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YANCE APIE SANTYKIUS
SU MASKVA

Kunigų kankinių sąrašas

Washing*onas. — Valstybės
sekretorius Cyrus Vance, liudy
damas Atstovų rūmų Tarptauti
nių santykių komitete, sakė, kad
karinė pagalba Afrikos tautoms
bus duodama tik ypatingais at
vejais, bus daroma labai apgal
votai.
Apklausinėjimai buvo daromi,
kai komiteto nariams pasidairė
neaiški Carterio politika, ypač
padidėjus susikirtimams su Mask
va dėl jos afrikinės politikos.
Vance dar pridėjo, kad Amerika
ir toliau kreips dėmesį į visus so-

KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJOS VYSKUPAI, KUNIGAI
NUŽUDYTI, IŠTREMTI ARBA KENTĖJC KALĖJIMUOSE
IR SIBIRE
8
I. 1941 rusų kareivių nukan
kinti kunigai:
1. Kun. Andrius Juknevičius,
Merkinės dekanas — išvestas iš
namų ir laukuose nušautas.
2. Kun. Matas Lajauskas, Mo
lėtų dekanas —išvestas iš na
mų, užmuštas ir paslėptas.
3. Kun. Jonas Daugėla, Stirnių
klebonas —! išvestas iš namų ir
prie ežero nušautas.
4. Kun. Jonas Tutinas, Palo
menės klebonas — šventoriuje
durtuvais subadytas, ištrauktos
žarnos. Kareiviams nuėjus, kan
kinys mirė.
5. Kun. Valentinas Balčius,
Pusnės klebonas — išvestas su
Kroliu iš namų ir sušaudytas.

4. Kun. Zenonas Baužys, Ker
navės klebonas —gavęs 4 me
tus.
5. Kun. Vladas Mironas — bu
vęs Ministras Pirmininkas, miręs
Vladimiro kalėjime 1952 (už
muštas) .
6. Kun. Juozapas Gustas, sa
lezietis, buvęs Saldutiškio klebo
nas — grįžęs iŠ lagerio 1956 ir
vėl savo noru išvykęs pastoraci
niam darbui į Krasnojarsko sritį.
Ten ir miręs (kalbama, kad bu
vo nunuodytas) 1958.111.13.
7. Kun. Adolfas Stasevičius,
Krivonių klebonas — gavęs 10
metų, miręs 1949 lapkričio mėn.
Vilniuje.
8. Kun. Juozapas Rakickas,
MIC —miręs 1946 Intoje.
IH. Kunigai, grįžę S lagerių su
palaužta sveikata ir jau mirę:

II. Kunigai, mirę rusų kalėji
1. Arkivyskupas Teofilius Ma
muose.
tulionis — tris kartus kalėjęs bol
1. Kun. Petras Liutkus •«- ga ševiku lageriuose. Paskutinį kar
vęs 25 m., mirė Vorkutoje 1946. tą buvo gavęs 7 metus. Grįžo iš
2. Kun. Steponas Rudžkmis, Mordovijos 1956.V.6. ir buvo iš
Gegužinės klebonas —gavęs 25 tremtas į Šeduvą, kur mirė 1962.
VCTI.20.
m., mirė Vorkutoje.
2. Brel. Bernardas Sužiedėlis,
3. Kun Donatas Linartas —
Vyskupijos valdytojas — gavęs
gavės 10 m., žuvęs 1947.
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10 metų, grįžęs invalidu 1955
miręs 1967.
3. Kan. Matas Cijūnaitis, Žas
lių dekanas —grįžo iš lagerio
1949 metais ir valdė vyskupiją
iki mirties 1955.
4. Kun. Zigmas Nedunskas,
Nedzingės klebonas — gavęs 10
metų, 1956-58 apaštalavęs Kras
nojarsko krašte.
5. Kun. Pranas CibulskiSi Kali
vių klebonas — gavęs 25 m.,
grįžęs iš lagerio 1956.
6. Kun. Kazimieras Liesevičius,
— gavęs 10 m. grįžęs 1955.
7. Kun. Jonas Mikučionis —
grįžęs 1955.
8. Kun. Vaitiekus Želnia, Ne
munaičio klebonas - gavęs 10
m., grįžęs 1956.
9. Kun. Juozapas Stasiūnas,
Ryliškių klebonas — gavęs 10
m., grižęs 1955.
10. Kun. Petras Jakulevičius —
teistas du karus, antrą kartą ga
vęs 25 m., grįžęs tik 1969.
11. Kun. Antanas Mažeika, Jo-I
niškio klebonas — grįžęs 1957.
12. Kun. Stasys Čelkus, Skudu
tiškio klebonas — gavęs 10 m.,
grpęs 1956.
Cfttrx d»uetao>

Zaire reikia refornuj

Sutrukdė rusui
pabėgti
Berlynas. — Keturi asmenys
buvo sužeisti, kai rusas kareivis
pradėjo šaudyti į Rytų Vokieti
jos pasienio sargybinius. Atrodo,
kad vienas ar du rusai norėjo
pabėgti į Vakarų Berlyną, ir po
licininkai užblokavo kelią. R. Vo
kietijos žinių agentūra vėliau pa
aiškino, kad "susijaudinęs" dėl
akcidento kareivis nežinojo ką
daryti ir pradėjo šaudyti.

Mėto ežeras Punsko - Suvalkų apylinkėse

KINIJA R. EUROPAI PADĖS IŠSIVADUOTI
Viceministerio Tu Čen antisovietinis pareiškimas

SOS! SOS!

vietų daromus žmogaus teisių pa
žeidimus, bet to, ką Maskva va
dina šaltuoju karu, Carterio po
litika vengs.
Vance komiteto neįtikino, kad
Carteris nori kooperavimo su so
vietais.

Sovietai štato
naują bombonešį
Washingtonas. — Gynybos
žvalgybos žiniomis, sovietai sta
to bombonešį, panašų į ameri
kietišką B-l, kurio produkciją
Carterio administracija sulaikė.
Sovietų bombonešis bus baigtas
kito dešimtmečio pradžioje.

18 mėnesių nelaisvėje
Roma. — Po 18 mėnesių ne
laisvės grobikai, gavę 5.55 mil.
dolerių, paleido turtingo pramo
nininko NOTOS sūnų. Didesnę pu
sę nelaisvės jts buvo laikomas su
rakintas.

Savo prezidentą
pavadino diktatorium
Kairas. —Egiptas atšaukė sa
vo ambasadorių Portugalijai gen.
Sada Shazli ir žada jį teisti u i
pareiškimą, kad prezidentas Sadatas yra diktatorius.

Kinijos ir Vietnamo santykiai niją, o Jugoslavija seniau iŠ tos
Platino Chartijos
blogėja. Birželio 17 "sveikatos orbitos pasitraukė.
sumetimais" Pekinas atšaukė sa
plakatus
vo ambasadorių. Vietnamas pa Kinijos karinė delegacija lan
Praha. —Vokiečių spauda pra
siskundė, kad Kinija suspendavo kysis Britanijoj, susipažins su nau
ekonominės pagalbos 72 projek jausių ginklų vartojimu ir suin neša, jog 48 metų čekas darbi
tus, atsisako padėti atsistatyti iš teresuota ką nors iš jų pirkti. ninkas Miroslav Cemy buvo ap
karo griuvėsių. Pinigai, numaty Iš Prancūzijos fau užpirko prieš kaltintas bendradarbiavimu su
ti Vietnamui, dabar reikalingi tankinių ginklų. Tuo kinai kaip 1977 metų Chartijos sąjūdžiu k
šelpti pabėgėliams iš to paties tik labiausiai nori, kai sovietų nuteistas kalėjimu, kad Liberec
Vietnamo, o jų jau yra daugiau strategijoj numatyta prieš Kiniją mieste platino Chartijos plaka
"blitzkrieg" tankų invazija.
tus. Spauda cituoja šį plakatuose
negu 130,000.
Pačia drąsiausia ir atviriausią
Remia kinai ir sovietų draugų atspausdintą sakini: "Chartijos
antisovietine demonstracija lai priešus, tokius kaip Kambodiją. idėjom pritaria milijonai žmo
komas Yu Cen pareiškimas ir pa Pats Hua buvo šeimininku iš nių B Chartijos liaudis sužino
žadas padėti Rytų Europai nukilmingam
bankete, lankantis jo, kaip laisvi žmonės yra paver
sikratyti sovietų jungo. Iš dalies Kambodijos vicepremjerui Ieng čiami vergais*'.
į savo pusę jau patraukė Rumu Sary.
Nežiūrint saugumo represinių
priemonių, Chartijos skelbiami
dokumentai apie žmogaus teisių
pažeidimus, yra slaptai platina
LRK Susivienijimo mi
Kinija uždare
visoje Čekoslovakijoje. Spauda
pažymi,
jog ypač jaunimą patrau
Azijoje kinai susirūpino sulai Vietnamo konsulatus
seimas
kia Chartijos skelbiami laisvės
kyti sovietų ekspansiją, pvz., su
idealai.
sirūpino įvykiais Afganistane.
Wilkes-Barre, Pa. — Lietuvių
Pekinas. — Kinija liepė Viet
Plečia ryšius su neutraliais kraš
Wasningtonas. — Amerika
tais. Vicepremjeras Keng Piao vi namui uždaryti tris savo konsu Romos Kataliku Susivienijimo 67 įspėjo Sovietų Sąjungą susilaiky
zitavo Pakistaną ir atidarė naują latus pietinėj Kinijoj. Uždaromi -tasis seimas vyksta Pocoma Lake, ti nuo statymo satelito kitiems
plentą tarp abiejų šalių. Užsie konsulatai Kantone, Kunminge netoli Wilkes-Barre. Dalyvauja satelitams naikinti, nes tada tą
nio reikalų min. Huang Hua ir Nankinge. Apie ambasadą Pe 97 delegatai. Seimui pirminin
kauja Frank J. Katilius, vicepir patį ir dar geresnį gamins ir
lankėsi Irane. Pietryčių Aziją lan kine nieko nesakoma.
Amerika. Sovietai iki šiol jau iš
kė pirmasis vicepremjeras Teng
Kitomis žiniomis, Vietnamas mininku yra stud. Saulius Kup
bandė tokius satelitus penkis kar
rys
iš
Cicero,
111.
,
sekretoriais
re
Hsiao-ping ir pasmerkė sovietus, Kinijai liepė per tris mėnesius
tus:
siekiančius apsupti Kiniją, į savo atsiimti tuos kinus, kurie nori daktorius M. Zuįus ir L. Donarevič. Seimas pradėtas pamaldo
pusę palenkusius Vietnamą.
Beirutas. — Jungtinių Tautų
palikti Vietnamą.
mis M Trejybės bažnyčioje, ku taikos daliniams Libane nesiseka
rios klebonu yra Susivienijkno susitarti su krikšfionimis libaniedvasios vadas kun. J. Bartusevi
čiaas. Izraelis, birželio 13 pasi
. f#*f '-čius.
traukęs iš pietinio Libano, pos
tus perleido krikščionims, paliko
jiems ir ginklus. Dabar tų postų
Kurdu
neramumai
'&mtjF\
••M-.;!,-J"';.' *>-•* ;
JT kariuomenei jie nenori per
5*1
t
persimetė į Turkiją leisti.
Hong Kongas. — Kinija dip
lomatinę ofenzyvą prieš sovietus
tęsia, Tašo "Monitor" korespon
dentas Frederic Moritz. Europoje
nori gerų santykių ir su komu
nistiniais, ir nekomunistiniais
kraštais. Pvz. Ispanijos karalius
Juan Carlos yra primasis Euro
pos monarchas, vizituojąs Kiniją.
Romoje lankėsi užsienio Teikalų
viceministeris Yu Cen ir pareiškė,
kad Kinija padės Rytų Europos
šalims atgauti nuo Sovietų Są
jungos pilną nepriklausomybę.
Su Japonija susitarė atnaujinti
pasitarimus taikos ir draugišku
mo rutarčiai pasirašyti. Pasitari
mai bus (pradėti kitą mėnesį. Bu
vo nutrūkę s kai Kinija įsakmiai
panoro į sutartį įrašyti ir "antihegemonijos" klausimą, nu
kreiptą prieš sovietus,

VVashingtonas. — Amerika ir
kitos Vakaru šalys Zairą ragi
na pravesti reformas ir daugiau
susirūpinti žmogaus teisių klau
simais, jei nori daugiau gauti
Juk įteikia surasti kokią nors kaltę ir nekaltajam ekonominės pagalbos. Preziden
tas Mobutu spaudžiamas rasti
Spalio 10 Vilniaus Saugumo kalbą su opozicija ir jieškoti mok-te apklausinėjo minėtos grupės dus vivendi su kaimynine Ango
Tardymai
narį kun. K. Garucką. Pokalbis la.
1977 spalio 18 pas O. Lukaus- truko 7 vakmdas.
kaitę-Poškienę, gyv. Šiauliuose,
Ryšium su areštuoto 1977.IV.
Naftos kainos
Kleinerio gatvėje Nr. 32-37, atvy 20 kauniečio B. Gajausko by
ko Vilniaus Saugumo k-to tardy la VS k-te buvo apklausinėta
užsaldomos
tojas kap. Daugalas ir, parodęs daug asmenų. Artėjant pareng
savo tarnybinį pažymėjimą, nu tinio tardymo pabaigai, 1977JOI.
sivežė ją į Šiaulių Saugumo sky 13 į Kauno VS k^to skyrių buvo Geneva. — OPEC valstybės
rių apklausinėjimui kaip liudi iškviesta B. Gajausko sužadėtinė sutarė iki metų galo naftos kai
ninkę Viktoro Petkaus byloje. Ap Irena Dumbrytė. Ji buvo klausi nas užšaldyti. Po to vėl svarstys.
klausinėjimas lietė Lietuvos vi nėjama apie B. Gajausko pažįs
suomeninės grupės Helsinkio nu tamus ir kitus bylą liečiančius Beginąs parlamente
tarimams įgyvendinti remti įkū klausimus.
laimėjo
rimą, susitikimus su grupės na
Ta pačią dieną buvo kviečia
riais, pažintis su maskviečiais ma į saugumą ir B. Gajausko
Ginsburgu rr Orlovu, su latviais motina — Adelė Kilčiauskienė.
Jeruzalė. — Izraelio vyriausy
be* lietuviais B. Gajausku h* J. Kadangi ji serga ir iš namų iš bė parlamente savo okupuotų že
Volungevičium, o taip pat ir jos eiti negali, pas ją prisistatė tar mių politikai gavo pritarimą. Bal
pažiūrų išryškinimą.
dytojas atsigabenadamas "na vsia- suojant Begino planas buvo pri
imtas 59:37 balsais. 10 koalici
Atsakė, kad, išskyrus grupės kij slučaj" su savimi ir gydyto
ją. Per visa tardymą gydytoja sė jos narių susilaikė. Jie nori ge
narius, kitų minėtųjų asmenų ne
dėjo kitame kambaryje pasiruo riau atsižadėti okupuotų žemių,
pažįsta, su Maskva kontaktų ne
šusi suteikti sergančiai, išgąsdin bet gyventi taikoje.
turi, jos veikla apsiribojo grupės
tai senutei pagalbą. A. Kilčiaus
Opozicinė darbo partija kalti
dokumentų pasirašymu. Parody kienė buvo kvočiama dėl sūnaus
na vyriausybę, kad Begino pla
tus jai dokumentus tikrai buvo santykių su pažįstamais. Tarp kit
nas reiškia Vakarinio kranto ir
pasirašiusi, nors jai buvo saugu ko, tardytojas barėsi, kam ji pa
Gazos ruožo aneksiją.
mo pateikti dokumentų nuora sirašiusi kartu su kitais protestą
šai be parašų. Principe su tų do dėl jos sūnaus ir vilniečio V.
liais" pateko į "Kronikas" me
kumentų turimu sutinka ir savo Petkaus areštą
WgįH
H
• dįm
*
džiaga apie jos ankstyvesnį tar
parašus žodžiu ir raštu patvir
tina.
Gruodžio 22 į Šiaulių VS k-to dymą Vilniuje ryšium su B. Ga
O. Lukauskaitė-Poškienė pra skyrių buvo iškviesta šiaulietė jausko byla.
šė paleisti V. Petkų, sakydama, Petkevičienė Jadvyga. Tardė ją
Tokiu būdu saugumas stengia
kad nėra logikos tame, kad T. saugumietis iš Vilniaus VS k-to si sumedžioti bent kokius įkal
v,
* * & & % . * ; :
Venclovą jau po minėtos grupės — Pilelis. Kalba ėjo apie B. Ga čius, kurių jam taip trūksta, tau
•y>
7 t
paskelbimo išleido į užsienį, kur jausko bylą. Tardytojas domėjosi, raus lietuvio — kauniečio B. Ga
10
4
^ ^
jis pilnai atliko grupės jam pa kam B. Gajauskas yra davęs pi jausko byloje, kurio vienintelė
:k
~&*
vestą misiją, o V. Petkų už tos nigų iš SolŽenicino fondo. Taip "kaltė", kad jis, 25 m kankin
' *
*
.
pačios grupės veiklą laiko suim pat teiravosi, ką ji pažįstanti iš tas Gulago salyne, nepalūžo, netą. Apklausinėjimas tęsėsi apie 6 buvusių ir dabartinių politinių nusilenkė melui ir smurtui, o li Pavyzdinė aukštesnioj mokykla Nankine. Kinijoj, kur iinomi ir kreipikalinių. Domėjosi, "kokiais ke- ko ištikimas Laisvei ir Lietuvai. niai "ponas", "panelė*
valandas.
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Ankara. — Kurdų sukelti ne
KALENDORIUS
ramumai Irake persikėlė į Tur
kiją. Kurdai, nomadų tauta, jau
Birželio 21: Aloyzas, Demetseniai siekia nepriklausomos vals rija, Ramūnas, Vasarė.
tybės, Kudistano. Jie gyvena Ira
Birželio 22: Tomas More, Pau
no, Irako ir Turkijos trikampy.
linas, Sudargas, Laimutė.
Saulė teka 5:16, leidžias 829.
Lima, — Pirmą kartą per 10
metų, kai valdžią paėmė kariš
ORAS
kiai, Peru buvo balsavimai į par
Dalinai saulėta, vėsiau, apie
lamentą. Daugiausia balsų gavo
78 laipsniai.
nuosaikiųjų kairiųjų sąjūdis.
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DRAUGAS, trečiadienis, 1978 m. birželio mėn. 21 d. Į gildos narė Marija Krauchunienė kalbės apie Balzeko Lietuvių
Kultūros
muziejų ir lietuvių
reprezentaciją. Muziejaus steigėI jui ir savininkui bus įteikti Lietu, viii Skautų Sąjungos ženklai.
I Svarbu, kad sueigoje dalyvautų
j kuo skaitlingesnis
skautininkių
Į būrys. Dalyvaukime visos. Atvy
kime uniformuotos. Bus malonu
visoms drauge pabuvoti ir pa
GLOBOJA CH1CAGOS SKAUTININKIŲ-KŲ RAMOVE
2852 W. 65th St, Oakago, BL 80629 bendrauti jaukioje muziejaus ap
Telefonas 4*78-7089
linkoje

GINTARO MOKYKLOS ĮSPŪDŽIAI

|

?

