būta ir kovų su tėvais bei
l o metus. Ta proga dešimtąjį mo
mokytojais. Tik dabar, pradė
iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiniiiiiiiiiiiHimiiiniiiii
kyklos skyrių baigusiems buvo
PACKAGE EXPRESS AGE>"CY
dami bręsti, jie įsisąmonina,
suruoštos puikios išleistuvės su ,
MARIJA NOREIKIENE
koncertine dalimi, šeštadieninę į k B d * J Išmoko ir už tai
SIUNTINIAI Į LIETUVA
mokyklą baigė Arūnas česonis, * * d ė k i n f . t e v a m f tel a u ^
Labai pageidaujamos geros rūšies
prekes. Muistau i i Europos sandelių.
PauUiis Dainora, GmtarasDra-Į ^
Abiturientų
išreikštas
2608 W. 99 SU. Chicago. EU. SOS2S.
1
gūnas, Aušra Gecytė, Dana Sur-1 f ^ ^ f ^
g****
•***&*
T E L — WA (fc-2787
dėnaitė ir Jonas' Zerr.
i t l k e h a * * « raiaOių paimiiiHiiiHiiiiiiiiiiinuiiiiiminniinniimimi
S u abiturientais atsisveikini-1 t a i s &&**<**•• "Baigdamas sa-1 Tenka apgailėti Dri šiol dar ne- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiniiiiiHiiiiiiii
m o apeigas trumpu žodžiu prade | vo kalbą, aš atsiprašau visų mo- į gauti
Chicagos,
Hamiltono,
j o Rimas Cesonis, tėvų komiteto j ^ J * ** s a * ° 8aBxtoi
^ ^ ir! Montrealio, Toronto ir kitų vieŠERĖNAS perkrausto baldus ir
pirm. Teresė Gečienė, mokyk-: ^ į 1 1 ^ 1 d t o ^ i^kąntrybę. tovių įrašymai.
kitus
daiktus. Ir iš toli miesto lei
Paskutinis ŠA lietuvių šach dimai ir pilna apdrauda.
l o s vedėja, abiturientus gražiai i N o r e k a r * * Palaimėjau, bet
matų pirmenybės buvo 1976 m.
pristatė susirinkusiem svečiam. '
TBL — WA 5-8063
J i suminėjo kiekvieno mokyklą Ką mano karta darys ir kaip į lapkričio 13-14 d., Clevelande. «miimniinnmininMiniiimininniiiiiH
baigusio amžių, veiklą lietuviš įvertins jūsų pastangas ir pasi-; Dalyvavo 14 varžovų i š N. Yor- iiiniiiiiiHiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiii
įvairių prekių pasirinkimas nebran
kose organizacijose bei charak- aukojimą, tik ateitis parodys, i k o Bostono, Cohimbus, Clevegiai iš mūsa sandeba
Niekuomet nepamiršiu savo kil- a l n d o į . Toronto. Laimėjo Riteringesnes būdo savybes.
COSMOS PARCELS EXPRESS
mantas Vaičaitis, Toronto, suĮ gražiai gyvomis gėlėmis i š  mės ir kad esu lietuvis".
SIUNTINIAI Į LIETUVA
puoštą sceną su palyda — ber
Po to papunkčiui abiturientai ! rinkęs 4% tš. iš 5 galimų. Dr. SSSS S. Halsted St., Chicago, OL 60S08
niukas lydimas mergaitės, o perskaitė humoristinį 10 sky-' Nasvytis, 16-metis V y t Karni- 2501 W. 6Sth St.. Chicago, OL S0S2S
Telef.: 925-27S7 — 254-3320
mergaitė berniuko — susirinko riaus
palikią
testamentą,! t>s ir Arūnas Simonaitis pasidaVytautas Vahuitinas
visi 6 abiturientai. Jie susėdo kuriame buvo išvardinta, kas pa; u* jo antrą vietą, pelnę po 3 %
iiimiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiuiiiiiiii
prie stalo, papuošto plačia juos liekama kiekvienam mokytojui i tš. E. Staknys, V. Genčhis ir
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiHiiiiiiiinniiiiiii
ta, ant kurio degė 3 tautinių bei aštunto skyriaus mokiniui. I L. Nagevičius po 3 t š .
NAMŲ APSITVARKYME
spalvų žvakės. Simas Kudirka, Pvz. dr. Stadionui, istorijos ir
ŠA lietuvių š. p-bėse daugiauRuošiatės ką perstatyti, pakeisti,
neseniai pastatyto filmo hero- j visuomenės mokslo mokytojui, j sia laimėjimų yra pasiekęs Bo atnaujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko
jus, ką tik išleistos knygos "For paliekama dėžė Life savers ir': vilas Tautvaišas i š Chicagos. namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums
Those Still at Sea" autorius, šil i n * ^ ^ ^ knyga, nes jis prieš j Jis laimėjo 7966, 1961, 1969, su patyrimu, už prieinamą kainą pa
t a i s žodžiais pasveikino mokyk istorijos pamokas mokinius ap- j 1971 metų p-bes. Dabar mūsų dės, skambinant po 6-tos v. vakaro
TELEFO V U 476-3950
lą baigusius, tikėdamas, kad j i e dalindavęs saldainiais, tikėda Į Povilas gali sutikti stiprų pasitlllllUItlMIlIlIftlIHIiHUIflIlIlHIIIIMIHIIItt
po ilgo ir sunkaus darbo neap-' m a a ^ ^ j ^ valgant geriau priešinimą Toronte i š P. Vaitovfls nei tėvų, nei mokytojų, į išsįiaflrys istoriniai faktai.
| mo buv. Kanados ir Ontario iiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiimiiiiiiiiiniiiiiii
juos sudėjusių tiek daug vilčių.
Didžiulį simbolinį mokyklos'. čempijono, Kazio Škėmos, Mich.,
Ragino nepamiršti tai, ką i s m o - ; r a k t a abiturientai iškilmingai & Detroito titulą laimėjo bei
R
perdavė Birutei šnipaitei, 8 kl.isachmatų meisterio V V. PalPliužkonytė S. Kudirkai įteikė atstovei.
čiausko, kuris dabar varžosi pa- Apdraustas perkraustymas
mokyklos laikraštėlį.
Toliau programai vadovavo šaulio korespondencinių šachįvairių atstumų
Abitune^tems mokyklos b a i - j R čegoa^
^ ^ j
pį^enyVru baigmėse (inJ i s^
jprno pažymėjimus Įteikė S. Ku- ^ A n d r i e j a U s p a r a p i ^ k u n i g a m 8 ^ ^ ^ ^ ^ * k o m a n d i n ė s e ) , T e i 376-1882 arba 376-5996
d^ka. Juos p ^ e t o o i r ^ g r a - ! u ž m o k y l d o s ^
Apgailesta-: l o š d a m a s J A V komandos sudė- iimiiiiiiiiuHiiiimiiimiiinHimmiiiiiiiiii
^f^
AZZJ%
yZZL t va * • * P° *""*» m e t ų s ė k m i n g ° tyje. Be to gerą staigmeną ga- iHiiiimiHiiiiiimmiiiummmiiiiiMiiimii
;
, vadovavimo i š mokyklos vedė• - U p»tdkti ir A u r t r m Ę T d ^
Uteratūros istorijos" sie a s m e - j ^ ^
^ pmxn!aKiA
Teresė
n y s : ateitininkų vardu Juozas Gečienė. Po 12 darbo metų mo viai. kurie mums mažiau žino
KILIMUS IR BALDUS
Kananavičius, skautų — Gedi kyklą apleidžia Darija Dragū- mi, tačiau buvo minimi Aust
Plauname ir vaškuojame
visu rusiu grindis.
minas Dragūnas, Phila. L B apy nienė, po 11 m. — Danutė Sur- ralijos L S 2 laimėtojų tarpe
(Baltutis,
Dambrauskas).
J.
BUBNYS
— TeL BE 7-5168
linkės — Juozas Lukas ir Piet.,

