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

Arabai pasmerkė
P. Jemeną

Marksizmas kuria savo
tikėjimą

Kairas. — 15 arabų valstybių
nepaprastoj sesijoj pasmerkė Pie
tų Jemeną ir paskelbė politini, ekonominį ir kultūrinį boikotą. Jo
marksistinį režimą apkaltino Šiau
rės Jemeno prezidento Ahmed
Ghashmi nužudymu, pavadino
tai "bjauriu, apgalvotu nusikal
timu". Konferencijoje nedalyva
vo tik arabų radikalų šalys — Si
rija, Libija, Alžirija, Irakas, P. Je
menas ir palestiniečiai.

"Mes tikime, kad tik popiežiaus neklaidingumu, o marksistai tiki, kad kiekvienas
konmunistas neklaidingas*'
19

Nr. 155

transporui netrukdė, tačiau jas
nuvertėį nes nepatiko marksistams
Kai Mielagėnų klebonas kun.
V. Černiauskas senoje klebonijoje
dėl patogumo vietoje lango padarė duris, buvo sukeltas didžiau
šias triukšmas, o sužalojus Viiniaus katedrą, niekas nė žodelio
nepasakė.

su marksistų nemokšiškumu, leidžiami masiniais tiražais, pvz.,
Gins amerikiečius
Kun, B. Laurinavičiaus rašto
"Zuikių pasakos", išleistos net
korespondentus
Brežnevui tęsinys.
50,000 tiražu. Pavadinimas gra^
žus, o turinys — šlykščiausių
nesąmonių rinkinys. "Zuikių paMaskva. —Amerikos advoka
Tarybinėje spaudoje rašoma,
sakos" išpirktos ir išdalintos vaiPasaulio Lietuvių Dienų atidarymas Toronte (VI. 29)
Nuotr. J. Urbono tas Leon Lipson, Yale Teisių mo
kad kai kuriose kapitalistinėse
kučiams per Naujametines eglukyklos profesorius, sovietų įstaty
valstybėse rasistai vengia važiuotes kaip "dovanėlės". Taigi, jei
mų specialistas, atskrido į Maskvą
ti ta pačia mašina, kuria važiuopiliečiai neperka ateistinių leidiir bus patarėju dviem amerikie
jąs juodaodžiai, neina į sueigas,
nių savo- noru, jiems įperša juos
čiams laikraštininkams, kuriuos
kuriose dalyvauja juodaodžiai.
1 9 7 6 m ^^^ 6 d> b u v a u n u _ prievarta.
sovietai kaltina jų šalies "žmeižimu". Craig VVhitney iš "NYT"
1975 m. gruodžio 7 d. žuvo vežtas pas ligonį K Purloną, gyv.
ir Harold Piper, "Baltimore Sun"
Lietuvos 2 0 Akademijos studen- Narkevičių km., aštuonis kiloMarksistai, išjuokę ir paniekin
korespondentas, suabejojo sovie
tas L. Adomėlis. Atėjęs tėvas pa- metrus motociklu, esant 23 laips. ? tikėjimą į Dievą, patys pratų televizijos ir radijo pranešimu,
prašė, kad palaidočiau jo žuvusį C. šalčio. Tarybų Sąjungoje uo- dėjo k u r t i i r Pavarta skiepyti
nau
labai
kad
gruzino, Helsinkio grupės
sūnų. 2Ū Akademijos dėstytojas l a u s j r sąžiningo darbininko, dirW.
disciplinuotą ir dognario,
viešas atsiribojimas nuo
tėvui pareiškė: "Jei kunigas lai- busio kolūkyje, prašymas buvo rnatizuotą tikėjimą,
Mes t i k i m e tik
ankstesnio teigimo buvo teisin
dotuvėse dalyvaus, mes nedaly- atmestas: nedavė mašinos atvežPopiežiaus ne
gas, nesufabrikuotas. Sovietijoj
vausime". Ar tai nerasistinė gal- t i kunigui. Argi ligonis, dirbęs klaidingumu, o marksistai tiki,
kad
Nauja
PLB
valdyba
Chicagos
apylinkėse,
Kontroles
komisija
—
Detroite,
Garbes
tai
laikoma dideliu nusikaltimu
vosena, pridengta ateizmo skrai- kolūkyje veltui, o vėliau tik 'už
kiekvienas komunistas nenetikėti
tuo, kas viešai sakoma,
te?
kapeikas, neužsitarnavo mašinos, klaidingas.
teismas
—
mišrus
ir laikraštininkai šaukiami į teis
kad jam atvežtų kunigą?
Marksistai, atmetę Šv. Rastą,
mą.
ateike s a v 0
al d a r
sv n
