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JEI TURKIJA PASITRAUKTU B NATO

"L K. B. Kronika" Nr. 32

Washingtonas. — Gen. Alexan- •gerai susiorganizav.. šios graikų
der Haig, NATO karinių pajėgų emigrantų ir jų simpatikų bend
viršininkas, Senato Kariniam ko ruomenės.
mitete liudydamas, išdėstė, koks
Su Haig Senato komitete bu
pavojus susidarytų, jei sovietams vo valstybės sekretorius Vance ir
pavyktų Turkiją
išvilioti . S gynybos sekretorius Browru Jiedu
NATO. Sovietu Sąjunga turkams aiškino boikoto žalą iš kito taš
pasiūlė ginklų. Tai buvo padary ko. Vance minėjo, kad nuėmus
ta Ankaroje lankantis sovietų ka boikotą, turkai vėl leis amerikie
riuomenės Štabo viršininkui gen čiams operuoti ten esančiais
Nikolaj Ogarkovui. Jeigu nebus i elektroninės žvalgybos įrengimais,
imamasi pašalinti
1975 metų i Jei nebus nuimtas, Kipro reikanuostolingo nutarimo Turkijai las ne tik nepagerės, bet dar la
pradėti boikotą, šio labai svar biau paaštrės, turkai iš ten jo
baus strategiškai krašto neteksi kiu būdu neišeis.
me. Turkija nusisuks į rytus,
Brown sakė, kad Turkijos ba
amerikiečiai, kiek jų dar ten yra,
zės reikalingos Amerikos Vidur
bus išvaryti. Jei Turkija išstos
žemio jūroje laivynui apsaugoti.
iš NATO, sovietai savo pajėgas
sukoncentruos prieš Graikiją ir
Kongresas tuo reikalu ką nors
Centro Europą. Sovietams su tars kitą mėnesį. Pradžioje Ats
trumpės fronto linija 1,500 my tovų rūmai. Senato Užsienio san
lių.
tykių komitetas kiek ankščiau
Boikotas Turkijai buvo pradė 8:4 nubalsavo boikoto nenuimti.
tas, kai jie, naudodami amerikie E>augiausia tuo reikalu įtakos tu
tiškus ginklus, įsiveržė į Kiprą. rėjo du graikų kilmės demokra
Nuimti boikotą administracija no tai —Paul Sarbanes rš Maryri ir viską daro, bet tam prieši lando ir John Brademas iš Indi
nasi Kongresas, įtaigojamas labai anos.

Kryžiaus nešėjas
"Su kryžiumi nebaisu nors ir į Tekių būrį žengti"
ti kryžių?
— O kur tu gyveni?
— Su kryžiumi nebaisu nors
—Šiaulių mieste, — trumpai
Šiauliai
ir į velnių būrį žengti, — drą- atsakė vyriškis.
šiai atsakė ŠileUds.
Mašinoje sėdėjo dar vienas pa1977 gruodžio 21 Juozas Si/et-" Ką tik išėjus iš miesto, kry- reigūnas, kuris į kryžiaus nešėją
kis išėjo iš Šiaulių m. su kry- žiaus nešėją aplenkė VAI auto- mėtė paniekos žvilgsnius. Po to1
žiumi ant pečių Kryžių kalno mobilis, paskui ta pati autoins- autoinspektorius tarė:
link Kadangi kryžius buvo neša- pekcijos mašina pravažiavo prie- — Nu ir tempk toliau tą krymas darbo dieną, ir plento va- šinga kryptimi labai sumažintu žių. Laimingo kelio!
žiuojamoji dalis buvo užimta greičiu, stebėdama kryžiaus neabiem kryptimi judančio trans- sėją. Pasukus į Kryžių kalno
Deltuva (Ukmergės raj.)
porto, tai su kryžiumi daugiau- vieškelį autoinspektoriai vėl prasia teko bristi per sniegą šalike- lenkė kryžiaus nešėją ir, grižda** } * " . 4 ° « » tero pa
grobti visi stacijų paveikslai, esantys Deltuvos bažnyčios šventorių16
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SVEIKINAME "EINAMŲJŲ.
ĮVYKIŲ KRONIKĄ"

•

—

Broraus Natays, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkas
Šiais metais sukanka 10 metų,
kai pasirodė "Einamųjų įvykių
Kronikos" pirmasis numeris. Per
Jugoslavija prieš
Vietnamo —
tą laiką ji nusipelnė visų, laisvę
Nuostolių buvo
ir teisingumą mylinčių, žmonių
sovietų
ekspansija
Kambodijos
fronte
simpatijas. Lietuvos katalikai yra
310 mil doL
labai dėkingi "Einamųjų įvykių
Belgradas. — Jugoslavija rim
kronikai", nes ji pastoviai inforBangkokas. V— Vietnamo ka
New Yorkas. —Pernai liepos
muodavo pasaulį apie įvykius ir riuomenė, įsiveržusi į Kambodiją, tai susirūpino sovietų ir kubiečių
mėnesį
įvykęs New Yorko apte
ekspansija
ir
bandymu
savo
įta
tikinčiųjų teisių pažeidimus Lie-| nuėjo 37 mylias, sakoma žva-lgyKryžių Kalnas Meškuičių apylinkėj, Šiaulių apskrity
mimas,
elektros srovės nutrūki
ką
primesti
neutraliesiems,
besivos sluoksniuose. Tik dar nega
tuvoje.
mas
25
valandoms miestui pa
vystantiems
kraštams.
Kitą
mė
lima žinoti, ar ofenzyva reikia
le. Transporto priemonių vairuo- mi atgal, sustojo. Išlipęs autoŠio garbingo jubiliejaus proga vadinti pasienio incidentu, ar vi nesį Belgradt • ifeūt raliu jų kraš darė nuostolių už 3-10 milijonų
tojai, * prrstabdydami
mašinas, inspektorius paklausė:
Lietuvos tikintieji meldžia Dievą suotiniu karu ir noru nuversti tų užsienio reikalų ministeriai dolerių. Tuo pasirūpino vanda
stebėjo kryžiaus nešimą. Pakeliui
—Kur tempi tą kryžių?
EINAMŲJŲ ĮVYKIU KRONI Phnom Penh režimą. Tajuje ma pradės rašyti programą kitais lai ir visokio plauko vagys.
viena moteris, labai nustebusi ir — Į Kryžių kalną, tamsta ins- vIft,
metais numatytai jų viršūnių
,
, . . . . , -.
., *
^ i T 9-7 -r •
KAT
gausios palaimos
ir istver- noma, kad "Papūgos snapas",
VVashingtonas. — Prezidentas
mės nuolatiniuose
išvandymuoturtinga kaučuku teritorija, pa konferencijai Havanoje, ir jauCarteris su šeima šiandien iš
ašarodama, kreipėsi i kryžiaus pektonau, — atsake SileHas, nese!
teks Vietnamui ir tai skaudžiai žinomi jugoslavų siūlymai, nu vyksta į Camp David dešimčiai
nešėją:
nuleisdamas kryžiaus nuo pečių.
"LKB Kronihx" redakcija atsilieps Kambodijos ekonomijai, matyti ir susikirtimai su proso dienų atostogų.
— Vaikeli, iš kur tau ryžto
— O kokia proga tu jį tempi?
vietiniais ministeriais. Svarbiau
didžiausiam pajamų šaltiniui.
ir drąsos viešai dienos metu neš— Asmeniška intencija,
Vakariečiai negali suprasti, ko siu nesutarimu bus dėl Kubos
dėl Vietnamas vienu metu savo maišymosi Etiopijos pusėje įprieš
E "Aušros" Nr, 10 (50)
p sovietų
karius meta į du frontus — prieš Eritrėją.
Kambodiją ir erzina, pykstasi su
diplomatas
Kinija, pasiuntė ir ten 5 divizi•

Jis nenusizenge
sovietų įstatymams
Maskva. — Jay Crawford, pa
leistas iš sovietų kalėjimo, susisitikęs su spaudos atstovais, su
ašaromis akyse aiškino, kad jis
nėra užsiėmęs jokia spekuliacija
valiuta ir nėra nusižengęs sovie
tų įstatymais. "Aš nesuprantu,
ko iš manęs norėjo sovietai ir
kodėl gatvėje suėmė, ištraukė iš
automobilio", sakė tas Harvester
atstovas.

—

Mirė Brooklyno klebonas

Darbininkų streikas

Sovietai vilios Taiwanf

kun.