M

ov1 N G

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

VALOME

IIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIilIUllIlIlIlIlHIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIimnilIlIlIlIHIlIll
tautas Volertas. Ypatinga padė
visoms buvo įteiktos dovanelės.. l a i m ė j o yKigna
^
^ ^
^
ka buvo išreikšta T. Gečienei už
M. A. Š I M K U S
T. Gečienė tarė trumpą at- Tukmakovas po 10% i š 15,
NOTARY P U B U C
gražų jaunosios kartos auklėji
!
I> COM E TAX SERVICE
sisveikinimo
žodį
ir
įteikė
juosoiafson
10,
anglai
Milės
ir
mą bei mokymą. Raštu abitu
4259 So. Maplewood, tel. 254-745f
rientus sveikino Antanas Ma- tą Stasiui Rudžiui, naujam mo-i s t e e n ^ 9 y 2 ^
Taip pat daromi VERTIMAI.
Kazys Merkis
sionis, Rytinio pakraščio mokyk kyklos vedėjui. Ši juosta, kaip
» GIMINIV iškvietimai, pildomi
PILIETTBfiS PRAŠYMAI Ir
tradicija, vis perduodama nau
lų inspektorius.
.K to*de blankai
jam
mokyklos
vadovui
Kiekvienas abiturientas paPo trumpos pertraukos gražų i W'o vadovei jteikė puokšte gė tHIHIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIiniHIIIIIIIIIIIIIIIIII
koncertą atliko New Yorko jau lių ir padėkojo ansambliui už
IHIIIIllllllinilllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
SAVAITĖ FLORIDOJE
nimo ansamblis "Sutartinė" va- gražų koncertą, S. Kudirkai už
dov. Jūratės Veblaitytės-Lich atsilankymą ir visiems bet kuo
(Atkelta iš 2 psl.)
mokyklos Spalvotos ir Paprastos. Radijai
fieki. Pradžioje mišrus choras prisidėjusiems prie
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
ilgametį "Draugo" skaitytoją Ig- padainavo 5 mūsų kompozitorių baigimo iškilmių suruošimo
Pardavimas ir Taisymas
ną Slabsinską randu įsikūrusį j dainas. Toliau pasirodė mergai į Parengimą ruošiant daugiau
M I G L I N A S TV
gražiame nuosavame name prie Į dių choras. Pabaigai mišrus j *** sielos ir rūpesčio įdėjo R.
2S46
W. 6»tli S t , tel. 776-1486
vandenyno. Sode begurkšnojant choras vakaro dalyvius malo- j Oesonis ir T. Gečiauskienė, tai
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiHiiniimiiHnilii
saitus gėrimus, Ignas papasako- niai nuteikė penkiomis populia buvo gražiausios mokyklos paja, kad rytoj bus muz. P. Armo- riomis dainomis. Ypatingai gra baigtuvės.
10<^- — 20% — 30%
mok&rtte
Mokykla turi 10 skyrių, dar a i apdraad* nao
no vedamo choro repeticija, kad žiai
nuskambėjo
Vanagaičio
bUio
choras rengiasi ne tik Dainų šven "Kur giria žaliuoja" h- Nauje- želį ir lietuviškai nekalbanFRARK
ZAPOLIS
tei, bet taip pat ir Šeštadienio lio "Lietuva brangi". "Sutar tiem klasę. Mokinių skaičius au
ga:
1977
m.
turėjo
46,
o
šiais
koncertui. Susitariam, rytoj kar tinei dirigavo muzikė J. LichChlcaipo.
tu važiuosim i choro repeticiją field, o akompanavo Dalia Sa metais — 55. Tai nuopelnas
ir ten bus progos pamatyti Lie kaitė. Jaučiasi, kad choras at- tėvų ir buvusios mokyklos vedė
tuvių klubo namus ir daugiau eityje gali tapti stipriu dainos!jos ir tėvų komiteto,
iiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiii
žmonių. O Ignas pasididžiuoda vienetu. Malonų įspūdį darė ir Į LMKP Pbila. klubas pobūvio
SIUNTINIAI
I LIETUVA
mas pasakoja, kad jis dalyvavo gražus drabužiai: vyrai dėvėjo Į metu išplatino per 70 egz. ką
Ir kitus kraihis
pirmoje Dainų šventėje Kaune, juodus švarkus ir baltas kel-tiki s spaudos išėjusios knygos
ir Toronto šventėje gal bus vie nes, o mergaitės — ilgas bal-1 "For Those Still at Sea" s u Ši NTCDZTSSKAS. 4065 Areker Ave,
Ckieago, ni. 60632, tefef. 927-5680
tas suknias. Viso 24 asmenys. mo Kudirkos autografu.
nas iŠ retų veteranų.
B.
Vaikaitis
irauBiHiminitiiuiiiniHiiiiiuinfiiiiiiiiii!
VL Ramojus Po koncerto R. Cesonis ansam-

TELEVIZIJOS

CLASSIFIED
KKAL.

ES T A T E

K K A L

HELP WAVTED — VYRAI

K 8 T A T E

SAVININKAS PARDUODA
tvirtą 2-jų aukštu mūrinį namą.
86M1 and Kartot
Arti mokyklos, bažn. ir ligoninės. Brick 6 room (S bedrm.) home.
Priedu malas butas skiepe. 2 auto
Redwood fenced yard. Built - in
mūr. garažas. Skambint 778-4219 oven, range, dishvrasher. Finished
Bot Springs, A i t u n s , parduodamas basement, wet bar. 2 car brick gamūr. namas miesto rajone, a kamb. rage. CaU L.U 2-0251
(3 miegami), 2 vonios. Labai priva
tus. Prie krautuvių ir autobusų

Rimtas Namu
Pardavimas

501 —

GUIDE
CUSTODIAN
Excellent opportuaity for part time
omployment. M&ilmum 30 houra per
week. PrUoarlly evening hra. Cle&ntng and iw*<n»*<n«ng D e w financlal
organizatlon.
Apply In Person