THE L1THTJANIAN WORLD-WIDE DAILY
Second class postage paki at Chicago, m. Published dsily
eccept Sundays, Legal Holidays, days after Chnstmas
and Easter by the Lithuanian Cathoiic Press Society.
Subscripuon Rates $33.00 — Chicago, Cook County
Illinois and Canada. Elsewhere in the U.S^. $31.00. Foreign
countries $34.00.
Pašto išlaidas maMnsnt. pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus ii jo mokestį atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
DRAUGO prenumerata mokama ii anksto
metams 6 mėn. 3 mėn.
Chicago ir Cook apskr. $33.00 $19JO0 $15.00
13.00
Kitur JA.V.
31.00
18.00
15.00
Kanadoje
(U. S.) 33.00
19.00
15.00
Užsienyje
34.00
20.00
9.00
Savaitinis
25.00
15.00
• Redakcija straipsnius taiso sa
• Administracija dirba kas
vo
nuožiūra. Nesunaudotų straips
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
anksto susitarus. Redakcija už
• Redakcija dirba kasdien
skelbimų turinį neatsako. Skel
8:30 — 4:00, šeštadieniais
bimų kainos prisiunčiamos gavus
8:30 — 12:00.
prašymą.

NAUJI JŪRŲ SKAUTIJOS
ŽENKLAI

LSS Tarybos Pirmijos koresToronte LS
Ghicagoe
Užsiregistravusi Gintaro m o  tės. Atsikelti buvo nepaprastai pondencinio posėdžio įvykusio
kyklon, pajutau tam tikrą ne sunku".
1978 m. sausio mėn. 25 d., nuta Aušros Vartų tunto vadovės. Iš k.: Albina Ramanauskienė, Ilona Lau
čiene, Laura Lauciūtė, Dalė Gotceitienė, Alė Namikienė, Irena šereliekantrumą. Apie mokyklą b u v a u
Įdomiausia iškylos dalis buvo rimu buvo priimti ir patvirtinti nė; antroje eil.: Pautienė ir Aldona Kaminskienė
daug girdėjusi, bet nežinojau, ko verbų rišimas laukuose Sesė Ada naudojimui sekantys jūrų skautikėtis. Tikėjausi daug darbo, įdomiai pravedė šį užsiėmimą. čių,-tų ženklai:
Kurie važiuoja savo priemone, virti namų virtuvėje (išverda
paskaitų ir... įspūdžių.
Irklavimo ženklas,
Buvo labai smagu braidžioti po
Gintaro mokykla nenusivyliau. žydinčią pievą ieškant tinkamų
Tuntininko — vietininko pa tiesiai į stovyklos "parking Š e i m a i ) , nąvrlr>damag Fir-idiP
Buvo daug darbo, daug paskaitų, verboms gėlių. Keisčiausiose vie reigų ženklas,
lot", kainuos $2.00 pigiau už BOOK pažymėtus virmio recepir daug naujų draugysčių.
Laivo vadės, budžių ir ginta- vaiką, bet jie turi būti stovyk tus:
tose — gražiausios gėlės, kokių
Kas rytą kėlėmės 7:00 valandą. dar niekada nebuvome mačiu rių įgulos vadų pareigų ženklas,' los "parking lot" ne vėliau kaip QUICK STEW — puslapis 154;
"
159;
(Kai kodėl kasdien t o k i u laiku sios...
Buriavimo ir motorlaivių ženk^ 7:30 v a i ryto šeštadienį ir 4:15 PANCAKEB
D R, K. G. BALU KAS
FRENCH
TOAST
_
"
160;
keltis buvo vis suokiau ir s u n 
vai.
po
pietų
sekmadienį,
kad
Valgis buvo skanus. Kartais las.
Akušerija Ir moterų Ilgos
• BURGERIN
kiau). Reikėjo per valandą ir 4 5 nelabai pavykdavo
2enklai jau yra pagaminti ir pasiimtų skautą namo.
išsikepti...
Ginekologine Chirurgija.
ARMOR
—
"
170;
rnin. susitvarkyti, pavalgyti (pa Kartą valgiau apyžalią bulvę, bet gaunami Seserijos tiekimo skyriu
Apranga: Pilna, tvarkinga
6449
So. Pulaski Rd. <Crawford
"
171;
čios vėrėmės pusryčius), apsi perdaug bloga nebuvo...
skautiška uniforma su ilgom ža * A P P L E —
je pas
Medical Boilding) Tel. LL 5-6446
prausti.
liom kelnėm, skautišku žaliu (• Paskutinius du valgius kepti
I š viso, Gintaro mokykla pa
s.
Joaną
Krutulienę
Jei
neatsiliepia skambint 374-8004
Pakėlusios gairę turėdavome vyko labai gerai. Joje susidrauga
švarkeliu, odiniais su auliukais orkaitėje ar ant anglių).
Priima
ligonius pagal susitarimą.
7355 S. Richmond Ave.,
dar laiko atlikti uždavinius ir su vau su daugeliu sesių, išmokau
(darbo ar "hrking") batais ir
Patyrimo
laipsniai:
Chicago, Dl. 60629
tvarkyti užrašus, kurie b u v o suren
su kuprine.
DR. V L BLAŽYS
suprasti skilties svarbą, vadovės
(312) 476 - 2929
Šioje iškyloje bus progos už
kami kas kelintą dieną.
PLAUČIŲ
IR VIDAUS LIGOS
atsakomybę ir kaip rimčiau sto
Pasiima: Kiienėse:
nosinę, baigti ar išlaikyti dalį patyri
Nuo pusės dešimtos iki p e n 
Maiųuette
Medical Center
NAUJA
"GABIJA"
vyklauti.
"band aids", V/z metro virvute, mo laipsnio. Jei skautas neturi
6132 So. Kedzie Avenue.
kiolika min. po dvylikos vykdavo
Visoms skautėms, kurios nebi
ketvirtad.
Šiomis dienomis iš spaudos iš 2 "safety pins", sulenkiamą pei Į ^ ^ laivei^0
l a p 0 r kreipiasi Vai.: pirmad., antrad ir
užsiėmimai. 12:15 — užkandis
6 iki 7:30 vai. vakaro.
jo darbo, linkiu vykti į tokią mo ėjo Seserijos vadijos leidžiama lį (geriausia Boy Scouts of
Šeštad. nuo 1 Iki S vai.
pastogėje. Žinoma, tuoj po užkan
į draugininką
Pagal susitarimą.
kyklą. Ar parsivežiau daug malo Gabija" Nr. 5. Leidinį redaguo America peiliuką)
Kuprinėje:
džio — vėl užsiėmimai, po užsi
Ofiso telef. WA 5-2670.
REGISTRACIJA
nių
prisiminimų,
daug
žinių
ir
gabalą
ja s. ir Serelienė, administruoja ps. Fieldbook. Plastikos
Rezid. tel. WAlbrook 5-3048.
ėmimų .— vakarienė, ir v ė l , —
malonų
jausmą
—
buvau
Gin
("ground
clotfa",
apytikriai
Danutė Juodgudienė.
Tiražas
užsiėmimai. Taigi, buvo labai ma
Tuoj pat kiekvienas tėvas užpil Tel ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233
tarp 3' x 6' iki 5' x 8' dydžio. do pridedamą su ženklu anketą
500.
žai kuko poilsiui; stovykla b u v o taro mokyklos dalyvė.
Miegmaiši, suvyniotą į plasti
DR. PETER T. BRAZIS
pravesta kaip tikra mokykla.
Sesė Audra Aleknaitė
Si "Gabijos" laida patraukli ką, pripučiamą ar kitokį mat ir išsiunčia nedelsdamas. Įsi
vaizduokite, jei jums reikėtų GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Perskaičius savo dienoraštį pri
"Kernavės" tuntas savo išvaizda ir įdomi turiniu.
racą
(ne
lovutę!).
Patyrimo
2434 West 71st Street
planuoti išvykas ir vadovas tiks
siminiau daug įspūdžių. Juos vi
("Gabija Nr. 5) Trisdešimt penkių puslapių lei
laipsnio
egzammų
lapą
(jei
ne
Vai.:
pirm.,
antr., ketv. ir penkt.
sus •papasakoti būtų n e į m a n o m a ,
1:00 - 5:00 vai. popiet, treč. ir sešt.
dinyje telpa oficiali seserijos in aišku — skambink drauginin liai nežino dalyvių akaiaičus!
tik susitarus.
bet kad kuriuos...
Kilus neaiškumams, prašau
formacija, įdomus ideologiniai ir kui) ; odines darbo pirštines;
vadovei aktualūs straipsniai. Ne vandens baklage (geriausia" 2 skambinti iškylos vadovui a Dr. Jonas B. BYLA-BYLAITIS
"Registracija įvyko liepos 23
mažai vietos paskirta šių metų ųuart BSA canteen"); sausų Juozui Liubinskui 735-3397.
dieną, 12 vai. p. ip. Iki pirmos
GALVOS TR STUBURO UGOS
pradžioje Australijoje įvykusiai degtukų!
valandos buvome laisvos. Pirmą
kompasą,
"flashLituanikos tunto skautų skyr.
2858 West 63rd Street
Šeštajai Tautinei stovyklai. Lei light', valgymui indus — "mess
valandą vaišinomės užkandžiu.
Chicago, Illinois 60629
dinys gausiai iliustruotas Seseri kit" — lėkštę, bliūduką, puodu
Pastogėje buvo labai tylu, -—gir
Tel. — 476-3409
jos veiklos ir Tautinės stovyklos ką, peilį, sakutę, šaukštą ir
dėjosi vien tik įrankių tauškė
Valandos
pagal susitarimą
nuotraukomis.
jimas Ką gi, buvo pirmas užkan
šaukščiuką; užrašams sąsiuvinį
Deuterio gamybos būdas
dis ir viena kitos dar nepažino"Gabija" įdomi ne tik vyresnei ir paišiuką; jei reikalinga, nau
Dr. Ant Rudoko kabinetą perėmė
gaunamas, skaldant
jom. Skautės sėdėjo vienoje pu
vadovei, bet ir kiekvienai sesei. dojamus vaistus (apie tai pra Deuteris
sunkųjį vandenilį elektrolizės bū
DR. EDMUND L CIARA
sėje stalo, o skautai — kitoje. Įžy
Visos turėtų ją prenumeruoti, nešti iškylos vadovui); rank du. Paprastame vandenyje deutegiavusios rajonan gavome nuro
OPTOMETRISTAS
šluostį,
rankšluostėlį
(waahskaityti ir paremti aukomis. Visos
rio koncentracija maža, todėl van
dymus ir — tuč tuojau — prie
2709
West 51st Street
susidomėjusios "Gabija" kreipiasi cloth); muilą su muiline: dantų denį daug kartų reikia sodrinti.
darbo!
Tel. — GR 6-2400
į ps. D. Juodgudienę, 6635 S. Ca- šepetuką eu pasta:; lietpaltį, lie Tai toks sodrinimas brangiai kai
Vai.: pagal susitarimą: pirmad. ir
nuoja.
Japonų
mokslininkai
sura
Pamažu pakilo palapinių
taus
kepurę
ir
batus,
batų
pa
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. Ir penkt.
lifomia Ave, Chicago, 111. 60629.
do pigų deuterio gavybos būdą. Jie 10-4; sefitad. 10-3 vai.
miestas.
Didesnių vienetų vadovės ragi mainą, apatinių drabužių pakai nustatė, kad dumblis chlorela fo
tą, Šutą skautišką švarkelį;
Pasistačius palapines
įvyko
Naujoms Nerijos tunto udrytėms namos pasirūpinti, kad kiekviena
tosintezės metu savo audinius pri Ofis. teL 735-4477; Rez. 246-2839
lauktas susipažinimas. Bet, deja, po įžodžio pirmuosius ilipsus užri pareigas einanti sesė gautų ir šiltą megztuką; stovyklinius sodrina sunkiojo vandens. Iš chloskautų marškinius: trumpas reio audinio gaunamame skystyje
DR. L DECKYS
mano pora buvo man gerai pažįs ša tuntininkė j . pa. Jolanda Alek- skaitytų "Gabiją
skautiškas kelnes, ilgas skautiš yra 0,4% sunkiojo vandens. CentriGYDYTOJA IR CHTRURGfi
siūnienė. Iš kairės: Erika Arminai
tama!".
tė, Ingrida Cicenaite, Gabrielė Ar
SpectelybS — » r v u tt
kojines su "garters" ir žaliais fūguojant jo procentą galima padi
MIELI TĖVELIAI
Emocines ligos.
Tos dienos dienoraštis baigėsi minaitė. Rima Saulytė, Ramoną
dinti
iki
2,4%.
Toliau
sunkusis
van
papuošimais: šiltą pižamą.
IR
SKAUTAI
CRAWFORD MEDICAL BLDG.
duo gaunamas elektrolizės būdu.
tokiais žodžiais: "Galėčiau dar Grigaliūnaitė, prie vėliavos "Var
Jei kas nori, gali dar pasiim
6449 So. Pulaski Road
daug rašyti apie šią dieną, bet lyčių" vadovė vair. Alvyde EStutyLituanicoe tunto skautų (ne ti: pagalvę, šliures
tė
Nuotr.
lino
Meilaus
(mocasnuovargis — neapsakomas... T a 
vilkiuką) naktinė iškyla (lis ar sins),, foto aparatą, nuo uodų
DR. A. B. 6LEVECKAS
riu labanaktis"...
— Gerovė yra geriausias įs
nelis)
įvyks.
KANADIEČIAI KVIEČIA
vaistų,
muzikos
instrumentą,
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
tatymo saugotojas.
Liepos 24 d. išklausėme trijų
Data: Šeštadienį ir sekmadie mažą kirvuką.
TeL — BE 3-5893
paskaitų ir įsikūrėme savo rajo
Toronto skautininkų-kių Ra ni — birželio 24 ir 25 dienomis
Mark Twain
'">
Specialybė
Akiu ligos
ną: pasistatėme vėliavos stiebą, movė kviečia visus į Pasaulio
Laikas: renkamės prie Jau
Pasiruošimas
3907 rVest 103rd Street
stalus, virtuves ir malkides.
Lietuvių dienas atvykstančius nimo centro šeštadienį, birželio
Valandos
pagal susitarimą
Paskaitos būdavo valandos il skautininkus-kes susipažinimo ir 24 d., 6 vai. ryto. Autobusas iš
Bendras
S
0
P
H
I
E
B
A
R
Č
U
S
gio. Sesė Vanda paaiškino apie pabendravimo sueigon, kuri įvyks važiuoja 6:15 vai. Grįžtame sek
Ofiso tel
PR 8-2220
RADK) ŠEIMOS VALANDOS
Kiekvienas skautas perskaito
peiliukus, kirvius ir piūklus; pa birželio 30 d. (penkt), 7:30 vai. madienį. 6 vai. vakaro atgal, į
Visos
programos
ii
WOPA
apie stovyklavimą, maisto ga
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
mokė juos galąsti ir vartoti. Sesė vak. Sueiga vyks v. s. Kazio Ba Jaunimo centrą.
lietuvių kalba: kasdien nuo pir
minimą,
peilio
vartojimą
ir
t.
t.
JOK g A
Gilanda mokė mazgus megzti. tūros namuose, 102 Government
ISkylos vieta: Yorkville, UI- FIELDBOOK puslapius: 42 — madienio iki penktadienio 3:00 —
V
A
I
K
Ų
LIGOS
Tai buvo geras pasikartojimas, Rd., Toronto, Dundas — Prince — E. Hoover amerikiečių skau
3:30 vaL popiet. — Šeštadienį ir
61;
64
—
75!
78
—
8
1
!
113
—
2656 West 6Srd Street
sekmad. nuo 8:30 iki 93o v. ryto,
nes, nemokėdamos mazgų, ne- Edward rajone. Visi-os kviečiami tų stovyklavietė. Patiems va
Pirmad.. antrad., ketvirtad. ir penkt
127;
144
148;
150;
158,
170
Telef.
484-2413
būtume galėjusios pasistatyti sta ir laukiami
nuo 12 Iki 2 vai. tr nuo 5 Iki S vai.
žiuojant masina iŠ miesto, seki — 171;; 186— 189.
1490 A. M.
vak. Sestad. nuo i iki 4 vai.
lų, Brolio Saulaičio, S.J. paskai
t e šiuos nurodymus:
JŪRŲ SKAUČIŲ DĖMESIUI
7159 S. MAPLEWODD AVE.
tos visada būdavo įdomios.
Virimas:
"Eisenhower Expressway (IOfs. PO 7-6000
Bes. GA 3-7278
OH1CAGO, ELL. 60629
"Šiandien buvo brolio Saulai
Visos jūrų skautės, gintarės ir 90) to the East-West Tolhray
Kiekvienas skautas pasimoko
DR. A. iENKIHS
čio,-S- J-, paskaita apie vadovavi j. skautininkės vykstančios į Tau (190). Proceed o o 190 to Highmo principus. Vakare teko man tinę stovyklą prašomos nedelsiant v/ay 47. Turo left onto HighGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ir Kristei budėti nuo 12:30 9ci atlikti registraciją Registracijos way 47 to Poot Road. Turn right
S844 We»t 63rd- Street
2:00 vai. ryto. Žinoma, sustojo lapai ir pilnas mokestis privalo 2 % nules to camp parking l o t
Valandos pagal susitarimą
me virtuvėje užkąsti"...
būti prisiųsti iki liepos meru 15
OR: take the Stevenson exDienos bėgo gana normaliai: d. Informacijai kreiptis į Nerijos presBV/ay (1-55) t o Rottte 126.
Be*. — 327-1965
paskaitos, užsiėmimai, paskaitos... tunto tuntininkę j. ps. Jolandą Continue on Route 126 to Hi ghDR. K. A. JUČAS
Padangos. Priekinių ratų reguliavimas
Aleksiūnienę tel. 598 — 6985, ar v/ay 47. Turn rightonto High— iki iškylos.
DERMATOLOGIJA
ir balansavimas. Stabdžiai. Duslintu
"Ėjome apie tris valandas, bet ba į Seserijos jūrų skaučių sky way 47 t o Fbz Road (3 blocks).
CHIRURGIJA
jautėsi, kad eita lyg trys dienos. riaus vedėją j. s. V. Račiūnienę Turn left onto F o x Road, 2%
vai. Išmetamieji vamzdžiai ir kiti pa
1002
No.
Western Avenoe
Kuprinėse nešėmės
drabužius, tel. 739 — 3085.
taisymai FIRESTONE TIRES Wheel
miles to Camp entrance and
Ofiso
tel. 488-4441
įrankius, miegmaišius ir kitokius
parking l o t "
alignment and balancing. Brakes.
SESĖS SKAUTININKĖS!
Valandos pagal «rusitarimareikalingus daiktas.
M u š ą lai
I pačią stovyklavietę vidun
Shock absorbers. Mufflers and pipes.
Istalgos Ir boto teL 652-1381
mei, susitikome du skautus, va
Chicagos skautininkių drau niekas nevažiuoja, bet palieka
Tune-Ups. Lubrication. Change of o i
žiuojančius dviračiais. Jie pavežė govė kviečia visas skautininkės at Tnaffn** parkavimo vietoje. Mū
OR. FERD. VYT. KAUNAS
and FUters.
mūsų kuprines. Vienas skautukas silankyti į įdomią priešatostoginę su stovyklavietes numeriai bus
BENDROJI MEDICINA
buvo toks mažas, kad vos vos sueigą, penktadienį, birželio 23 28 ir 29. Ypatingu atveja (emer
1407 8o.49tfe Oourt, Cicero, m.
pats beišsilaikė ant dviračio, ap d. Sueiga įvyks Balzeko Lietuvių gency) galima skambinti sto
Kasdien 10-12 ir 4-7
krauto kuprinėmis"...
kultūros muziejuje, 7:30 vai. vaka vyklos direktoriui
(ranger)
lAskynis tn*. ir ieštad
2423 tftst mtk StiMf — Tel. GR 6-7777
Liepos 28 dienos ištrauka iš re. Turėsime viešnių — Lietuvos Winckel 553-7342 Mes stovyk
dienoraščio:
Generalinę konsule s. J. Dauž- laušime kaip Troop 1100, IroVeiki* nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro.
"Šiandien visos kūno d a l y s skau vardienę ir minėto muziejaus gil quois District.
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet,
da. Visą naktį nemiegojau, nes dos nares.
Kaina: $1600 vienam, 30.00
ftveatadioniaii uždaryta — Sav. MIKAS CESAS
Pagrindinį žodį sueigoje tars dviem arba $48.00 trim ar dau
buvo šalta ir buvau suspausta,
kaip sumuštinis, tarp O n o s ir Kris- sesė J. Daužvardienė. Muziejaus giau skautam* i* vienos aeunos.
•