P. Raugalas

Londonas. —Sovietams nau
jas nemalonumas: pabėgo diplo
Taipei. — Sovietai pradės ge
Brooklyn, N.Y. — Po ilgos ir krašte ir priklausė Brooklyno
matas su šeima. Prieš dvi savai Angoioje 11 sovietų
rintis
ir
kalbins
Taiwaną,
jei
Po streiko tardymai, bausmes, atleidimai, papeikimai tes iš Genevos dingo attache prie
sunkios ligos, vakar, birželio 29 vyskupijai. Kurį laiką dirbo ame
VVashingtonas ir Pekinas užmegs d. ryte ligoninėje mirė Brookly rikiečių parapijose, paskiau lie
generolų
sovietų misijos Genevoje Vladidiplomatinius santykius, sakė no Apreiškimo lietuvių parapi tuvių. Buvo labai veiklus parapi
11 ,
bo. Cecho technologas Skrebulis mir Ruzun, pagal rangą iš 40 Londonas. — Britų spaudoje j Amerikos strategijos ekspertas dr.
jos klebonas a.a. kun. Pranas jos klebonas, rūpinosi išlaikyti
pasalintas iš pareigų. Kombinato akredituotų diplomatų 3 4 - t a s . D a - , k o m e n t u o j a m a ) k o d ė l
Maskva
|
William
Kintner,
Philadelphijos
Raugalas
(Ruggles).
Velionis lietuviškas tradicijas savo bažny
Kaunas
vyr. inžinieriui Valaičiui pareikš- bar žinoma, k a d J * _ s J ^ B ^ f n a j Angoloje laiko net 11 generolų. Į Užsienio politikos studijų centro
buvo gimęs 1913 m. gruodžio 6 čioje. Laidojamas iš Apreiškimo
1977 gruodžio mėn. pradžio- tas griežtas papeikimas, o to pa- k dviem vaikais atsirado Britani Jie, kaip ir kiti karininkai, skirti direktorius. Kintner
Taipejuje d., kunigu Įšventintas 1940 m. par. bažnyčios pirmadienį, lie
je Kauno Gumos gaminių kom- ties kombinato partinis sekreto- joj ir gavo azylio teises.
ne tik ruošti komunistinius kari skaitė paskaitą apie Rusijos stra gegužės 18. d. Buvo gimęs šiame pos 3 d., 10 vai. ryto.
binato "Inkaro" darbininkams rius numatomas taip pat atleisnius dalinius preš provakarie- tegiją Azijoje.
buvo iššmokėtas sumažintas at- ti. Streiko metu buvo suimtas
_
tiškus partizanus, bet
organi
Bijo Amerikos —
lyginimas (Darbininkai gavo tik- darbininkas Binkis- Nuvežę jį į
Chicaga. — Per tris paskuti
zuoti armiją ir Namibijai. Vi
Kinijos artėjimo
tai po 30-50 rub.). Paaiškėjo, milicijos būstine, sumušė (nežiūsiems sovietų karininkams vado niuosius mėnesius Chicagoje Misionieriai - kankiniai
Prieš baltųjų
kad kombinato
administracija rint, kad jo tėvas yra milicijos
vauja Vasilji Ivanovič Petrov, tas •plinta padirbti 10 dolerių bank
VVashingtonas. — Sovietų dip pats, kuris suorganizavo Etiopi notai. Visi jie turi 1969 arba
diskriminaciją
(profsąjungos organizacijai, ži- papulkininkis),
lomatai
atvirai
įspėja
Ameriką,
Salisbury.
—
Rodezijoj
vėl
bu1974
serijos
G
atžymėjimus
ir
dej
noma, pritariant) sumažino leis
jos ofenzyvą prieš Somaliją.
tino, gamybos procese neišven- Ko vertos mūsų demonstracijos? kad suartėjimas su Kinija labai
Kitomis žiniomis, į Angolą šinėj, apačioj skaičius B-181 ar vo nušauti du vokiečiai jėzui
Washrngtonas. — Aukščiau
pakenks, o gal ir bus negalimas plaukia 6 sovietų laivai su sun- D.94. Jų išplatinta apie 5,000. tai misionieriai. Prieš penkias die
giamo, produkcijos niekalo nuoc
siasis
teismas
išaiškino, kad
susitarimas
nei
dėl
ginklų'
apri-1
kiaisiais ginklais — tankais ir' Tokius banknotus pastebėjus, rei- nas buvo žiauriai nužudyti aš
šlmtį
^ metų Vilkaviškio konser, " „ ^,TT , . ,
, vų fabrike direktoriumi dirbo Ka- bojimo, nei kariuomenės sumaži-! artilerija. Pirmas jų jau pasiekė Į kia kreiptis į policiją arba Sec- tuoni britai, anglikonų misionie Allan Bakke turi būti priimtas i
Californijos universitetą, medici
riai ir keturi jų vaikai.
ret Service.
1977. m 14 forrrruotos avaly- v a H a u s k a s p
^ Stengdama- nimo. Tai tik rodo) kaip Mask Santo Antonio uostą.
nos mokyklą. Mokyklon priėmi
va
susirūpino
Zbigniewo
'Brzenės cecho darbininkai, reikšda^
^
^
sudar^
mo taisyklės nelegaliai ji diskri
nu del to savo protestą, atsisakė ^ ^ ^
^ d i a i ą .aoiioiiitni- zinskio, saugumo patarėjo, vizi
minavo, buvo nustatyta rasinė
tu į Pekmą, ("U.S.News").
_ _ . r „dar
r m o jvisas
l
u . ^
e i s e n o s dalyviams žadėdavo
na streikavo
aštuonias
kvota, ir jo, turinčio geresnius
Miami. — Birželio mėnesį į
bo valandas.
Streikuojantiems po
J J Į200
k į į J įšt.
J į .deficitinių dangtelių
pažymius, kaip balto nepriėmė.
nedalyvavusieji Floridą atplaukė daugiau negu
malšinti skubiai atvyko Valsty- gaudavo tik po 100.
Jis kovojo iki galutinio laimėji
Nežiūrint, 600 pabėgėlių iš Haiti. Atplaukė
bes Saugumo komiteto pareigu- ^ ^ ^ ^
^
mm
mo.
nai, vadovaujami Mockaus. Su cite prekė, eisenos nebūdavo gau iš Bahamų, kai tenai buvo pa
Prieš teismo sprendimą ašt
skelbta, jog iki birželio 30 turi
jais buvęs Kauno Požėlos raj. par sesnės už kitas.
riai pasisakė juodukų vadai.
išvykti visi nelegalūs ateiviai, ki
tijos komiteto pramonės skyriaus
Šiuo metu dirbantis direkto taip jie bus deportuoti.
vedėjas streikuojančius darbinin
riaus pareigose Valentinavičius
kus mėgino terorizuoti, tačiau
KALENDORIUS
naudojasi tomis pačiomis paska L — i i — Angola Amerikai
darbininkai privertė jį pasišalinti.
pažadėjo neleisti katangiečiams
tomis.
Antrosios pamainos darbininkai I
Biržeuio 30: TeobaHas, Emili
pulti Zairo, rašo "VVashington
taip pat nedirbo, tačiau veikia Neapykanta raudonai vėliavai Post".
ja, Skaldąs, Novilė
mi sustiprinto šantažo ir admi
Liepos 1: Aronas, Jirtvara,
nistracijai pažadėjus peržiūrėti
Moksleiviai Albertas ZabrausGendrutis, Liepa.
klausimą dėl senų normų atstaty kas, Leopoldo, gim. 1960 gyv, 1977 lapkričio iš 7-tos d. į 8-tą
Saulė teka 5:19, leidžias 8-29.
mo, pradėjo darbą nuo savo pa Vilniuje Žirmūnų 103-112, besi- naktį suplėšė Žirmūnų gatvėje
mainos vidurio.
ORAS
mokąs Vilniaus politechnikume 36 vėliavas, kurios buvo iškabinSenosios normos buvo sugrą ir Zakševskis Konstantinas, Zig- tos Spalio socialistinės revoliuci- Istorinė nuotrauka Pirmojo pasaulio lietuvių seimo 1935 metais Kaune meto 15 Amerikos į Lietuvą buvo atvežti
Dalirvai
saulėta,
karšta rr
* A. M. Račkaus muziejaus eksponatai ir išstatyti Vytauto D. universiteto salėje. Nuotraukoj to muziejaus - drėgna, geimas lietus su perkū
žintos, tačiau prasidėjo tardymai mantovičius, gim. 1960 gyv. Vii- jos garbei,
ir bausmės. Pamainos viršininkė niuje Žirmūsų 103-91, besimokąs Minėti jaunuoliai tą pačią nak- parodos bendradarbiai su Račkum (trečias iš dešines). Kiti atpažįstami asmenys: pirmoje eilėje pirmas i .kai nija, apie 90 laipsnių.
res Justas Paleckis, trečias prof. E. Volteris ir Račkaus kairėj Genovaitė Paleckienė 08 Pasaulio bet. archyvo)
Grumadienė buvo atleista iš dar- Vilniaus prekybos technikume, tį buvo areštuoti.
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DRAUGAS, penktadienis, 1978 m. birželio mėn. 30 d.
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sąlygomis
P. L. S. ŽAIDYNĖS PAČIAME bams su geromis
jiems treniruotis ir dalyvauti.
ĮKARŠTYJE
O tas milijonas iš Toyotos da
Jau pereitą penktadienį Los linai gal paskatins dar daug
Angeles aerodrome nusileido įmonių ir bus nepaprastai stipri
Australijos lėktuvas su šimtine parama.
lietuvių sportininku. Nežiūrint
Sumoje, atrodo, kad Maskvos
varginančios kelionės, jų jauni
olimpiadoje Ameriką jau atsto
veidai plačiai šypsojosi ir jie
vaus pati geriausia ir gerai pa
puikiai atrodė visi vienodai ir
ruošta rinktinė.
Jau pats lai
gražiai aprengti. Los Angeles
kas amerikiečių prestižą pasau
lietuviai ypatingai pasistengė
lio akyse bent kiek atstatyti.
juos puikiai ir nuoširdžiai pri
imti, pavaisinti, parodyti Disney
SPORTAS
Land ir t t
Pirmadienio va
NEPRIKLAUSOMOJE
kare jau jie buvo Toronte, o
LIETUVOJE"
antradienį pradėjo varžybas
Tokia antrašte neseniai pasi
krepšinyje ir stalo tenise. Štai
rodė Jono Narbuto knyga, api
pora pasekmių:
manti Lietuvos sporto gimimą,
Vyrų A klasės krepšinio var gan gyvą vystymąsi ir susifor
žybose Bostonas nugalėjo Aus mavimą nuo 1919 iki 1936 me
traliją 81:59. Bostonas yra tų. Knygos viršelį paruošė daiL
šiaurės
Amerikos
lietuvių
Rom. Bukauskas, kalbą taisė A.
krepšinio meisteris.
Tamulynas, spaudė M. Morkū
Chicagos Neris įveikė Detroi no spaustuvė, 400 puslapių su
200 įdomių ir istoriniu nuotrau
to Kovą 87:73.
Vyrų A klasės krepšinio var kų, surinktų ir paruoštų nepap
žybose Toronto Aušra nugalė rastu kruopštumu, duoda gana
jo New Yorko Atletų klubą pilną ir tikslų nepriklausomos
71:62 ir Chicagos Lituanica nu Lietuvos sporto vaizdą.
galėjo Hamiltono Kovą 74:58.

Chicagos "Neries" jaunučių tinklinio komanda, dalyvaujanti jaunųjų olimpiadoje Kanadoje. Iš kaires: T. Kubi
lius, J. Inovskis, K. Brakauskas, D. Gallagher, K. Drunga, t . Drunga, A. Degutis, V. Jonikas, Z. 2iupsnys —
treneris.
Nuotr. Z. Degučio

Ir tai tik pirmoji dalis. Ant
roji dalis apims laikotarpį nuo
1937 m. iki okupacijos, su Eu
ropos krepšinio pirmenybėmis
Rygoje ir Kaune, pasaulio šau
dymo pirmenybėmis Helsinky
je ir Liucernoje ir Europos
moterų
krepšinio pirmenybė
mis Romoje.
Kiekvienas sporto mėgėjas
turėtų šią knygą įsigyti, nes jo
je ras ne tik įdomių istorinių
žinių, bet pamatys ne vieną
pažįstamą iš vos atmenamų
laikų.

Olandijos.
Diege praneša, kad snustelėję
Kita sporto žvaigždė savu lai tiriamieji atlieka užduotis daug
ku prancūzas Just Fontaine atsie sėkmingiau, negu tie, kurie tą
bet nemiega.
kęs 13 [varčių per vienas anks pat laiką ilsisi,
Evansas
rekomenduoja
tyvesnes pasaulines futbolo pir Dr.
menybes, susiderėjo 'iš 1000 do darbdaviams atsižvelgti į tai ir
lerių, kad jo rekordas nebus per sudaryti sąlygas savo darbuo
tojams snustelėti darbo metu,
viršytas.
ne visiems
— Ir Sovietai nori būti Pasau bet perspėja, kad
linių pirmenybių
seimininkais vienodai šito reikia. Kitiems 1&1990 metais. Be jų dar kandida- j biau pageidautina
kavos gėrituoja, kaip pranešė Buenos Aires mo pertraukėlė, nes tai ir tam
mieste brazilas Fifa prezidentas tikra socializuota poilsio forma.
Havęlange, — Jugoslavija, Kana žmonės taip nesijaučia kalti,
da, USA ir Kuwatas. Kaip jau kad gaišta darbo laiką.
žinoma 1982 m. pirmenybės įvyks
Tiems, kuriems reikia miego,
Ispanijoje, o 1986 m. Kolumbi su kava gaunamas nikotinas tik
joje. Taip pat Fifa prezidentas pa laikinai nuslopina
fiziologinę
reiškė, kad ne visi kraštai yra pa būtinybę.
Nusnūsti ir užduo
jėgūs suruošti tokį manifestišką čių lygis aiškiai parodo, kad
turnyrą.
atsigaivinimas buvo netikras.
jm
Vytautas A. Krikščiūnas

Vyrų stalo teniso varžybose
pirmą vietą užėmė dr. A. Saunoris, antrą vietą Sirjatavičius
iš Australijos ir trečią vietą
Vietinė spauda pareiškė, kad rizikingesnis, bet kartu pelnoma
Vaičekauskas iš Toronto.
Argentinoje po pirmo laimėjimo daugiau įvarčių, kaip rodo šių
Moterų stalo tenise I vietą šios Pasaulinės futbolo taurės, fi pirmenybių statistika — Argen
— žinau, šie laikai yra baisus
užėmė Plučaitė iš Toronto (Ka nalinėse prieš Olandiją kaip jau tina ir Olandija įvarčiais pirmau
užaugti,
ir vaikai šiandien turi
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— Nešukaitytė (Torontas) ir sime, tokių sportinių demonstra menybėse.
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stalo teniso varžybose laimėjo
48 metus. Paskutinį kartą finai i- kaip paprastai, bet olandų trene- naudingiau, negu jftfertt
dinius ir jais sekti.
Toronto Vytis.
lį juodos kavos, raioa>
Bfcng Crosby
ris
austras
Happel
tai
paneigė
ir
jnėse žaidė Argentina 1930 m. ir
nale
"S.
Digeet".
Girdi
tada pralaimėjo Urugvajui, o ir taip pat pridėjo, kad olandai ži
Is okupuotos Lietuvos
! taip pat kitas finalistas Olandija no kaip elgtis ir taip pat nežino tojas atgauna jėfoa ir padidė
— Šių metę tinklinio meiste- •
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(yra, kaip žinoma, irgi naujokas žodžio baimė, net prieš šaukian ja darbo n a stirnas Tokią išva
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j žaidęs finalinėse prieš V. Vokie- čią 80,000 argentiniečių minią.
mo moterų grupėje ir Vilniaus |
per
Visos programos iš WOPA
Gauti bilietus darėsi vis sun gijos miego fĖkįStįĖ
Įtiją, pralaimėjo 1974
metais.
"Kuro Aparatūra" vyrų grupė-! Kaip matoma nei vienas 1978 me kiau ir sunkiau. Vienas laikraštis metinį susirinkimą,
lietuvių kalba: kasdien nuo pir
je, šį titulą lengvai laimėjusi! tų finalistas dar nebuvo laimė skelbė: "Už automobilį bet kurio
Dr. F. J. Evansas i i Pennsyl- madienio iki penktadienio 3:00 —
jau penktą kartą iš eilės.
vanijos
atliko eksperimentus. 3:30 vai. popiet. — šeštadienį ir
jęs anksčiau šios pasaulinės tau modelio (naują) esu pasirengęs
sekmad. nuo 8:30 iki $30 v. ryto.
Šios dvi komandos dalyvauja rės.
atiduoti savo tris bilietus į fina kuriais įrodė, kad tiriamieji po
Telef. 434-2413
visos Sąjungos pirmoje lygoje
lines rungtynes. Šeštadienį rung snustelėjizno daug sėkmingiau
1490 A. BL
ir žinoma, Lietuvos pirmenybė
Patekimo į finalines proga Ar tynėm dėl trečios vietos (Brazili sprendžia matematikos proble
7159 S. MAPLEVFOOD A VE.
se daug pasipriešinimo neranda. gentinoje buvo neeilinė diena, ja — Italija 2 — 1) bilietų kai mas. O dr. L. K. Johnsonas i i
CHICAGO, IUL. 60629
— Lengv. atletikoje neseniai j kai futbolo entuziastai užtvindė nos nuo 35 dolerių buvo pakilu sveikatos tyrinėjimų centro San
vilnietės V. Bardauskienės pa- 'gatves, su "Ticker tapė" paradu sios iki 400 dolerių, sekmadienio
siekta pasekmė į tolį 6 mtr. 77 i pertraukė normalią biznio eigą ir finalinėms bilietų kainos jau sie
cm. buvo iki šiol geriausia šių I pagrindinėje Buenos Aires gatvė- kė net 1,000 dolerių.
LIETUVIŠKA VAISTINĖ
metų pasekmė. Tik neseniai jąije Oorrientes Avenue tūkstančiai
Taip pat buvo paneigti gandai
2557 W.69th Street TeL 776^*363
pralenkė amerikietė D. Ander- dainavo, šoko ir šaukė mojuodapo Italija — Olandija 1 — 2 rung
son Los Ageles mieste, nušo- mi mėlynom ir baltom vėliavė tynių, ir po dopų testų olan
J. & J. PHARMACY
lėms tikėdami, kad pasiekimas dams, kad Olandijos rinktinė bus
kusi 6 mtr. 90 cm.
— Krepšinyje neseniai baigė-' finalo bus neveltui. Ir kaip ma išmesta iš pirmenybių ir jų vie
Usstal vttsmlnal, Importuoti kvepalai, gydomos žoles r t t
si antrasis Lietuvos pirmenybių | tome jų svajonės išsipildė. Olan- toje žais italai, kaip tikėjosi mili
ViiJuoJamos kSdts, remontai Ir kt., pirkti ar nuomoti;
Nemoka-Tia! supakuojame dovanas.
ratas Vilniuje. Gera kova vyk- dai buvo 9 — 4 spėjikų favori- jonai italų. Po testų ir nepatvir
•
sta tarp Vilniaus Statybininko, tais, bet iki šiol dar nėra jokia Eu- tintų gandų, tai sugadino nuo
Pristatymas nemokamai
Kauno Drobės ir Mokslo ko- ropos rinktinė finalinėse įveikusi taikas tūkstančiams italų.
ANGELĄ ir VYTENIS DiRKIAI savininkai
mandų. Paskutinis ratas ne-1 P. Amerikos atstovo P. Amerikotrukus įvyks Alytuje.
je ir penkios iš vienuolikos PaLietuvos krepšinio rinktinė saulinių taurių buvo laimėtos
— Prieš finalines rungtynes
sudaryta išimtinai iš Kauno | šeimininkų, krašto, kuriame pir- Buenos Airėse du pasaulinio gar
2algirio ir Vilniaus Statybos ! menybės vyksta įskaitant Argen- so žvaigždės Alfredo D. Stefano
komandų, su treneriu Stepu 1 tina. Kas buvo charakteringa ir Bobby Charlton atžymėjo tris
Butautu, išvyko į Lenkiją gas-šiam finalui, kad abi rinktinės..jaunuokius (11 — 16 metų) fut|zaide labai kietu puolimu .r todėl j ^ ^ j ^ k u r i e l a i m ė j o ^ ^ ^
trolėms.
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— Futbolo pirmenybėse Vil pasitaiko baudų daugiau kaip
^ ' P || tinęs varžybas. Šiose varžybose da
nauja taupymo ir namų
niaus Žalgiris vis gerėja ir Le paprastai ir susižeidimų. Tai pa-; iyv a v o jaunuoliai iš Argentinos,
paskolų reikalais visas
ningrade prieš stiprią Dinamo rodo, kad žaidimas puolimu yra I Brazilijos, Čilės, USA, Kanados ir
mūsų apylinkes.
komandą sužaidžia 2—2.
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mis parodytą pasitikė
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Chkaga, Itt. OMU
Prestdent
944479
vo
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amerikiečiai niekuomet neturėjo
JV7W. 88th Street
Hartam Avenue
m.
pakankamai lėšų savo olimpinių
ffl. OMK
•25-74
TeL
sportininkų paruošimui ar daly
vavimui. Po Montrealio olim
piados amerikiečių galvojimas
gana stipriai pasikeitė ir jie pa
7*i%
siryžę Maskvos olimpiadai turė
P*id qfusrterty
ti gerą ir gerai paruostą rink
4 Year Savings
tinę. Jau esame rašę. kad pa
Ccrtiflcates
siruošimas pradėtas, kad įsteig
Minimom (5.900
ta treniruočių centrai, kad eilė pax^ta
Ragas \T Laura Ragake, laimėję Seimų dvejete antrą vietą, pasi
žmoniu priima sportininkus dar-1 ryže Toronte gersi pasirodyti.
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Pašto iSlakias -»«»»«"*, pakvitavimai už gautas prenume
ratas neshmčiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus ii jo mokestj, atžymima, iki kada yra užsimokėję*.
DRAUGO inmifif •*• mokama B anksto
metams 6 men> 3 vata.
Chicago ir Cook apskr. $33.00 $19.00 $15.00
Kitur JA.V.
31.00
M.00
13.00
Kanadoje
(U.S.) 33.00
19X0
15.00
Užsienyje
34.00
30-00
15.00
Savaitinis
25.00
15.00
9.00
• Administracija dirba kas • Redakcija straipsnius taiso sa
dien nuo &30 iki 4:30, šešta vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos gražina tik ii
dieniais nuo &30 iki 12:00.
• Redakcija dirba kasdien anksto susitarus. Redakcija ui
8:30 — .4.-00, šeštadieniais skelbimų turini neatsako. Skel
bimų kainos prisiunčiamos gavus
8:30 — 12:00.
prašymą.
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DR, K, G. BALUKAS
Akušerija Ir moterų ligos
Ginekologine Chirurgija.