Cnion Federal Savings & Loan
4647 W. Lincoln Highway,

Mattesan, DL — TeL 747-4100
5
kamb.,
3-jų
mie
OaL, Canada, Krautuvė —
An Eo.ua! Opportonity Empioyer
2 sklypai; 3 vasarnamiai — 3 skly gamą, 20 metą mūro namas ir gara
pai. Netoli ežero prie kelio. Geras žas. Arti Kooi Aid. Graži g-ve, geri Maintenance
kaimynai. $29,700.00.
investavimas.
PACKA.GING
Lietuvių mėgiamoj gamtoj, netoli
Informacijos erta apžiūrėjimas
MAINTENANCE
liepos 3 d. Tik susitarus skambi nuo Chicagos. prie ežero didelis na
mas ir 3 akrai žemes. Daug kitų prie
nant (312) 776-1025.
Immediate openlngs for PackaglBg
statą. Svarus oras, aplinka ir namas Line
Mecbaalca Three years expertinka
pastoviam
gyvenimui.
$45,000.
Ience easenUal on box filllng. ba«
2 botai • metų senumo. 2 po 5
filling
eąulpment and wrappers. ExModernui 15 metą mūro namas.
kamb. (3 mieg.). 51-ma už Kedzie..
cellent starting w&jrea and a toli
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui] rang-e of oompany benefita. CaM or
Tik $82,500.00.
ln peraon to: Mr. Weslnouye
Morkas. 2 butai Naujai atremon patalpos. Daug priedą. Marąuette Par apply
at 642-2700.
ke.
Aukšta
kokybė.
$50,000.00.
tuoti. Vieną tuoj galima užimti.
4 vienetų mūras ir garažas. Mar
Brighton Parke.
M. J. HOLLOVVAY
72-ra ir CampbelL UĄ aukšto nau ąuette Parke. Naujas gazu šildymas. 308 W. Ontario, Chicago, UI.
jesnis mūr. namas. 3 mieg. Įrengtas Našle atiduoda už $38,800.
Gražus platus sklypas ir garažas An Eąual Oportunlty Employer M/F
rūsys. Labai svarus. $65,000.00.
52-ra ir Rotherford. Liuksus 5 ^ Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui
kamb. (3 mieg.). 10 metų mūr.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiliiiiii
"rancu". $69,500.00.
ELECTRICAL DRAFTSMAU
19% akro žemes netoli Burlington,
Wis. Maudytis ir žuvauti labai arti.
TECHMJCIAH
2625 West 71 st Street
$25,000.00.
Make finished dectrical drawings
46 ir Kolto, 8 kamb. med. namas.
Tel.
737-7200
ar
737-8534
from
sketches or marked prints, inMaži taksai. Daug vietos. $36,500.00.
vorving
electro-mechanical and solid
65 ir Saeramento. 6 kamb. mūr. re
statė machine control systems. To
ŠIMAITIS
R E A L T Y zidencija. Pilnas valgomasis. 3 mieg. understand
these systems well «nmigh
2 maš. garažas. $45,000.
Insurance — Income Tax
to
occasionally
troubleshoot locaily
58 ir Massasoit. 2 ar 3 miegamų
or
make
tield
service
trips. Familiarity
mūro rezidencija Įrengtas rūsys. 2
with
3
pnases
systems
rectifiers and
2951 W. 63rd St., 436-7878 maš.
garažas. $54,500.
tęst
eąuipment
is
essentiai.
67 ir Kedzie. 4 miegamų mūrinis,
įrengtas rūsys. Centr. šaldymas. 2 RapidJy growing machine tool manufacturer. Excel!ent benefits. profit
MARQUETTE PARK
maš. garažas. $46,000.
sharing. Send resume and salary
46 ir Talman. 2-jų butų medinis. 3 history to:
25 metą 6 kamb. mūr. (GeorgUm).
Platus sklypas. Gazu šildymas su mieg. apačioj, 2 mieg. viršuj. Labai
cantr. vėsintuvu. Garažas. Prašo gerai išlaikytas. Tik $26,500.
C. B. Stroupe, Anoeat Inc.,
66 ir Rockwell 3-jų butų, 2 aukšt.
M M
M3S Delta Lane,
Geras investavimas. 3-jų aukštų mūras. Atskiros šilumos. 2 maš. ga
Eik Grove, Illinois 60067
mūr. Modernus ofisas (įstaigos nuo ražas, $45,000.
or Phone 766-0660
46 Ir Saeramento. Naujesnis 1%
mininkas sutinka pasirašyti sutartį)
For Application Form.
ir 2 butai — 6 ir 5 kamb. 2ema kaina. aukšto mūras. Tinka giminingom šei An Boliai Oportunlty Employer M/F
mom. 3 mieg. 1-me aukšte, 2 mieg.
lllllllllllllllllflllllllllllliilllillllllllllilllll
BUTŲ NUOMAVIMAS
2-rame. $69.900.
Namą plikimas — Pardavimas
64 ir Koman. 20 metų senumo. 2-jų
Valdymas
butų mūrinis. 5 ir 4 kamb. Platus lo
Draudimai — Income T a s
tas. $74,900.

Valdis Ręst Estate

Notariatas — Vertknai

BELL REALTY
i.
BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie A m — 778-2288

PARDUOT, NUOMOT AR
APDRAUST
jūsų nuosavybę, prašome kreiptis {

Budraitis Realfy Co.
IŠNUCMfOJAMA — FOR RENT
Išimom, miegamas kamb. vyrui
ar moteriai mažoj šeimoj. Galimybė
naudotis virtuve. Marąuette Parke.
Skambint 925-8781
IŠNUOMOJAMAS Brighton Parke
4 kambarių butas.
Skambinkite — 523-7153
P ARDA VI M L I
Parduodami liet. taut rūbai, skir
tingo dydžio. Skambinti vakarais
teL 776-6MI
DĖMESIO

VIZITINIŲ KORTELIŲ
REIKALU

TOOL
AKERS .

Jei galvojate

4243 W. 63rd Street
Tel. — 767-0600
NORI PIRKTI B A I D Ų
Ieškau pirkti s e m s medinius baldas
gamintus prieš 1930 m.: Komodas,
stalus, kedro skrynias, kėdes, t t.,
"OrientaJ" kilimą, už prieinamas
kainas. 312-891-3334

Class A - With Tool & Die Repair experience. Nite Shift — Top
Wages — CJompany Benefits whicb
include Family Hospital Plaa, 13
Paid Holidays, Paid Vacation.
Apply Sprmg Division

BORG VVARNER
Madison St. at 25th Ave.
Beiwood, Illinois
An

Eq.ua!

Opportunity

Employer

HALE AND FEMAZJS
HELP WA>TED — MOTERYS
EKVELOPE ADJUSTER
LO-SO
Reikalinga ateinanti moteris 3 ar
£xp. LO-SO Adjuster wanted for day
shift. Ezc. Salary & Benefits. Call 4 dienas savaitėje po 4 vai. namų
ruošai Brighton Parke. Skambint
Mr. Fredd.
LA M558
CONTINENTAL ENVELOPE CO.
1301 W. 35th SU Tel. 254-3900
HELP WANTED — MOTERYS

BBLLER-ORDER~
TYPIST

Vizitinių kortelių naudojimas yra
W 0 M E R Immediate opening for good typtst
gražus paprotys. Biznieriai jas pla WA N T E D
with 50 wpm accurate typing skills.
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo For light factory work.
Good , Congenial office in Lincoinwood near
mų atstovams turėti gražias vizi working conditions. Steady work.
public transportation. Salary comtines korteles.
Good salary. Many otber bene mensurate with ezperiėnce pius full
company benefits.
Kreipkitės į "Draugo" adminis fits. Apply to:
traciją visais panagiais reikalais.
CALLMYRNA
CERTltlY EHCIRAVIMG
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu.
1500 W. Monroe, Chicago
677-3000, Ext.344
Ask for Stefaade
Kn EoruaJ Oportunlty Employer M / F
iiiiHiiiitiiiiiifiiiii!iiiiiiiiifiiiiiiini:iinfii

H E L P

THE BALTIC NATIONS

AŠI

Prof. dr. BROMO S. KASLO
naujas anglų kalboje veikalas, ku
ri sudaro trys dalys. Pirmoji pa
teikia Baltijos Valstybių istorija
bei politine struktūrą, antroji —
saugumo siekius sritinėje mtegradjoje. trečioji — H D karo įta
kos analizę tautiniu b* tarptauti
nio požiūriu Veikalas graliai iš
leistas ir tinka bet kokia proga
smeriMefiams {telkti kaip dovaną
Kaina $12.00. 320 pusi. Užsakyt'
paitu

W A N T E D

— V Y B A I

NISTAI

DD2NTN£MS IR NAKTTNfiMS PAMAINOMS
NEMOKĖJIMAS ANGLIŠKAI JOKIA PROBLEMA
Mums reikalingi darbininkai prie Engine Lathe (Vertical and Hori
zontai), Boring Mill operatoriai su prityrimu visuose Job Shop dar
buose.
*

Puikus atlyginimas

* Premijiniai "bonus". Naktinei pamainai priedg 10% "Bonus"!
Jei idomaujates, prašome kreiptis į mūsų
MACHINE SHOP DIVISION. teL 5S6-0S00

DBACOAS, 4545 West 63rd Street
Cfcfcago, DL 60621

Illinois gyventojai prideda 60r
mokesčių b? persiuntimo išlaidom*
iiiimnHiimimimtmiminmiiitiMimM'

444 W. 38th Str^t, Chicago, Illinois

rautu irumom;s:;as EQUIPMERT COMFAMY
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Waahington, D . C
ATSTOVAS
ĮTEKI: PAŽYMĖJIMUS
UĮSTUVOS