Birželio 29 d. Toronte EtobiGalima pateisinti nugriovimus
P
&
"J ^ "
V. Rimšelis, specialus atstovas
tes
k n
MarkS
En
Jeigu amerikiečiai bus nubaus
dėl būtinai įgyvendintinų projekNorėdamas įsigyti lietuvių kai- ™" T
^ T
°'
~ coke stadione buvo Lietuvių die
PLB seime
ti,
to paties galima laukti ir su
nų
iškilmingas
aridarymas,
o
bir
tų, bet kam trukdė Vilniaus mies- bos gramatiką ir lietuvišką ele- gelso ir Lenino raštus,
rusų
korespondentais Amerikoj,
to puošmena — Trys Kryžiai, ku- mentorių, aplankiau visus ViiMarksistai juokiasi, kad Bažny- želio 30 d. vakare Royal York
kitaip
su sovietais negalima kal
rie stovėjo nuo 1613 m. Per 256 niaus ir daugelio rajonų knygy- Ha varguoliams žadanti dangų, viešbutyje vyko PLB seimo ats paskelbė, kad atidaromas taip
bėti.
m. šie kryžiai buvo atnaujinami, n u s , bet nenusipirkau
jų nėra. ° marksistai skatina, kad juoda- tovų registracija ir susipažinimas. pat susipažinimo vakaras. To
Visas
viešbutis
perpildytas
lietu
liau buvo pokalbiai ir vaišės, ko
ir tik rusų caras 1869 m. neleido Lygiai neįmanoma įsigyti Valan- darbiai dirbtų, kiek galėdami dau
jų atstatyti. Žlugus caro galybei, « a u S j Šatrijos Raganos, Bara- giau "šviesios ir laimingos ko- vių, visur girdi lietuvių kalbą. kių mes nesitikėjome. Su užkan
Siūlo trauktis iš
PLD ir Dainų šventės komitetų džiais ir gėrimais patarnauja ne
vilniečiai Tris Kryžius atstatė, o nausko, Simo Daukanto ir kitų, munizmo eros labui".
vakarinio kranto
marksistai - nugriovė.
ankstyvesniųjų lietuvių rašytojų
Marksistai tyčiojasi iš tikin- pirmininkas Jonas Simanavičius lietuviai. Taigi mes esame susipa
optimistiškai
nusiteikęs.
Paklaužinimo
vakare
Toronto
miesto
Kam trukdė ant Vilniaus kated- kūrinių. Jie buvo išleisti mikros- čiųjų apeigų, jas vadina prieta
Jeruzalė. — Viceprezidentas
ras frontono stovėjusios trys sta- kopiniais tirą? ais, o ateistiniai rais, o patys sukuria savas ir vH siau fc kiek maždaug suvažiuos savivaldybės svečiai. Savivaldybė
į Lietuvių dienas atstovų ir sve padengia visas vakaro išlaidas.LieWalter Mondale Izraeliui aiškiai
tūlos: šv. Elenos su kryžiumi, šv. leidinia, kuriais mažai kas domi- sus verčia jų laikytis.
čių. Jis atsakė, kad bent jau de tuvių dienų rengėjai kalba apie
pasakė, kad Viduriniuosiuose Ry
Stanislovo ir šv. Kazimiero? Jos si, nebent norėdami susipažinti
f9m ilwn.l»«l
šimt tūkstančių. Džiugu, kai lie labai didelę miesto, provincijos ir
tuose taikos nebus, tol, kol Izra
tuvių suvažiavimus skaičiuojame Kanados federalinės vyriausybės
elis nepasitrauks iš vakarinio Jor
paramą, kuri nutarta suteikti
ne šimtais, bet tūkstančiais.
Dideli Vietnamo
Vytautas Kamantas, išrinktas Pasau dano kranto ir Gazos ruožo. ABeirute 100 užmuštu
Nixonas kritikuoja
Liet. dienoms.
lio Lietuvių Bendruomenės pirminin merikos ekonominė ir karinė pa
Susipažinimas
PLB peuktąjį seimą puikiai re ku
galba Izraeliui bus tęsiama rr to
nuostoliai
Carterio administraciją Beirutas. — Beirute ir ryti
Susipažinimo vakaras labai įdo mia ir patys lietuviai. Tik iš JAV
liau.
niuose priemiesčiuose atsinauji
Mondale vakar buvo Alexandmus su vis savo programa. Dr. Aleksandras Vakselis, JAV LB fi Bublys, J. Šlajus, K. Lauraitis, E.
Hyden, Ky. — Richard Nixon no mūšiai. Sirijos taikos daliniai
Sakadolskienė,
J.