6449 So. Pobakt Bd. <Crawford
Medical BnUding) Tel LU 5-6446
Jei neatsiliepia skambint 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą.

DR. YL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

TeL ofiso ir boto: OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRLRGAS
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. VYALER J. KIRSTU*

Mai-ąuette Medical Center
Lietuvis gydytojas)
6132 So. kedzie Avenue.
3925
West 59th Street
Vai.: pirmad.. antrad ir ketvirtad.
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir
6 iki 7:30 vai. vakaro.
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 .
Šeštad. nuo 1 iki S vai.
vai. vak.
Treč. ir šeštad. uždaryta.
Pagal susitarimą.
Ofiso telef. WA 5-2670.
Rezid. tel. WAlbroak 5-3048.
DR. IRENA KURAS

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

GYDYTOJA IR CHIRURGE

K T 1)1 KIV IR VAI K V LIGOS
SPECIALISTE
DR. PETER T. BRAZIS
MEDICAL
BLILDING
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
7156 South Wes*ern Avenue.
2434 West 71st Street
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto
fkl i vai. popiet
Vai.: pirm., antr.. ketv. Ir penkt.
1:00 - 5:00 vai. popiet, trec. ir Seet Ofs. teL RE 7-1168, rez. 239-2919
tik susitarus.

Ofs. HE, 4-1818; re*. PR 6-9801

Dr. Jonas G. BYLA-BYLAiTIS

DR. J. MEŠKAUSKAS

GALVOS IR STUBURO LIGOS
2858 West 6Srd Street
Chicago, Dlinois 60629
TeL — 476-3409
Valandos pagal susitarimą

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street
71-os ir Campbell Ave. kamp.
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarti*.

OPTIC A L
Dr. Ant Rudoko kabinetą perėmė

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

Ofis. teL 7354477; Rez. 246-2839

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
Specialybe — .Vervų tr
Emocines ligos.

SIl'DIO

VIOLETA KAROSAIT6
7061 So. W*sfatenaw _ HaL 778-8784
Pritaikomi akiniai pagal gydytojų
receptu*.
Didelis akinių rėmų pasirinkimas.
Vai.: pirm., antr.. penkt 10-5:30.
Ketv. 1-8 v. vak. Sešt 10-4 v. p. p.
Trečiadieniais uždaryta.

Telef. _

282- 4356

DR. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS — C H m i R G M A
Ofisai:
111 XO. VVYBASH AVE.
4200 NO. CENTRAL AVE.
Valandos pagal susitarimą.

CRAWFORD MEDICAL BLDG.
6449 So. Polastri Road

DR. FRANK PLECKAS

DR. A. B. GLEYECKAS

Tikrina akis. Pritaiko akinius tr
"Contact tenses"

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

OR. JANINA JACEVIČIUS
JOK S A
VAIKŲ
LIGO S
2656 West 6Srd Street
Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir penkt.
nuo 12 Iki 2 vai. ir nuo 5 Iki 8 vai.
•ak. šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

Ofa. PO 7-6000

Rez. GA 3-7278

(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
2618 W. Tlst St. — TeL 737-5148
Vai, pagal susitarimą. Uždaryta trec.

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS
Adresas 4255 W. 63rd Street
Ofiso telef. R E 5-4410
Rezidencijos telef. OR 6-0617

DR. A. JENKINS

Ofiso vai.: pirmad. ir ketvirtad.
nuo 1:00 ligi 3:00 vaL popiet

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso tel. H E 4-2123. Namu GI 8-«1»S

3844 Wist 6Srd Street

DR. V. TUMAS0NIS

Valandos pagal susitarimą

CHIRURGAS
2454 West 71st Street

Re* — 327-1965

DR. K. A. JUČAS

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

TeL Ofiso PR 6-6446
DERMATOLOGIJA
CHIRURGIJA
F. C. W!NSKUNAS
1002 No. Westera Avenue .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oftao teL 489-4441
3107 West 71 st Street
Valandos pagal susitarimą.
Valandos: 1-6 vai. popiet.
t
TreČ. Ir Sestad. pagal susitarimą.

ir boto teL 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
BENDROJI MEDICINA
1467 8o.49tt Court, Cicero, III.
Kasdien 10-12 ir 4-7
Išskyrus trec ir fteStad

Ofs. teL 586-3166; namu 381-3772

DR. PETRAS ŽUOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6234 So. Narragansett Avenue
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą
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Perskaitę "Draug,", duokite jj kitiems.
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lietuviška ugnis Toronte

Kanada kariškai nėra pasiruošusi

MASKVOS LETENA LIETUVOJE
Visų miestu, visų kontinentų tų vergus.
lietuvių širdys šį savaitgali kryps Pavergtų žmonių priespauda
t a į Torontą, kur keliolika tūks b* išnaudojimas ims jaudinti pa
tančių rinktinių žmonių susiburs saulį. JAV kongresas kartais
pasidžiaugti jaunimo sportu, kur griežčiau pasisako ir imasi akci
•daugelis mūsų organizacijų vado- jos prieš prievartą Maskvos impe
v y ties gaires naujai akcijai, kur rijoje. Liepos pirmoje pusėje Wa•didžiojo jungtinio choro daina shingtone įvyks apklausinėjimai
užburs mūsiškių minias rr įžiebs apie Sov. Sąjungos pagrobiamus
naują ugnį lietuviškam ryžtui, laiškas, spausdinius, siuntinius iš
naujiems kultūros laimėjimams laisvojo pasaulio. Tą reikalą
siekti, nepalūžti sunkioj kovoj kongresas ruošiasi kelti tarptau
dėl pavergtos Lietuvos laisvės. tinėj plotmėj. Reikia tad pateikti
Naujo ryžto, broliško atlaidu kuo daugiau medžiagos apklau
mo, jėgų derinimo tarp patrioti sinėjimams, kurie vyks liepos 11d.
n i ų idealistų bei veikliųjų vadų VVashingtcne.
mums reikia. Nauji faktai reika Nežmoniška Maskvos prie
lauja naujo įkvėpimo išvystyti ak spauda atstumia ir jų pačių žmo
ciją sutelktomis jėgomis.
nes. Būdingas laiškas, kurį Yosyp
*
Terelya parašė Sov. Sąjungos
JAV-se darant okupantų bol- ministerių tarybos nariui J.V.
vikų Lietuvoje nužudytųjų mūsų Andropovui, slaptosios policijos
patriotų sąrašą, jau susidarė liūd viršininkui. Yosyp Terelya yra
nas 2000 skaičius, bet jis toli gra ukrainietis, gimęs 1943 m. taigi
ž u nepilnas. Tik tos pavardės jau išaugęs komunistų valdžioje. Jo
įregistruotos, nužudymo vieta k tėvas - komunistas, kolchozo or
laikas kiek galima tiksliau atžy ganizatorius, motina taip <pat ko
mėta. Bet čia tik dalelė tų kapų, munistė, baigusi Ukrainos ko
okupantų supiltų Lietuvoje. De munistų partijos centro komiteto
šimtis, g a l net šimtus tūkstančių aukštąją partinę mokyklą. O tu
lietuvių užpustė Sibiro pūgos. Jų komunistų sūnus išaugo krikš
dvasios, o taipgi kalinamų dar čioniu. Jis minėtame laiške pa
bo vergų lageriuose ir užrakintų sisako, kad tapęs ne tik krikščio
psichiatrinėse ligoninėse šauks niu, bet kataliku unitu. Jis pro
mai randU atgarsį mūsų ausyse, testuoja, kad Ukrainos katali
kviesdami sustiprinti pastangas kams prasidėjo Dioklecijono ka
prieš naujus Maskvos vergų va takombų laikai. Prieš tą baisią
prievartą jis kelia protesto balsą,
rovus.
Skriaudos Lietuvai vis auga. nors pats uždarytas į beprotnami.
*
Okupantai stiprina pastangas
Ne tik lietuviai, ne tik ukrai
vykdyti kultūrinį genockią Lietu
niečiai
bruzda prieš Maskvos ti
voje. Štai vienas, ne pirmaeilis,
roniją.
Iš
pačių rusų kyla protes
bet reikšmingas faktas. Kai Sibito
banga
prieš Maskvos koloniaTe, kur dar yra tūkstančiai lietu
Viename
vių tremtinių, draudžiama spaus linį grobuoniškumą.
mitinge
New
Yorke
rusas
Petras
dinti b e t kokį lietuvišką laik
Boldyrev
viešai
pabrėžė,
kad
raštį, Lietuvoje jau net protar
smerkia
Sov.
Sąjungos
kolonia
piais leistas rusiškas almana
chas "Ldtva Iiteraturnaja" pa lizmą, tasdamas: "Mes atmeta
verčiamas periodiniu žurnalu. me, kaip moraliai nepriimtiną,
Jau nebepakako okupantams Lie poziciją vadinamos vienos ir ne
tuvoje turimų kitų periodinių lei dalinamos Rusijos". Jis skelbia
principą, kad turi būti suteikta
dinių ir laikraščių.
To nepakaks, nes Lietuva pri nepriklausomybė visoms Sovietų
grūsta rusu kolonistų. Daug čia Sąjungos pavergtoms tautoms.
yra jų tikrais ar užmaskuotais Tą jis net pabrėžia, kad dabar
vardais. Bet jie išryškėja, jei ne Sovietų Sąjungos teritorija pasi
anksčiau, tai bent nekrologuose. darė įtemptas tarptautinių prie
Neseniai miręs Sergejus Televno- šiškumų mazgas. Jis daro išvadą
jus, atvežtas į Lietuvą net iš Kuba- — pavergtos valstybės turi teisę
nės pokario metais, kaip skelbia susilaukti Sovietų imperijos sui
okupantų 'Tiesa". Sergejų Telev- rimo, kuris suteiks laisvę visoms
nojų "1945 m. komunistų partija sąjungon įeinančioms respubli
pasiuntė vadovaujančiam žurna koms apsispręsti be jokių S anks
listiniam darbui į Lietuvos TSR". to primestų sąlygų, sovietų impe
Kai lietuvius trėmė į Aziją, Telev- rijos vieton sudaryti rusų v kitų
nojų ir kitus panašius pastatė tautų valstybes, su etnografiškai
redaguoti "Tarybinę Klaipėdą", pateisinamomis protingomis sie
o nuo 1949 m. jau redaguoti "So- nomis; konstituciniais nuostatais
uždrausti bet kokį teritorinį im
vetskaja Litva".
perialistinį
plėtimąsi, Sov. Sąjun
*
gą perdirbant į taikos zoną.
Didelis skirtumas, kai JAV, ga Tereh/os ir Boklyrevo pareiš
lingiausia pasaulio valstybė, su- kimai yra reikšmingi balsai prieš
silpna Panama vedė draugiškas religini genocidą ir prieš komu
derybas dėl savo pačios pastatyto nistinį kolonialinį imperializmą.
kanalo ir nusprendė jį tam kraš Šitokios prošvaistės rodo, kad
tui atiduoti. Tuo tarpu Sovietų Maskvos imperijos siūlės palaips
Sąjunga grobia tautas, kurias tik niui pradeda irti.
įstengia, o kanalus kasa suvary
J.Pr.
dama tam darbui pavergtų tau