Waahingtono Kristijono Do
nelaičio lituanistinę mokyklą
lankė 37 mokiniai Penkiems
baigUKJf-ms aštuonis skyrius ir
įžlaikhisiems atitinkamus eg
zaminus, buvo įteikti pažymė
jimai, būtent Linai Barzdukaitei, Rimui Iiogiui, Rimui Orentni Algiui Penkiūnui ir Adai
Vodopalaitei.
Mokyklos vedėja Virginija
Gureckienė, pasveikinusi bai
gusius abiturientus, koleges
mokytojas, su pasiaukojimu dir
busias mokykloje, mokinių tė
vus h- svečius, pakvietė Angelę
Baily pravesti oficialią progra
mos dalį. Neilgas, bet turinin
gas šiai progai pritaikytas kal
bas pasakė Lietuvos atstovas
dr. Stasys Bačkis, lietuvių LB
Wasbingtono apyl. pirmininkas
dr. Jonas Genys ir tėvų komite
to pirmininkė Elvyra Vodopalienė.
Dr. Bačkis drauge su mokyk
los vedėja Virginija Gureckie
nė įteikė pažymėjimus baigu
siems šią mokyklą. Taip pat
buvo įteiktas septynių skyrių
baigimo pažymėjimas ii Washingtono išvykstančiam And
riui Klemui. Po kuklią dovanė
lę ir po raudoną rožę buvo įteik
ta mokyklos mokytojoms: An
gelei Baily, Virginijai Gureckienei, Meilei Mickienei, Dainai
Penkiūnaitei ir Birutei Sturmer.
Nuotaikingas ir sąmoningas
kalbas pasakė baigiančiųjų var
du Ada Vodopalaitė ir Algis
Penkklnas, paskaitydamas bai
giančiųjų testamentą. Septin
tokams buvo įteiktas didžiulis
raktas, kuriuo, jie galės atsira
kinti sekančiais mokslo metais
aštuntojo skyriaus klasės duris.
Po gyvai pravestos oficialio
sios dalies buvo įdomi meninė
programa. Mokyklos chorelis,
vadovaujamas mokytojos Mei
lės Mickienės, padainavo Ridi
kėlis ir petruška, Ant kalno
gluosnis, Saulutė tekėjo.
Susirinkusius maloniai nuste
bino jaunieji talentai. Abitu
rientė Ada Vodopalaitė grakš
čiai atliko fortepionu Dorothy
Baynor Blake — Somersaults,
F. Chopin — Album leaf ir
Frederick Kulhau — Sonatina.
Praeitais metais baigęs šią mo
kyklą Vytis Grinius daugiau
negu savo amžiaus muzikiniu
subrendimu, nuotaikingai atliko
f ortepionu Scott Joplin — MeaP L B

SEIMAS

(Atkelta iš 3 psL)
"O, paklydėli, kur iki šiol bu
vai..."
Sėkmingam PLB seimui neuž
tenka vien tiktai darbotvarkėje
numatytus pranešimus išklausyti
arba nuomones išgirsti. Seimo
sėkmė reikalauja visų aitstovų i
seimo darbus aktyvaus įsijungi
mo. Reikia manyti, kad atstovai
rūpestingai Šiam seimui rengia
si.
Aišku, kad nuo seimo darbo
tvarkės priklausys seimo sklan
dumas, jo pasisekimas. $io seimo
darbotvarkė yra plati ir apima vi
sus gyvybinius lietuviškos veik
ios barus.
Darbotvarkėje trk gal perdaug
skirta laiko veiklos apžvalgom.
Aišku, jos būtinos. Bet jos juk
spausdinamos seimo darbų leidi
nyje, jau vien todėl jos pranešė
jų gaii būti iperduotos suglaustai.
Savaime suprantama, seimo ats
tovai tekstus turi gauti prieš sei
mo pradžią, kad galėtų j tekstu
tarini įsigilinti.
'Darbotvarkės pastaba, kad pa
ti darbotvarkė gali bū p keičia
ma, :«e rnui susirinkus, įpareigoja
seimo atstovus pagalvoti, kaip ją
perredaguoti, kad seimo darbai
gaktų baigtis liepus 3 dienos va
kare, bet kad viskas butų atlik
ta.

ple Leaf ir Frank Bjorn — metais daug jaunimo, kuris
Alley Cat
duos programėlę.
Tenka pasidžiaugti, kad net
PABAIGTUVES
ir mažieji klausytojai, sėdėdami
Gegužės pabaigoj lituanistinė
pirmose eilėse, su dėmesiu iš
mokykla
suruošė mokslo metų
klausė tiek oficialią, tiek ir me
ninę programą, gausiais ploji užbaigtuves su programėle,
mais įvertindami vyresniųjų šiais metais baigė mokyklą dvi
draugų pasirodymus. Susirin mokinės: Simutė Jonaitytė ir
kusieji svečiai, mokiniai, tėvai Teresė Treškaitė. Tėvų komite
ir seneliai, vaišindamiesi moki-: tas mokinius apdovanojo kny
nių motinų suneštais skanės-', gomis. 8 skyrių baigusios pa
tais, kavute, sunka, turėjo pro-i skaitė ištraukas iš mūsų rašy
tojų gyvenimo ir ką jie davė
gos jaukiai pabendrauti
Lituanistinės mokyklos ir savo atgimusiai tautai. Praėju
tėvų komiteto šiais mokslo me siais mokslo metais dirbo vedė
tais buvo suruošti keli parengi-! jas Pr. Turūta ir J. Puodžiū
mai, kurie vašingtoniečių ir apy nienė. Eitiems mokslo metams
išrinktas tėvų komitetas: pirm.
linkėse gyvenančių lietuvių su,
J. Treška, nariai Ona Treškiedideliu dėmesiu buvo sutikti ir
nė ir N. Baniukaitienė. Mokyk
įvertinti.
los vedėju sutiko būti tas pats.
Gražina Krivickieoė
Apylinkės v-bos pirm. St. Ast
ras pasidžiaugė atsiektais re
Omaha, Nebt.
zultatais, palinkėjo ir sekan
čiais metais susirinkti pasimo
OMAHOS LITUANISTINĖ
kyti savo tėvų kalbos.
MOKYKLA
Gegužes 20 d. Omahos šešta
dieninė lituanistinė mokykla bai
gė 77-78 mokslo metus. Mokyk
lą lankė 28 mokiniai, mokytoja
vo: R. Jaudegytė, Feliksas Pabilionis (nepriklausomos Lietuvos
pedagogas), D. Sulskienė, dr. M.
Trautrimas ir atsarginis mokyto
jas B. Šulskis. Be to, dar prave
dė keletą pamokų lietuviško me
no srityje: V. Gaidelis, V. Jaudegienė ir A. Totilas.
Mokslo metų užbaigimą pra
dėjo šios mokyklos vedėja D.
Sulskienė. Po mokyklos vedėjos
trumpo žodžio, vaikučiai pašoko
porą tautinių šokių, padainavo
keletą dainų, padeklamavo kele
tą eilei aščių. Programa buvo įdo
mi ir gerai paruošta, kas malo
niai kuteno mokytojų ir tėvų šir
dis.
Tėvų komiteto pirm. J. Smai
lys, jr., padėkojo visų tėvų vardu
mokytojams už jų darbą ir kant
rybę ir ta pačia proga mokytojai
buvo apdovanoti pavasario žie
dais. Omahos bendruomenės
pirm. K. Kartanieriė sveikino LB
apyl. vardu lituanistinę mokyk
lą ir įteikė 50 dol. auką, ramovėnų vardu kalbėjo ir paaukojo
50 dol. S. Radžiūnas. Buvo ir
pavienių asmenų aukojusių tam
reikalui. Po to, visi vaišinosi švie
timo komisijos paruoštais skanės
tais. Į švietimo komisiją įeina
LB atstovė R. Jaudegytė, mote
rų klubo atstovė L. Antanėlienė
mokyklos vedėja D. Sulskienė, ka
sininkė J. Drukteinienė ir tėvų
komitetas: J. Smailys, jr., Z. Lašaitis ir J. Lizdienė.
Gegužės 27 d. įvyko lituanis
tinės šeštadieninės mokyklos mo
kinių, mokytojų ir tėvų komiteto
gegužinė. Visi maloniai praleido
laiką gamtoje

Grand Rapids, Mich,

c
t

Hamilton, Ont,
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

tęsiama prie miesto rotušės. DRAUGAS, pirmadienis, 1978 m. birželio mėn. 19 d.
6
Pagrindiniu kalbėtoju buvo Ka
nados latvių s-gos pirmin. Kronbergs, kurio kalbos ištraukas
Iituanioos Futbolo Khibo -amžinam nariui —
patalpino vietos dienraštis "The
Spectator", kartu primindamas
šios liūdnos sukakties reikšmę
Pabaltijo tautoms. Nuo miesto
jo ŠEIMAI, GIMINĖMS ir ARTIMIESIEMS reiškia
rotušes apie 500 dalyvių pagrin- j
me užuojautą ir kartu liūdime.
dine Hamiltono gatve nužygia
vo prie paminklo žuvusiems už
Utnanioss Futbolo Klubas
Kanados laisvę kariams, kur
buvo uždėti vainikai.