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE

Tel. ofiso b- boto: OLympic 2-4159
te,'

DR. P. KISIELIUS

f

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ave., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak.,
išskyrus trečiadienius.
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet.

••

Tel. RElianee 5-1811

DR. VVALER J. KIRSTUK
Lietuvis gydytojas)
39*25 YVest 59th Street
Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. Ir
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 . .,
vai. vak.
Treč. ir šeštad. uždaryta.
»fiv
-

DR. IRENA KURAS

GYDYTOJA IR CHIRURGE

K r i) I K U IR VAI K V IJGOS
SPKCIAXIST£
MEDICAL. B t l L D I N G
.,.„.
715C South Western Avenue.
.Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto b 8 !
iki i vai. popiet.

Ofs. teL BE 7-1168, re*. 289-2918 r ? "
Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9801

DR. J, MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 We«t 71st Street
71-os ir Campbell Ave. kamp.
Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. ir
penktad. 3 iki 7 .v. p. p. Tik susitarus.

OPTICAI

"

STUDIO

VIOLETA KAROSAITĖ
7051 So. Washtenaw — Tel. 778-8766
Pritaikomi akiniai pagal gydytojų
receptus.
Didelis akinių rSmų pasirinkimas.
Vai.: pirm., antr.. penkt. 10-5: JO.
Ketv. 1-8 v. vak. Sėst 10-4 v. p. p.
Trečiadieniais uždaryta.

TetafL — 282- 4356

DR. ROMAS PETKUS
ARU

LIGOS — CHmtTRGIJA
Ofisai:
111 NO. WARASH A V E .

4200

NO.

Valandos

CENTRAJJ

pagal

-t

AVE.

susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius kr
•Contact lenkes"

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5148
Vai

(UI

pa^al susitarimą. Uždaryta trec.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street
Vai. antrad. nuo 1-4 popiet
ir ketv. nuo 5-7 vakare
Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545

T^jX^0MAifiš~
GYDYTOJAS
Adresas 4255 W. 63rd Street
Ofiso telef. R E 5-4410
Rezidencijos telef. O R S-0S17

Ofiso vai.: pirmad. ir ketvirtad.
nuo 1:00 Ugi 3:00 vai. popiet
Ofiso tel. HE 4-2123. N a m ų OI 8-SlSS

DR. V. TUMAS0NIS
CHIRURGAS
2454 West 71st Street
Vai.: pirm., antrad.. ketv, tr penktad
2-5 Ir «-7 — iš anksto apsitarus.

TeL ofiso PR 6-6446

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

Ofs. teL 586-S166T šamu 381-3772

DR. PETRAS ŽLI0BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6234 So. Narragansett Aveaae
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą

Perskaitę "Draugą", duokite jį kitiems.