Kanada ir NATO narių stiprumas

Saulė labai duosniai žeria į erd
vę milžiniškus energijos kiekius.
Nedidelę šios energijos dalį gauna
ir žemė. Nors nedidelė, bet ji iš
tirpina ledo kalnus jurose, o taip
pat per metus Siaurės ir Pietų
pusrutulyje sužlugdo susidariusias
sniego i r ledo dangas, išgarina
milžinišlcus kiekius vandens iš jū
rų bei vandenynų, išjudina oro ma
ses, visada palaiko gyvybę žemėje.
Tačiau gyvoji gamta iš saulės
paima tik nedidelę dalelę beriamų
gėrybių. Mokslininkų iStirta ir ap
skaičiuota, kad apytikriai 1-2%.
Bet saulės spindulius tiesiogiai įsi
savina tik gyvoj gamtos augmeni
ja. Augalai lyg vienintelis fabri
kas,
kuris paverčiantis -«ulės
spindulius materialinėmis gėrybė
mis. Taigi tik augalai "moka" iš
naudoti saulės spindulius, ii neor
ganinių medžiagų sukurti sudėtin
gas organines medžiagas Veikia
mas spindulių, augalo lapas iš ang
lies dvideginio ir vandens gamins
angliavandenius • krakmolą ir cuk
rų. Tai vyksta vadinamoji fotosin
tezė, kurios metu augmenija kau
pia saulės spindulius, jos energiją.

Augmenija yra tikroji gėrybių ga
mintoja, o gyvūnija ir žmogus —
vartotojas.
Didžiausią dalį, t. y. apie 95%
šiuo metu pasaulyje gaminamos
energijos sudaro energija, gauna
ma deginant akmens anglį, naftos
produktus ir gamtines dujas. Gi ti
kusi energijos dalis gaunama iš
hidroelektrinių, atominių elektrinių
ir kitų Šaltinių.
Daugelis mokslininkų dainai pa
sisako spaudoje. Esą, dėl judančio
vandens ir oro masių energijos ne
reikia nuogąstauti Si energijos rū
šis priklauso prie tokių, kurios
nuolat pasipildo, atsinaujina. Sis
energija žmonės galės naudotis
tol, kol iries saulė, kol žemės pa
viršiuje bus vandens ir oro. Tačiau
reikia nepamiršti, kad šios energi
jos šaltinių galingumas ribotas.
Kitaip tariant, užtvenkus visur,
kur tik galima upes b* kiek tik
įmanoma panaudojus net potvy
nius ir atostūgius, energijos žmo
nijai gali neužtekti*
Be to. blogiau yra su energija,
gaunama ii akmens sngllss, naf
tos dujų, degančių skalūnų ir •*•

vių veiksniais. Salia to Lietuvos
atstovas ir O. Bačkienė gauna
įvairių kvietimų iš ambasadų ar
oficialių įstaigų dalyvauti priėv
ėmimuose bei įvairiuose ren
giniuose.
1978 m. birželio mėnesį O. ir
S. Bačkiai gavo kvietimus daly
vauti šiuose priėmimuose: birže
lio 1 d. Tunizijos tautines šven
tės proga, birželio 2 d. Latvijos
atstovo Dinbergs rengtame priė
mime, birželio 6 d. karalienės
Elzbietos II gimtadienio proga
Lietuvos atstovas dalyvavo Didž.
Britanijos ambasadoriaus priėmi
me. Po to Lietuvos, Latvijos ir
Estijos atstovai susitiko pasitarti
tai. Tiesa, neutroninė bomba yra einamaisiais klausimais, liečian
apsigynimo, o ne puolimo gink čiais jų kraštų bei pasiuntinybių
las, bet kare yra visko: puolimo ir problemas.
Birželio 19 d. O. ir S. Bačkiai
gynimosi.
dalyvavo
International Manage
Kai kas iškelia klausimą, ar Ka
ment
and
Development instituto
nada bus pajėgi apsiginti nuo So
vietų puolimo, vykdomo per šiau priėmime, o birželio 20 d. Kurinį polių? Rusiškoji meška var wait ambasadoriaus ir jo žmonos
vina seiles, žiūrėdama į Kanados rengtame priėmime.
Popiežiaus Pauliaus VI penkio
Ouebeco provinciją, kuri nori pa
sidaryti prancūzų nepriklausoma likos metų išrinkimo sukakties
valstybe.Bet Quebecas greičiau ga proga Lietuvos atstovas ir O.
li tapti antrąja Kuba, negu pran Bačkienė dalyvavo apaštališko
cūzų valstybe. O tokiu atveju į delegato ta proga surengtame
Kanadą ateitų sovietinis Trojos priėmime apaštališkoj delegatūarklys. Kanadoje mažai komunis priėmime apaštališkoj delegatutų, bet tas Sovietams nesvarbu. roję.
Ir Lietuvoje komunistų tebuvo Birželio 25 d. yra pakviesti
viena penkioliktoji dalis procen kartu su diplomatinių misijų at
to visu krašto gyventojų, o So stovais dalyvauti pontifikalinėse
vietai Lietuvą užėmė ir susovieti- Mišiose 5v. Mato katedroje Pa
no labai greitai. Jei Quebece įsiga kvietimai išsiuntinėti VVashinglėtų Sovietai, Kanada būtų para- tono arkivyskupo kardinolo Willižuota. Kanados karinės pajėgos liam Baum popiežiaus Pauliaus VI
menkos. Kanadoje nėra karinės vainikavimo sukakties proga.
prievolės, todėl ir pavojaus atve Birželio 26 d. Lietuvos atsto
ju Kanada neturėtų ką mobili vas su žmona yra pakviesti Ma
zuoti. Ar Kanada kariškai sustip dagaskaro atstovo ir jo žmonos
rės, tai priklauso nuo krašto vy dalyvauti jų tautinės šventės pro
riausybės. Dabartinė Kanados vy ga rengiamame priėmime ir bir
riausybė yra NATO taikos karve želio 30 d. Burrundi ambasadoje
lis, kuris traukiasi nuo puolan valstybinės šventės proga Be to,
čio vanago ir rodo vėliavėlę — Lietuvos atstovas ir O. Bačkienė
Disarmament.
jau yra gavę kvietimus dalyvauti
š.m. liepos pradžioje Rwanda ir
Malavri ambasadų rengiamuose
priėmimuose.
Tai yra vaizdas iŠ Lietuvos pa
siuntinybės uždavinių, susijusių
su dabartine Lietuvos valstybi
nio tęstinumo realia apraiška.

Dažnai ne vienam kyla klau
simas, ką šiais laikais Lietuvos
pasiuntinybė veikia. Suglaustai
atsakant į tai reikia pažymėti,
kad pasiuntinybės darbas dau
giausia reiškiasi tiesiogiais as
meniškais kontaktais, informaci
jų suteikimu įvairias klausimais
asmenims ar įstaigoms, kad į pa
siuntinybę kreipiasi ir prašo ži
nių, informacijų bei literatūros
apie Lietuvą, jos problemas.
Be to, Lietuvos atstovas yra nuo
latiniame kontakte su Valstybės
departamentu, Lietuvos diplomati
ne ir konsularine tarnyba, Latvi
jos ir Estijos atstovais bei lietu-

Oficialiai Kanada yra NATO!
J. VAICELIŪNAS
nio karo metu Vakarams vado
narys. Ar daug naudos NATO or
vavo JAV, o išėjo taip, kad tą ka
ganizacijai iš Kanados? Tiesa, nepajus, o Kanadai visas pasau rą laimėjo Sovietai, o pralaimėjo
Kanada yra labai svarbus NATO lis galės daryti priekaištus, kad Vakarai ir Vokietija. Cia buvo
narys, nes saugo beveik visą Kanada remia komunistinį kraš Sovietų dvigubas kimėjimas, nes
Amerikos Šiaurę ir savo simboli tą. Tiesa, ir JAV remia ekono tada JAV vyriausybėje nebuvo ver
nėmis pajėgomis dalyvauja tos miškai komunistą]! kraštą —So tingų žmonių. Neveltui JAV bu
organizacijos sudėtyje. Tos orga vietų Sąjungą.
vęs kandidatas į prezidentus G.
nizacijos nario vertė priklauso
Wallace pasakė, kad antrojo pa
nuo krašto vyriausybės ir tinka
Pavojus
saulinio karo metu JAV kariavo
mo karinio pasiruošimo
ne toje pusėje, o W. Churonilis
Paskutiniu metu NATO na pasakė, kad paskerdėme, tik ne
Kanados vyriausybė, ypač jos
riai
susirūpino Maskvos agresin- tą kiaulę.
ministeris pirmininkas P. Trudeau
gumu
ir daro žygių savo kari
nėra stiprus NATO rėmėjas. Dėl
NATO organizacinėje sutarty
to ne kartą viešuose parlamento nėms pajėgoms sustiprinti, kad ga je pasakyta, kad užpuolimas vie
debatuose jį kritikavo buvęs Ka lėtų pasipriešinti Maskvos ėji no ar kelių NATO narių reiškia
nados irninisteris pirmininkas G. mams Afrikoje ir galimai invazi užpuolimą visų jos narių. Da
Diefenbaker. Kritikavo dėl P. Tru jai i Vakarų Europą. Betgi pasita bar Sovietai tą užpuolimą jau
deau palankumo komunistams. rimuose ir NATO nariai nebuvo vykdo, puldami ne NATO na
Kanada ekonomiškai vemia ko vienos nuomonės. NATO nariai rius, bet ruošdami sau geresnę
munistinę Kubą, kuri vykdo sunkiau cementuojasi, negu Mas strateginę padėtį. Jie rr dabar
Maskvos įsakymus komunistinės kva sucementavo Varšuvos pakto kontroliuoja Indijos vandenyną ir
imperijos plėtimui Angoloje, Eti narius. Vak. diplomatai pirmiau Atlanto kelius, kuriais vyksta pre
opijoje ir kituose kraštuose. Kal nuvyko į Jungtinių Tautų sesiją, kių .pervežimas, ypač naftos pri
bama, kad Kanada tą paramą kur buvo kalbama apie nusigink statymas Vakarų
valstybėms.
Kubai nutrauks. Ar taip bus pa lavimą, o vėliau atvyko į NATO Tiesa, dabar Sovietai vakariečių
daryta ar ne — sunku pasakyti. narių posėdį, kur buvo kalbama laivų neskandkia ir nesulaiko,
Jei tos paramos beliko 5 ar 10 apie apsiginklavimą.
bet, kilus aHviram konfliktui, jie
proc, tai Kuba jos nutraukimo
Tų pasitarimų dienomis net tai lengvai galės padaryti.
Kanados spaudoje pasirodė kari
Reikia ginkluotis
tokių šaltinių. Jų resursai žemės katūrų apie P. Trudeau. Vieno
plutoje labai riboti.
NATO nariai nusprendė padi
je jis stovi šalia JAV-bių po ato
Todėl mokslininkų mintys ir dė miniu skėčiu ir rankoje laiko vė dinti apsiginklavimą, kad toje
mesys krypsta į saulę — ar nega
lima technikos, elektros ir bran liavėlę su užrašu — Disarma- srityje pasivytų Sovietus. Ar tas
duolinės energijos amžiuje betar ment, o pats po kaklu pasikabi apsiginklavimo padidinimas pa
piškai pasinaudoti saulės dovano nęs hipių .ženklelį. Kitoje P. dės sustabdyti sovietų agresiją,
mis, o žemėje sukauptus resursus Trudeau, apsirengęs dvasiškio jei tie ginklai bus sukrauti sandė
palikti kitiem reikalam. Juk dabar drabužiais, sako pamokslą: "Cana- liuose? Tiesa, Sovietai eina pir
net sunku išvardinti visas mate dian Security is not in armaments myn aplinkiniais keliais. Kai tu
rialines gėrybes, gaminamas iš ak
mens anglies, naftos ir dujų, ku but in sočiai values. Disarma- rės geras puolimui pozicijas, ta
rios taip reikalingos žmonijos bui ment nov. Long live detente!" da duos lemiamą smūgį. Brežne
tyje, pramonėje ir t. t.
(T. St 1978. VI. 3, C. 2.). Nors vas makosi iš Hitlerio, kuris taip
Mokslininkų apskaičiuota, kad tai yra karikatūros, bet jos .rodo •pat jau nuo 1938 m. į karą ėjo ap
metinė iš saulės gaunama energi Kanados vyriausybės galvos nuo linkiniais keliais: Austrija, Sude
jos porcija daug didesnė už visų taikas.
tai, Klaipėda, Čekoslovakija, o
šiuo metu žemėje žinomų energijos
Lenkiją jau įpuolė visa jėga. Duos
šaltinių resursus.
Nors
P.
Trudeau
yra
laikomas
tokį
smūgį ir Sovietai, kai jie jau
Taigi, jei pavyktų bent nedidelę
taikos
karveliu,
kuris
šaukia
už
saulės energijos dalį betarpiškai
bus pilnai pasiruošę. Sovietai kiek
panaudoti, t. y, priveisti saules detentę, bet ir jis Washingtone prisibijo JAV neutroninės bom
spindulius sukti elektrinių, kuriose pasirašė NATO sutartį dėl pasi bos, bet ją greitai turės ir Soviešiuo metu beatodairiškai degina-' priešinimo Sovietų ekspansijai. O
mos brangios medžiagos, energijos ta Sovietų ekspansija vis didėja:
bado grėsmė butų pašalinta. Pa Angola, Etiopija, Libija ir kiti Af
sak mokslininkų specialistų, taip
būtų išvengta atmosferos užterši rikos kraštai. Vien tik Kubos ka
mo. Užtenka tik prisiminti, kad su rių Afrikoje yra per 40,000. Ką
deginus vieną toną akmens anglies, reiškia iš Moroko ar Prancūzijos
sunaudojama tiek deguonies, kad į Zairą atgabenti maži karių da
jo užtektų dešimčiai žmonių vi liniai, kad jie kovotų prieš rau
siems metams.
Kol iuummių ir hidroelektrinių doną laviną Afrikoje.
statyba yra pigesne ui saulės
Tiesa, į Zairą įsiveržė tik keli
elektrines, viską lemia ekonomika
tūkstančiai
komunistų partizanų,
— stambesnės saulės elektrines
bet
ir
jie
gali
padaryti daug blo
nėra statomos. Apsiribojama ma
žesnio galingumo saulės baterijo go, jei jiems nebus efektyviai pa
mis, skirtomis maitinti elektros sipriešinta. 2inome, kad 1917 me
energija įvairius objektus nuo pra tais Rusijoje tebuvo apie 50,000
moninių centrų smarkiai nutolu komunistų, o jie pavergė 150 mil.
siuose rajonuose.
Gal bot, jau netolimoje ateityje Rusijos gyventojų, nes rusai
bus mokslininkų sukurti pakanka pradžioje komunistams —bolše
mai pigus ir patvarus fotoelemen- vikams efektingai ^pasipriešino.
tai, ii kurių sudarytos saulės bate Tas pat dabar gali pasikartoti ir Simas Kudirka susitiko su Clevelando lietuviais, kurie buvo Cleveland City
rijos pradės tiekti elektros energi kituose kraštuose, jei laiku nebus Club priešpiečiuose. Iš kairės: G. Kudukienė, A. Rukšėnas, Simas Kudirka,
ją ištisom pramonės ir kitom že susigriebta. Vakarų pasauliui va R. Kudukis, I. Bublienė, L. Johansonas. L. KMmaitė ir D. Kezienė. Dešinėje
lenta su radijo stočių pavadinimais, per kurias buvo transliuojama S. Ku
mės ūkio šakom.
dirkos kalia.
Nuetr. VL Bacevičiaus
dovauja
JAV.
If
antrojo
pasauli
J.
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Spaudoj ir gyvenime