Sibirinių trėmimų minėjimas
birželio 11 d. buvo pradėtas
AV parapijos šventovėje šv.
Mišiomis, kurias laikė ir pri
taikytą tai
dienai pamokslą
pasakė prel. J. Tadarauskas.
Mišios baigtos Libera ir Lietu
MIRTIS
vos himnu.
Birželio 11 d. Hamiltono Ge
Po pamaldų oficialioji dalis
kartu su estais ir latviais buvo neral ligoninėje mirė a. a. Emi
lis Beržaitis. Velionis paliko
jos grupė gavo pakvietimą ir į žmoną Eugeniją, šešis vaikus ir
kitą festivalį. Mums, lietuviam, Ivieną vaikaitį. Velionis dau
didelis džiaugsmas, kad mes tuĮ giausiai dirbo restoranuose. Mū
rime tokią vadovę ir taip gra sų užuojauta giminėms.
žiai susišokusį vienetą.
pr.

GRAŽI REPREZENTACIJA
Kaip kiekvienais metais, taip
ir šiais Grand Rapids miesto
vadovybės iniciatyva buvo su
rengtas festivalis, kuriame ga
lėjo pasirodyti ir etninės gruLietuvių grupei a .stovąvo
tautinių šokių grupė Gabija",
kuriai vadovauja Asta Baniony
tė-Conner, akordeonu grojo Be
nius Kušiikis. Buvo pašokta
jonkelis, kepurinė, vyrų mikita
ir landytinis. Tenka pastebėti,
kad šiais metais šokėjai pasiro
dė labai gerai Tai pirmasis mū
siškių toks gražus pasirodymas,
kad, kad po pirnurjų šokių jau
žiūrovų buvo entuziastingai
sutikti, kad nebaigus dar šokti
gausūs aplodismentai lydėjo
mūsų šokėjus, o pasibaigus ne
tiktai gausiai plojo, bet valiavi
mais palydėjo.
Prieš kiekvieną šokį pranešė
jos Marija Zygaitė-Atkins ir
Marija Sekėmaitė platokai šo
kius apibūdino. Kiekviena gru
pė galėjo dalyvauti tiktai vieną
kartą, bet mūsiškę pakvietė ki
ton estradon, kad pašoktų, padą
rė ypatingą išimtį, kaip šio fes
tivalio favoritams. Buvo iš
kviesta viena mergina, pasipuo
šusi tautiniais rūbais, ir pla
čiau apibūdinta mūsų apranga,
spalvų deriniai.
Po šios gražios reprezentaci-

Chicagos lietuviai inžinieriai ir architektai gi
liai užjaučia savo narį

Ini BRONIŲ NAINj ir jo šeimą
šiuo skaudžiu gyvenimo momentu, palydint savo
mamytę amžinam poilsiui.
Chicagos Skyriaus Valdyba ir nariai

EU D EI K IS

PARAMA P. L. DIENOMS
Pagal PLD raštą, kviečiantį
rinkti aukas joms padėti, buvo
sudaryta rinkėjų grupė, kuri
pasiteisino su kaupu. Rinko
stud. Liucija Treškaitė, Verutė
čiūtė ir Stasys Astras. Aukų
rinkimas baigtas ir jos išsiųsirPaovienė, Anelė Lukoševitos.

A. t A. STEPUI VAINIUI mirus,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M I D
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

A . t A . ONAI N A I N I E N E I
Lietuvoje mirus, jos sūnų mz. BRONIŲ NAINĮ ii
jo ARTIMUOSIUS nuoširdžiai užjaučiame.

4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

Danguolė ir Aleksas Vilkai

Mažeika & Evans
Mylimai motinai

Laidotuvių Direktoriai

A. + A.

6845 SOUTH WESTERN A VE.

ONAI NAINIENEI Lietuvoje mirus,
m:kslo draugui sūnui BRONIUI ii jo ŠEIMAI reiš
kiame giliausią užuojautą.

Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta

Stasė ir Petras Petrušaičiai

TeL 737-8600
Tel. 737-8601

A.fA.
STEPONAS VABSflS
Gyveno 7143 S. Talman Avenue, Chicago, niinois.
Mirė birželi© 15 d., 1978 m. 12:15 vai. ryto, sulaukęs 54 m.
amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 28 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Aldona Martin, žentas
Roger, anūkai: Roger, Jr., ir Dean, gyv. Pails Church, Virginia,
ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71
Street
Laidotuvės įvyks pirmad., birželio 19 d. iŠ koplyčios 9 vai. ryto
bus atlydėtas į 5vč. M. Marijos Giirimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedufingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų
bus nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

H

JONINES

jiiiiiiiiiumumiiMHfiimiMiiumniiimiii

LB apylinkės valdyba birže
lio 24 d. Baniukaičių ir Traš
kų pamiškėje rengia jonines.
Pradžia 5:30 v. v. Kadangi apy
linfeė gausi Jonais, rengėjai
kviečia ne tiktai juos, bet ir ki
tus lietuvius pabendrauti, pa
sivaišinti ir pasidžiaugti pava
sario atbundančioje gamtoje.
Ne tiktai pasisvečiuosime, bet
drauge prie laužo pamatysime
trumpas tradicines apeigas. Jau
nimas paskaitys apie joninių
reikšmę tautosakinėj lietuvių
papročių dvasioj. Tikimės šiais

DU DVASINIŲ BŪTYBIŲ
PASAULIAI

Nuliūdę: Duktė, žentas ir anūkai
Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus.
TeL 476-2345

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

J. Burkus

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS

Pavadinta pagal iv. Augustino
MUretfUmą: Du priešingu siekių
mtesttd, koriu "vieną sudaro gerieji
angelai ir Žmonės, o antrąji ne,
kurte yra blogi". Knyga parašyta
lengva stiliumi n* joje svarstome*
populiarios šių dienų žmonių, tau
tų ir dvasių problemos. 444 pusi.,
kaina su persiuntimu $8.90.
Užsakymus siusti: Draugas,
4616 W. 6Srd St, CMomgo, DL 60629
imiiifi

3307 SO. LITUANICA AVE.

TeL YArds 7-3401

STEPONAS C. LAGK (LACKAWICZ) ir SONOS
2314 W. 23rd PLACE
2424 W. 69th STREET
11029 Southwest Highway, Palos Hills, III.

Tel. Virginia 7-6672
TeL REpublic 7-1213
TeL 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS

••Mfin*

4348 SO. CALIFORNIA AVE.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenes pirmininkui
BRONIUI NAINIUI ir Seimai, motinai

A. + A. O N A I N A I N I E N E I
Lietuvoje mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą.
Antanina ir Petras Indreftai
Ona ir Antanas Juodvalkiai
Halina Ir Zigmas Moliejai

Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUANICA AVE.

Tel. YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Tel. YArd* 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1440 SO. SOth A ve., CICERO, ILL.

Tel. OLympic 2-1003

<
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DRAUGAS, pirmadienis, 1978 m. birželio mėn. 19 d.