.„
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Sovietams apsiginklavus
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liekami. Nėra abejonės, kad lietu
vybės išlaikymo reikaluose visi ge
rai sutarsim.
Turim pripažinti, kad lietu
vių politinėje veikloje yra daug
įvairių nuomonių. Jos reikalin
Viso pasaulio spauda, ypač ko- tarnautų jų tariamai "nusiginkgos, kad vėliau būtų galima lie- ;
arunistinė, labai daug rašo apie lavimo" propagandai, keltų detuviams pasirinkti geriausią nuo- Į
nusiginklavimą. Tačiau, kaip mdnstracijas prieš ginklų, ypač
monę ar sprendimą. Su VLIKu ir |
dažniausia būna,* žodžiai labai neutrono
bombų
gaminimą,
kitomis institucijomis yra reika
skiriasi nuo darbų. Sį tvirtinimą prieš brangiai kaštuojančius jūlingas laba? artimas bendrada§paremia faktai ir skaičiai. Kiek- ros pakrančių apsaugos įrengivieneriais metais pasaulio valsty- mus ir kitas apsisaugojimo prie- Pokalbis su inž. Vytautu Kamantų apie PLB seimą, naują valdybą ir bendruomeninę biavimas, nes bendras lietuviškas I
tikslas — Lietuvos laisvė — yra
bės ginklavimuisi išleidžia 400 mones.
veiklą
tas pats, tik veiklos sritys, meto- ]
bilijonų dolerių. Kariniai arsenąPrisiminkime tik netolimą pra- Vytauto Kamanto veikla gerai
P. ST AKYS
prasmingi ir būtini lietuvių išei dai, formos ir žmonės yra kiti.
lai perpildyti įvairių rūšių gink- eitį — Vietnamo karo metus, žinoma. Lietuviškam darbui jis
vijos ateičiai. Esu pratęs dirbti ko Žiūrėsime daugiau į tai, kas mus
lais. Branduolinių ginklų yra pri- kai Amerikoje lyg nejučiomis at nesigaili nei jėgų, nestokoja nei
lektyvinį darbą, su kitais pasitar visus jungia, et n e į tai, kas skigaminta tiek, kad juos panaudo- sirado įvairios tariamų "taikos talento. Nuo jaunystės dirba skau lę lietuvių tautinę jėgą ir dvasią,
damas ir kitų nuomonę gerbda visus jungia, bet ne į tai, kas ski
jus butų galima visus žemės ru- šalininkų" grupės bei organiza- tuose, eidamas nuo eilinio skau kuri yra gyva mūsų jaunime,
Inž. Vytautas Kamantaa
mas, todėl veiklos pagrindiniai ria. Rodysime tinkamą pagarbą
sportininkuose,
choruose
ir
visoje
tulio miestus sunaikinti septy- cijos, reikalaujančios baigti Viet- tuko iki pačių viršūnių- Dirbęs
pianai bus bendrai paruošti su ir dėmesį Lietuvos diplomatinei
nius kartus. Nežiūrint to, kiek- namo karą. Prisiminkime jų su- Clevelando Altoje, studentų ei Bendruomenėje. Derinti manikitais PLB valdybos nariais, atsi- tarnybai.
druomenių, Pasaulio
Lietuvių
vieną dieną pagaminamos trys keltas riaušes, demonstracijas, lėse, rašęs spaudoje, ruošęs kon festacinius įvykius su svarstyto
klausiant ir daugelio kitų lietu
mis
yra
natūralus
reiškinys
lie
Jaunimo
sąjungos
ir
Lietuvių
naujos atominės bombos. Kiek- sabotažo veiksmus ir kitas toli gresus, buvęs įvairių organizaci
Manom, kad PLB valdybos di
vių
organizacijų
bei
institucijų
fondų.
viena šeima mokesčių keliu ka- gražu netaikias priemones. Ame- jų pirmininku, apdovanotas įvai tuviškame gyvenime, ką parodė
desnis dėmesys turėtų krypti į
vadovų nuomonių,
buvę
PLB
seimai,
Jaunimo
kon
— Koks būtų Jūsų uždavinys
riniams reikalams moka daugiau rika iš Vietnamo negarbingai riais ordenais. Kaip profesiona
Europos P. Amerikos ir Australi
gresai
ir
kiti
panašūs
susibūrimai.
ir
kokias pastangas dėtumėt Jau
— Pirmininku išrinkimo atve jos kraštus ir ten lietuviams padėti
pinigų, kaip savo vaikų moky- pasitraukė. Bet kur buvo minėti las inžinierius dirbo Clevelande,
mui. Vadinamojo trečiojo pašau- "taikos šalininkai", kai Sovietų o dabar kaip inžinierių konsul Jie pakelia visų entuziazmą ir ju ar jau turite numatęs pasiūly kelti Lietuvos reikalus ir tinka nimo kongresui, kuris bus Vaka
lio (atsilikusiuose) kraštuose iš Sąjunga ir jos pasiųstas Kubos tantų firmos projektų direkto norą dar daugiau ir geriau lietu ti daugiau kandidatų į PLB val mą laisvojo pasaulio opiniją tuo rų Europoje, surengti ir jam pa
viškus darbus dirbti.
dybą, kad ji būtų arti ir kad su klausimu formuoti. Mažesnis PLB dėti siekiant lietuviškų tikslų?
kiekvienų 250 gyventojų vienas satelitas įžygiavo į Angolą, Eti rius Chicagoje.
—Kitais metais Vakarų Euro
— Jau eina gandas, kad Jūs bū ja būtų patogu bendradarbiauti? valdybos dėmesys būtų skiria
yra tikrosios tarnybos kareivis, jopiją, Somaliją ir į eilę kitų AfLietuvių Bendruomenėje dbr- sit siūlomas į PLB valdybos pir
poje
įvyksiančiam Jaunimo kon
tačiau tik 3700 žmonių tenka rikos kraštų? Kodėl tie "taikos
1mas Washingtonui, nes ten sėk
bo taip pat nuo eilinio darbinin mininkus. Jei sutiktumėt kandi
—
Pagal
PLB
konstituciją
sei-Į
gresui
padėsime visais būdais,
vienas gydytojas.
šalininkai" nešaukia, kai Sovieko, apylinkės pirmininko, Jauni datuoti, tai kokie pagrindiniai mas renka PLB valdybą, o valdy mingai lankosi JAV LB instituci ypač parūpindami finansinę pa
Ypatingai daug lėšų kariniams tų Sąjungoje
prievartaujamos
jų atstovai, VLIKas ir kitos lietu
mo kongresų rengėjo. Šiuo metu Jūsų planai
bendruomeninei bos nariai pareigomis ir darbo vių politinės ar kitokios organi ramą. Į naują PLB valdybą kartu
reikalams skiria Sovietų Sąjunga, žmogaus teisės, kai suimami, teiyra Lemonto ap. pirmininkas ir veiklai ir lietuvių išeivijos atei sritimis pasiskirsto patys. Šiuo
kandidatuoja žmonės, kurie daug
kurioje karo reikalams tarnauja siami, kalinami ar remiami diPLB kontrolės komisijos narys. čiai?
metu tariamasi ir kartu planuo zacijos.
entuziazmo
parodė ir daug darbo
didžioji pramonės dalis. Karinis sidentai, Helsinkio komiteto na—Ar mėgintumėt
tęsti praė
Su žmona Aldona (Valaityte) — Daugelio draugų, bendruo- jamas bei ruošiamas sąrašas kan
įdėjo organizuodami ir ruošdami
Mudžetas, turint galvoje kitose riai, kai vis dar varžomas religiaugina sūnų Rimą, dukras Rasą menininkų ir PLB seimo atstovų didatų į PLB valdybą. Savo su jusių valdybų darbus, ypač pa buvusius tris Jaunimo kongresus.
pazicijose paslėptas sumas, yra jos išpažinimas ir trypiamos bet
ir Dainą. Gyvena Darien mieste prašomas, po ilgesnio svarstymo tikimus kandidatuoti kartu su ma laikyti ryšius su kitų kraštų ir Be to, PLB valdyboje ex officio
milžiniškas.
kurios kitos žmogaus teisės.
nimi jau davė entuziastiškai nu- kontinentų
..laisvosiomis
Lietu yra Pasaulio Lietuvių Jaunimo
prie Lemonto.
sutikau kandidatuoti į PLB val
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vių
bendruomenėmis,
žadinant
siteikę
žmonės,
turį
bendruome
Girdint, kad nominacijų ko dybą, tad gandas teisingas. Giliai
sąjungos pirmininkė Gabija Juo
Nusiginklavimo reikalu nejose bendradarbiavimą
lietuvybės zapavičiūtė. Natūralu, kad to
Reikia apgailestauti, kad JAV misija inž. V. Kamantą nori siū
ninio
ir
visuomeninio
darbo
pa
tikėdamas į VLIKo paskelbtos
seniai Jungtinėse Tautose 149 krašto vadovybė ir ypač jos užlyti į PLB valdybos pirmininkus, 1949 birželio 14 lietuvių Char- tirtį LB apylinkėse, krašto val lauke?
kia nauja valdyba padėtų pirmi
valstybės kalbėjo ištisas penkias s i e n 5 o poi i t i k o s vadovai Sovietų įdomu išgirsti jo paties nuomo
— Buvusios PLB valdybos, ku ninkei Juozapavičiūtei ir jauni
dybose,
LB
tarybose,
prezidiu
savaites. Sovietai pasiūlė eilę a t ž v i l g i u d a ž n i a u b { m a n e a p d a i . nę apie jo projektus, pažiūras į tos principus, kurie.davė pradžią muose, skautų ir ateitininkų or rioms pirmininkavo Jonas Matu
mui siekti prasmingų lietuviškų
Pasaulio Lietuvių
projektų ir visomis .priemonėmis ^ n e g u a p d a irūs. Šiandieną jau tautinę bendruomeninę veiklą ir dabartinei
lionis, dr. Juozas Sungaila, Juo tikslų. Lietuviškame jaunime yra
ganizacijų
vadovybėse.
Jų
tarpe
vare propagandą prieš "karo VJSO pasaulio geros valios žmonių numatymą ateičiai, šia proga pa Bendruomenei ir kurie gražiai, yra visų trijų buvusių Jaunimo zas Bachunas ir Stasys Barzdumūsų išeivijos ateitis.
kurstytojus". Akcijos tikslas: tegu smerkiama detentė su Sovietų Są- teikiame jam keletą klausimų, į trumpai ir aiškiai nusako kiekvie kongresų pagrindiniai darbinin kas, pradėjo ir plėtė ryšių palai
— Kaip žvelgiate į Lietuvių
nusiginkluoja pasaulio šalys, o ] - unga} j ^ a t n e § ė sovietiniams kuriuos jis, kaip drausmingas bu nam lietuviui svarbiausius tiks kai. Norime, kad kandidatų tar kymą tarp atskirų kraštų ir kon Bendruomenės ateitį ir kokių
tada Sovietai parodys savo kari- msgims tiek daug laimėjimų. Ta vęs karys (Korėjos karo vetera lus, manau, jų praktiškas vykdy pe būtų įvairių amžiaus kartų tinentų lietuvių ir tų kraštų priemonių reiktų daugiau, kad
ne galybę.
gj a u m i n ėtos detentės vis dar lai- nas) ir uolus veiklos asmuo nuo mas ir įgyvendinimas yra pagrin ir pažiūrų asmenys. Pilną kandi bendruomenių. Ypač tą darbą tautiniai sambūriai, laikraščiai,
dinis uždavinys geresnei lietuvių
Vakarų ir Rytų galybės jau 1 ^ ; j A V Valstybės departamen- širdžiai ir išsamiai atsakinėja.
gerai dirba pirmininko Broniaus
išeivijos ateičiai užtikrinti. Šiuo datų sąrašą seimo atstovams pa Nainio vadovaujama dabartinė parapijos, organizacijos svetimuo
nuo 1969 metų veda ginklų ap- t a s (oficiali jo linija), nors pateiks seimo Nominacijų komisi
se kraštuose išsilaikytų?
—Dalyvavote keliuose PLB: metu svarbiausias visų laisvųjų
ribojimo derybas. Ko jos vertos č i o j e Amerikoj, patj. prezidentą įPLB valdyba, nuvežusi Jaunimo
ja.
— I Lietuvių Bendruomenės
matyti iš fakto, kad nuo to laiko, skaitant, yra daug šviesių protų, seimuose. Kaip Jums atrodo, ar lietuvių tikslas yra padėti lietu
Kongresą į Pietų Ameriką, suda ateitį žiūrim optimistiškai, nes i
Beveik
visi
kandidatai
yra
iš
nežiūrint abipusių pažadų bei su- kurie detentę, nešančią naudą pasiruošimas šiam seimui Toron vių tautai atgauti laisvę ir vals Chicagos apylinkių, nes čia yra riusi sąlygas prof. dr. A. Klimui, jos darbininkų eiles ir darbus vi
sitarimų, atominių užtaisų skai- ti\. msams ir be galo išnaudo- te ir sujungimas su Dainų šven tybinę Lietuvos nepriklausomy didžiausias laisvojo pasaulio lie poetui B. Brazdžioniui, solistams są laiką jungiasi nauji darbinin
te ir sporto žaidynėmis nebus bę. To tikslo siekia visos bendruo
čius paaugo nuo 5300 ligi j a n c " i ą Ameriką, smerkia.
tuvių centras ir čia yra daugelis N. Linkevičiūtei ir L. Prapuole kai. Sugebame suruošti didžiu
trukdymas seimui tinkamai svars meninės institucijoS"ir lietuviškos
14,000 NATO šalys pastatė nauB ^^
š i s kraštas dažniau yra
pozityvių ir talentingų žmonių, niui ir kitiems kultūrininkams bei lius įvykius, kaip kongresus, dai
jų tankų 3000, o Varšuvos pakto b i o g ų kaip gerų politikų vado- tyti Pasaulio Lietuvių Bendruo organizacijos.
aplankyti
kitų nų ir tautinių šokių šventes,
galinčių aukotis ir dirbti visų menininkams
menės
reikalų?
kraštai — 6000. Panašiai atsiti- vaujamas. Tačiau negalima pa
Naujos PLB valdybos rūpestis lietuvių bendram labui. Manom, kraštų lietuvius. Jie padėjo kitų mokslo ir kūrybos dienas, tautines
ko ir su kitais ginklais. Strategi- sakyti, kad Amerikoje nebūtų
— Pasaulio lietuvių sporto bus vykdyti PLB konstitucijoje kad PLB valdybą turėtų sudary kraštų mokytojams ir lietuviško stovyklas ir kt. Pasaulio Lietuviu
nių ginklų informacijos įstaigos sveikai, krašto ir jo žmonių nau- žaidynės ir Dainų šventė padės nurodytus darbus, būtent derin ti 9 žmonės. Pirmoje PLB valdy darbo vadovams atvykti į JAV ir dienos Toronte tikriausiai bus di
Londone duomenimis, nuo 1960 d a j atsidavusių ir reikalus prama- PLB seimo atstovams tinkamiau ti pasaulio lietuvių švietimo, tau boje buvo 7, antroje — 9, trečioje Kanadą, dalyvauti
stovyklose, džiausia pasaulinio masto lietu
ligi 1977 m., taigi per 16 metų, tančių asmenybių,
svarstyti įvairius Pasaulio Lietu tinės kultūros, socialinę, ekono — 9 ir dabartinėje ketvirtoje PLB mokytojų savaitėse ir kitur, iš viška manifestacija, kokią iki šiol
pasaulio apsiginklavimas taip
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vių Bendruomenės reikalus, nes minę ir politinę veiklą, tuo reika- valdyboje yra 10 narių.
mokti naujų veiklos būdų.
turėjome
pažengė į priekį: karo išlaidos
§ io j e vietoje pirmiausia reikia Pasaulio Lietuvių dienos Toron- h u bendradarbiaujant su kitais
— Kaip žiūrėtumėt į santy-', Būsimosios PLB valdybos vie
Žiūrime taip pat realiai, žino
padidėjo nuo 107 ligi 400 bilijo- sustoti prie Pentagono -—vyriau- te sutrauks tūkstančius lietuvių lietuvių veiksniais, .plėsti infor- kius su kitomis institucijomis, ku nas pagrindinių darbų bus tą dami, kad lietuvių skaičius lais
nų, kariuomenės skaičius išaugo s i o s JAV-bių karinės įstaigos. Si iš Kanados, JAV ir kitų kraštų. m a c i j ą j r atlikti seimo nutari- rios rūpinasi lietuvybe ir ypač ryšį su kitų kraštų bendruome vajame pasaulyje ne didėja ir ap
nuo 18 ligi 23 miljonų, o bran- ^ g a i 0 visam pasauliui reikš- Dalis jų kaip svečiai dalyvaus, m u s i r pavestus darbus. Reikės lietuvių politine veikla?
nėmis ir lietuviams plėsti, ben linkos įtakos daugelį savotiškai
duolinių užtaisų — nuo 4000 Ii- m i n g a institucija, mūsų išmany seimo posėdžiuose, klausysis at- ypatingą dėmesį kreipti į švieti— Kiekviena lietuviška insti dravimą ir pasikeitimą talentais veikia. Todėl mums yra brangus
ti 14,000 vienetų.
bei diskusijų m o įr kultūrinę pagalbą lietu- tucija, rūpestingai dirbanti gerą didinti. PLB valdybos pareiga yra kiekvienas lietuvis. Visi esame vie
m u , yra geriausia, ką iš viso A- stovų pranešimų
Gal nedaug kas prisimena fak- merika turi, labiausiai numatan- ir galės patys pareikšti savo nuo-jvi a m s, gyvenantiems už JAV ir darbą, yra reikalinga ir remtina. atskirų kraštų Lietuvių Bend nos lietuviškos šeimos nariai. Rei
tą, kad jau 16 dietų Genevoje ti pasaulio įvykius. Jos vadovai, monę rūpimais klausimais. Sei-i Kanados ribų. Reikės tinkamai Su jomis bus artimai bendradar ruomenių veiklą derinti, skatin kia stiprinti lietuvišką švietimą,
posėdžiauja
Nusiginklavimo nesidairydami į šalis, o dažnai mas išgirs viso laisvojo pasaulio | remti jaunimo veiklą ir jų ruo- biaujama, joms talkinama ir iš ti ir plėsti, lituanistinį švietimą stipriau remti ir palaikyti religi
konferencijos komitetas (CCD). nepaisydami ir Amerikos nelabai lietuvių balsą. O seimo atstovai, • š j a m ą jaunimo kongresą. Svar- jų talkos prašoma. Bendruome stiprinti, bendradarbiavimą ža nes, kultūrines, jaunimo savišal
Per tą laiką jis sušaukė 789 po-* gudrių politikų, daro viską, kad ypač atvykusieji iš Pietų Ameri-ibus y r a i r bus "Pasaulio Lietu- nes institucijų pareiga yra už dinti. Tiems darbams atlikti pa pos, profesines ir kitokias lietuvių
sėdžius, paruošė visą eilę sutar- Amerika būtų fiziškai ir kariškai kos, Australijos ar Europos, ga-. vio" leidimas ir platinimas,
pildyti esamas spragas ir dirbti prašysim didelės talkos, paramos organizacijas bei draugijas, remti
čių projektų pasaulio demilitarČ- stipri, kad ginklo jėga pirmautų lės pamatyti iš arčiau tą didžiu-1 Darbų matyti daug, ir jie yra tuos darbus, kurie yra kitų neat iš JAV ir Kanados Lietuvių Ben
(Nukelta į 5 psl.)
žavimo reikalu. Siūlė uždrausti pasaulyje ir tuo pačiu garantuomilitarizuoti erdvę, nevartoti tų Vakarų kraštams laisvę ir ne
tokios buvo apie ją nuomonės, nes nuolat reiškė konk slinko ne šypsena, o lyg rūpestis, lyg moteriška ironi
branduolinių ginklų jūrų vande- priklausomybę,
rečių vilčių...
j a netvarkingo buto seimininkams. Ji matė dulkėm ir
nyse, uždrausti bakteriologinius
Dauguma Pentagono darbų
Dabar Almį nustebino jos mergaitiška iniciatyva. dūmų suodim apneštus langų stiklus, seniai beplautus;
ir biologinius ginklus, pagaliau bei planų nėra vieši. Mes nežiNet neparaudusi, ji tik pasiaiškino: „
grindų susidūrimuose buvo prisirinkę pūkų ir dulkių,
neįruošti karinių bazių Mėnulio nome jų apimties, pajėgų. Tačiau
—
Mūsų
pokalbį
telefonu
kažkas
nutraukė,
driekėsi balkšvos linijos, užuolaidos seniai valytos...
planetoj.
apie Pentagoną mes daug ką paRomanas
sakau, užeisiu, aplankysiu...
V a r g š a s Almis! Ji nieko nekaltino, daugiau — gailė
Dabar, po 16 metų minėtos tiriame iš Sovietų spaudos. Tai
—
Gerai,
Daiva,
kad
užėjai.
Kaip
laikosi
mama,
tėtė?
AUt
RCTA
josi.
I r jos lūpos nejučia dar siauriau susičiaupė. Mąs
konferencijos posėdžių, prancūzų labiausiai jų plūstama įstaiga,
—
Almis
dirbtinai
švelnino
balsą,
kad
jų
susitikimas
at
35
t ė : kokią savaitę stiprių rankų vikraus pasišvaistymo,
spauda pripažįsta, kad protin- kas mūsų žodyne reiškia, kad
rodytų natūralus, kaip visada tarp jų būdavo.
— Senai besimatėm.
i r šis kambarys tuoj kitaip atrodytų. Be abejo, ir kiti
giausiai savo laiku pasielgė Pran- Pentagonas yra JAV-bėms ir pa—
Ar
manęs
nepabučiuosi,
Almi?
Juk
seniai
ma
Alinis,
tur
būt,
paraudo,
nes
jam
radosi
labai
ne
kambariai reikalingi darbščių moteriškų rankų... Jos
cūzijos valstybės galva generolas šauliui naudingas, juo reikia patėmės
!
—
Tai
buvo
neįprastas
gestas,
Daivai
neįprasti
jauku.
Ar
jie
niekad
nebuvo
pasibučiavę?
—
Taip!
Ir
mintis sustojo prie Austės. Kaip ji Almio neįvertina!
Charles de Gaulle, atšaukdamas sitikėti.
žodžiai.
vis
būdavo
jo
iniciatyva.
Jam
patikdavo
Daivos
kuklu
Išpaikus mergšė! Kaip ji nemato jo geros širdies? Dai
iš konferencijos savo atstovą ir
Neseniai Washingtone poJi
galėdavo
pasakyt:
nuvežk,
parvežk,
parašyk
mas.
Tik
tuo,
atrodė,
ji
ir
buvo
moteriškai
patraukli.
va negalėjo ramiai apie Austę galvoti. Jai darėsi koktu
palikdamas joje tuščią kėdę.
sėdžiavo NATO karinė taryba
seseriai
į
Lietuvą
linkėjimų...
Parūpink
šią
knygą,
pa
Jis
pabučiuodavo
ją
ne
iš
kokio
pasiilgimo,
ar
aistros
ir p i k t a ; užsikorė broliui ant nugaros su tuo vaiku,
*
_ penkiolikos kraštų atstovai.
skolink
laikraštį...
Daiva
buvo
praktiška
ir
protinga,
o
ar
meilės,
bet
buvo
taip
su
ja
supratęs;
ir
Daiva
atro
lyg kokia nelemtis. Užtat Almis toks nervingas, niekur
šiandien jau visiems galvojan- Buvo sutarta padidinti ir labiau
jausmų
—
gal
nedaug,
gal
užslėpti...
dydavo
pati
nepavojingiausia
mergaitė,..
Be
pretenzijų,
nebeišeina... Užguitas. Jos žvilgsnis vėl grįžo prie dul
tiems aišku, kad didžiausią modernizuoti Vakarų šalių ginkAlmis
kreivomis
žvilgterėjo
į
jam
gerai
pažįstamą
be
ypatingo
veržlumo,
be
didelio
jausmingumo.
Pabu
kių kampuose... — "Kad aš čia, Austės vietoj..." — JI
triukšmą dėl tariamo nusigink- luotas pajėgas. Pentagonas pamerginą.
Tas
netikėtas
jos
atsilankymas,
vis
tik,
su
čiavai,
paiikai.
Pasikalbėjai,
pajuokavai
ir
atsiskyrus
net nepagalvojo, kad ir Almis galėtų kambarius išsilavimo ir ginklų sunaikinimo ke- žadėjo padėti, o JAV prezidentas
neramino
jį.
Sąžinės
priekaištas?
—
Pakabino
telefo
pamiršai.
Vėl
laisvas,
be
jokių
įsipareigojančių
minčių.
v a l y t ; arba — jis galėtų sesers pas save nelaikyt, jei
Ha Sovietų Sąjunga, steigdama J. Carteris pasakė: "Mūsų sąjunno
triūbelę,
—
tai
didelis
draugiškų
jausmų
įžeidi
;
Tiesa,
jos
tėvai
lyg
ir
laukdavo
iš
jo,
kad
Daivą
globonenorėtų...
— "Kad aš čia, anos... vietoj..."—
šiam reikalui specialias 'Taikos gos centrinis punktas yra Europa,
1 • tų, apsaugotų nuo padaužų berniokų, — tartum seserį. mas! O gal pasiilgimas? — Jo asketiškas gyvenimas
Taip galvodama Daiva raudo. Kai supykdavo, dary
šalininkų"
organizacijas, pa- tačiau mūsų budrumas ne^ "
ruošdama įvairius atsišaukimus, tiktai šiuo kontinentu ribotis", I Tokia jis ją ir laikė. Sena pažįstama, seserim, drauge. (po Kristinos), atokiai nuo gražiosios lyties... Žavėjosi davos daug drąsesnė ir ryžtingesnė; rodos, tada eitų ir
rinkdama milijonus parašų.
Tai rodo, kad Amerika "atgau- Daiva jam kartais liepdavo šį ir tą padaryti; ne prašy iš tolo, slapčia gimusius geismus nustumdavo šalin kū per ugnį. Vėl ją kaitino mintys, Austę kartinančios.
Dideles pinigų sumas Sovietai na protą" ir suka laisvojo pasau- davo, — liepdavo. Jis padarydavo. Ji kartais užsispir rybine mintim... (Šlykštūs jam būdavo draugų pasa Reiktų tą mergšę pamokyt! Ją visi, atrodo, mylėjo, le
davo, kad eis ten ir ten, darys tai, ką ji nori; jis jai kojimai apie lagerines meiles, apie nuotykius su vo pino, kaip šeimoj jauniausią užtat ir pasileido Daiva
skiria viso pasaulio kraštų libe- lio gynybos link
raliniams sluoksniams, kad jie
b. ko. pritardavo, eidavo kartu. Daiva — nors smulki ir kuk kietaitėm...). Žvilgniu kartais palydėdavo dailias kojy negalėjo suprast, kad Dangeručio sesuo... Nepadoru
li, bet — stipri. Jis tai žinojo. Tai jam patiko. Ne — "aįJ tes ir dailius veidus, nedrįsdamas nei prisiartint. — O m a s — kokių aplūžusių kvartalų merginoms, šio kraš
o,ak!'\. O— "taip, ne, noriu, padaryk"... Viskas jų Daiva? Artima, pasiekiama, bet... Jis žvilgterėjo dar t o paplavoms, bet ne lietuvaitei... Fui! Tas jos vyras —
peryklą, kurioj bus masiškai draugystėj buvo aišku. Nieko sentimentalaus, nieko kartą: spindinčios išplėstos akys, užraudę veidai, vir meksikonas, vagišius, girtuoklis, narkomanas... Kaip
BIOLOGINIAI PRIEŠAI
auginami tie vabalai ir paskui nujaučiamo, laukiamo, pasiilgto... Jokios aistros, net pančios lūpos... Ji laukia? Pravirks? Almis negalvoda Austė galėjo! Ir be tikro šliubo, be bažnyčios...
išleidžiami
į krašto vandens — nei jausmo. Jam patiko Daivos šiltumas, atvirumas' mas, ką daro, staigiai pasisuko į ją ir pabučiavo į lūpas
Indijos mokslininkai susido
Almis grįžo iš miegamojo, patikrinęs Lėlytę, ir
kartą,
dar
kartą
Daiva
lyg
norėjo
apsikabint,
bet
jisai
baseinus.
Be
to,
Indijoje
atras
ir
tiesumas
—
kaip
draugės;
o
šaltumas,
santūrumas,
j
a
u
suko
Imk virtuvės:
mėjo vandeniniu vabalu, kuria
tas ir dar vienas natūralus padorumas ir... nepatrauklumas — kaip mergaitės. sukluso ir kiek atsitraukė.
— Kuo tave pavaišint, Daiva? — Jo balse nu
ėda moskitų lervas ir kiauši moskitų priešas — tai ryžių lau Jokio pavojaus — netekti pusiausvyros. Jos tėvai tuo
— Tybai! Prašau toliau, tik tyliai... Austės Lėlytė skambėjo laisvumas ir gera nuotaika.
nėlius ir tuo būdu naikina Šiuos kuose augantis grybas, aplink jos padorumu labai tikėjo ir didžiavosi.
miega. — Jis žengė pirštų galais ir Daivai parodė kė
Daiva, staigiai išsibudinus iš nepaprastų savo
pavojingus maliarijos platinto kurį visos moskitų lervos žūsta.
Almio sesuo Vladzė apie ją žinojo; Daivos vardą dę. Nuėjo į miegamąjį, lyg pasižiūrėt kūdikio.
minčių, net atsistojo:
Daiva atsisėdo. Apžvelgė butą, ir jos lūpomis perlaiškuose abu dažnai minėdavo. Tik sesuo, matyt, ki
jus. Planuojama net statyti
CBom tautai)