AKTUALI SAULES ENERGIJOS PROBLEMA

LIETUVOS PASIUNT1NYBB1JE
WASHINGTONE
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Rimsta mano vidus, kai prieš vakarą nurimsta
paukščių ulbavimas, ir kai gėlės atskleidžia daugiau
savo kvepėjimo. Žiūriu į medžius, krūmus ir medelius,
prietemoj dūluojančius, tartum į pasivaikščiojimą,
kaip ir aš. slenkančius. Kiek po jais mirusių lapų, išse
kusių šakų, išblyškusių, sužemėjusiu liemenų! Auga
žalieji greta ir virš lavonų, kyla žiedai iš po byrančių
puvėsių., šypsos krūmelis, smulkus, žalias, lyg mū
sų rūtos, vyniojas asiūklis, užsigriebdamas už tvirtes
nių liemenų, raitydamasis į aukštį, į saulę...
Nematoma jėga išsiplėšusiais augalais, žaliuojančiais
— stipriu pasiryžimu gyventi, ir... jų stebuklas —
sultingi žiedai, spalvų ir formų įvairybė. Kvepia. Ki
toks čia žemės kvapas. Nesirsivo sliekas, nešokuoja
varlė, negaruoja velėnos. Tik sunkiai alsuoja suslėgta
žemė, godžiai gaudanti čiurkšlių vandenį ir vėl tuoj
jo netenkanti Sunkiai alsuoja, gimdydama švelnius ir
atštrialapius augalus. Bet ir ši žemė kvepia.
Aš atsikvepiu su Žeme. Kūną vėsina sutemos, širdj ramina vienuma, nors — gyvoj gamtoj nesu vieLėktuvo žvaigždė danguje lipa į medį. Toli, — jo
kio garso. Kur taip lekia ir dingsta nesulaikomas tei
ks*? Kas — pasiklydęs — aš? Esu žvaigždė, ar spyg
lys, m žalias lapelis? Gal žiedas, o gal tik į medų be

siveržianti muselė? — Esu šios žemės vaikas, šios be
siveržiančios gyventi gamtos dalis, esu daugiau, kur
kas daugiau...
Medžio lapeli, kodėl slepi nuo manęs savo veidą?
(Ar aš ne mėginu slėptis nuo kitų ir savęs?)... Tam
soje nebeįžiūri. Tolimi miesto žiburiai Ori čia neatklys
ta. Geriau grašiu į gatve, kur žmogus prie žmogaus
kenčia, paskubomis prasilenkdami. Ten būsiu dar vie
nišesnis, dar labiau save kankinsiu.
Atliekamo laiko rašytojas. — štai kas esu. Prasvaidau gyvenimą smulkmenoms, o kas lieka — laiko
trupiniai — kūrybai. Ir tuos trupinius dar neatsargiai
išbarstai; paskui kremtiesi dėl prašvaisiytų valandė
lių... Atliekamo laiko rašytojas, — ko norit kritikai?
Reikalaujate tobulo kurinio, ir aš noriu tobulo kūrinio.
— kaip to pasiekti?
Išmintingieji sako: išnešiok viduje prieš rašant,
tepaguli stalčiuje ilgai — parašius, kelis kartus per
rašyk, ištaisyk, vėl į stalčių, ir vėl po ilgesnio laiko
perrašyk.. Mažiau išmintingi mano, kad lietuviuose
nėra didesnių talentų, užtat ir lietuvių literatūros nėra.
Neverta skaityti, neverta pirkti ir leisti, rašytojui —
jokios vilties.
Ištiesiu ranką ir įžūliai bedu pirštą į skaitytoją:
ar lietuviai nuo pat Donelaičio neišsiugdė gilaus inte
lekto? Ar neišgyveno visuotinių paniekinimų, dras
kant didiesiems kaimynams mūsų žemę ir mūsų sie!°<»"
Ar lietuviai nemato pasaulio, ir ar jie neišgyvena
žmogiškų kančių? Kodėl tada žavėtis matulioniais,
geltonsnapiais kritikais, kurie, porą lietuviškų knygų
mokykloj perskaitę, nurašo lietuvių literatūrą j
nulius?
Kaltinant nėra vilties pažinti, nei suartėti, nei to
bulėti.
Aš, atliekamo laiko rašytojas, turiu progos ilgam

Hustatomi $Mwnos oiirgijoi
eikvotojai
JAV aeronautikos ir kosminių
tyrimų valdyba NASA pasiteikė
palydovus šiluminiam gyvenamųjų
namų spinduliavimui stebėti. B pa
lydovų infraraudonaisisis spindu
liais fotografuojami nueitai bei
gyvenvietės. Nuotraukose tamses
nėmis dėmėmis i Priskiria namai—
energijos pereikvotojai. Komunali
nė b-ve. kurios užsakymu šie tyri
mai atliekami, iškviečia klientą
kaltininką ir pasiūlo sutvarkyti ne
sandarų namą.

palikti rankrašti stalčiuje. Palieku jį taip ilgai, kad
užmirštu ten paliktas ™inti«, nutolstu nuo ano kūri
nio kvėpavimo, jo gyvybinio pulso. Kaip aš ganu ištai
syti rankrašty kūrybinį statinį, kuris man pačiam po
ilgesnio laiko nebeaiškus? Negali rekonstruoti; turiu
pradėt nuo pačių pamatų. Tada jau bus naujas kūri
nys, su kitu pulsu, kitokiu kvėpavimu, — naujai gi
musi kūrybinė gyvybė. Jeigu vėl paliksiu ilgiau stal
čiuje, ketindamas vėliau papildyti ir pataisyti, tai at
sitiks tas pats. Taip bus nuolatinis kūrybinis vyksmas,
o nebus kūrinio... Sizifo darbas).
Jei taip ilgai kankinsiuos, būsiu kaip tas sausas
medelis, be lapų, nublyškusiomis šakomis, aštrus ir
nelankstus, nei vėjų nepajudinamas. Sutemoj styro jo
šakelės beviltiškai vienišos. Nebent pavasarį tas mede
lis atgis, kai apsilapos, kai vabalėlius savo kvapu pri
sitrauks, paukščius, ir saulės spindulį savo žalumoje
pavartys, ir žmogaus akį pasigėrėjimui pritrauks...
Aš gyvas tiktai, — kai rašau, kai rašau, kai kan
kinuosi, jieškodamas kūrybos branduolio.
Aš gyvas mąstymu, mano sukurtų veikėjų kan
čiom ir džiaugsmų, jų viltimis. Aš gyvas tuo kūdikiu,
kurį eilutę po eilutės, lapas po lapo, — apdengiu dra
bužiais ir puošmenom, žinoma, noriu įžvelgti to kūdi
kio akių spalvą, grakščius judesius, jo galimybę gy
venti ir išlikti. Aš turiu pataisyti jo pozas, prižiūrėti,
kad jis natūraliai gyventų; turiu kartais pendųti jo
drabužius, pakeisti papuošalus. Visa tai užtrunka, bet
tai būtina ir įdomu. Tai darau iš pareigos pačiam sau,
iš meilės mano sukurtajam. Savo statybos namely turiu
švarintis ir tvarkytis, kaip daro šeimininkė, — prieš
ateinant svečiams. Negaliu palikti šiukšlių: man pa
čiam nejauku, ir ką pasakys svetimasis, tėjęs ir užti
kęs? Nepastabių nei nenorėčiau kviesti, o pastabiųjų
turiu saugotis; visus jnos turiu pagerbti.
(Bus daugiau)

•v:im:^ž^rfl;xi^^^

w* «•birfelio mi*L 3°' East Chicago, Ind.

DRAUGAS, mįįįiį*

PATIKSLINIMAS PRIE
PATIKSLINIMO

MOSU KOLONIJOSE
jasm šaunias išleistuves.
Aurora, I i i ,
Vietos
dienraščio
Beacon
News
(Copley
spaudos)
bendr.
GEROJO SAMARIEČIO
daktaras
pasakė,
kad
norėtų
bent
PAVYZDŽIU
kelis mėnesius kaip keleivis pra
Dr. Eugene Bakhazar gydyto leisti ant garlaivio, o vėliau, gal
jo praktika įvertėsi daugiau 50 būt, senelių namuose ar vienuo
metų Auroroje. Teikė ligoniams lyne.
nuoširdžią pagalbą, gydė na
muose ir ligoninėse. Dėl to vie VERTINGI PAAUKŠTINIMAI
tos žmonių buvo labai mėgiamas
Auroros Mercy centras, admi
ir vertinamas. Ir į pensiją pasi nistruojamas Mercy ordino seselių,
traukęs tokiu paliko.
pastatytas prieš 7 metus. Talpi
1972 atidarė neturtingiems ir na 400 ligonių ir aprūpintas pas
vargšams kliniką k- ruoš gydė sa kutinės pažangos tyrinėjimų ir
vo lėšomis. Jo kliniką per savai gydyno priemonėmis.
te aplankydavo nuo 300 iki 600
Jos laboratorijoje dirba 45 as
fegonrų.
menys,
kurių tarpe ir Korėjos ka
Klinikai skirta jo santaupų su
ma 2 metų tarpsnyje sutirpo. Ry ro veteranas Romas Norvaišas.
žosi 1974 kliniką uždaryti. Tuo Sąžiningas darbas prieš kelis me
jau pradėjo plaukti pagalba ir jos tus atžymėtas paaukštinimu - la
užaarymą nudelsė. Vaistų parda boratorijos viršininko padėjėju.
vėjai atveždavo vaistų pavyzdžių, Paskutiniu metu jau laboratorijos
vaistininkai irgi vaistų ir tvarsto administracijos direktoriaus pa
mosios medžiagos aukojo. Pasta vaduotoju. Su paaukštinimais
rieji apmokėdavo dar ir mėnesi žymiai pagerėjo ir atlyginimas.
nes klinikos išlaidas, siekiančias
Ir anksčiau jis remdavo lietu
2,000 4d. Prisidėjo « kiti su pi viškus reikalus aukomis, bet po
nigais ir talka klinikoje.
paaukštinimo padidino aukų su-

• M M M M

jo programa bus girdima liepos
9 d. 2:30 po pietų per KBHS
stotį b a n g a 590 AM.