CHICAGOJ K APYLINKEI

x Chicagos jungtinio jaunivose parapijose randa laiko
BALFO 5-TAJAME
mo choro, vykstančio j V-tąją
dirbti lietuviškoje šalpos or
SKYRIUJE
Dainų šventę, paskutinioji gene
ganizacijoje. Ypač gražiu pa
Batfo 5-tojo skyriaus susirin vyzdžiu yra kun. Antanas Za
ralinė repeticija įvyks birželio
kimas nors negausus atsilankiu karauskas, kuris labai ryškiai
21 d,, trečiadieni, 6:30 vai. vak.
siais, bet buvo darbingas ir parodo, kad gali būti geru savo
Jaunimo centre. Repeticijoje
ir sklandus.
5-tasis skyrius tautai lietuviu ir geru ameri
dalyvavimas būtinas.
yra
narių
skaičiumi
gausiausias kiečiu. Jis gimęs ir subrendęs
X Jonas ir Adelė Puleikiai,
skyrius visoje Balfo skyrių šei Chicagoje. Jį gerbia visi.
lemontiškiai, dažnai paremia
X Marijono vienuolijos Sv
moje. Suprantama, kad ir Šal
savo dienrašti- Ir dabar, siųsSkyriaus valdyba taip pat
Kazimiero provincijos kapitula. d a m į
n u m e r a t o s mokestį) at>
pos reikalingiems lėšų sutelki daug prisideda prie Balfo ap
trimetinis provincijos tarybos, ;
*^
^
^ ^ ^ ^
Q
me 5-sis skyrius pirmauja. Jo skrities rengiamos gegužinės
vienuolynų vyresniųjų ir jsrink-1
. ^ ^ aufe^
J j M
veiklos
teritorija — Marąuette darbu ir laimėjimams dovanų
tų delegatų susirinkimas prasi- taip pat didesnę auką.
Parko
lietuvių
kolonija.
rinkimu.
deda šiandien, birželio 19 d., ir ačiū.
Apie
skyriaus
veiklą
praneši
Vytautas Kregždys pranešė
x Bronislava Simukėnienė,
tesis iki birželio 23 d. Kapitulo
mą
padarė
pirmininkas
Juozas
apie
finansinę skyriaus padėtį.
je svarstomi įvairūs vienuolijos Grand Rapids, Mich., maloniu
Mackevičius.
Jis
konkrečiais
Kazimieras
Povilaitis perskaitė
reikalai, kurie buvo atlikti, at-, laiškeliu
,m padėkojo
.. "Draugui" už
duomenimis pateikė ką skyriaus kontrolės komisijos aktą. Kon
liktini darbai, nustatytų planų « * * informaciją, atnaujino preChica?os Aukšt lituanistikos mokyklos XXVII abiturientų laida išleistuvių dieną su mokytojais, tėvų valdyba nuveikė savo kadenci trolė rado vaidybos kasą gerai
įvykdymo galimumai, numaty-! ^umeratą ir atsmnte auką. LaN
tvarkomą.
. .
..
m
* * r . P - *ateto. jos laikotarpyje.
mas atemantiems
trejiems
me- bai aciu.
_. _ , __ .. . . , .. _ komiteto nariais ir mecenatais
Esminis
Balf
o
uždavinys
yra
, .
,
, 1 „.
x S t Balzeko lietuvių kultutams darbo planų ir kt. Kapitu. Valdybos ir kontrolės komisi
v. .
sutelkti lėšas, kad per Balfo
, .
. . , ,
ros muziejaus gegužinė
įvyks
jos
rinkimai praėjo sklandžiai.
lai vadovauja provmciolas kun. ,.
„_ į __ _r „ . *_: .
centrą būtų galima padėti į var
hepos 16 4 NeW Buffal
Kaip
svečias'
°
'
*
"
*
•
Atsisakinė
jimų nebuvo. Į val
H svečias
J. Dambrauskas. Kaip
gą patekusiam lietuviui Taigi
' x Petras Norkus, Newingyra šios provincijos atstovas
ir skyriaus esminiu uždaviniu dybą išrinkti: Juozas Mackevi
ton, C t , parėmė savo dienraš
generalinėje taryboje kun. Do
yra lėšų telkimas. J. Mackevi čius, Jonas Blažys, Kostas Rep
tį auka. Ačiū.
Jadvyga
Sasnauskienė,
siul
naldas Petraitis,
vyriausiojo
čius pranešė kaip lėšos telkia- šys,
Ji AI VALSTYBĖSE
° Hetavių. jaunimo atsto-j
BRITANIJOJ
x Juozas Siaurusaitis, Baltivienuolijos vadovo pavaduoto
vams suorganizuoti susitikimą
j mos. Rudenio vajaus metu apie Grožvyda Giedraitytė, Antanas
more, MD, prie prenumeratos
—
Škotijoj,
Beilsiu!!
lietuvių
Kareiva ir Vytautas Kregždys.
Hammondo
laikraštis
"The
^
_
reikalu
V y s k u p ų Konfe
jas ir Romos vienuolyno vyres
;„~«+,.4.,v v_x i• in A i„
'50 esmenų, vyrų ir moterų, lanmokesčio pridėjo didesnę auką.
institute
birželio
10
d.
buvo
pas-',
'
~
_.
,
/
,.
Times' birželio 8 d. laidoje is- ^ ^
teisingunysis.
XBrpts,u^xdo
^_ s - i_
^^
ko wMarąuette Parke ir toliau Į kontrolės komisiją išrinkti:
Dėkojame.
Čepaitis, Kinderis ir Povilai
spausdino informacinį straipsni j m Q fc t a i k o s ^ ^ ^
v a d o v u kutinis šeimyniškas vakaras se
X Vysk. V. Brizgys birželio
vakaruose ir pietuose gyvenan
x Domininkas Eitmanas, Chitis.
nojoje
salėje.
Naujoji
salė
jau
0
mėnesio sekmadieniais pasidali
čius lietuvius, rinkdami aukas.
*$*."į^CĮtan.
J- B. Hehir. Jaunimo są
cago, UI., atnaujindamas pre ^ ^ f * *
turi stogą ir langus. Rengiami Skyriaus valdyba nepamiršta ir
na religinėmis mintimis su New
primindamas
sovietinę
okupaci
jungos
valdyba
šiuo
klausimu
Susirinkusius sveikino centro
numeratą, atsiuntė didesnę au
vidus ir kiemas. Atrodo, kitas į priemiesčius gyventi išsikėlu
Yorko Laisvės radijo valandė
ją
ir
pirmuosius
didžiuosius
ruošia
atitinkamą
raštą
ir
atei
valdybos vardu Kostas Čepai
ką. Maloniai dėkojame.
pobūvis bus jau naujojoje sa sių.
lės klausytojais.
trėmimus. Taip pat straipsny tyje organizuos susitikimą.
Suradus
naują
adresą,
tis, namų savininkų draugijos
X Aukų atsiuntė: 5 doL — je primenama, kad Lietuvių
x Kun. Juozas Petraitis,
— Jonas Dunčia ir Linas Ko- lėje.
juos aplanko rinkėjai.
vardu Juozas Skeivys i r Chica
Avellanedos Aušros Vartų pa Bronius Kruopis; po 4 doL — Bendruomenės pirm. B. Gin- I jeHs Princeton universitete gavo — Oarfine gegužės 28 d. bu- Kun. Antanas Zakarauskas, gos apskrities valdybos pirm.
rapijos klebonas ir vienuolyno! J o n a s Banionis, Jonas Švedas; čauskas informuoja apie "Bai- i magistro laipsius birželio 6 d. vo bendros pamaldos už perse- šv. Mergelės Marijos Gimimo Valerijonas Šimkus. J i s sveiki
vyresnysis, ir Pijus Gudekvi- 2&> do1 - — R°*nas Malėla; p o l g ų j Birželį" — Terrfble June Jonas Dunčia palieka tame pa kiojamąją bažnyčią Rytų Euro- parapijos klebonas, kiekvienais nimo kalboje pasidžiaugęs Balčius, "Laiko" administratorius, | *> doleriu _ Sofija Maciukie- Į i r E a ^ chicagos Ind., lietuvių čiame universitete siekti dak poje. Dalyvavo lietuviai, lenkai, metais leidžia padaryti rinklia- fo skyriaus veikla priminė, kad
birželio 17 d. atskrido iš Argen nė, Angelė Jonynienė. Visiems rengiamą minėjimą toms skau- taro laipsnio chemijoje.