VAKARŲ NUSIGINKLAVIMAS - SAVIŽUDYBE

TAUTINIAM DARBUI REIKIA
TIKĖJIMO, PASITIKĖJIMO
IR MEILES

^keveldi
eveldroA

.•••

DRAUGAS, trečiadienis, 1978 m. birželio mėn. 2 1 <L

UETUVIŲ JAUNIMO
SĄJUNGOS ATSIŠAUKIMAS

CLASSIFIED

sybę. Bet ir taip pat m a l d a u k i m e
Aukščiausiąjį, kad m ū s ų tautos
B E AL E S T AT E
kankinių kraujas paskubintų gar
bingą Lietuvos prisikėlimą. Pabai
gai seselė padeklamavo šiai pro
M A R Q U E T T E P ARK
gai tinkamiausią eilėraštį, p o e t o
25 meni 6 tanb. mfir. (Georgian).
Putino "Tremtinius", kur pats
Platus sklypas. Gazu Šildymas su
jpoetas jautriai apdainavo m ū s ų
oentr. vėsintuvu. Garažas. Prašo
kankiniu kančios kelią į Sibirą.
$34,900.
Birželio 11 dieną seselė JoseGaras investavimas. 3-jų aufcitų
phine Vyt. Juciaus v a l a n d ė l ė s
mur. Modernus ofisas (ištaigos nuo
metu kalbėjo
angliškai
tema
mininkas sutinka pasirašyti sutartį)
ir 2 butai — 6 ir 5 kamb. Žema kaina.
"The dark days of June". Savo
rūpestingai paruoštoje
kalboje
BUTŲ NUOMAVIMAS
seselė iškėlė keletą įdomių fak
Namų pirkimas — Pardavimas
tu, kurių gal įdomiausias b u v o
Valdymas
Draudimai
— Income Tas.
tas, kad dabar, kai daugelis n a u 
Notariatas
— Vertimai
jų ir iki šiol beveik negirdėtų
tautelių siekia ir g a u n a nepri
klausomybę, mūsų sena Lietuva s u
Chioaco. niinots
J. B A C t V I C I U S
savo gražia ir aukšta kultūra ir
G i šios lietuviškos radijo v a 
Italei. GA 4-MM
seniausia pasauly kalba v i s d a rlandėlės vedėjui Vytautui Juciui
6455 S. Kedzie A v e . — 778-2238
tebėra atskirta n u o pasaulio.
linkėtina sėkmės ir ryžto, kad jis lllllIilHIIIIIIIIIIIIIIIIIHIilIlIlIlIlIlIlIllIlIlIi
Seselė Josepnine Sv. Pranciš ir toliau išlaikytų savo vedamą
SIUNTINIAI j LIETUVA
kaus vienuolyne tvarko ir rūpi programą įdomią ir kultūringą,
ir kitos kraštus
nasi lietuvišku kambariu. Cia yra kruopščiai, kaip ir visuomet, pa
NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. IŠNUOMOJAMA — F O R R E N T
mūsų garsiųjų rašytojų seniausių įvairintą laikraščių žinutėmis iš
Chicago, m . 60632, telef. 9275980
Korespondentas
ir naujausių knygų, žurnalų, t a u  Lietuvos.
lllllllllllliillluiiiiiiiiiiilliillllllilliiiiliiiiiĮ
Isnuom. miegamas kamb. vyrui
i ar moteriai mažoj šeimoj. Galimybė
į naudotis virtuve. Marąuette Parke.
Skambint 925-Š761

Jungtinių Amerikos Valstybių
Lietuvių jaunimo sąjunga, pri
simindama žiaurią nacių okupa
ciją Lietuvoje 1941-44 metais,
matydama didelę
žalą, kurią
y r a lietuvių g e r a m vardui pa
daręs nacių elementas Chicagoje, skelbia akciją naciams pa
smerkti i r parodyti viešumai
s a v o pasipriešinimą jų veiklai.
Jaunimo Sąjunga kviečia vi
s u s geros valios lietuvius pa
remti jos pastangas ir padėti
atitaisyti
šlykščią
neteisybę,
kurią naciai skelbia apie lietu
v i ų tautą ir lietuvius Chica
gojeChicagos naciai aiškina, kad
Lietuvoje veikė lietuvių SS dali
n i a i Tai y r a melas.
Chicagos naciai aiškina, kad
lietuviai masiškai prisidėjo prie
ž y d ų naikinimo Lietuvoje. Tai
y r a melas.
Chicagos naciai aiškina, k a d
turėdama progą, Lietuvių tau
t a pasuktų nacių keliu. Tai yra
melas.
Chicagos naciai aiškina, k a d
Chicagos lietuvių visuomenė yra
naciams palanki i r juos remia.
Tai yra melas.
Jau kuris laikas Amerikos ir
v i s o pasaulio spauda rašo apie
nacius Chicagoje, apie tai, k a d
jie įsikūrę Marąuette Parko lie
tuvių kolonijoje.
1978 m bir
želio mėn. 24—2 5 d . naciai ža
da demonstruoti Chicagoje ir
gretimame Skokie priemiestyje
prieš žydus. Ta p r o g a į Chicag ą suvažiuos pasaulio spaudos
atstovai, radijo b e i televizijos
reporteriai N a c i a i o drauge ir
Marąuette Parko rajonas i r lie
tuvių vardas vėl atsiduria dė
mesio centre. B ū t i n a šią progą
išnaudoti parodyti pasauliui, k a s
iš tikrųjų yra lietuviai ir * at
remti melagingą šmeižtą, nu
kreiptą prieš mus.
Platesnės informacijos b u s
skelbiamos "Drauge" ir per
"Margučio" radijo programą.
Informacijos būstinės t e k f o n o
numeris: 3 1 2 — 476-2271. B ū s 
t i n ė s valandos: s u o 8 v a i r y t o
iki 10 v a i vak.
1978.

jKIMIII
todailės ir t * . T ą viską kruopš
M. A. i | M K U S
čiai tvarko seselės lietuviška ran
NOTARV PUBLIC
k a ir širdis. Ji apsiskaičiusi ir p a 
INCOME TAX SERVICE
tyrusi, viskas jai čia gerai ž i n o  4258 So. Maplewood, tel. 254-7459
m a . Ji pati muzikė, labai m ė g s 
Taip pat daromi VKKTIMAl.
GIMINIŲ Iškvietimai, pildomi
ta poeziją; užtat }i s u giliu jaus
PILIETYBS8 PRAŠYMAI Ir
m u sugeba perduoti klausytojams.
kitoks* blankai.
Apsilankę n e tik lietuviai, bet i r iiiiiiMimiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii
kitataučiai, gėrisi vienuolyno p u i 
IIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIItifilllMIMIIIIIIIIIIIIIilI
kiai tvarkomu ir išlaikomu l i e 
tuvišku kambariu. Šiais laikais,
k u o m e t nemažai vaiky, kilusių i š Spalvotos ir Paprastos. Radijai
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
lietuviškų š e i m ų , jau atsitolinę
Pardavimas ir Taisymas
n u o lietuviško gyvenimo ir veik
los, s e s e l ė y r a t a r y t u m š v y t u r y s ,
M I G L I H A S TV
2346
W. 68th s t , tel. 776-1486
kurio toli m a t o m o s šviesos ypa
IIIIIIIIIIIIIHIIIIIUIIIIIIIIUUlIlIlIlIUUIlHItl
tingai vertinamos, kai kas yra
varge ar bėdoje. Seselė visa širdi
10% — S0% — so<% pigia* mokžatte
mi kviečia ir skatina lietuvius ui
apdraud* ano usnies ir automo
jungtis k o v o n už savo tėvų ž e  bilio pas mus.
mę, kurios ji pati dar n e t nėra
FRANK ZAPOLIS
mačiusi.
S208H Weet 9SU> Street

JAV L J S valdyba
VL 18.

Mūsu kolonijose
Pittsburgh, Pa.
BAISIOJO BIRŽELIO
MINĖJIMAS
Baisiojo birželio trėmimus šį
met paminėjo mūsų abi lietuvis- 1
kosios radijo valandėlės: Povilo i
Dargio (vedama 40 m e t ų ) ir V y - i
tauto Juciaus "Lietuvos Aidai", i
Vyt. Jucius, kuris jau daugei m e - j
tų sėkmingai vadovauja šiai proe- j
ramai, birželio 4 dieną paminėjo
lietuviškai, o birželio 11 angliš
kai. Abejose programose pagrindi
nė kalbėtoja buvo m ū s ų nepails
tamoji pranciskietė seselė Jcnephine, kuri visa savo širdimi sie
lojasi, mūsų kenčiančios tautos
reikalais. Ji visuomet yra savo
tautiečių laukiama ir vertinama.
Savo kalboje seselė pabrėžė,
kad šįmet mes prisimename tą
liūdną faktą, kai prieš 38 m e 
t u s Raudonoji armija smurtu įsi
veržė į Lietuvos kraštą. P"asidėjq
trėmimai Sibiran. T e n žemė jau
nuklota mūsų didvyrių, kankinių
ir partizanų kapais. Religijos per
sekiojimas, kankiniai kalėjimuo
se, trėmimai Sibiran ir dabar te
besitęsia. Birželio trėmimai liko
mūšy tautos istorijoj giliausia
žaizda.
Kalbėtoja ragino būti ištiki
miems savo tautai. Sekti m ū s ų
tautos garbingų vadų pėdomis.
Mes, gyvendam laisvame pasau
lyje, pažadame savo ištikimybę
savo didvyriams, kankiniams k
likusiems tėvynėje, kur jie tebe
kovoja, kad mūsų tauta išliktų
gyva. Skelbkime pasauliui komu
nizmo melą, priespaudą ir netei

TELEVIZIJOS

BELL REALTY

M I 8 C E L L A N E O I I S
l

V Y K S T A N T I E M S Į PASAULIO
L I E T U V I Ų
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SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

DIENAS

Labai pageidaujamos geros rūšies
prekes. Maistas iš Europos sandelio.
260S W. 69 St.. Chicago. 111. 60«29.
TEL,
— V A 5-2787

PLD informacijos būstine yra Toronto Lietuvių Namuose,
1573 Bloor Str., W. Toronte.
Informacija teikiama asmeniškai atsilankiusiems ar tele
fonais: 532-2911, 533-9030. čia galima įsigyti ir bilietus j
Dainų Šventę, Didįjį Susipažinimo vakarą Royal Tork Viešbuty
je užbaigiamąjį pokylį sekmadienį. Sporto žaidynes ir kitus
renginius.
..

Bilietų rezervacijos priimamos ir telefonu, skambinti va
karais b - 10 vai., šeštadieniais nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. p.p.
Sekmadieniais bilietus galima įsigyti Toronto Lietuvių Namuo
se Vytauto menėje 1 2 - 4 vai. p.p.
*

Informacijos būstinėje veltui dalijami Toronto miesto
planai su nurodytomis PLD renginių vietomis ii reikalingais
adresais.
,
Svarbiais iškilusiais reikalais galima kreiptis į PLD or
ganizacinio komiteto pirmininką J. R. Simanavičių, telef.:
1-416-2/. . ' 3 4 .
Sporto žaidynių ir informacija gaunama: Pr. Berneckas,
PLSŽ organizacinio komiteto pirmininkas, tel.: 1-416-763-4429.
Atvykstančiu sportininkų ir svečių nakvynių rezervacijos ir in
formacija: K. Budrevičius, tel.: 535-9755.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii
iiiiiiiiMiiiiiiiimiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiii

3333 S. Halsted St.. Chicago. LU. 60608
2501 W. 69th St., Chicago, LU. 60629
Telef.: 925-2737 — 254-3320

Vytautas Valantinas
llllllimillllllllllllllllllllllHHHIIIIIHIIIIIIII
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A. V I L I M A S
M OV I N G
Apdraustas perkraustymas
Įvairių atstumų
TeL 376-1882 a r b a 376-5996
IIIHIIIIIIIIHIIIIIHHIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIHIIH
lllllllinilllllllllHIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIII

VALOME

Pasaulio Lietuvių Bendruomenes Seimo informacija: dr.
J. Songaila, tel. 239-1047 arba A. Rinkunas, tel. 239-7268.
Pasaulio Lietuvių Dienų pamaldų informacija: tel.
533-0621, 533-0977.
PLD oficialus atidarymas jungiamas su PLSŽ atidarymu
ir įvyksta birželio 29 d., ketvirtad., 7:30 vai. vakare Etobicoke
Olymprum, 590 Rathburn Rd\, Etobicoke, Ont. Atidaryme daly
vaus Toronto miesto burmistras Crombie, Etobicoke burmistras
Ffynn, Vliko pirmininkas dr. J. Valiūnas, visų trijų renginių ko
mitetų pirmininkai: dr. I. Songaila, Į. R. Simanavičius ir Pranas
Berneckas, o taip pat kviestų svečių ir organizacijų atstovai.
Kviečiame gausiču į PLD atidarymą ir visus renginius
atsilankyti.
Didysis sportininkų susipažinimo vakaras įvyksta birže
lio 30 d., penktad., 7 vai. vak. Toronto Lietuvių Namuose. Šo
kiai vyks abejose didžiosiose salėse, gros du orkestrai, veiks
bufetai, taip pat bus gaunamas šaltas ir šiltas maistas.
Liepos 1 ir 2 d.d. šeštad. ir sekmad. Toronto Lietuvių
Namai bus atidaryti PLD dalyviams ir svečiams nuo l į vaL ryto.
Įęjimas veltui. Veiks bufetas, bus servuojamas lietuviškas mais
tas (šiltas ir šaltas), Toronto Lietuvių Namų valdybos nariai no
rintiems pamatyti aprodys visas patalpas. Šeštad ir sekmad. gros
orkestras iki 1 vai. nakties. Gera proga atnaujinti senas ir sukurti
naujas pažintis.
PLD Informacija

Parduodami tautiniai moteriški
rūbai.
Briok 6 room (S bedrm.) home.
Skambint — 863-8210
Redwood fenced yard. Built - in
oven, range, diahwaaher. Finished
baaement, wet bar. 2 car brick gaParduodami 2 prie sienos pasta*
rage. CaU LU 2-0251
tomi riešuto medžio vienetai po
Parduodamas biznis — Wasaga
Beach, Oru., Canada. Krautuvė — 76x33x15 inčių — knygų lentynos
2 sklypai: 3 vasarnamiai — 3 skly su rašomu staliuku ir baras.
pai. Netoli ežero prie kelio. Geras
Telef. — 424-4670
investavimas.
Informacijos
arba
apžiūrėjimas
liepos 3 d. Tik susitarus skambi
nant (212) 77S-402S.
HELP WANTED — VYRAI

OOth and Kartev
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SAVININKAS PARDUODA
tvirtą 2-jų aukštų mūrinį namą.
Arti mokyklos, bažn. ir ligoninės.
Priedu mažas butas skiepe. 2 auto
mūr. garažas. Skambint 778-4219

J.