C L A SS I F I E D G U IDE

— A l t o s Hot Springs skyriaus

Gerbiamas redaktoriau,
gegužinė įvyksta liepos 1 d. 12
vai.
Stephens parke, prie BlakeŠių metų birželio 23 d. "Drau
ly
M
o u n t a i n užtvankos, Ouachige" išspausdintame patikslinime
ta
ežero
pakrantėje Visi kviečia
ir viešame pareiškime iš East
Chicagos, Ind., jsibrovė ap mi m a l o n i a i praleisti popietę ir
gailėtina klaida
Patikslinime pabendrauti gamtoje, bus dova
Vld. korespondencijos norėjome nų, šokių muzika ir dainos.
pataisyti tik datą paskutinio LB
— Birželio m ė n . festivalio m e 
E. Chicagos apylinkės valdybos tu įvykusioje meno parodoje
posėdžio ir pareigų pasiskirstymo, "Fine Arts Center" galerijoje da
kurie įvyko ne gegužės 14 d., lyvavusios tarp amerikiečių me
kaip rašo Vld., bet gegužės 23 nininkų Margka Saudargienė ir
d., kaip rodo Vyto Damašiaus Julija Zdanienė gražiai reprezen
pasirašytas ir mano skaitytas mi tavo lietuvių apylinkę. M Sau
nėto posėdžio protokolas.
dargienė už tapybą aliejiniais da
Būdami lietuviais, neužsigina žais — paveikslą "Gėlės" laimė
me, bet didžiuojamės galėję eiti jo antrą vietą, už paveikslą "Iš
įvairias pareigas šioje garbmgo- siima išdžius" —garbės žymenį.
je JAV LB E. Chicagos apylin J. Zdanienė už siuvinėtą paveiks
kės valdyboje. Apgailestaujame, lą "Peteliškės" trečią vietą.
kad dėl laiko stokos iš minėtos
Salomėja Smaižienė
valdybos birželio 15 d. turėjome
pasitraukti, .paduodami pareiški
mus jos pirm. Br. Ginčauskui. V.
Damašiaus
pareiškimas datuo MIIIIIIIIIIUIIIIIIIinmilIlIlKIIII
NAMŲ APS1TVAMYME
tas birželio 4 d. 1978 m.
Ruošiate* ką perstatyti, pakeisti,
Prašome redaktorių šį viešą tei
singą ir paskutini pareiškimą pa-! titn-Up"* Garažą. Viduje ar ii lauko
narna Rūpinatės? Visuomet čia Jums
skelbti Jūsų vad. dienrašty.
su patyrimu, uZ prieinamą kainą pa

R E A L

E S T A T E

•B ir Sacrameato. 6 kamb. mOr. re
zidencija. Pilnas valgomasis. 3 mieg.
2 maS. garažas. $45,000.
88 ir Maiaaofr 2 ar 3 miegamų
maro rezidencija. įrengtas rūsys. 2
mas. garažas. $54,500.
87 ir K**"** 4 miegamų mūrinis.
Įrengtas rūsys. Centr. saldymas. 2
raai. garažas. $46,000.
48 ir Talinas. 2-jų butų medinis. 3
mieg. apačioj. 2 mieg. viršuj. Labai
gerai išlaikytas. Tik $26,500.
88 br 8ockwafl 3-jų botų, 2 aukst.
mūras. Atskiros šilumos. 2 mai. ga
ražas, $45,000.

K A L

E S T A T E

MABQUETTE P ARK

88 b 1 * i — H
Naujesnis lft
fnfc-f»« mūras. Tinka giminingom Šei
mom. 3 mieg. 1-me aukite, 2 mieg.
2-rame. $69,900.
84 k H w i 20 metų senumo. 2-jų
J.
B A C E V I Č I U S
butų mūrinis. 5 ir 4 kamb. Platus lo
6455 S. Kedzie A ve. — 778-2283
tas. $74,900.

Jei galvojate
PARDUOT, NUOMOT AR
APDRAUST
jūsų naosavybfi, prašome kreiptis i

Budraitis Realty Co.

imiHiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiimimimi

1005 Porter St. — Lemoai, DL
TeL 257-6675

3525 W. 63rd St.. Chicago, Illinois 60629 '436-4600

MIGLINAS

TV

HELP WANTED — VYRAI

MACHINISTS
Immediate opesings for ezperienced operators m tbe foUowtag
jobs:

V RADIAL DRILL OPER.
V MILLING MAGMINE
0PERAT0R
V GEAR T00TH GRIMDER

*

Mušt be akie to read bise pranta,
do set up and have own toois. Excellent benefits program.

Ll T T 0 H
4545 S. WesternBlvd.
TeL — 847-4211
Ms. 0'Shea
An Eciual Opportunlty Empaoyer
HELP

WANTED

SEWING MACHINE 0PERS.
J. o.

Costom Drapery
Workroom

N"ow have permaneut foll ttm« _
tions av»Uabl« for snrlas; mavebln*
operatora. Ezperienced cr wlU train.
APPLY IN P B B 8 0 N

1

Chicago, m . 88832, telef. 927-5880

CLERK TYPIST

Valdis Reai Estate

8jjMs>^8MI8«HimimilllllH8M8ss«8sJsl

VALOME

KILIMUS IR BALDUS
4.

2625W«t7lstStrMt
Ttl. 737-7209 ar 737-8534

Pausrsjune ir vaškuojame
visų iVttą grinda*.
ISNXOMOJAMA — FOR BENT
B t B N Y S — TeL B E 7-5168

ISnuom. miegamas kamb. vyrui
ar moteriai mažoj šeimoj. Galimybė
miiiuiiiiiiniiiiiiiiiiniiimiiiiiiiHimimiii naudotis virtuve. Marąuette Parke.
Skambint 825-8781

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

VlftAl

U. H O T U t l i

MAINTENANCE KAS0N

sezome
'f

su dviem
Savaitėms ar visam
I-A Berrien Road, Ui
TeL 816 — 48M87S

.

oooc oenems.
Contact Fraak Cook 3S2-78M

WEST SUBŪRBM YMCA
81 E. Ogden Avenue
La Grange, Illinois

C H E F S

TeL 376-1882 a r t e 376-5996
2 kamb. su baidais artguskam beismente
vidutinio amž. dirbarčiem vy For prominent catering company
iiHiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiii
iiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiimiiniiiK(!:i
PACRAOE B X n t S M AOKITCf

NABia

NOBELKIENft

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Klaupus
W. S* st.. Ctisnagc, HL
T E L — V A 6-J787
iflIlIIIIlIlIlIlIlIlIlIIfllIilIlIlIlIlIIflllIlIlllfTf

serving fashionable clientele. Positions in our kitehen and in tbe
linaom. 3-jų kamb. apstatytas bu
field. Etacellent potential with a
tas su visais patogumais 2-roe aukš
te. Arti Jaunimo centro. Vienam as growth company. Mušt read and
speak fluent English. Please call
meniui, 125 doL mėn.
Skambsot 82S4444
1INUOM. VASARVIETE
88S Betiieu Rd.
Uraon Pier, Mkiagan
Chfcagoje

M O V I N G
T)EP.
$1.000

DEP
$5.000

AODN.
$60 O p ,

FREE
R«<KJ McMai»v A»;»s & T 'eve! G„ <m
G«rag> Stc-age Rac* ->ot * i w
FREE
Auto Cojnpia*
mi
Spc.Sj'BC 5r
*A«
L»*»o Sp"iitief
' FIEE
Setty Crocke'Coo*Boo*s "ot 9iownl $ 2.00
6C k. oardar "Hoie
l 2.M
Hueearmaid S«da*>c* Coofe'
ii.oc
W.WI>*1 G I « M B
i 2.00

FREE
FREE

t 3.0C
$ 3.00

FREr

....

Unom^ T-»v* Ooc*

fMl

Wil*ofi Got' Balis . 1 do?.i

1: c

$ 2.00

fft.EE

PREE

ANY

FHET

TWO

tfi&t
thU

FREE

FREE
FREE

DEP.
$600
i 4.00

Caicuia-p'

i * 66
i &oo

Lav»n Qt\»i

5 .i J,

;

i%<,i n

Harv~^
X y Por(/nl C'
Zh»» LcHingg

$ 6.X

'rOCtor Si'»x

s6 x:
i 6. M
$ 6.00

rj- C-»^i~. V a l [ ~

TT.

$ 6.00
7755"
T&TT

TotT
f:.00
j i 3.66

06P.
$1.000

i 2.66

Jį«L
i 4.66
1 4 66

t 5 06
» 5.00
t 5 00
S 8.00
{10 M

1T5TB"

DEP.
$6.000

AX)DN

$60 Oro.

TRET

TsTo"
~fT56"
TTo?

TUET
-nrEr

TT6D"

-mr
TRET
~FWĖT

THET
T6TT
T67"
t s.oo
15"qo

TToTr

-rrao"
TsTiP"

TeL — W A

H E L P

9

Perskaitę

3 8 - 6 8 1 6
"Draugą"

duokite

jį kitiems pasiskaityti.

WA N T E D — M AL E

diiiiiiMiiiiiintuiiiiiHiiiiiiiiiiHiiitmiiiniiniiiniimHiinimimmiiHiiHiiiiiiHiiitttiC:

5-8063
iniHiiiimiiiiimi

|

SHEET METAL CABINET MAKER

iniiif iiuuiitii

I
1
ž

2 operangs. Mušt have ezperieBce in making metai cstkiets to
NEMA snecifientions.
' CALL 225-7580 For Appokitment

OOSM06 P ABCEL8 EAPBBBS

'iiiiiiMiiiuiiiiiuniiiiuiiimniiiiimiititHiuiniiiiiiiiiiiiiimtiiiiintitHitiiMiHnitiua^

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
• U. atalstad S t . OnsoafB, m . SM

ssei w. ssca st., c%k»tx>, m .
Teta*.: SSS.S7S? — 3S4-SS90

Vytaotaa Valaatiaas
IIWIWIMIItMMBIIIIIIIIllHIIII»IHIIIIHHIItl

•

rui arba moteriai. $81-1821

HIIIIIIIIHIIIIHIilIlIlflilIlIlIlIlIHIlIHIHIlHl

SBR1NAS perkrausto baldus ir
kitus daiktus. Ir i i toli miesto lei
dimai ir pilna apdraudė.

'

Phone BEveriy 781-8811

Ezperienced In refrigeraUon,

iiifiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiuiHiiii

Apdraustas perkraustymas
{•airių atstumų

-

bot &ot aeceeaary-

inmretiiniitiBUHiiiniiiiniiiHiiiimiHiiii

DEP.
$600

.. ^

zas. Arti Kooi Aid. Graži g-vė, geri
Skokie firm needs individual with
kaimynai. $29,700.00.
t « % — 9 0 % — SO<*
aceurate
typing skills 50 WPM. WorkLietuvių
mėgiamoj
gamtoj,
netoli
Sf automooi
nuo Chicagos, prie ežero didelis na- ing knowledge of general ledger exMbo
ir 3 akrai žemes. Daug kitų prie- I perience, several y ears ezperience with
FRANK Z A P 0 L I S į: mas
statų. Svarus oras, aplinka ir namas acoounts receivable, subsidiary ledger
SJOSH Weat Sfttb Street
tiaka pastoviam gyvenimui. $45,000. nork. Mušt be neat and weU organCbloaco. minota
Moderną* 18 metų muro namas. ized.
Tetef. GA 4-8654
2 butai k profesionalui liuksus ofisui
patalpos. Daug priedų. Marąuette Par CALL MB. REISDiG 965-3170
niniiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiituii ke. Aukšta kokyb.- $90,000.00.
4 vienetų maras k garažas. Mar Mortgage-Banknig SECBETABT
SIUNTINIAI Į LIETUVA ąuette
Parke. Naujas gazu Šildymas. Loop locataon
SECRETART tor
NailB atiduoda už $38,800.
ir kitus kr«*tus
appralsai Dept Shorthand. Mušt be
Grafas platus sklypas k garažas exceU. typist a llke detali Pleasant
XEDZD«fSKAS, 4065 Arober Ave.
«xc«ll«&t b«netlta. . Lej Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. atmosphere.
gsd or Reai EsUte eiper. Helpful.

ESK
'

.

411 Carpenter SL, Wheelkig, DL
Phone — 541-9400
An Bttual Oportunlty Kmplorer sf/l*

2348 W. 69th St.. teL 776-1486
5 kamb.. 3-jų mie
UattMIlIlIlIlIIIIItlIllIlllIlUtlJIIIIIIIIIHIMIii gamų, 20 metų maro namas ir garą.

SAVINGS AND LOAN ASSOC1ATION
VVHERE YOUR MONEY GROVVS
Est. 1883 Member F.S.L.!.C.

Rimtas Namu
Pardavimas

Spalvoto* ir Paprastos. Radijai
Stereo ir Oro Vėsintu vai.
Pardavimas i r Taisymą*

SOUTHVVEST FEDERAL

KORTELIŲ

B E L L REALTY

TELEVIZIJOS

l($į>umn\?f§aving$ timeat

VIZITINIŲ

28 metą 8 kamb. mor. (Georgian).
REIKALU
Platus sklypas. Gazu šildymas su
centr. vėsintuvu. Garažas. Prašo
$34*00,
Garas investavimas. 3-jų aukitų
Vizitinių kortelių naudojimas yra
mūr. Modernus ofisas (įstaigos nuo gražus paprotys. Biznieriai j a s pla
mininkas sutinka pasirašyti sutartį) čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
ir 2 butai — 6 ir 5 kamb. 2ema kaina. mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles.
BUTU NUOMAVIMAS
Naša) pkkbnas — Pardavimas
Kreipkitės į "Draugo'' adminis
Valdymas
traciją visais panašiais reikalais.
Draudimai — Income Tax
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
ivou»ruuas — veramai
mu.