Papečkys,
E.
rijoj. Egipte, kalbėjosi su prezi
Phnom Penh. — Kambodija Juozas Sungaila, PLB seimo ko nansų komisijos pirm., atvežė
prabilo pirmą kartą po atsisaky susišaudė su krikščionimis libaBacevičienė,
J.
Kuraitė,
A.
Gai27,480.65
dol.
čekį,
kurį
viešai
įdentu Sadatu.
tvirtina, kad birželio antroj pusėj miteto pirmininkas, atidarė Kana
mo prezidento pareigų. Kalbėda nečiais. Iki pirmadienio buvo
teikė Jonui Simanavičiui. Taigi liušis.
mas 4,000 asmenų, susirinkusių į daugiau negu šimtas užmuštų ir kautynėse jie nušovė arba sužei dos lietuvių menininkų parodą ir jau šį vakarą pajutome, kokia gy
Nominacijų komisijoje buvo d r. Kas tuos gaisrus kelia?
dė 3,500 vietnamiečių.
naujų, sportų rūmų, jam dedi apie 300 sužeistų.
va ir stipri yra PLB organizacija, A. Razma, J. Danys, J. Miciūdas,
kuotų, atidarymą, entuziastingai
A. Juodeikaitė, V. Svilas, Z.
jungianti visus lietuvius.
Memphis, Tenn. —Šio miesto
auditorijai pasakė, kad dabarti
Juras, M. Neverauskienė, dr. A.
PLB
seimo
pradžia
gaisrininkai
streikuoja, ir gais
niams Amerikos vadams derėtų
Butkus.
mažiau retorikos, bet kiečiau kai
Nutarimų komisija — V. Kut- rams gesihti sumobilizuota na
Šešt., liepos 1 d., ryte prasidėjo
bėtis su sovietais. "Niekas kitas
PLB seimas. Seimo komiteto pir kus, dr. A. Darnusis, J. Urbonas, cionalinė gvardija. Per savaitgalį
laisvajam pasauly neturi tokios
mininkas dr. Juozas Sungaila pa A. Rugienius, V. Mažeika, V. Lu- kilo negirdėtai daug gaisrų —
jėgos, kuri galėtų sustabdyti dik
sveikino seimo delegatus ir sve kauskaitė, R. Tenzegolskis, K. vien tik šeštadienį jų buvo 225.
tatoriškos priespaudos
bangą,
čius, linkėdamas, kad seimas vyk Slotkus, V. Skrinskas, prel. P. Spėliojama, kad 90 proc. jų buvo
kaip Amerika... Vien tik kalbėti,
tų lietuvių vienybėj ir solida Ragažinskas, V. Neverauskas, dr. padegimai. Sudegė miesto centre
patarėjas Užs. reik. ministerijoje
bet nieko nedaryti lygu šaudyti
Washington, D.C. — Po ilgos
du prekybiniai blokai.
rume. Sugiedojus Tautos himną, BT. Nemickas.
Amerikos. Vakarų ir Vid. Euro invokaeiją sukalbėti buvo pa
iš tuščių patrankų", sakė Nixo- ligos slaugymo namuose liepos 2
Registracijos komisijoje — K.
nas.
pos reikalams, vėliau Klaipėdos kviestas kun. Jonas Borevičius.
d. mirė buvęs Lietuvos atstovas
Patvino upes
Manglicas, L. Kulevienė, D. ManWasningtone a.a. min. Juozas Ka
skyriui.
Seimą atidaryti dr. J. Sungaila glicienė, O. Gailiūnaitė.
Jis kritikavo ir Carterio apsis jeckas. Atsisveikinimas bus Gaw1939 m. paskirtas pasiuntiny pakvietė PLB pirm. Bronių Nai
Rockford, 111. —Keturi šimtai
prendimą sulaikyti B-l lėktuvo ir lars laidotuvių įstaigoje (WisSeimo sveikinimai
bės patarėju į Berlyną, o 1940 nį. Šis, aptaręs lietuvių išeivijos
Rockfordo
šeimų turėjo būti eva
neutroninės bombos gamybą.
consin Ave.) liepos 5 d. vakare.
m. atvyko i JAV kaip patarėjas būklę, kad ji yra gyva ir pasiruo
Vliko pirm. dr. K. Valiūnas kuoti, kai dėl didelio lietaus pat
Laidojamas, kaip numatoma,
pasiuntinybei Washingtone. Po šusi spręsti teigiamai lietuvybės sveikinimo žodyje pažadėjo nau
Radikalai prieš
tarp 9-10 vai. ryto ketvirtadienį,
min. P. Žadeikio mirties paskir išlaikymo planus, pasiūlė PLB vai jai PLB valdybai pilną Vliko pa vino upės. 25 proc. Winnebego
liepos 6 d., iš Šv. Mato katedros