Overtime. Benefits. Top wages.
QU ALTTY TOOL AND
MACHINE CO.
8065 Soutfi Chicago Ave.

F u 11 T i m e

ŠIMAITIS

REALTY

I n s u r a n c e — I n c o m e Tax

2951 W. 63rdSt., 436-7878

Labai gražus 5 kamb., 3-jų mie
gamų, 20 metų muro namas ir gara
žas. Arti Kooi Aid. Graži g-v«, geri
kaimynai. $29,700.00.
Lietuvių mėgiamoj gamtoj, netoli
nuo Chicagos, prie ežero didelis na
mas ir 3 akrai žemės. Daug kitų prie
statų. Svarus oras, aplinka ir namas
tinka pastoviam gyvenimui. $45,000.
Modernus 15 metų maro namas.
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui
patalpos. Daug priedų. Marąuette Par
ke. AukSta kokybe. $50,000.00.
4 vienetą maras ir garažas. Mar
ąuette Parke. Naujas gazu šildymas.
j Nai E itiduoda už $38,800.
Gražus platus sklypas ir garažas
Marąuette Parke. Vertingas, pirkėjui.

Valdis Real Estate
2625West7lstStreet

imiimimiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiimiiuiiiiiii Tel. 737-7200 ar 737-8534

VIZITINIŲ KORTELIŲ
REIKALU
i

yra
pla
luo
vizi

Kreipkitės j "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais.
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu.

imimimimiimmiiiiiiiiiiiiiitmiiimiiii

THE BALTIC NATIONS
Prof. dr. BRONIO J. KASU)

RECEIVTNG
MAN
Full benefits

WA HTED

W0MEN

CENTU3Y ENGRAVING
1500 W. Monroe. CMcago
Asfe for Stefanie
VYRAI

Jei galvojate
PARDUOT, NUOMOT AR
APDRAUST
jūsų nuosavybe, prašome kreiptis j

HELP WANTED

INC.

fiiiiiiMinifimiiiiiHiMiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii

PARDAVIMUI MOTORAI

Budraitis Realty Co.

TaltfMMktt*

CfcJcaco, m . 80629
duokite

•-

IR MOTERY>

TeL 543-6200

tlllllllllllllllllMIIIiillIlIlIlIlIlIHHIIIIIIIIII' jį k i t i e m s pasiskaityti.

•

For light factory work.
Good
working conditions. Steady work.
Good salary. Many other bene
fits. Apply to:

ICS

"Draugą"

•

W ANTED — MOTERYS

Bea-uty operator part time or full
65 b- Sacramento. 6 kamb. mūr. re
time — malė or femaie.
zidencija. Pilnas valgomasis. 3 mieg.
2 maS. garažas. $45,000.
Tel. _ 277-0048
58 ir Msssasok. 2 ar 3 miegamų
mūro rezidencija Įrengtas rūsys. 2
iimiiiiiiimiiiiiiHiiimmiiiiimimitimiii
maS. garažas. $54,500.
87 h* Kedzie. 4 miegamų mūrinis.
Įrengtas rūsys. Centr. šaldymas. 2
maš. garažas. $46,000.
Addison
46 ir Tatanan. 2-jų butų medinis. 3
mieg. apačioj, 2 mieg. viršuj. Labai
Needs experienced
gerai išlaikytas. Tik $26,500.
88 ir RockweU 3-jų butų, 2 aukšt.
mūras. Atskiros Šilumos. 2 maš. ga PC B0ARD FABRICAT0RS
ražas. $45,000.
Excell. wofking conditions
48 ir Sacramento. Naujesnis 1 Vi
and benefits.
aukšto mūras. Tinka giminingom šei
mom. 3 mieg. 1-me aukšte, 2 mieg.
2-rame. $69.900.
84 ir Homan. 20 metų senumo. 2-jų iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiN
butų mūrinis. 5 ir 4 kamb. Platus lo
tas. $74,900.
PARDAVIMUI
~

Perskaitę

•

Tel. 424-1200

Turime 4 motorus, labai gera
naujas anglų kalboje veikalas, ku
me stovyje, kurios galite įsigyti
ri sudaro trys dalys. Pirmoji pa
labai prieinama kaina. Firmų varteikia Baltijos Valstybių istoriją
j
dai
ir specifikacijos yra sekančoa:
4243 W. 03rd Street
bei politinę struktūrą, antroji —
1. Weftttnghoase motor, S paase,
saugumo siekius sritinėje integra
Tel. — 707-0600
1
4 ILP., 60 cyeles, 22O-t40 V. —
cijoje, trečioji — n D. karo {ta
kos analize tautiniu ir tarptauti
2. Kfanble Motor, 1 paase, 'Ą H P .
niu požiūriu. Veikalas gražiai iš
88
cyeles, 220 Y.
leistas ir tinka bet kokia proga Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,
amerikiečiams įteikti kaip dovaną. nes j i s plačiausiai skaitomas lie S. Kimbie Motor, S paase, 1 H.P„
80 eycles, 220 Y.
Kaina $12.00. 320 pusi. Užsakyti
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai
paštu
1 Locds Alk ladoettoa Motor, t
paase, 5 B.P.. 88 eyete, 228-248 Y.
DRAUGAS, 4545 Wet* «Srd Street nos yra visiems prieinamos.

Dllnois gyventojai prideda 60c
mokesčių ir persiuntimo išlaidoms

•

Evergreen Plaza
Apply MR. SIMS

Pardavimas

D £ M E S I O

-

LYTTON'S

Rimtas Namu

Plauname ir vaškuojame
visų rūšių grindis.
BUBNYS — Tel. R E 7-5168

Vizitinių kortelių naudojimas
gražus paprotys. Biznieriai jas
čiai naudoja. Bet tinka ir visų
mų atstovams turėti gražias
tines korteles.

UTHE & MA0HINIST

Hot Springs, Arkansas, parduodamas
mur. namas, miesto rajone, 6 kamb.
(3 miegami), 2 vonios. Labai priva
lllllllllllllllllllllilIlHIIIUIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIi
tus. Prie krautuvių ir autobusų
Sveikinimo kortelių spaustuvei rei
Skambinti 981 — 623-5396
kalingas MOKINYS SPAUSTUVES
DARBUI. Reikalinga turėti Higir
2 butai. 9 metų senumo. 2 po 5 School diplomą ir palinkimą me
kamb. (3 mieg.).
51-ma už Kedzie.. chaniškam darbui. Gera proga pro
Tik $82,500.00.
gresuoti.
Mūrinis. 2 butai. Naujai atremon
Kreiptis i BILL HARRIS
tuoti. Vieną tuoj galima užimti.
q
Brighton Parke.
0ENTURY ENGRAVING
72-ra h- CamphrM. l į 4 aukšto nau
jesnis mur. namas. 3 mieg. Įrengtas
1500 W. Manroe st.
rūsys. Labai švarus. $65,000.00.
Chicago, Illinois
52-ra ir Rutberford. Liuksus 5]Ą
kamb. (3 mieg.). 10 metų mūr. uiiiHimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittM
.
"rancb". $69,500.00.
10Vi akro žemes netoli Burlington,
Wis. Maudytis ir žuvauti labai arti.
$25,000,00.
48 ir Koun, 8 kamb. med. namas.
Maži taksai. Daug vietos. $36,500.00.

KILIMUS IR BALDUS

#

P A R D A V I M U I
*+*SSW^a»«^awS)aaW4MSJS«4S*«4SB*«Ma**MaM*SaaS)*BMej«sn*i^aakt

ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
Tel. — W A 5-8063
imimmiiHiimiiiiimiHiiiiiHimiHiiHim
Hiiiiiimiiiiiiiiiiiminiiiiiiiiimmmiiimii
Įvairia preUu pasirinkimas nebran
giai iš mūsų sandelio.
COSMOS PARCELS EXPRESS

Medicinos pagelba: dr. J. Vingilis, tel.: 231-1310.
Dainų Šventes informacija: muzikines komisijos pirmi
ninkas rrruzikas Vaclovas Verikaitis, tel.: 1-416-534-3120.
Dainų Šventes dalyvių ir svečių nakvynių informacija ir
rezervacijos: VI. Dauginis, tel.: 1-416-533-1121. Čia priimamos
rezervacijos nakvynėms Hoyal Tork ir kituose viešbučiuose.

B E A L E S T ATE

M OV I N G

SIUNTINIAI Į LIETUVA

GUI D E

LU 5-9500
iMMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiuiuiiuu

.