ukrainiečiai, ir škotai, iš viso vą Balfui prie bažnyčios, tam Šiais metais skyrių laukia ir
tinos į Chicagą dalyvauti Mari rėmėjams maloniai dėkojame.
džiosioms dienoms prisiminti.
— Juozo Kojelio, Santa Mo- apie 2,000 žmonių. Pamaldos ir paskirdamas vieną sekmadienį. specialus uždavinys, kuris įvyks
X Aukų "Draugui'' atsiun Straipsnis išspausdintas, kaip nica, Calif., ilgesnį laišką "lie- procesija buvo lauke — Carfino 5-tojo skyriaus valdyba šią rin spalio mėnesį Marąuette Parke.
jonų Šv. Kazimiero provincijos
tė šie skaitytojai: 4 dol. — My matyti iš turinio, pirmininko tuvių SS-ninkų" klausimu pa-į grotoje. Mišias laikė ir pa kliavą praveda. Ji labai vertin Tai Balf o seimas i r į seimo ren
kapituloje.
x A. a. Pranciška Klevickienė kolas Ančerys; 3 dol. — J. Ra B. Ginčausko pastangomis.
gimo darbus t e k s įsijungti ir
skelbė "Evening Outlook" dien- į mokslą pasakė kun. Werenfried ga ir sėkminga.
po sunkios ligos mirė birželio moška; po du dol. — J. Juš
— Birutė Zdanytė, Hartford, rastis birželio 6 d. Primines |van Straaten, Europoje plačiai
Kun. Ansas TraMs, lietuvių 5-tojo skyriaus darbuotojams.
17 d. Gary, Ind. Laidojama bir ka, Elena Pečiulienė, Aug. Ja Conn., JAV Liet. Jaunimo są "Holocaust"' filmą, kur "Litnua- [ žinomas, Church in Need" or- evangelikų liuteronų Tėviškės Susirinkimui pirmininkavo Jo
želio 19 d. 9:30 vai. iš Šv. Ka kutis, Anelė Šulaitienė, E. Pau jungos pirmininkė, gavo atsa nian SS" vaizduojami kaip žy ganizatorius. Jis faktais pa parapijos klebonas, taip pat nas Jasaitis, sekretoriavo Liu
zimiero liet. par. bažnyčios, l i  lius, G. Stekūnas. Visiems ma kymą iš Amerikos Katalikų dų žudikai, laiško autorius ra vaizdavo, kad komunistų tiks- vieną sekmadienį skiria Balfui cija Hofmanienė.
ko sūnūs Juozas ir Stasys ir loniai dėkojame.
vyskupų
konferencijos pirmi- šo: "Reikia apgailestauti, kadllas yra, visomis priemonėmis lėšoms telkti prie bažnyčios ir
Naujai
išrinktoji
skyriaus
duktė Sofija su šeimomis, dvi
ninko arkivyskupo John R. į į n o a u t o riai^iškreipė istoriją, naudojantis, sunaikinti tikėjimą. pats su taurininkais rinkliavą valdyba pasiskirstė pareigomis
seserys — J. Vingis, M 2yvatQuinn į savo laišką kurį ji bu- i m p m n i o t t a m i , kad
"lietuviai Jis ragino nebūti naiviais, nes praveda.
ir jau atliko vieną svarbų už
kauskas. brolis V. Margis su
vo parašiusi Amerikos vyskupų Į ^ dalyvavo nacių nusikalti rusų komunistų apgaulei nėra
Abiejų parapijų klebonai yra davinį — pravedė rinkliavą prie
šeimomis, pusbroliai kun. J.
konferencijos proga. "Mes ži muose. Iš tikro niekad nėra ribų. Jis perspėjo, kad krikš Balfo direktoriai ir centro val Svč. Mergelės Marijos Gimimo
Margis, MIC. ir br. T. Margis,
nome apie žmogaus teisių pažei buvę lietuviškų SS dalinių nei čionybei yra pavojus, nes tam dybos nariai Jie parodo, kad parapijos bažnyčios.
MIC.
dimus Sovietų Sąjungoje, ir prieš n Pasaulinį karą, nei po siosios jėgos stengiasi perimti be gausių rūpesčių ir darbų sa
J.
x švč. M. M. Gimimo para
laukiame sugestijų, kaip kon karo". Nurodęs, kad vokiškuo pasaulio valdymą į savo rankas.
OPEROS NEMOKAMAI
pijos vikaro kun. A. Puchenskrečiai mes Lietuvos žmonėms se daliniuose buvo lietuviškai Čia pat buvo paroda ir literatū
kio išleistuvės Įvyksta ateinantį
galėtume padėti", savo atsa kalbančių karių, ypač iš mobi ros apie persekiojamąjį tikėji
Penkiolika nemokamų baleto
sekmadienį parapijos salėje.
kyme rašo arkiv. Ouinn. Jis lizuotų repatriantų, Kojelis to mą ir žmogaus laisvę Rytų Eu
! h- operos spektaklių Chicagoje
x PatiksBnhnas. "Draugo" i nuo liepos 5 iki 14 d. bus duoliau rašo: "Tačiau pati Lietuva ropoje (buvo ir lietuvių kalba).
buvo vienintelė valstybė nacių Ukrainiečiai tą dieną šventino
birželio 17 d. laidos 5 psL Rožės d a m a n e m o k a m a i . Tuo pasirūokupuotoje Europos dalyje, ku savo pastatytąjį paminklą perMainelytės
Jasinskienės j p i n o c h i c a g o s Human Services
straipsnis-recenzija turėjo eiti! departamentas.
Norima pari sėkmingai pasipriešino SS sekiojamajai bažnyčiai Ukraino
su titulu "lietuviai Floridoje" traukti jaunimą ir jų šeimas
dalinių organizavimui. Del to je, lietuvių koplytėlė Aušros
ir St._Petersburg (ne: Pitts- domėtis šiuo scenos menu. B.
pasipriešinimo naciai uždarė Vartų Marijos Carfino grotoje,
burgh). Už klaidą autorę ir S t Britteno opera " l i t t l e sweep"
aukštąsias lietuvių monyklas, pastatyta prel. J. Gutausko, šia
Petersburgo lietuvių koloniją bus rodoma 5 kartus.
areštavo daugelį lietuvi ų inte» proga buvo naujai perdažyta.
atsiprašome.
lektualų. jaunimo vadų, kunigų Si diena padarė gražų įspūdį ir
NORI 53 MJL. DOL.
ir politikų ir išsiuntė į nacių pažadino pasiryžti kovoti už
x Australijos neturtams dar
koncentracijos stovyklas, kur persekiojamąjį tikėjimą Ir žmo
Labdaros rinkliava, pavadin
trūksta nakvynių. Jie atvyksta
didelė jų dalis žuvo". "NBC gaus laisvę. Didelė pagarba ir
į Chicagą liepos 22 d. Jų są- t a Mercy Crusade, jungianti viturėtų patikrinti faktas ir pa padėka Carfino klebonui kna,
rašus turi ir nakvynes tvarko į sas pagrindines šalpos organizataisyti nepagrįstas insinuacijas J. Mullen, geram lietuvių prieV y t Miceika, telef. 598-0111. j cijas Chicagoje, savo 1978 m.
prieš lietuvių tautą", savo laft- teliui, kuris organizavo šią die
x Latvių žurnalas "Cikagas j ^ U ^ . t į k i m o , J*;*11** n o r i 8 ° "
ną. Jis apgailestavo, kad mūsų
ką
baigia J. Kojelis.
Zinas" savo birželio-liepos nu rinkti 53 mil. doL
prel. J. Gutauskas dėl ligos ne S- m. gegužės 24 d. Balfo ištaigos patalpose įvyko spaudos konferencija
mery plačiau aprašo lietuvių - susitikimas su Aleksandru Skopu, neseniai atvykusiu ii okupuotos
NAUJOJ ESTRADOJ
AUSTRALIJOJE
galėjo dalyvauti
latvių studentų Chicagoje su
Lietuvos pas savo šeimą Ciceroje. Iš k. j d.: Aleksandras Skopas, Balfo