2 butai. 9 metų senumo. 2 po 5
kamb. (3 mieg.).
51-ma už Kedzie..
Tik $82,500.00.
M8rkiis. 2 botai. Naujai atremon
tuoti. Vieną tuoj galima užimti.
Brighton Parke.
72-ra k Campbeu. 1% aukšto nau
4243 W. 63rd Street
jesnis mūr. namas. 3 mieg. {rengtas
rūsys. Labai svarus. $65,00000.
Tel. — 767-0600
Su gilia pagarba: dės, skambinant po 6-tos v. vakaro
52-ra k Rutberford. Liuksus 5%
TELEFOf+U 47*4950
i kamb. (3 mieg.). 10 metų mūr.
R. Holiuša
Sav.
pard.
naujesnį
3
batų
namą
iiiiiiiiiuiiiiiiiHiiiuiiiiiiiMiiimtiimuiii
Marąuette Pke, arti California Ave. j "ranča". $69,500.00.
1Du butai po 2 mieg., vienas dar su 10Vi akro žemes netoli Burlington,
IIIIIIIIIHIinilllllUIIHIIIIIilIlIlIlIlIlIlIlIHU apfiildomu, medžiu išmuštu saules Wis. Maudytis ir žuvauti labai aru.
TRUMPAI
kamb. Trečias butas rūsyje, išmuštas $25,000.00.
M. A. i I M K U S
48 k KoUa. 8 kamb. med. namas.
medžiu. 2 aut garažas. Tel. 434-7702
NOTARY PCBUC
— Radijo valndėlė "Leiskit i
Maži
taksai. Daug vietos. $36.500.00
I * OOME TAX SERVICE
tėvynę" birželio 25-tos dienos 4250 So. Maplewood, tel. 254-7450
Mūrinis ™* 4
23 metų. Š I M A I T I S
REALTY
programą skyrė mūsų tautos did
Taip pat daromi VERTIMAI,
Prie
72-os ir Whipple.
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
vyriams — partizanams pagerb
Insurance — I n c o m e Tax
Murink — 8 kamb. 4 miegami. 12
PILIETYBeS PRAŠYMAI ir
kitokia blankai.
ti. Poeto Jono Aisčio eilėraštis
metų. Arti 72-os ir Kedzie.
Murink — 28 metų. 2 liuksus butai 2951 W. 63rd St., 436-7878
"Partizano šermenys" ir dienos !IIIIIUIIIIIIHIIIIIIIIUIBIIIIilillllllllllllllllll
po
5^4 kamb. Arti 72-os ir Sacratemai parinktos dainos vedė m i n 
mento.
Geriausias Investavimas
timis p r i e tų nežinomų kapų, žo
N O R I PIRKTI B A L D Ų
Lemonte ir Apylinkės*
le apžėlusių ir nelankomų, bet
Brokeris P. žumbakis
amžiams bylojančių apie vienin
TEL. — P B 8-8916
Umi po 1, 2, 3, 4, 5 akrus 20, 40,
gą lietuvių kovą prieš okupantą Ieikaa pirkti sena
80,
100 akrų po $5,000 už akrą
gamintus prieš 1930 m.: Komodas,
ir veržlumą į laisvę.
stalus, kedro skrynias kėdes, L L,
.ABROMAITIS R, E.
M I S C E L L A N ' E O U S
Sekanti "Leiskit i tėvynę" (Li-

Dtr. E. Bakhazar, sulaukęs i mas.
veik 77 metų, 1978. VL1 kikliką už
Su paaukštinimu, pakilus atly Hot Springs, Ark.
darė, nes įtemptas darbas ir se ginimui, atsirado galimybė su
nyvas amžius reikalavo poil ' ekskursija 1977 aplankyti Euro
sio. Per 6 metus klinika suteikė pą. Lankėsi S-se Europos valsty
125,000 ligonių pagalbą. Savo bėse.
santaupų išleido 50,000 dole.iu.
Sužavėtas Europos senais archi
Med. sesuo C Weiland prakti
tektūros
pastatatais, menu ir pa
kos metu dirbo su daktaro dau
minklais,
š.m. pavasarį keliavo
giau 30 metu. Ji padėjo jam ir
po
P.
Ameriką.
Žavėjosi P. Ameri
klinikoje
kos miestų patrauklumu ir ste
Samarietiškas daktaro pavyzdys
bėjosi juos supančiomis varguo
ii asmeninė auka nepraėjo nepa
menės lūšnelėmis. Lankė Bue
stebėta. Mokslinės ištaigos ir į
nos Airės ir Rio de Janeiro sosti
monės apdovanojo daktarą žynes bei kitas įdomesnes vietas Comeniais, medaliais k lakštais.
lumbijoje ir Peru.
Tapo pagerbtas ir Illinois kong
"Oriental" kilimą, ui prieinamas
reso. Vietos visuomenė iškėlė
B. Jablonskis t h u a n i a n Broadcasting Spa) radi
312-891-3334

O R MB 8 I 0

Perskaitę "Draug?", duokite kitiems pasiskaityt.
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MOŠŲ KOLONIJOSE
Geveland, Ohio
MELBURNISKIŲ
KONCERTAS
Clevelando lietuvių norus iš
girsti tautiečių iš Australijos dai
navimą ypačiai sustiprino žinios,
atėjusios iš Californijos; kur Mel•bourno sambūris iš 50 asmenų,
diriguojamas Danutės Levickienės,
jau koncertavo. Jis buvęs išskir
tinai stiprus, šviežias, publikos
palydėtas su pelnytom ovacijom.
Šiuo metu Clevelande viešįs bu
vęs Australijos LB pirm. Neverauskas irgi tikina, kad tas sambūris esąs geros formos, stipriau
sias iš visų to kontinento lietu
vių choru. Tuos teiginius Cleve
lando lietuviai turės progos pa
tikrinti liepos 8 d., šeštadienį,
7 v.v. atėję į Dievo Motinos Nuo
latinės Pagalbos parapijos salėje
ruošiamą koncertą.
Bilietai į koncertą gaunami
pas R, Tatarūnienę tel. 531-5924
ir pas J. iMalskį 486-9165, o taip
pat ir pas kitus L.B. Clevelando
apylinkės valdybos narius.
Svečiai iš Toronto atvyks lie
pos 7 d., penktadienio pavakary.
Juos bus galima sutikti naujo
sios parapijos kieme ir iš ten išsivedžioti į nakvynes.
Po koncerto ruošiamos sve
čiams pagerbti vaišės. Norintieji
jose dalyvauti praneša bilietų
platįntojams iki liepos 4 d. (Kai
na 5 dol.).
V.M.
•

Racme, Wisc.
PRISIMINTI TRĖMIMAI

dr. ] . Prauskis, aktyviai ginas lie
tuviškus reikalus anglų kalbos
spaudoje. Jis ką tik paruošė naują
knygą apie trėmimus ir tremti
nius, kuri šių metų pabaigo
je išeis iš spaustuvės. Paminėjo,
kad nemažiau kaip kas dešimtas
Lietuvos gyventoj-s buvo ištrem
tas. Didžioji dalis jų žuvo Sibiro
platumose. Išlikę grįžo į Lietuvą
ir kai kurie pasiekė net Vakarų
laisvąjį pasaulį. Kiti .turėjo pasi
likti Sibire, nes neturėjo teisės
grįžti į Lietuvą. Turi surinkęs
šimtus laiškų, kalbėjosi su tremfc
* * *
"*L>i*l?--^**?>
visa tai aprašė savo knygoje. Vaiz
dai baisūs, išgyvenimai žiaurūs,
bet visa tai turėjo pergyventi lie
tuviai tremtiniai praeityje ir per
gyvena dabartyje
Po paskaitos dar buvo parody
ta skaidrių iš Lietuvos vaizdų ir
lietuvių,
pasilikusių
gyventi
Sibire.
Priimta rezoliucija, kuri pasiųs
ta JAV prezidentui ir kitiems
aukštiems pareigūnams bei kon
greso nariams.
Meninę programą atliko Racine Lietuvių moterų klubo kvar
tetas — Ona Kažemėkaitienė,
Bronė Nekrošienė, Stasė Petrušaitienė ir Ida Tamulėnienė. Jos pa
dainavo keturias dainas, kurios
dalyviams labai patiko. Dainas
gitara palydėjo Liudas Kuliavas,
o pianinu Ramoną Mailiet.
Po minėjimo buvo bendri už
kandžiai, kurių metu pasidalyta
įspūdžiais ir pabendrauta.
Jurgis Milas

Boston, Mass.
25 METAI RE VYDCNO

Birželio 18 d. vietos Altos sky
rius suruošė trėmimų iš Lietuvos
minėjimą. Jį pradėjo skyriaus
pirm. V. Kažemėkaitis, trumpai
peržvelgdamas tų graudžių ir
lietuvių tautai nelaimingų. įvy
kių eigą. JAV ir Lietuvos himnus
sugiedojo Ida Tamulėnienė. Invokaciją perskaitė kun. J. ICupris,
MIC, šv. Kazimiero parapijos kle
bonas.
Minėjime dalyvavo ir kalbėjo
žurnalistas, visuomenininkas kun.

Paskutinis šio sezono L.B. Bos
tono kultūros klubo susirinkimas
buvo skirtas filosofo, rašytojo,
poeto, dramaturgo, muziko, pe
dagogo ir kultūrininko Viliaus
Vydūno (Storastos) 25 metų pir
ties sukakčiai paminėti. Vydūnas
gimė 1868.HI.22 — mirė 1953.
11.20.
Kultūros klubo pirmininkė Be
atričė Vasaris, atidariusi susirin
kimą, pakvietė dr. Joną Stiklio-

PRISIMENANT A. A. ALEKSANDRA ANTANAITĮ
Jau trys metai prabėgo, kaip
šį pasaulį apleido Aleksandras
Antanaitis. Liūdesy likę: žmona
Kazimiera, duktė Alė Steponavi
čienė (dabar jau našlė) su dukra
Ramoną, sūnus Vaidutis - Faustas
su šeima, brolis Algirdas - Titus
(Antrojo kaimo prievaizda) su
šeima.
Trijų metų sukakties šv. Mišios,
už jo sielą, buvo atnašautos tėvų
Jėzuitų koplyčioje, Chicagoje bir
želio 3 d.
Aleksdandras mirė 1975 m. bir
želio 3 d. Palaidotas Šv. Kazimie
ro lietuviu kapinėse, Cnicagoje.
Aleksandras buvo
nuoširdus
lietuvis
patriotas, draugiškas,
giliai religingas ir sugyvenamas.
Jis buvo gimęs Lietuvoje 1907 m .
kovo 20 d., Petriškiu lem., Kreke
navos vals., Panevėžio apskr. T ė 
vas Pranas, motina Morta Grožauskaitė — Antanaičiai buvo
savininkai didelio ir gražaus ūkio.
Kaip pirmasis sūnus, rengėsi iš
tėvų perimti ūkio valdymą, bet
visokios priežastys vis sutrukdy
davo. Gavęs tarnybą pasienio po
licijoje, tapti stambaus ūkio pa
veldėtoju nelabai jau,' stengėsi.
Lietuvos valstybes pasienį sau
gojo iki Sov. Sąjunga okupavo
Lietuvą.
1936 m. birželio 29 d. Kudir
kos Naumiestyje Aleksandras su
Kazimiera Juozaityte sukūrė šei
mą. Susilaukė dukrelės ir sūnaus.
Juos gražiai užaugino, išmoksli
no. Abu jau sukūrę lietuviškas
šeimas, gyvendami JAV. Jų vai
kai, Aleksandro anūkai lanko lie
tuvišką šeštadieninę
mokyk
lą. Visi gražiaį kalba lietuviškai.
1955 m. rusams vėl okupuo
jant Lietuvą, Aleksandras su šei
ma, traukėsi į Vakarus.
Vokietijoj Aleksandras prievar
ta buvo paimtas kariškiems dar-