Rūta Daugėlaitė iš profesijos' DRAUGAS, trečiadienis, 1978 m. birželio mėn. 2 1 d.
ROTA DAUGĖLAITĖ
šeštadienį, liepos 1 d. Trinity
yra
mokytoja, ji gyvena su savoj
KONCERTE
Church, Copley Plaza, 10 vai.
tėveliais
Bedford Mass.
iš ryto įvyks Latvijos nepriklau
E. V.
Rūta Daugėlaitė, inžinieriaui,
somybės 60 metų minėjimas. Pir
moje dalyje latvių poetas, laure K Daugėlos ir solistės St. Daugė
SAULIUS CIBAS GAVO
atas Andrejs Eglitis skaitys ištrau lienės duktė mokosi įdomų ir re
sūnui, PLB valdybes pirm., inž. BRONIUI, buvusiam
BAKALAURO LAIPSNĮ
kas iš savo kūrybos vargonams tai girdimą instrumentą, kurio
daugkartiniam East Chicagos LB Apylinkes valdy
Birželio 8 dieną 18 tūkstan
akompanuojant.
Vargonininkas vardas yra Viola Da Gamba. Se
bos pirmininkui, jo šeimai ir artimiesiems gilią
— I. Akerbergs. Antroje dalyje novinis instrumentas, naudota čių žiūrovų susirinkus Harvarde
užuojautą reiškia ir kartu liūdi.
130 balsų choras su solistais ir 17 šimtmety, kada išsivystė smui Universiteto kieme buvo išdalin
ta
4474
įvairių
universiteto
bai
orkestru atliks
kompozitoriaus kas. Viola da Gamba yra laikoms
East Chicagos LB apylinkės nariai ir
Bruno Skult'es simfoninę poemą tarp kojų ir yra grojama traukiant gimo diplomų. Vienas jų atitek
vald. pirm. Bronius Ginčauskas
"Dauguva". T a pačią dieną 3 smičių. Balsas- yra švelnus, bet Sauliui Cibui, kur atsilankė la.
DVidešimtarn mingi tėveliai. Inžinierius ir po
vai. p. p. Bostono Garden audi labai nedidelis.
torijoje, 1200 šokėjų, spalvotais šimtmetyje, kada susidomėta ba nia Cibai džiaugėsi savo sūnaus
tautiniais kostiumais pasipuošę rokinė muzika, pradėta gaminti atsiektais rezultatais. Saulius yra
Brangiai motinai
ir estų bei lietuvių tautinių šo šį senovinį instrumentą. Rūta išimtinų gabumų. Šalia fortepiokių grupių talkininkaujant atliks Daugėlaitė, kuri yra ir pianistė no, kurį jis valdo puikiai, Saulius
meninę liaudies choreografija api susidomėjo viola da gamba ir įsto studijavo chemiją ir biologiją,
jo į Belmont muzikos mokyklą, kaip pasiruošimą į Medicinos fa
Svečiai klauso Altos suruošto pranešimo Bostone Nuotr. Pov. Plikšnio pavidalintus šokius.
liepos 1 d. šalia nepriklauso kur šis instrumentas yra moko kultetą .Saulius yra priimtas į ke
sūnų BRONIŲ NAINĮ ir jo ŠELMJį nuoširdžiai užjau
lias
medicinos
mokyklas
ir
jis
pa
mas.
mybės minėjimo ir tautinių šo
čiame ir kartu liūdime.
sirinko Harvardo universiteto me
kių pasirodymo, 6 vai. p. p. toje
Šįmet birželio . MKU^
Marija, Kazys, Ramune ir Audrone
dicr įdomu dicinos mokyklą, kurią lankyti jis
pačioje T r i n i f Church, Copley
buvo išgirsti Rūtą jos mokyklos pradės rudenį. Medicina yra ilgas
Ambrozaičiai
Plaza įvyks oažnytinės muzikos
koncerte. Ji grojo solo 16 šimt ir sunkus kelias, vien kainuo-.
koncertas, ^iam koncercui buvo
ALTOS VALDYBA BOSTONE Antanas Mjatjoška. Kun. Kęstu užsakytas specialus veikalas kom mečio kompozitoriaus ( Olbrecht jąs 10 tūkstančių metams. Lin-.
tis Butkus kalbėjo apie tuos vi pozitoriui L. Apkalns. Choras ir veikalą ir grojo grupėje. Įspūdis kime sėkmės Sauliui ir sveikina- į
Birželio 11 d. lankėsi Bostone
sus baisumus ir kančias, kurias trkestras atliks jo veikalą "Ugnfa", buvo labai malonus, nors neįp me tėvelius, linkėdami jiems su- j
Amerikos Lietuvių t a r y b o s pirm.
kentėjo ir kenčia lietuviai. Kad kuris yra programinis ir vaizduo rastas. Didelė ramybė dvelkė iš laukti kitų baigimo iškilmių —
dr. Kazys Bobelis, vicepirm. T e o 
to senovinio instrumento.
per visą laiką nuo okupacijos pra
doktorato.
E. V.
doras Blinstrubafs, d r . Kazys Šid džios iki dabar, turimomis žinio ja religinį persekiojimą Latvijo
lauskas ir dr. Leonas Kriiaučeliū- mis, buvo išvežta ar nužudyta je, latvių bažnyčių deginimą.
Šiame koncerte bus atlikta taip
nas, kuris buvo m o d e r a t o r i u m .
apie 800.000 lietuvių. Minėjo vi pat kompozitoriaus H. Berino
LAIDOTUVIŲ D I R E K T O R I A I
Mielai Motinai
Platesnis visuomenės susirin są lietuvių tautos genocidą, kal
kantata
"Sielų
kalnas".
Solistai
kimas buvo sušauktas į T a u t i n ė s bėjo apie komunizmo sunaikini
D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F . D A I M I D
s-gos namus. Šį susirinkimą pra mą, kad komunizmą galima nu vargonininkai bus I. Gutberg ir
I. Akerberg.
dėjo vietos ALtos skyriaus pirm. galėti tik meile. Korespondentas
TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S
Liepos 1 d., šalia nepriklausoE d m u n d a s Cibas. P o j o kalbėjo manytų, kad ši mintis, nors
Symphony
jos liūdinčius sūnų ir marčią inž. BRONIŲ ir BRO
visi atvykusieji iš Chicagos. Jie krikščioniškai graži, bet visai ne po pietų Bostono
4330-34 So. California A v e n u e
Hali
įvyks
simfoninės
latvių
mu
NĘ
NAINIUS,
anūkes
LAIBU
ir
ROT^
su
šeimomis
supažindino su Altos isterija ir reali. Komunizmas supranta tik
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
nuoširdžiausiai užjaučia
veikla. Kalbėjo apie H e l s i n k i o ak jėgos kalbą ir tik jėgai nusilenkia. zikos koncertas. Pirmą kartą bus
atlikta kompozitoriaus J. Kalnins
tą ir Belgrado konferenciją. H e l  Todėl, nepažįstant komunistų,
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e
KISIELIŲ ŠEIMA
etvirtoji simfonija, J. Vitols "Dra
sinkio aktas nesanti sutartis ir jo galima manyti, kad mylėdami
Telefonas — Y A r d s 7-1741-2
matinė Overtiūra, A. Jurnabs
kios sienos sovietam ja n ė r a pri juos ir nugalėsime...
"Dainų festivalio maršas". Ša
pažintos. Jeigu tai b ū t ų sutartis,
Meninėj daly solistas Benedik lia simfoninio orkestro solistai —
tai ją turėtu tvirtinti Amerikos tas Povi-lavičius, akompanuojant
čelistas I. Naruns ir fleitistas A.
senatas. Tame akte esąs ir n a u d i n  prof. Jeronimui Kačinskui, labai
Sturm.
gas punktas, tai ž m o g a u s teisių gražiai padainavo "Kur prapuolė
Liepos 3 dieną, pirmadienį 3
deklaracija, kuria d a b a r sovietam tas kelelis", "Miegužėlio noriu" ir
i vai. po pietų Bostono Garden j
badomos akys. B e l g r a d o konfe
"Gyva esi".
! milžiniškoje
auditorijoje,
kur \
rencijoj, kur b u v o
paminėtos
jos sūnui VLADUI ir visai šeimai reiškiame nuo
Minėjimas baigtas Lietuvos į p a p r a s t a į vyksta sporto rungty
Pabaltijo valstybės, k u r i a s sovie
širdžią užuojautą.
himnu. Skirstantis spaudė širdį' nes, 1300 latvių dainininkų, pa
Laidotuvių D i r e k t o r i a i
tai prievarta o k u p a v ę , nebuvę
daug klausimų, kodėl buvo tre sipuošusių tautiniai rūbais atliks
prieita p r i e jokio susitarimo. D a 
Aleksandra Gyliene
miami, kodėl pasaulis negirdėjo įvairių chorų su orkestru progra
6845 SOUTH VVESTERN AVE.
bar ruošiamasi ir r e n k a m a me šaukiančiųjų balso ir kodėl kai
Povilas ir Birute Gyliai
mą. Bus vyrų, moterų ir mišrūs
džiaga konferencijai MačTride, ku kas nesilanko į šiuos minėjimus?
chorai. Pabaigai b u s atliktos dvi
Antanas ir Aldona Minelgai
ri įvyksianti 1980 m e t a i s . *—
kantatos mišriam chorui su solis
Oiympia, VVashmgtoa
ŠEŠTASIS LATVIU
Apie Helsinkio aktą ir Belgrado
Trys Moderniškos Koplyčios
tais ir simfoniniu orkestru. Tą
KULTŪRINIS FESTIVALIS
konferenciją Altos vadovai pla
pat dieną 10 vai. ryto New EngMašinoms Vieta
čiai kalbėjo ir aiškino. B u v o ir ei
Kaip jau "Drauge" buvo pla land Life salėje bus pastatyta pa
lė klausimų, kuriuose # u v o pa čiai rašyta, tarp birželio 30 ir lie saka oeperetė "Spriditis".
Tel. 737-8600
sisakyta apie tas konferencijas ir pos 4 dienos latviai ruošia kultū
Nuo birželio 30 dienos iki lie
Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1978 m.
apie "Holocaust", k u r i s buvo dis rinį festivalį Bostone.
Tel. 737-8601
pos 4 dienos, tarp 9 ir 5 vai. John
birželio
19 d., 6:30 vai. ryto, sulaukęs vos 15 metų amžiaus, tragiš
kutuojamas Kanadoje. Apie pas
Festivalis bus atidarytas penk Hancock 57 Park Plaza salėje j
kai žuvo mūsų myfitaas sūnus, brolis ir anūkas
kutinįjį buvo pasisakyta labai nei tadienį, birželio 30 dieną 1 vai. bus latvių
medžio
dirbinių,'
-vgiamai, nes buvusi nušviesta tik Sheraton hotelyje tam tinkamo skulptūrų, audinių, metalo, pa
viena pusė. Altą apie tą konfe mis ceremonijomis ir Itencertu. puošalų, gintaro ir sidabro, kera
renciją buvusi p a i n f o r m u o t a tik Tą pačią dieną 4 vai. po pietų, mikos darbų ir įvairių amato
porą dienų prieš konferenciją.
English High School auditorijo dirbinių paroda. Darbus atrinks
je pasirodys 20 tautinių šokių speciali komisija atsižvelgdama į
MINĖJOM I Š V E Ž I M U S
TĖVAS IR SŪNUS
•A. A.
vienetų
pademonstruoti, kaip mo darbo etninę vertę, originalumą
Birželio 10 d. šeštadienio va
kare į §v. Petro Lietuvių parapijos demiški šokiai panaudoja tradi ir išbaigimą. T u o pačiu metu
MARQUETTE FUNERAL HOME
bažnyčią So. Bostone paminėti cinį liaudies judesį. Tąipatį penk Bostono Sheraton bus latvių ga
Gyveno 1310 — 87th Street, Willow Springs, Illinois.
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
baisiųjų birželio įvykių, gal pa tadienį 7 vai. MIT Kresge audi mybos darbai pardavimui.
torijoje
bus
koncertas,
kur
rinkti
Pasiliko
dideliame
nuliūdime
tėvai
Jonas
ir
Ona,
2
broliai
Petras
Latviai
šiandien
išeina
į
Ame
čių baisiausių Lietuvos istorijoje.
2533 West 71 St. Tel. GRovenhill 6-2345-6
su žmona Sandy ir Jonas Kanas su žmona Dana ir šeima, močiutė
1940 m . birželio I S d . Sovietų Ru- niai latvių solistai instrumerita- rikos viešuma kaip Vakarų kul
Juzė Vyčius ir kiti gimines, draugai ir pažįstami.
sijos kariuomenė o k u p a v o Lietu-1 listai, tiek vokalistai, debiutuos tūros atstovai, su savo kompozi
1410 So. 50th Av., Cicero TOvvnhall 3-2108-9
Kūnas bus pašarvotas treč., 4 vai. popiet Petkaus Marquette
vą, o 1941 m. birželio mėnesį vy išpildydami šių dienų gyvenan toriais, savo simfoniniais bei vo
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
koplyčioje, 2533 W. 71 Street
ko didieji areštai ir trėmimai čių ir rašančių latvių kompozi kaliniais veikalais, savo poetais,
teatru.
E. V.
Laidotuves įvyks penktad., birželio 23d. iš koplyčios 9 vai. ry
lietuvių į Sibirą ir k i t a s tolimas torių kūrinius.
to
bus
atlydėtas į Svč. # . Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje
Sovietų Rusijos vietas. P e r kelias
įvyks
gedulingos
pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nu
dienas buvo išvežta kelios dešim
lydėtas į Lietuvių Tautines kapines.
tys tūkstančiu lietuvių nuo tik
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus dagimusių kūdikių iki šimtame
Gili užuojauta
lyvauti
šiose laidotuvėse.
čių senelių. Lietuviai šių įvy
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
kių niekada negali u ž m i r š t i .
Nuliūdę: Tėvai, broliai, močiutė ir kiti giminei.
Šis minėjimas p r a d ė t a s Šv. MiLaid. direkt Donald A. Petkus — Tel. 476-2345
antrą kart praradusiai Sibiro tremtinį vyrą, savo
šiomis, kurias a t n a š a v o pranciš
keturių sėkmingai užaugintų vaikų tėvą
ANTANAS M. PHILLIPS
konas kunigas Kęstutis Butkus.
Organizacijos d a l y v a v o su vėlia
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS
vomis. Per Mišias solo giedojo
3307 SO. LITLANICA AVE.
Tel. YArds 7-3401
sol. Benediktas Povilavičius. T u o 
Kartu liūdime su ALGIU, DAUMANTU, DALIA ir
Brangiai motinai
jau po Mišių parapijos salėje
STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SŪNŪS
ARVYDU atgavusius tėvą per trumpai.
vyko tolimesnis m i n ė j i m a s . Jį pra
2314 VV. 23rd PLACE
Tel. VIrRinia 7-^672
dėjo LB Bostono a p y l i n k ė s pirm.
Elena, Irena ir Petras Imbrasai
2424 VV. 6«th STREET
Tel. REpublic 7-1213

A. t A. ONAI NAINlfNEI Lietuvoje mirus,

A. + A.

ONAI NAINIENE! Lietuvoje mirus,

BOSTONO ŽINIOS

EUDEIKIS

A. + A.

ONAI NAINIENEI Lietuvoje mirus,

,:;A.|A,
MARIJAI CIVINSKIENEI mirus,

Mažeika & Evans

PETKUS

VYTAUTAS VAIČIŪNAS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

BRONEI DIKINIENEI

A. t A. JONĄ DIKIN1 mirusį Lietuvoje.

1 t A. ONAI RAINIENEI Lietuvoje minis,

su šeimomis

TAUTINIS D A R B A S . . .

sūnui, PLB valdybos pirmininkui, inž. BRONIUI
NAINIUI ir šeimai gilią užuojautą reiškia

(Atkelta i š 3 p s l . )
spaudą, laikraščius ir radiją. Ypač
reikia remti ir visokiais būdais pa
laikyti lietuvių j a u n i m o organi
zacijas, kaip a t e i t i n i n k u s , skau
tus, neo-lithuanus ir kitus, iš ku
rių eilių atėjo ir ateis didžiausi
ir geriausi b e n d r u o m e n i n i o d a r - '
bo darbininkai ir.vadovai.
Tautiniam išsilaikymui reikia
mūsų visų tikėjimo,
pasitikėji
mo, meilės, pasiaukojimo ir pla
ningo bei nuolatinio kasdieninio
darbo. Tokiam d a r b u i esame n u 
siteikę ir pasiruošę, — baigė po
kalbį inž. Vytautas K a m a n t a s .

11029 Southvvest Highvvay. Palos Hills, III.

Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
Irena ir Liudas Kirkai
NIENEI su šeima reiškiame nuoširdžią užuojautą ir
drauge liūdime.

M*

ONAI

i

N A I N I E N EI

Lietuvoje mirus, sūnų BRONIŲ NAINĮ, marčia j
6R0NC, anūkes LAIMĄ, ROTĄ ir jų šeimas nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime.
Dalia ir Rimantas Pauliukoniai ir
A. Valatkaitiene su šeimomis

4348 SO. CALIFORNIA AVE.

Tel. LAfayette 3-3S72

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUANICA AVE.

Tel. YArds 7-1138-39

Aktoriui

A. t A. J O N U I D1 K I N I U I
Lietuvoje mirus, žmoną, dukrą DALIA ir sūnų ALGI
su Šeimomis giliai užjaučiame ir kartu liūdime.
Dana, Andrius ir Viktoras Barauskai

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

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

Tel. OLytnpic 2-1003

•

3f

BEBBA'-*>#8s?«&*w>-i3if s&m,?