tas Lietuvos atstovu Washingto- dybos numatytą seimui vadovau ramą ir bendradarbiavimą ir pra aprkrities taip pa't .po vandeniu,
aerodromą
Washington, D.C.
ne charge d'affaires titulu. Šiose tį prezidiumą, kurį su mažais pa nešė, kad registruotos bendruo nuplovė pasėlius.
Salisbury. — Rodezijos fuodiepareigose išbuvo iki savo ligos, keitimais delegatai balsų daugu menės vardu pageidaujama dia
Velionis buvo gimęs 1897 m.
kuri
prasidėjo
prieš
porą
metų.
ji
nacionalistai
nužudė 14 juodų
Tokijo. —Apie 5,200 japonų birželio 17 d. Shenandoah, Pa.
ma priėmė. Prezid. pirm. inž. logo su LB valdyba, kad JAV
Be
to,
a.a.
J.
Kajeckas
buvo
dau
jų
civilių,
iš
jų
5
buvo vaikai. Juo
radikalų bandė įsiveržti į Naritos 1906 m. su motina (tėvas mirė
Vytautas Kamantas, vicepirmi būtų tik viena lietuvių bendruo
gelio finansinių, diplomatinių ir ninkai kiekvieno krašto Bend menė, kaip yra Kanadoje.
dieji drrbo baltųjų ūkininkų žemė
aerodromą. Jiem kelią pastojo de Amer'koje) grįžo i Lietuvą. Mo
kitokių
Lietuvos
delegacijų
narys
šimt tūkstančių aerodromą sau kėsi Jurbarke, Seinuose ir gimna
ruomenės pirmininkai arba vice
PLD Dainų šventės ir organi je.
ir
patarėjas,
atlikęs
didelius
ir
gojančių policininkų. Radikalai ziją baigė 1923 m. Marijampolė
pirmininkai, kad būtų atstovau zacinio komiteto vardu sveikino
svarbius užda\inius nepriklauso jama kiekvienam kraštui.
padėjo bombą į policijos automo je. Studijavo Kauno universitete ir
Jonas Simanavičius, A. Ma
KALENDORIUS
mai Lietuvai.
bilį, tik ji sprogdama daug ža 1925-28 m. Montpeliier univer
Vaclovas Kleiza išrinktas par žeika sveikino Liet. Tautinės są
los nepadarė.
sitete, Prancūzijoje, kur gavo fi
Nuliūdime liko žmona Ona lamentaru. Jo pareiga prižiūrėti, jungos vardu. PLB garbės pirmi
Liepos 5: Antanas Zak., Filo
nansų ir administracijos diplomą,
(sunkiai serganti ligoninėje), sū kad būtų užlaikomos seimo tai ninko Stasio Barzduko sveikinimą mena, Vintaras, Lakštutė.
Ministrais Juozas Kajeckas
Londonas. — "Sunday Times" o paskiau teisių mokslo licenciato
nus Gabrielius, kuris rūpinasi syklės.
Lipos 6: Romulas, Marija Goperskaitė R. Kudukis. JAV LB
žiniomis, Rytų Vokietijos instruk laipsnį. 1927-29 m. studijavo po pasiuntinybės sekretorium Lon Velionio laidotuvėmis. Liko liū V. Kamantas į prezidiumą dar krašto valdybos pirmininkas A. retti, Kutrimas, Ritonė.
toriai Angoloje, buvusioje portu litinius mokslus Paryžiuje, taip
dinti ir lietuvių tauta, kuri a.a. pakvietė dr. Juozą Sungaila ir Br. Gečys perskaitė vysk. V. Brizgio
Saulė teka 5:22, leidžias 8:28.
galų bazėje, ruošia partizanus pat įsigydamas diplomą. Nuo done. Ten kurį laiką ėjo konsulo, min. J. Kajecko asmenyje turėjo Nainį-Prasidėjo komisijų sudary sveikinimą.
ORAS
Namibijai. Su vokiečiais yra ir 1929 m. dirbo diplomatinėje tar charge d'affaires pareigas Lon nuoširdaus ir pasiaukojusio ne mo pasiūlymai. Seimas priėmė 4
Kiti sveikinimai įtraukti į ban
lenkų instruktorių, o viskam va nyboje Užsien. reikalų ministeri done ir prie Olandijos vyriausy priklausomos Lietuvos reikalams komisijas.
Dalinai saulėta, apie 80 laips
keto programą.
dovauja penki sovietų generolai. jos referentu. 1930 m. paskirtas bės. 1935-1939 m. referantas ir atstovo pavyzdį.
Mandatų komisiją sudarė R.
nių.
(Nukelta i 3 psl.)