Grant Parko koncertai
— DT. Jonas Kuncė atidarė
ruoštas bendras paskaitas ir
P1^'
— Prel. J. Gutauskas buvo cv vicepirm. kun. Ansas Trakis, sekr. Algirdas Pužauskas, pirm. Marija
Nuotr. V. Noreikos
savo kabinetą Melbourne.
pobuvį
I dės birželio 24 d. naujoj estrarimčiau susirgęs. Dabar jau na Rudienė
do
rie
— Melbourne pavergtųjų tau muose ir stiprėja.
x Janina Pranmskas, Chica-! J — P
Jackson Blvd. ir
sveikino mokytojas Hermanas
tų
darbuotojai gegužės 27 die
VOKIETIJOJE
go, BĮ., atnaujindama prenume I Columbua Dr. Tą dieną ir bir— Manchesteryje birželio 17
Septynius, gražiai nušvietęs ve
ną Kew miesto salėje suruošė
ratą įteikė 7 dolerių auką. Dė želio 25 d. bus Štrauso operetė
— Mikas Kavolis, vyresnysis lionio sunkų gyvenimo kelią.
d.
rengiamas
išvežtųjų
minėji
iškilmingą balių, kuriame, be
"Fledermaus".
kojame.
Irena Marozaitė. baigusi socialinės kitų aukštų svečių dalyvavo mas. Iš Mostono kapinių bus mokytojas — pensininkas, gy Liko žmona Anca. gim. Keraiveiklos mokslus bakalaurės laips
venąs Bruckkoebel, prie Ha- tytė ir 4 vaikai.
ARKIVYSKUPIJA —
x PLB valdyba primena vi
(Pr. Sk.).
niu Manitobos universitete Winni- Viktorijos valstijos gubernato einama prie lietuvių paminkli nau, pasimirė. Buvo gimęs 1903
MOKYKLOMS
siems seimo atstovams, kad ji
nio
kryžiaus
ir
ten
visų
Manpege. Ji yra Vinco ir Monikos Ma- rius Henry Winnecke. Daly
m, Klaipėdos apskrityje. Poka
nėra įsipareigojusi kiekvienam
Chicagos arkivyskupija per rozų duktė, aktyviai dalyvaujanti vavo 250 žmonių, jų tarpe 40 chesterio liet organizacijų ir
parūpinti bilietus į bent kokį paskutinių metų palaikyti kata lietuviškoje veikloje. Dvidešimtoje lietuvių. Baliaus metu aptarti visuomenės vardu bus padėtas rio metais, 13 metų išbuvęs Siparengimą Pasaulio Lietuvių likų mokyklas yra išleidusi 36 Kanados lietuvių dienoje ir Folklo- ir kovos dėl pavergtųjų tautų bendras vaknkas ir k a f c a m o s ; ^ f^ 0 l e W i m ą ^ ^ ! V a " Advokatas JONAS G1BAIT1S
ramoje 1974 m. buvo išrinkta iški
Dienų šventėje. Visais reikalais m i l dol. Vien 1977-1978 m. liąja
€247 So. Kedzie Avenue
maldos. Po minėjimo visi vyk karų Vokietiją, kur vertėsi mo
laisvės reikalai.
lietuvaite
kytojo
darbu,
ligi
išeinant
pen
kreiptis į PLB seimui rengti ko miesto mokykloms, kurias lan
sta
į
M.
L
S.
klubą,
kur
minė
— Geekmgo lietuviai lietuvių
TeL — 776-3599
miteto pirm. Dr. J. Songailą, ko kitų rasių ir kitų tikybų
sijon. Laidojimo apeigose da
trėmimus į Sibirą paminės bir jimas bus tęsiamas.
KONCERTAI PARKUOSE
Chicago. riinois 60929
— Manchesteryje išvežtųjų lyvavo daugiau kaip 100 velio
teL 416-239-1047.
(pr.) j auklėtinių dalis, arkivyskupija
želio 18 dieną. Bus pamaldos,
Liepos mėnesį vyks koncertai j akademinė ir koncertinė minėji- minėjimas įvyks birželio 17 d. nio bičiulių. Prie karsto pasa Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
X Kelionė laivu — šokiai ir įmokėjo 4,000,000 dol.
kyta atsisveikinimo kalbų. Ypač
įvairiuose parkuose. Bus gro-1 mo dalys.
Šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d.
į banketą bilietai išparduoti.
JAUNIŲ BEISBOLAS
ARCOTMM
—
Juozas
Paikas,
LB
Hobar
jama
lengva
klasikinė
muzika.
jautriai
su
savo
draugu
atsi
Dar galima gauti į Susipažini
— "Birutės* draugija, gavusi
Jaunių beisbolo komandos Marąuette Parke toks koncer te pirmininkas, kartu su savo
mo vakarą. Sporto ir Dainų
laišką
iš Amerikos Liet. K a t £liiiiiiiiiiiiiiniiiimiiiiiiiiiiii!iHiiiiiiraifiiiiinHniiiiiiiiiiimffiiimmiiniiiiiiiiiiiii«g
dabar
s»"Hrt>mos
Chicagos
par
žmona išvyko ilgesnei kelionei
tas bus liepos 12 d.
švente. Bilietai gaunami VazMoterų
sąjungos centro valdy
į Europos kraštus.
nrthj parduotuvėje, teL 471-1424. kų vasarinėje programoje. Pri
DARŽELIŲ
KONKURSAS
imama nuo 12 iki 17 m. am
— Vyt P. Nerverauskas ir bos su kvietimu melstis, kad
(sk.).
žiaus.
Mero Bilandic Chicagai pa Joana Staugsite Adelaidės uni arkiv. Jurgis Matulaitis grei 1
JONAS NARBLTAS
x American Travel Service
gražinti komisija paskelbė dar versiteto
suruoštų
iškilmių čiau būtų paskelbtas palaimin
NORI DARBŲ
Pirmoji dalis (1919—1936). Autoriaus leidinys 1978 =
Bureau praneša, kad yra gauta
želių konkursą, į kurį galima metu gavo mokslinius laipsnius. tuoju, balandžio 23 d. įsijungė I
papildoma vienos savaitės eks
Apie 50 Lawndale miesto da registruotis iki liepos 1 dL
Abudu veiklus
lietuviškame į bendrą maldos dieną. Užprašė i m., 432 pusL Kaina su persiuntimu 9,50 doL Leidinyje su- —
šv. Mišias Aušros Vartų par. "i telkta įdomios Lietuvos sportinį gyvenimą liečiančios mekursija į Lietuvą rugsėjo 18 d. lies jaunuolių birželio 15 d. žydarbe.
JAUNIMO GOLFAS
Prašome skubiai registruotis,' giavo į Chicagos miesto rotušę.
— Arimas Jakubauskas, ga- bažnyčioje ir kvietė visus lietu ; džiagos ir daugybė nuotraukų.
nes vietų skaičius ribotas. Kai- Į šaukdami "Mes norime darbų". ChicagOB parkų golfo laukuo-1 bus lietuvis jaunuolis, baigė vius tą dieną jaungtis bendro
Usakymus siusti:
na $1030.00. American Travel Chicagos miestas yra jaunimui se bus pravedamas jaunesnių | elektroninės inžinerijos studijas je maldoje. Tai yra nuoširdus
"Drangas", 4546 W. 63rd S t , Chicago, OL 60929.
Service Bureau, 9727 S. We«- pasirūpinęs 40,000 tarnybų. Iš kaip 17 m. amžiaus golfo tur-1 ir
laipsnį.
j atsakymas iniciatorėms ir« kartu
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tan Ave, CMcago. HL 60643. jų Lawndale apylinkė gavo į nyrąs Marąuette Parke, liepos veiklus lietuviškose ©rganizad-, bendras visų lietimų troškimas j =
jose,
sporte,
skautuose.
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—
greičiau
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savo
šventąjį,
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T * 238-6787.
(sk.) Į 3,271.
17 ir 18 d.
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