mw^*igmi^m?iuMLmm>Mm&i

: ^CdJHB* #£_&MilMKilSSS

tdieias, 1978 m. birželio mėn. ? d. šauksmas išreiškia visų pa
vergtųjų lietuvių siekimą — i š 
silaisvinti iš sovietinės Rusijos Į
okupacijos.
šaulių
sąjungos;
centro valdyba nusprendė pa-J
vergtųjų lietuvių laisvės sieki- j
mą atžymėti paminklu Romui!
ŠAULIŲ SĄJUNGOS
Kalantai.
Sprendimas padaryCENTRO VALDYBOJE
; tas ir jo įgyvendinimo darbai
Įsteigtas
skyriaus
Dr. Kosto Jurgėlos parašyta j pardėti vykdyti.
^^^mm^Z^
"* J *
Įsteigtas Lietuvių
Lietuvių Mokytojų
Mokytojų Sąjungos
Sąjungos Chicagos
Chicagos skyriaus
Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siusti: S206 W. 65tti Plaoe, Chicago, IL 60629
ir šaulių sąjungos išleista anglų I Nutarta paminklą pastatyti
X Melbourao (Australijos) kalba knyga "Iithuania: the I Chicagoje. Parkuose ar kitose
Dainos sambūris, vadovauja Outpost of Freedom" sulaukė | viešose vietose statomi paminkmas Danutės Levickienės, grįž
gražių atsiliepimų ir gero ver lai dažnai nukenčia nuo vanda
JEI AŠ TURfcČIAU
VĖJUOTAS MIESTAS
MES VAŽIAVOM {
TĖVIŠKĖLE PAVASARI
damas iš Dainų šventės, lan
tinimo. Knyga platinama, ją lų ir gyventojams dažnai kei
SVEČIUS
DAUG PINIGŲ
kysis
Chicagoje.
Koncertas
Chicago, Illinois dažnai vadi
Atsibudo džiaugsmas,
galima įsigyti lietuviškų knygų čiantis, keičiasi aplinka. Po ke
rengiamas liepos 9 d. Jaunimo
namas 'Vėjuotu miestu". NieMano Velykos buvo links. . . aš nusipirkčiau didelį lai
Laimė prisikėlė
parduotuvėse ir sąjungos dali lerių metų pastatytas pamink
centre. Melbourniškiams rei
Kaip paparčio žiedas
las gali patekti į tokią aplinką, k a s tikrai nežino, kodėl Šis var- mos su broliuku ir sesute. Mes vą ir žuvaučiau kiekvieną sa
nių valdybose.
Maso tėviškėlė.
kalingos nakvynės. Galintieji
das
atsirado.
Wichita
Falls,
važiavom
į
svečius.
Ten
buvo
vaitgalį.
Plaukčiau
su
juo
per
kad būtų sunku jį lankyti. O
Šaulių
sąjungai
knygos
išlei
priimti iš tolimos Australijos
norima R. Kalantai
paminklą Kansas turėtų turėti vėjuoto daug maisto ir saldainių. Mes visus ežerus ir jūras. Aplan
Tinkamas vyturėlis
atvykstančius svečius, prašomi dimas buvo sunkus uždavinys. pastatyti tokioje vietoje, kurią miesto vardą. Ten vėjas yra negalėjom ilgai žaisti, nes te kyčiau visas šalis. Nuplaukčiau
Laukuose čyrena.
Kaip melsva žibutė
paskambinti koncerto rengimo Bet jis išspręstas ir įvykdytas. lankytų daugiausia lietuvių.
pasiekęs net 280 mylių per va- velis nenorėjo, kad aš bėgio- į Lietuvą ir aplankyčiau savo
Tėviškėlė
mano.
Sąjungos
centro
valdyba
užtik
komiteto nariams K. Juškaipusseserę Jolantą.
Nuspręsta
paminklą statyti landą. Tai didžiausias vėjo gre>į čiau aplink visą namą.
čiui, 436-6641 arba A. Kazlaus rintai pradėjo vykdyti kitą kapinėse, kur yra priežiūra i r | t i s visoje Amerikoje
Ryto saulėj tviska
Jei aš turėčiau daug pinigų,
Vaidas Užgiris,
Jos takai gėlėti...
kui, 349-1911.
reikšmingą uždavinį — pasta-1 a p s a u g a
Nesunkiomis sąlygoaš taip pat nusipirkčiau didelį
Darius Šilas,
Kaip
man tėviškėlės,
tyti paminklą Romui Kalantai. Į m i s p a m m k ! u i statyti vieta buKr. Donelaičio lit. m-los
Marąuette Parko l i t m-los namą ant ežero kranto. Šis
Kaip man nemylėti!
x J. L. Kanapė, gyv. Coral
Romas Kalanta ne pirmas ir L
^ į ^ g a u t i Lietuvių Tau
namas turėtų labai didelį kie
IV sk. mokinys.
n sk. mokinys.
Springs, Floridoje, Lietuviškos ne paskutinis už tautos laisvę
Stasys Džiugas
mą. Kieme būtų baseinas ir vi
tinėse kapinėse. Tačiau kapi-i
knygos kiubo narys, atsiskaisur augtų daug gėlių. Aš pa
žuvęs didvyris. Bet jo žuvimo n i l a n k y ^ o j ų skaičius priklauso
jSąlygOS
1
sikviesčiau visus draugus, kad
Nusimaudama batus pastebiu,
n ^ T s w f T r dTd^n?iuS"
* • P " " * * * * *****
nuo jose palaidotųjų skaičiaus.
;
jie
galėtų
pasilinksminti
p
a
s
kad
ant grindų guli popiergalių
S ė t ; ^
* * *
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Be to Tautinės kapinės yra toK J
R
mane.
ir dulkių. Mamos pasakymai
! - Kalanta tapo kovos už lais-. U a u n n o
chicagos. Siekiama,
Maris Kampe,
apie mano tvartą, turi truputį,
x Janina Stankus, Lincoln, į vę simboliu, ypač jaunimo tar- k a d R Kalantos paminklas bū
Clevelando
Šv.
Kazimiero
lit.
bet
labai mažai tiesos.
n i , maloniu laiškeliu padėkojo; pe Nebojant bausmių jo kapo t ų lietuvių
gausiai lankomas,
mok.
6
skyr.
mokinys.
už atsiųstas knygas ir prisiun- lankymas rodo, kad
ugnies Todėl nuspręsta paminklą pa
Žiūrėdama pro langą pama
t e auką. AčnL
| liepsnose mirštančio R, Kalan- g t a t y t i šv Kazimiero lietuvių
SVAJONĖS
tau, kad debesys krapina lie
x Stasė Klermonienė. N e * ' y n Ž Oa da Žd iaa i ' ,į Lb ae ir st va ė 8 Lp iaert uu ov ša ti ą" kapinėse. Vieta išrinkta ir žemė
tų,
š į vakarą tikrai negalėsiu
Vieną apsiniaukusią dieną,
York
N Y
išreiškė paateninoasitenki ; d i r v ą
Yorfc, N.
Y., išreiškė
D'e g a n t R .* Kalantos užpirkta. Paminklui pastatyti
eiti
toliau
nuo namų. Gal pa
kai nebuvo daug ko veikti, aS
žengtas pirmas tvirtas žingsnis.
nimą
pagerėjusia
"Draugo"
sau norėjau susirasti nedidelę, skambinsiu kokiai draugei, ar
Svarstoma ir tariamasi dėl pa
spaudos technika, aiškiomis iliu- j
tylią vietą, kur galėčiau ramiai pažiūrėsiu televizijos.
čio paminklo projekto.
stracijomis, puikiu dienraščio'
Kai pagalvoju, man taip grei
Šis prasmingas ir didelis Šau Piešė Arūnas Apanavičius. Clevelando Šv. Kazimiero lit. m-los mokinys pagalvoti, pasvajoti. Vieta, ku
turiniu, palinkėjo sėkmės ir atrią
suradau
po
trumpo
ieškoji
tai laikas bėga. Žmonės dažnai
lių sąjungos užsimojimas parei
siuntė auką. Labai ačiū.
mo, yra mano tėvams panaši į šį sakinį kartoja ir kartoja, bet
kalaus daug lašų. Iki šiol są
kiaulytės tvartą. Man visai ne, neįsivaizduoja, kiek jie daug
x Akt. J. Kelečius ir Vitalija
jungos daliniai ir centro valdy
KIŠKUČIO NUTIKIMAI
I
traktorių
stovintį
lauke.
"Traknes čia yra mano karalystė — laiko sugaišta,
Ruibytė - Vasaitienė birželio 22
ba teikė finansinę paramą kitų
rūpindamiesi
įtoriau,
traktoriau!"
—
tarė
jis.
mano kambarys.
d., ketvirtadienį, Margučio ra
organizacijų ar institucijų vyk-į
Tupėjo kartą
kiškutis prie
apie laiką.
dijo programoje atliks ištrauką
domiems darbams. Kai kurie upelio ir žiūrėjo į savo atvaizdą "Tu žinai, kas dedasi laukuose,
Atsisėdus ant
neapsakomai
Įdomu būtų sužinoti, kaip a i
iš Vydūno misterijos "Prabočių
daliniai turi tradiciją, veiklos vandenyje. Argi jis negražus? kaimuose ir net miestuose, tai m i n k S t o e l o v o s
man, kodėl mano ko' P^kdu
*&*• gyvensiu už dvidešimt metij?
šešėliai". Margutis
girdimas
metų pabaigoje iš kasos atsei- Kailiukas švelnus, kaip šilkas, pasakyk
tokios il os?
S "
Traktorius! * * * •?*> visą turtą. Stalčiuo- Dabar tik galiu svajoti apie
7—8 vai. r. iš WNTB stoties,
keti ir kitiems, net paramos ne- Uodegos galiukas b"attas7net \ * *
randu
ateitį. Mėginsiu savo
****»» m a ž u * * • * • tolimą
97,1 FM.
prašiusiems, bet reikalingiems, švyti. Bet štai, atstriksėjo triu- sutraškėjo, subarškėjo ir ėmė *
Tmia
galvoti. Paskui atsiduso ir to- ^
atsivežusi iš stovyk- gyvenimą gyventi ne ateitimi
Paminklą statant centro vai-; šis. Jis buvo blogoje nuotaiX Australijos l i e t u v i o Sam
rė: "Negaliu tau atsakyti, nes l u n e t *****
akmenėlių, nu- ar praeitimi, o tik dabartimi.
dyba paprašys, kad organizaci-i ko je ir burbtelėjo pašaipiai:
būrio choro koncertui ruošti ko
kojų neturiu, tik ratus, šoki-. l a u ž v t a s medžių šakeles, drau- Nepadarysiu pažangos planuojos ir atskiri asmenys pinigine į''Kas per kojos! Tikri pagamitetas renkasi posėdžiui ket
nėti nemoku, tik važiuoju". ^ IW paarašymus ir gražių atsimi-1 d a m a ^ ^ ^ vykdysiu, bet pri
auka padėtų pastatyti pamin- uai!" Kiškutis žvilgt į savo užvirtadienį, birželio 22 d. Margu
nupūškavo sau tolyn. Kiškutis m m * U ž k e J i u m ė n e a i u vėl valau šią minutę vykdyti.
klą.
t
pakalines
kojytes.
Ką
gi,
triučio patalpose, 2422 W. Marąuet
keliausiu į Vermonto
kalnus
Paminklo statymo reikalais j šio teisybė, kad jau ilgos, tai nuliuoksėjo į mišką.
Pamokos laukia manęs ant
te Rd. 8 vaL vak. Šiame antra
aplankyti
Neringą,
ir,
tur
būt,
x Viktorija Kučaitė, vpasižy,.'.
.
_/.
daugiausia
rūpinasi
sąjungos
cv
ilgos.
Pyktelėjo
kiškutis"Ku
"Sudiev, kara
Iš krūmų išlindo staiga toks parsivešiu dar daug kitų gėry didžiojo stalo.
me posėdyje kviečiami dalyvau
vede
labal
*<
pirmininkas
Karolis
Milkovai-1
"
*
—
—
^
riam
galui
man
tokios
ilgos
ko-1
raudonas
padaras
ir
eina
vis
arlyste!"
#
bių. Ant sienų kabo geras skaiti ir buvę australiečiai. (pr.). sklandžiai ir gražiai pravedė
tis, jam talkina Vladas Išganai-' jos?' Tr nušokavo į kopūstų tyn. O gi tai lapės gudruolės' įnis paveikslų, nuotraukų ir kaAntanina žnroidzinaitė,
X Dėmesio! Į banketą dainų birželio 3 d. Jaunimo centre tis ir kun. Jonas Borevičius. i lauką. Vos tik krimstelėjo vie-' būta. Smailas snukutis, ilgas lendorių. Be jų atrodytų labai
vadinamą
"Mažąją
Dainų
švenRochesterio lit. m-los mokine.
šventės vėl gauta bilietų. IšparŠiais metais Šaulių sąjungos: ną lapą, kai staiga iš urvo iš- j liemuo, uodega pasipūtusi KSš- tuščia ir neįdomu.
•TPlunksna".
<
duota tik kelionė laivu.
Taip ^ * * * < & . ^ ^ . ^ ^ kultūrinio "savaitgalio stovykla j S d ^ U ū k š t i s .
Pamatė "kiškį \ k ^ ^ i ė t T a k k ir klausia:
Naktį,
mano
kambarys
atpat galima gauti į susipažinimo mokyklų ir kiti jaunųjų chorai. įvyks liepos 29—30 dienomis
rr
šaipydamasis
įždainavo: 'Miela lapute, kodėl mano ko-j rodo truputį baugiai.
Gatvių
vakarą, sporto ir dainų šventeUnion i "Kiškis mažytis — ilgos kojy jos tokios ilgos r' Apsidžiaugė I lemputės šviečia švelniai
X Talman Delikatesų parduo Gintaro vasarvietėje,
pro
MOKYTOJAS APSIRIKO
Bilietai gaunami Vaznelių par tuvė, 2824 West 69th St. TeL Pier, Mich. Savaitgalio progra-l tės!"
Ir nubirbėjo sau. Kis- lapė, jai net seilė nuvarvėjo:! langą, kas sukuria keistas šeduotuvėje, teL 471-1424.
1434-9766. Gaunamas lietuviško I ma bus įvairi, bet neperkrauta. kutis dar labiau supyko, nei ko "Na, ir gardus kąsnelis kliuvo", i Sėlių formas. Kartais išsigal— Tu neturi gėdos, Jonuk,
~X Parduodami visiškai nauji 8 *onio maistas kiekvieną dieną Ji bus įdomi ne vien šauliams, pūstų nebenori. Strykt — pa- — galvojo, o mielu balseliu ta- j voju, kad kampe gyvena mes- ateiti į mokyklą nesiprausęs.
nenešioti, gražūs šviesios g ^ nuo 8 vai. r. Ori 8 vai. vak. Sa- bet ir šaulių sąjungai nepri stykt ir prišokavo pievelę, pil rė:
"Eikš arčiau, eikš arčiau, !kos, bezdžonės, stalčiuose siau Iš tavo veido matau, kad šįryt
ną
krūmų
prižėlusią.
v e s minko kailiai. Pirkti Euro- ;Vininkai Kupcikevičiai. ( s k ) . klausantiems.
i Alksnė
čia didelė paslaptis, aš tau į kioja kirminai, o nepažįstamų valgei kiaušinį.
2iūri, ten išdidžiai fazanas ausį pasakysiu..." Kiškutis! žmonių akys iš sienų nenustoja — Netiesa, pone mokytojau,
poje. Skubiai ieškomas pirkė-; —
"
vaikštinėja. Ilga jo uodega ža- strykt — pastrykt artyn. Kai mane sekioti. Lovoj gulint, kai jaauguų ag valgiau vakar
jas. Skambint 434-0235. (sk.).
liai, raudonai ir mėlynai mai- jis visai arti priėjo, lapė neiš- mažai pakrutu, girdisi aštrus
(pr.).
nosi. O jo nagų aštrumas, pen- kentė. Ji prašiepė savo nasrus, girgždėjimas. Esu priversta ra
SKAMBUTIS
x Emerson Quiet Kool vėsin
tinų dailumas! Kiškutis priėjo ir kiškutis pamatė blizgančius miai gulėti, nes lova pradės
tuvai tinka net { 20 in. langą.
FBI KRATA
gą, kur metamos
deginamos
ir klausia: "Gal tu žinai, kodėl aštrius dantis. Krūptelėjo varg- girgždėti ir prižadins visus tu Mažas berniukas stovi prie
Gradinskas, 2512 W. 47 S t , i
į atmatos.
mano kojos tokios ilgos?" Fa- šelis ir kad pasileis bėgti, o la- pinčius žvėris.
durų ir nori pasiekti durų
376-1998. Atd. 9—6; pirm. ir
FBI agentai Chicagoje birže-i
VITAMINAS PRIEŠ VfcZĮ
zanas apžvelgė kiškį ir sako: pė iš paskos.
skambutį, bet negali. Pro šalį
ketv. 12—6. Sekm. ir treč. užd.' Ko 19 d. padarė kratą poroje!
"Pamėgink smėlį kasti. Aš tau
Kiškutis su savo ilgomis ko džiaugėsi.
ėjo senyvas žmogus, kuris no
namų, kur įtarė esant krimina-i Chicagoje bus pravesti tyri(sk).
parodysiu, kaip tai daroma'*. jomis daug greitesnis buvo. Jis
rėjo
vaikui padėti. Jis pakėlė
Atpasakojo
linio sindikato padalinius, tvar- Į mai tarp žmonių, ar tikrai speX American Travel Service
Ir kad jau pažėrė, tai vargše mėtė pėdas šen ir ten ir tą plė
berniuką, kad galėtų pasiekti
Rūta Sadauskaitė,
komus iš Las Vegas, Nev. Ras-' ciali vitamino A rūšis apsaugo
Burean praneša, kad yra gauta
lio kiškučio net akys pilnos bu- šikę visai nuo kojų nuvarė Tik Hamiltono "Vysk. M. Valan- skambutį. Berniukas paspaudė
ti dalykai bus prijungti prie > nuo vėžio, kaip ji padeda apsaupapildoma vienos savaitės eks
JVO. Kiškutis ir pamėgino, bet dabar kiškutis sužinojo, dėl ko čiaus" lit. m-los V sk. mokinė, mygtuką ir viduje suskambėjo
bylos sindikato nariams Las goti gyvulius, ką parodė tyrikursija į Lietuvą rugsėjo 18 d.
jam niekas neišėjo — jo kojos jam ilgos kojos buvo duotos ir •
skambutis. Tada berniukas žmo
K*™^, "Kova".
Vegas mieste.
Įtariamas sin mai su tais vitaminais.
Prašome skubiai registruotis, j
buvo perilgos. Fazanas pakrai
gui suriko:
dikato vadovas Chicagoje A
nes vietų skaičius ribotas. Kai
pė
galvą
ir
nuėjo
sau.
— Na. dabar bėkim greitai
STAMBIOS SUTARTYS
SpDotro.
na $1030.00. American Travel
kur nors pasislėpti.
Staiga kiškutis išvydo tokį
Iš Taiwano (laisvosios Kini
GRIAUNA STATE GATVE
Service Bureau, 9727 S. Weskirminą, šimtakojį.
Pažiūrėjo
BARZDA
jos)
atvykusi prekybininkų detern A ve., Chicago, HL 60643.
į jį ir galvoja: "Šitas tiek daug
Chicagos centrinėje State gat- legacija pasirašė su Chicagos
TeL 238-9787.
(sk.)
Mažas Juozukas klausia savo
kojų turi, tai tikrai žinos. "Gal
vėje ardomas grindinys.
Tos! apylinkių firmomis daugelio misenelį:
tu žinai, kodėl mano kojos to
x Kam reikia gintaro žiedų? gatvės dalis tarp Congress ir lijonų dolerių vertės sutartis.
— Seneli, ar tu buvai mažas?
kios ilgos?" — paklausė j i s
Terroj pats didžiausias jų pasi- Wacker Dr. bus
iš pagrindų
— gnoma, buvau.
kirminą
Kirminas
tik
pajudi
SUŽEIDĖ 15 VAIKŲ
rinkimas iš gražiausio gintaro ^pertvarkyta, padaryta tik pės— Tu labai juokingai atrodei
no savo kojytes ir suniurzgėjo:
įdėtų aukse ir sidabre. Kainos | a q j ų prekybos centru.
Du atsipalaidavę Rock Island "Kas man darbo! A š turiu už
su ta ilga b a n d a .
— nuo $29.00. Terra, 3235-371
linijos vagonai prie 89 gatvės ir tenkamai rūpesčio ir s u savom".
W. 63 S t Chicago. DL 60629, PRISIOROBĖ U 2 MILIJONE Ashland, Chicagoje, sekmadienį
Nusiminė kiškutis ir šokuoja
telefonas — (312) 4344660
trenkė į autobusą, kuriuo iš ti toliau.
(ak.).
Policija areštavo David Lea- kybos pamokų važiavo 15 vai
PlffciMS
Pamiškėje jis sutiko stirną:
der, 45 m,, ir jo brolį Norman, kų su palydovais. Vaikams,
Perkūnas buvo visų vyriausiu
Mitiiiiiiiiiitiminnttifinnimiinnifiiii'iii 43 m., gyvenančius 3000 W. Ir- dviems suaugusiems ir šoferiui "Va, ilgos kojos, ji tikriausiai
dievu,
kursai turėjo veidą rūstų.
žinos", — pamanė kiškutis. Su
raudonus skruostus, garbanotą
ving Park, Chicagoje. Pas juos, suteikta pagalba Little Corapakarpęs auselėm ir mandagiai
bandą, galva liepsnomis aptekusi,
rado iš krautuvių pavogtų pre ny of Mary ligoninėje ir jie visi
pasisveikinęs, jis paklausė: "Gal
o
rankose vylyčios; povyshi to die
mil
- 1927
1977)
kių už milijoną dolerių.
buvo paleisti — sužeidimai bu t u kartais pasakytum, kodėl
vo gal regzti Kaune, ant sklaustų
tMONVS — LAIKAI — DARBAI
vo lengvi.
senos Perkūno bažnyčios stovintį;
mano kojos tokios ilgos?" B e t
IŠSIGIMUSI MOTINA
paaaka dar tenai tebėr nuo didžiai
Redagavo STASYS BARZDUKAS
puikuolė stirna nei nepažvelgė į
senų laikų, jog toj bažnyčioj ište
LATVIŲ
JONINES
Išleido ATEITIS' Ateitininkų šal
kiškutį. Tik aukštai pakėlusi
Chicagoje
nuteista
kalėti
iki
kėdamos mergaitės kunigavusios.
pos Fondo lėšomis 1977 m. 216
— Chicagos latviai birželio galvą, praėjo p r o kiškutį.
Kad perkūnija griovė, tą kartą
30 m. Barbara Avery, 17 m. Ji
pusi.
žmonės tarė, jog ana su krive kri
Paskiau kiškutis
paklausė
Kaina su penhuitimu $2.30. (Ji- norėjo eiti pas draugę į balių, 24 d., 6 vai. vak. Latvių navaičiu,
visų vyriausiuoju kunigu,
•mkymus siųsti:
bet neturėjo, kas pasaugotų jos muose ruošia jonines. Ruoša žuvį tvenkinyje. "Ai nežinau".
bylojo; kaipogi žmonės, ant veido
39 dienų mergaitę, kuri, be to, rūpinasi Latvių bendruomenė ir
nusijuokė upėtakis ir apsi
nupuolę, meldės iki saulei pasiro
DRAUGAS, 4M5 W. SSrri At
dant...
vertė
ore.
buvo
įgrisusi
jai
savo
verksmu.
Dauguvos
vanagų
sąjungos
skyPieš*
Kristina
Radvilaitė,
Lsmonto
'Ai noriu būti daržininkas
Ckteffo. IU fi0S29
"Maironio"
lit
m-los
mokinė
Tada kiškutis
nubėgo pas
MMfinniiiiiiiiMiuiiuMMiimiiiiiumiiiti Tai ji ją nužudė — išmetė j an-. rius.
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