Pasaulio Lietuvių
Dienos Toronte

Mirė neprikl. Lietuvos atstovas
a. a. J. Kajeckas

.

DRAUGAS, trečiadienis, 1978 m. liepos mėn. 5 d.
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SKAUTININKŲ-Kiy ŽINIAI dinys ir Mišių bei giesmių kny

gelė "Dieve, budžiu!"
Dar kartą primename apie sto
vykloje ruošiamas parodas: tau
I. Bendra informacija: Stovyk todailės, skautamokslio ir Kaziu
los laikas — rugpjūčio 13 - 26 d. ko mugės rankdarbių. Pridedame
Adresas: Lithuanian Scouts anketą vienetams, norintiems
Jamboree, Treasur^ Valley Scout šioje parodoje dalyvauti. PastoReservation, Pleasantdale Road, vyklių vadovės raginamos su sa
Paxton Mass. 01612 (apie 13 my vo skautėmis aplankyti šias pa
lių į šiaurės vakarus nuo Wor- rodas.
Stovyklos metu veiks krautuvė
ccsterio).
lė,
vedama s. Saulės Šatienės. Vie
Mokestis: 2 sav. -105 dol. (20
dol. reg. mok. iškaitant) 1 sav. netai, norintieji turėti savo eks
— 55 dol. (10 dol. reg. mok. įskai ponatų pardavimui, turės mokėti
15 proc., privatūs asmenys — 25
tant).
proc.
Bet kokius eksponatus ar
Registraciją priima, s. Algis G o 
das, 15 Ayrshire Road, Worces- suvenyrus bus galima parduoti
ter, Mass 01604 (tel: — 617— tik šioje krautuvėlėje.
Vienetai, mokėdami stovyklos
754-4326)
mokestį, iždininkui siunčia tik
Pagrindiniai vadovai: Visos sto vieną čekį už visas to vieneto sto
vyklos viršininkė — v.s. Lilė Mi- vyklaujančias skautes: Lithua
•lukienė, Seserijos stov. viršininkė nian Scouts Association, Inc., c-o
—v.s. Irena Kerelienė, Brolijos A. Glodas 15 Ayrshire Rd. Worstov. virš-kas v.s. Sigitas Miknai- chester, Mass. 01604. Mokestis
tis, Bendrijos stov. virš-kas v.s. Al siunčiamas iki š.m. rugpiūčio 1.
fonsas Samusis.
Visi vadovai moka registraci
II. Bendrijos stovykla. Joje sto jos mokestį, plius 20.00 dol.
vyklauti kviečiami visi skauti- dviem savaitėm ir 10.00 dol. vie
ninkai-ės, kurie šiuo metu nepri nai savaitei. Viso moka 40 dol.
klauso vienetų vadijoms ir akty dviem ir 20 dol. vienai savaitei.
viai nesireiškia jų veikloje. Būsi
Pastovyklių viršininkės renka
mi stovyklautojai prašomi regist visas sąskaitas, sumokėtas už in
ruotis ir pasiųsti mokestį aukš ventoriaus supirkimą. Sąskaitos
čiau nurodyti adresu iki liepos ir patesinamieji dokumentai bus
20 d. Čekius rašyti: Lithuanian reikalingi atsiskaitymui.
Scouts Assoc. Inc.
Pionerijai medžiagos stovyklo
Stovyklautojai atsiveža savo je yra pakankamai. Bus parody
miegmaišius, palapines ir loveles ta kur ir kokius medžius galima
arba matracus. Palapinės bus sta kirsti.
tomos ant medinių platformų.
Vienetai atsiveža: kiekvienos
Stovykla maitinsis iš savo atski stovyklaujančios skautės LSS at
ros virtuvės. Būtina atsivežti nuo leidimą nuo atsakomybės ir dak
atsakomybės atpalaidavimo do taro užpildytą ir pasirašytą for
kumentus ir sveikatos pažymėji mą; vadovės pažymi, kurios skau
ma. Jei stovyklaujama mažiau ne tės yra išlaikiusios vandens ap
gu savaitę, tuomet po 10 dol. mo saugos egzaminus; turi palapines
kama už dieną. Stovyklavietė pusei savo stovyklaujančių sesių;
randasi prie gražaus ežero, erdvi jūros skautės - palapines visoms,
ir patogi.
pasirūpina sporto įrankiais, pio
m . Stovyklos lankymas. Sve nerijai turi; virvių, kirvių, piūklu,
čiai kviečiami ir laukiami tik sto kastuvų, šluotų, grėblių ir pn. tu
vyklos vidurinį savaitgalį rugp. ri didelius plastikos gabalus, pa
19-20 dA. Savaitgalio dienotvar lapinėse ant grindų patiesimui ir
kė ir programa, kuri pramatoma lauko virtuvės uždengimui.
būsianti turtinga ir spalvinga,
T.S. metu biis duodami įžo
bus gaunama vietoje. Apylinkė džiai. Vienetą lydinti vadovė turi
je yra nemažai didelių motelių, turėti tuntininkės įsakymą, lei
taigi neturėtų problemos dėl nak džiantį skautei duoti įžodį, kak
vynių. LSS nariai, atsivežę savo laraištį, diržą, ženkliukus. Tai pri
palapines galės pernakvoti sto valoma visoms pastovyklėms.
vykloje. Ten pat bus galima gau
Vienetų vadovės, norinčios ap
ti ir valgyti, jei bus užsiregistruo dovanoti savo skautes Vl-tos T.S.
jama ttioj atvykus.
proga, pristatymus siunčia iki š.
Platesnių stovyklinių informa m. liepos 1.
cijų, galima gauti pas vienetų va
Virimas stovykloje. Pasikeitus
dovas.
virimo sąlygoms stovykloje (pa
Tat iki malonaus pasimatymo čioms virtis nereikės), vienetų va
VI Tautinė stovykloj.
dovėms nereikia vežti puodų ir
kitų virtuvei reikalingų indų.
vs. Gudaitis,
Stovyklos adjutantas Taip pat pastovyklėms nebus rei
kalinga ūkio vadovė.
SESERIJOS VADOVIŲ
"Sutartinės" stovyklos
viršininkė
ŽINIAI
LSS VI-įsios Tautinės
stovyklos reikalu

VI-oji Tautinė stovykla JAV
prasidės rugpiūčio 13.
Sekmadieni. 6 vai. po pietų
bus oficialus stovyklos vėliavų
nuleidimas ir stovyklos atidary
mas, įsikūrimas. Susipažinimo
laužai stovyklose.
Sv. Mišios bus laikomos skir
tingomis valandomis; visi turės
progos jose dalyvauti. Stovykla
baigiasi rugpiūčio 26 d., šešta
dienį, 9 vai. ryto.
Yra išleisti sukaktuviniai me
taliniai ženkliukai (2.50 dol.),
kuriuos bus galima įsigyti sto
vykloje. Vienetai jau dabar gali
siųsti užsakymus šiuo adresu: A.
Danazas, 29 VVeller Ave. Dorchester, Ma. 02124.
Išleisti sukaktuviniai vokai ir
gautas JAV pašto antspaudas.
Pirmąjį sekmadienį, rugpiūčio
13, į stovyklą atvažiuos pašto
autobusas, ir norintieji galės iš
siųsti laiškus su pirmos Vitos T.
S. data. Paruostas Vl-tos T.S. lei