t inžinerijos. Dirba savo profesi- Į DRAUGAS, penktadienis, 1978 m. birželio mėn. 30 d.
joje Factory Mutual Engineering
— Research —Nortwood, Mass., |
Lankė Aušros Vartų lituanistinę :
mokyklą ir ją baigė. Penkis me
tus buvo joje mokytoja. Nuo vai
LAKAČAUSKArre
kystės dienų šoko tautinius šo
Gyveno 2447 West Marąuette Rd., Chicago, Illinois.
kius, nuo moksleivės dienų atei
Mirė biržeio 27 d., 1978 m., sulaukus 85 m. amž.
tininkė. Aštuonis metus lankė
Gimė Lietuvoje, Mažeikių apskr., Sados mieste.
muzikos pamokas. Puikiai groja
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Kazimieras, 3 sūnus:
akordeonu ir skambina pianinu.
Daniel. marti Helen, Leo, marti Josephine ir Peter, marti Romayne, 14 anūkų, 8 proanūkai, sūnėnas Joseph Ramanauskas,
Lituanistinėje mokykloje vadova
ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
vo mokinių chorui. Veikli skau
Priklausė Labdarių draugijai, T. Marijonų rėmėjų ir T.
tė nuo mažų dienų ir nepapras
Jėzuitų rėmėjų draugijoms.
Clevelando Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokiniai vaidina tai darbšti. Priklauso "Neringos"
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans kopi., 6846 So. West"Yra šalis." Po rugiapiūtės iš laukų grįžę darbininkai įteikia šeiminin~ skaučių tuntui, kur eina paskauern Ave. Laidotuvės įvyks šeštad., liepos 1 d. iš koplyčios
kui vainiką. Žemiau matyti kanklių ir vamzdelių orkestras
tininkės pareigas.
10 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parap.
Nuotr. VI. Bacevičiaus
bažnyčią,
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sie
Astos tėvai Joana ir Zigmas
lą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines.
rių iš Philadelphijos skaityti pas- Į Pliodžinskais, priimdami jaunuo- Dabrilai gyvena VVorcester, Mass.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs
kaitą. Prelegentas paskaitą su- sius su duona ir druska ir vynu. Astos sesutė Gitą lanko Šv. Kazi
tamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
skirstė į tris dalis: Vydūno gyve Invokaciją prasmingą sukalbėjo miero parapijos pradžios mokyk
Nuliūdę: Vyras, sūnūs, marčios, anūkai ir proanūkai.
nimas, kūryba ir Vydūnas kaip kun. R. Šakalis, OF.M. Vyr. pa lą.
Romas — Andrius Pliodžins
asmuo. Dar pačioje j a u n y s t ė j e į brolys t r u m p u žodžiu pristatė
Laidotuvių direkt Evans ir Sūnūs — Tel. 737-8600.
kas
gimė ir augo Clevelande.
mokėsi muzikos ir grojo smuiku,, jaunuosius ir už jų laimę kvietė
kanklėmis, arfa ir senoviniu lie pakelti šampano taures Sugiedo- Baigė Cathedral Latin aukštes
niąją mokyklą. Studijuoja Cle
tuvių trimitu. Mokėsi mokytojų ta Ilgiausių metų
velando
valst. u-te, preky
seminarijoj, studijavo GreifswalSveikino YVorcestėrio LB apy
b
o
s
administraciją.
Taip pat dir
do, Halles bei Leipzigo universi linkės pirm. V. Židžiūnas, lin
tetuose, teisės filosofiją, religijos, kėdamas Astai ir Clevelande įsi ba inžinerijos ir konstrukcijos
kultūros, meno ir literatūros is- jungti į lietuvišką darbą, o Ro skyriuje — "City of Cleveland".
tiriją. sociologiją, gamtos mokslų mui gerbti ir visada^ mylėti Astą. Lankė Lituanistinę mokyklą. Pri
pagrindus; anglų, prancūzų ir N. Pranckevičienė LB vardu įtei klausė skautų ir ateitininkų or
sanskrito kalbas. Be to, puikiai kė dovaną. "Neringos"
tunto ganizacijoms. Vienuolika metų
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
mokėjo vokiečių ir leturvių kal vardu sveikino skaut. I. Markevi šoka "Grandinėlėje". Romo tė
bas, nors lietuvių jo rašyba sky čienė, linkėdama i r ' toliau eiti vai Vytautas ir Zelma PliodžinsD 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
rėsi nuo mūsų rašybos. Lietuvos skautišku keliu. R. Giedraitytė iš kai gyvena Cleveland Heights,
universitetas jam suteikė filoso Clevelando
TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
sveikino
"Gran Ohio. Romas turi brolį Algį ir se
fijos garbes daktaro laipsnį.
dinėlės" vardu ir lindėjo džiaugs serį, kuri yra ištekėjusi.
4330-34 So. California A v e n u e
Kadangi pačioje jaunystėje Vy mingo gyvenimo. įteikė dovaną.
Asta
ir
Romas
susipažino
1976
T e l e f o n a i L A 3 - 0 4 4 0 ir L A 3 - 9 8 5 2
dūnas susirgo džiova, tai būda Dovana įteikta i r . 'Worcesterio
m.
studentų
suvažiavime
Bosto
mas 44 metų išėjęs dėl nesvei ateitininkų.
ne, Mass. Astos mamytė ir Rcmo
4605-07 South H e r m i t a g e Avenue
katos į pensiją. Tada visą savo
D a u g sveikinimų; nuo gimi tėvelis Lietuvoje mokėsi toje pa
Telefonas — YArds 7-1741-2
gyvenimą paskyręs kūrybai. T i l  nių, draugų ir pažįstamų gauta
čioje
gimnazijos
klasėje,
o
su
jais
žėje jis suorganizavęs Giedotojų raštu iš Lietuvos ir įvainų Ame
draugiją, kurią naciai 1935 m . rikos vietovių, b e i : , telegramų. kartu ir dabartinis kun. R. Šaka
uždarę. Viso parašęs kelias d e  Vyr. pabrolys ir vyr. pamergė pa lis, OFM.
šimtis knygų įvairaus žanro: fi skaitė tik n u o ko sveikinimai gau
Jaunieji Asta ir Romas Pliodlosofija, drama, komedija ir pan. ti,
žinskai
povestuvinei kelionei išvy
z:
Ir taip prelegentas kalbėjo apie
Jaunasis padėkojo^Astos tėve ko į Karibų salas. Griže apsigy
visus jo gyvenimo darbus, jų
liams J. ir Z . Dabrilams už gra vens Cleveland, Ohio, kur jau tureikšmę. Po paskaitos buvo daug
žiai išauklėtą dukrelę* o savo tė <ri nusipirkę namą. Sveikiname
klausimų, o Birutė Vaišjurgytėveliams, kad jį pat]-.gražiai auk naują lietuvišką šeimą ir linki
Laidotuvių Direktoriai
Šležienė įdomiai paskaitė iš Vy
Įėjo nuo mažų dienų, ir visiems, me, kad meilė Dievui, Lietuvai
dūno raštų.
kurie atsilankė į jų vestuvinę! ir vieno antram lydėtų visą gy6845 SOUTH WESTERN AVE.
Sekančių metų klubo pirminin
venimą.
puotą.
ku išrinktas - inž. Antanas Gir
J. M.
Mergaitės kartu su jaunąja pa
nius. Susirinkimas baigtas punču
ir laisvais pašnekesiais. Šis susi šoko Sadutę ir pabaigoje kiek
Trys Moderniškos Koplyčios
rinkimas įvyko Tautinės Sąjun viena įteikė po gėlę.
— Apaštalu Sostas ir GambiMašinoms Vieta
Visi vaišinosi, prie įvairiomis
gos namuose So. Bostone. Būtų
jos
respublika,
Afrikoje,
siekdaapdėtų stalų
miela, kad sekančių metų vado gėrybėmis
Asta Joana Dabrilaitė gimė ir j mi išplėsti draugiškus tarpusaTel. 737-8600
vybė ir kitus susirinkimus kvies
augo Worcester, Mass. Baigė No • vio santykius, nusprendė
užtų į šiuos namus, nes Tarptau
Tel. 737-8601
tre D a m e akademiją ir VVorcester į megzti diplomatinius santykius,
tinio instituto vieta pasidarė n e 
Polytechnikos institutą, kuriamej pasikeičiant diplomatiniais a t s saugi, o taip pat nėra kur p a 
gavo
b a k a l a u r o laipsnį iš civ. j tovais.
sistatyti automobilių.

A. t A. MATILDA RUBINAS

y

EUD E I K I S

Mažeika & Evans

Worcester, Mass.
KAD JŪSŲ GYVENIMĄ
LYDĖTU MEILĖ

A. a. Al. Antanaitis
bams. Vakarų sąjungininkams
laimėjus karą, jis su vokiečiais
buvo drauge uždarytas į belais
vių stovyklą. Čia turėjęs pakelti
didelius vargus.
Paleistas iš belaisvės, susiieško
jo šeimą.
Sužeistas, pasiramsčiuodamas
lazdele, atsiradęs savųjų tarpe,
džiaugėsi vėl galįs gyventi kartu
su taip pasiilgta ir mylima šei
ma.
Nemažesni vargą išvargo ir jo
žmona Kazimiera, pasilikusi vie
na su mažais vaikais. Alytė bu
vusi kiek vyresnė, bet Vaidutis tik
3 metų, o tuo metu bombarduo
jamoje Vokietijoje visko trūko.
1949 m. Antanaičiai laimingai
pasiekę JAV, apsigyveno Chicago
goję. Buvo jau gerai įsikūrę,
tik Aleksandras nesijautė stip
rus. Be abejo skaudus pergyveni
mai karo metu atsiliepė ir palau
žė jo turėtą gerą sveikatą.
Ilsėkis Viešpaties ramybėje,
mielas, Aleksandrai.
Andrius Laukaitis'

Birželio 17 d. Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje VVorcesteryje
buvo sutuokti Asta J. Dabrilaitė
ir Romas A Pliodžinskas. Jauną
ją prie altoriaus vedė tėvelis Z.
Dabrila. Pamergių ir , pabrolių
palydą sudarė: vyriausia pamergė
A. Lingertaitienė, jaunosios pus
seserė iš Dorchester, Mass., ir vy
riausias pabrolys A. Aželis jau
nojo draugas. Kiti: V. Šarkaitė,
jaunojo pusseserė iš Omaha, N e braska, B. Miliauskaitė ir I. V a linskaitė, abi iš Worcester, Mass.,
L Surdėnaitė iš Tumersville,
New Jersey, K. Mahota iš Cayahoga Falls, Ohio, visos jaunosios
draugės. A. Pliodžinskas, Cleveland Heights, Ohio, jaunojo bro
lis, A. Nagevičius —jaunojo drau
gas iš Parma, Ohio, L. Dabrila
ir V. Dabrila jaunosios pusbro
liai iš Dorchester, Mass. Gėlių
mergaitės buvo Gitą Dabrilaitė,
jaunosios sesutė iš Worcesterio,
Mass.
Šv. Misas atnašavo ir moterys
tę palaimino jaunosios mamytės
J. Dabrilienės ir jaunojo tėvelio
V. Pliodžinsko mokslo draugas
kun. Rafaelis šakalis, OFM, iš
Kennebunkport, Maine. Jis pasa
kė ir pamokslą, prašydamas jau
nuosius neužsikrėsti • materializ
mo dvasia, bet statyti gyvenimą
ant nenykstančių dvasinių gėry
bių. Giedojo solistas V. Roževičius, vargonavo Šv. Kazimiero pa
rapijos vargonininkė O. Keršytė.
Vestuvinė puota įvyko Mairo
nio Parko salėje, kurią pradėjo
jaunosios tėveliai J. ir Z. Dabrilai,
kartu su jaunojo tėveliais Z. ir V.

A . f A, JULIJA BAGDONIENĖ
GiNiūNAire
Gyveno 6958 S. Washtenaw Avenue, Chicago, Illinois.
MirS birželio 28 d., 1978, sulaukus 75 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Seinų apskrityje.
Amerikoje išgyveno 49 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Petras Dapkus, marti Ilona,
anūke Rita Dapkutė, žentas Everard Phiilip Miller, Jr. (vyras miruzi~s dukters a. ą. Esther Miller), 3 anūkai Debra Ann, Isabella ir
E. P. Miller III, Lietuvoje broliai ir seserys su šeimomis ir kiti gi
mines, draugai ir pažįstami.
Priklausė Tretininkų dr-jai ir Sv. Kazimiero Ses. rėmėjų dr-jai*
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 S. Westem.
Ave.
Laidotuvės įvyks šeštad., liepos 1 d. iš koplyčios 9 vai. ryto
bos atlydėta į Sv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta f Sv.
Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Sūnus marti, žentas Ir anūkai.
Laid. direkt. Evans ir Sūnūs — Tel. 737-8600

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2 5 3 3 VVest 71 St., C h i c a g o
1 4 1 0 S o . 5 0 t h Av., C i c e r o
Tel. 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

A. t A. JONUI POREMSKIUI mirus,
jo dukrai KATKERINAI ir žentui BENIUI RUZGIAMS, anūkei RITAI ir kitiems giminėms nuošir
džią užuojautą reiškia
Vytautas ir Irena Radžiai
Aleksas Smilga
Jonas Paštukas

Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK fLACKAWICZ) ir SONOS
2314 W. 23rd PLACE
2424 VV. 69th STREET
11029 Southvvest Highvvay, Palos Hills, 111.

Te1.

Vlr^nia 7-6672
Tel. REpublic 7-1213
Tel. 974-4410

PETRAS MELIONAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUOMIN
3319 SO. LITUANICA AVE.

A. t A. JUOZUI ZAUKAI
amžinybėn iškeliavus, dukroms ELVYRAI, BIRU
TEI, SILVIJAI ir jų šeimoms bei broliui JONUI gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi
Dr. Juozas Leseckas

Tel. YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1440 SO. 50th Ave., CICERO, 1LL.

Tel. OLympic 2-1003
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DRAUGAS, penktadienis, 1978 m. butelio mėn. 30 d.

IŠ ARTI IR TOLI

i

' X Archit Jonas Nalis iš Vodos, kurias baltai daugiau ne
J. A. VALSTYBĖSE
kieti jos rašo: 'Tereitą šešta
gu trys dešimtys metų patiria
dienį, birželio 17 d., per White
— Dafl. Kęstučio Zubkaus kū iš komunistinių okupantų ran
Sox beisbolo žaidynes, trans
rybos apžvalginė paroda po lakų".
Prisiminęs NBC filmą
liuotas čia per Amerikos ka
bai gerai pasisekusios dail. Kęs "Holocaust", siūlo paruošti ir
riuomenės radiją, girdėjom, kad
tučio Zapkaus darbų parodos, sovietų istoriją, kuri prilygsta
buvo "Lithuanian Day" ir busuruoštos Dorthea Spayer Ga- naciškai J i s siūlo parodyti
i vom nustebinti išgirdę Lietu
lerie, birželio 26 d. yra atidaro milijonų žmonių sunaikinimą
vos
himną.
Pasijutom
kaip
na
ma Cincinnati, Ohio, K. Zap ūkio kolektyvizacijos metu, len
X "Draugo" redakcijai ats
mie!"
J.
A_
Nalis
vieneriems
kaus kūrybos apžvalginė paro kų karininkų išžudymą Katyne,
tovauti yra pakviesti PLB sei
da. Ją ruošia Cincinnati Can- Lietuvos. Latvijos ir Estijos
me kun. dr. Viktoras Rimšelis, : metams savo kompanijos yra
temporary Art Center. Ten bus žmonių deportacijas.
Sporto žaidynėse — sporto sky*! nusiųstas į Vokietiją
statybiišstatyta keliolika dailininko
riaus redaktorius Vytautas Gry- ™*™s darbams planuoti. Gy— Filminmkas Romas Šležas
kurinių. Paroda tęsis net iki iš Bostono, gegužės mėn. gale
bauskas ii Dainų šventėje — v e n a Frankfurte su žmona B.
rugpiūčio mėn. Manoma, kad dalyvavo Department of He
"Draugo" mu2dkinių kurinių re- Š^Jute - Naliene ir mažamečiu
parodos metu bus rodomas ir alth, Edueation and \Velfare
cenzentas muz. Algis Šimkus. Vincuku Linu.
fHmas, iliustruojantis dailinin 25-rių metų sukaktuvių iškil
x
Kun.
Ansas
Trakis,
liet
Jie j a u išvyko į Torontą.
ko kūrybos vystymosi eigą. mėse Washingtone. Ten p a t
X Dr. Petras Kisielius, JAV evangelikų liuteronų "Tėviškės"
LB tarybos narys ir PLB sei- parapijos klebonas, šį savaitgalį Kun. Jono Kardausko, MIC, jubiliejinės šv. Mišios, kurias kunigystės 50^cies metų proga laikė Marijonų koply Pažymėtina, kad Paryžiuje su vykstančioje parodoje buvo ro
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