RAKO STOVYKLAVIETĖM
VYKSTANČIŲ DĖMESIUI
Chicagos tuntų
jaunesniųjų
skautų-čių stovykla Rako stovyk
lavietėje prasideda šeštadienį, lie
pos mėn. 8 d. Lituanicos tunto
"Gedimino Pilies" stovyklai va
dovaus j . ps. Kazys Miecevičius.
Aušros Vartų tunto "Liepsnos"
stovyklai vadovaus ps. Alvyda
Baukutė. Nerijos tunto "Vilnelės"
pastovyklei vadovaus j . s. Irena
Regienė.
Bagažo suvežimas: Stovyklon
autobusais vykstantieji visus savo
daiktus (lagaminus, lovutes, mie
gamuosius maišus ir tuntai už
siėmimams reikalingus daiktus)
suvežą prie Jaunimo centro ket
virtadienį, liepos 6 d. tarp 7 —9
vai. vakaro. Visas vežamas ba
gažas turi būti tinkamai atžymė
tas tuntų spalvomis, prie kiekvie
no daikto pririšant kaspiną ar
medžiagos juostelę sekančiai: Auš-
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
je pasidžiaugė lietuviškos skautyratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
bės gajumu. Per 60 metų lietu
viškosios skautijos
gyvenimas
DRAUGO prenumerata mokama i i anksto
ėjo lygiagrečiai su Lietuvos gyve
metams 6 men. 3 mfn
$15.00
Chicago ir Cook apskr. $33.00
$19.00
nimu. Išreiškė viltį, kad skautiš
13.00
Kitur
JA.V
31.00
18.00
koji veikla išeivijoje pratęs lietu
15.00
Kanadoje
(U. S.) 33.00
19.00
vybės išsilaikymą JAV-bėse.
15.00
Užsienyje
34J»
20-00
Muziejaus moterų gildos stei
9.00
Savaitinis
25.00
15.00
gėja ir pirmoji jos pirmininkė Ma
• Redakcija straipsnius taiso sa
# Administracija dirba kas
rija Krauchunienė vaizdingai pa
vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
dien nuo 8 3 0 iki 4:30, šešta
pasakojo apie muziejaus moterų
nių nesaugo. Juos gražina tik ii
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
gildos veiklą, muziejaus atlieka
anksto susitarus. Redakcija už
• Redakcija dirba kasdien
V. s. G. MeUuvienė įteikia S. Baleckui Sr. LSS ženklus ir auką muziejaus mą
skelbimų turini neatsako. Skel
8:30 — 4:00, šeštadieniais
platų informacinį darbą
L. Meilaus nuotr.
statybai.
bimų kainos prisiunčiamos gavus
8:30 — 12:00.
amerikiečių tarpe. Muziejų nuo
prašymą.
latos lanko įvairios mokyklos, eks
ir pavieniai asmenys no- j
SKAUTTNINKIŲ SUEIGA MUZIEJUJE kursijos
rėdami susipažinti su lietuvių tau-i
Chicajjos skautininkių draugo giau 30 asmenų —skautininkės, ta, jos kultūra, bei dabartine Lie
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
D R. K. G. BALU KAS
vė priešatostoginei * šių metų muziejaus moterų gildos narės, tuvos padėtimi. Muziejus žinomas
Akušerija ir moterų ligos
sueigai birželio 23 d. pavaka.yje muziejaus steigėjas Stanley Bal- visose JAV ir už jos ribų; Muzie
DR. P. KISIELIUS
Ginekologine Chirurgija.
jui
birželio
22
d.
sukako
12
metų.
susirinko Balzeko Lietuvių kul zekas, Sr sų porua ir garbės viešG Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
tūros muziejuje. Dalyvavo dau nia Lietuvos generalinė konsule Gildos narės, kurių yra arti 200, 6 4 4 9 So. Pulaski Rd. (Cravvford
1443 S o . 50th Ave., Cicero
Medical Bnilding) Tel. L l 5-6446
ruošia
įvairias
parodėles,
vyksta
Kasdien
1-3 vai. ir 6-8 vai. vak.,
Chicagoje s. Juzė Daužvardienė.
išskyrus trečiadienius.
su paskaitomis į amerikietiškas Jei neatsiliepia s k a m b i n t 374-8004
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet
ros Vartų tuntas —geltonas kas Sueigą pradėti pakviestas mu mokyklas, organizacijas, teikia Piiima ligonius pagal susitarimą.
pinas, Lituanicos tuntas —rau ziejaus šeimininkas Stanley Bal- informacijas jų ieškantiems, tel
Tel. RElianee 5-1811
donas kaspinas, Nerijos tuntas — zekas, Sr., pasveikino susirinku kia lėšas muziejaus praplėtimui.
DR. VL BLAŽYS
P L A U Č I Ų IR V I D A U S LIGOS
mėlynas kaspinas.
DR. WALER J. KIRSTUK
sias, pabrėždamas moterų svar
Sueigos
dalyvės
buvo
supažin
Marųuette Medical Center
Ant kiekvieno daikto aiškiai bą įvairiuose kultūriniuose ir labLietuvis g y d y t o j a s )
So. Kedzie Avenue.
užrašoma savininko vardas, pa darybos darbuose. Šiuo atveju, ypa dintos su dabartine gildos pirmi Vai : 6132
8925
West 5 9 t h S t r e e t
pirmad., antrad Ir ketvirtad
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir
vardė, tuntas. Mergaičių pavar tingą dėmesį atkreipdamas į lietu ninke Eleonora Katauskiene, bu
6 iki 7:30 vai. vakaro.
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir S-8
Šeštad. nuo 1 iki 3 vai.
dės uūrašomos lietuviška forma ves skautes ir muziejaus moterų vusia pirm. Blanche Kezes, valdy
vai. vak.
Treč. ir šeštad. uždaryta.
Pagal susttarimabos
narėmis
—
Silvia
Venckiene,
(Petraitytė, Jonavičiūtė ir pan.). gildos nares bei jų veiklą.
Ofiso telef. WA 5-2670.
Izabele Baltramaitiene ir M.
Rezid. tel. WAlbrooik 5-3048.
Į keleivinį autobusą bagažas ne
DR. IRENA KURAS
Krauchunienė.
Visoms
skautinin
Skautininkių draugovės drau
bus priimamas, todėl visi prašo
GYDYTOJA
IR CHIRURGE
TeL ofiso H E 4-5849; rez. 388-2233
KTDIRiV IR VAIKC U G O S
mi daiktus atgabenti ketvirtadie gininke v. s. Alė Namikienė toli kės įteikė Alės Namikienės meniš
DR. PETER T. BRAZIS
SPECIALISTE
nį.
mesnėje sueigos tąsoje palietė bir kai išdegintas medines sagteles,
MEDICAL
111 ILDING
papuošė pavasario gėlių žiedais.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
7156 South Western Avenae.
želio mėnesio skaudžiuosius lietu
Kelionė stovyklon: Autobusai
2434 VVest 71st S t r e e t
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto
vių tautai įvykius. Mūsų tautos
(Bus daugiau)
Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt.
Iki i vai. popiet
stovyklon išvyks nuo Jaunimo
1:00

centro šeštadienį, liepos 8 d.,
7:30 vai. ryto. Visi stovyklon
vykstantieji renkasi 7 vai. ryto.
Prašoma nesivėluoti, nes besivėluojančių nebus laukiama. Kiek
vienas vykstantis pasiima užkan
džių sumuštinį, vaisių ir nedide
lę skardinėlę vaisių sulčių ar ki
to gėrimo. Tėveliai prašomi nedė
ti įvairių šokoladu ar kremais
apteptų pyragaičių ir kitokių sal
dumynų, bei riešutų sviestu ir
uogiene apteptų
sumuštinių.
Nesivežamą saldainių ir kramto
mos gumos. Pasiimti maisto tik
vienam užkandžiui — atvykę sto
vyklon bus šeimininkių laukia
mi su pagamintais pietumis.

D r . A n t Rudoko kabinetą perėmė

hoiv WEkept
ourhead
above ivaterIN

1812.

Freedom of the seas.
That's what the War of 1812 waa all aboot.
But it would have been sink or swim for our Navv
had Amencans not bought $ 1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 worth of
Rovernment secunties to keep oor Hag upon the waves.
Back then. folks took stock in America by putting
their money where their coontry was. T o save the
good old Navy.
Today, over ° : . million modern Amencans still take
stock in America by buying U . S . Savmgs Bonds.
When you jom the Payroll Savings Pfan. you help
yourseif to safe. automatu, savmgs. And you
help %our country. too.
S o b«y U . S. Savings Bonds.
T h e y l l keep your savings oa an even keel.
No» F Botit f y «% iiterct »1K« kcl4 toautmtvof S jan MH% rtt fir<t rcir)
l o t 'tolti of -Jctrovcd Bo«d»ct« kc rcp-lKcd if rcčordurc pro*i4c4 WIK» gcc4c4
Bofl* u i be U«IK4 it m t tunte Iiterc»t i« not <«br«t to «atc or loal itcoae tae>.
ni !c4ent t « IMT ht oeferrH n t i l rHcaptiot

DR. EDMUND L CIARA
OPTOMETRISTAS
2709 W e s t 51st Street
Tel. — GR 6 - 2 4 0 0
Vai.: pagal susitarimą: pirmad. ir
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. ir penkt
10-4; šeštad. 10-3 vai.
Ofia. teL

O P T I C A L
S T U D I O
V I O L E T A KARosAiTfi
7051 So. Waabteaaw — 1>L 77S-67M
Pritaikomi akiniai pagal gydytoju
receptus.
Didelis akiniu rSmų pasirinkimas.
Vai.: pirm., antr.. penkt 10-5:30.
Ketv. 1-8 v. vak. Sešt 10-4 v. p. p.
Trečiadieniais uždaryta.
Telef. — 2 8 2 - 4356

DR. ROMAS PETKUS

735-4477; R e z . 246-2839

AKTŲ MGOS — CHIRURGIJA
Ofisai:
111 NO. WABASH AVE.
4200 NO. CENTRAL AVE.
Valandos pagal susitarimą.

DR. L DECKYS
GYDYTOJA I R C H I R U R G E
Specialybe — Nervą ir
Emocines ligos.

DR. FRANK PLECKAS

C R A W F O R D M E D I C A L BLDG.
6449 So. Pulaski Road

DR. A. B. GLEVECKflS
GYDYTOJAS

IR

TeL — B E

CHIRURGAS
3-5893

(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lenseB"
2 6 1 8 W. T l s t St. — TeL 737-5149
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč

Specialybė Akių ligos

DR. LEONAS SEfBUTIS

3907 W e s t 103rd Street
Valandos pagal susitarimą
Ofiso teL — P R 8-2220

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JO K S A
V A I K Ų
L I G O S
2656 W e s t 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai
vak. Šeštad. nuo 1 iki 4 vai.
Of*. P O 7-6000

Rez. G A 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS

IR

CHIRURGAS

INKSTŲ, P Ū S L E S IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W. 63rd S t r e e t
Vai. antrad. n u o 1-4 popiet
ir ketv. nuo 5-7 vakare
Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545

DR. J. J. SIMONAITIS
G Y D Y T O J A S
Adresas 4255 W . 63rd S t r e e t
Ofiso telef. R E 5-4410
Rezidencijos telef. OR 6-0817
Ofiao vai.; pirmad. ir ketvirtad.
n u o 1:00 ligi 3 : 0 0 vai. popiet
Ofiso tel. H E 4-2123. Narna 6 1 8-«l»5

3844 West 6Srd S t r e e t

DR. V. TUMAS0NIS

Valandos pagal susitarimą

C H I R U R G A S
2454 West 7 1 s t Street
Vai.: pii-m.. antrad., ketv. ir penktad
2-5 ir 6-7 — iŠ anksto susitarus.

Re*.

—

327-1965

DR. K. A. JUČAS

TeL ofiso P R 6-6446

DERMATOLOGIJA
CHIRURGIJA
1002 No. W e s t e r n Avenue
Ofiso tel. 489-1441
Valandos pagal susitarimą.

Stovyklavietės telefonai: Rim
tam reikalui ištikus, su stovykla
galima susisiekti telefonais sekan
čiai: Aušros Vartų tunto stovyk
la pasiekiama telefonuojant nr.
616 — 757 — 3372. Lituanicos ir
Nerijos tuntai —616 — 757 —
2791.

Take ^
.stock
įnĄmerica.
•*.

6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS

Valandos pagal susitarimą

OR

rez. P R

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 West 7 1 s t S t r e e t
71-os ir Campbell Ave. kamp.
Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtad. ir
penktad 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.

Tel. — 476-3409

TIPE

H E 4-1818;

G A L V O S ER S T U B U R O LIGOS
Chicago, Illinois 60629

Fit to be

teL R E 7-1168, rez. 239-2919

Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS
2858 W e s t 63rd Street

Stovyklos lankymas: Tėveliai ir
svečiai galės aplankyti stovyklą
VII. 15—16 dienomis. Lankan
tieji stovyklą prašomi iš anksto
susirasti nakvynę apylinkės mote
liuose. Stovyklos ribose ar auto
mobiliams pastatyti aikštėje nak
voti nebus leidžiam. Taip pat
draudžiama stovyklon įgabenti ar
naudoti alkoholinius gėrimus.
Skautai-tės atvykę vieni (be
tėvų ar globėjų) privalo tuoj pat
registruotis pas savo tunto stovyk
los viršininką-kę, užsimokėti ata
tinkamą mokestį ir gaut; lvvidimą
stovyklauti. Tik kaip svečiai at
vykę skautai-tės ir nenorį regist
ruotis — bus traktuojami kaip
svečiai ir turės stovyklavietę ap
leisti lankymo valandoms pasi
baigus. Už tokių skautų —sve
čių elgesį už stovyklos ribų, va
dovybė nesiima atsakomybės.
Tėvai raginami neleisti savo keliolikamečiu sūnų ir dukterų vie
nų vykti lankyti stovyklos, jei jie
nėra numatę pasilikti savaitgalio
stovyklavimui savo tuntų stovyk
lose. Savaitgalio stovyklautojai
iš anksto praneša savo tuntų
stovyklų viršininkams, kad šie ga
lėtų tinkamai juos priimti, apnakvydinti ir įjungti į stovyklos
darbotvarkę.

Pastaba: Šių telefonų nenau
doti vien tik eiliniams pašneke
siams, kurie neretai be reikalo su
jaudina mažuosius, prislegia jų
nuotaiką namų pasiilgimu ir ap
sunkina darnų stovyklavimą.

- 5:00 vai. popiet, treč. ir ^ešt. Ofs.
tik susitarus.
Ofs.

F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3107 West 7 1 s t S t r e e t
Valandos: 1-6 vai. popiet
Treč. ir šeštad. pagal susitarimą.

į s t a i g o s ir b o t o tel. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
BENDROJI M E D I C I N A
1407 So.49tb Conrt, Cicero, AL
Kasdien 10-12 ir 4-7
ttskyrus trec ir Šeštad

Ofs.

teL 586-3166; narna 381-3772

DR. PETRAS ŽU0BA
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
6745 West 6 3 r d S t r e e t
Vai. pirm., antr. ir penkt.: 2-7,
Šeštadieniais p a g a l susitarimą.

Perskaitę "Draugą", duokite ji kitiems.

Sovietų Sąjungos ginklais

'

•

KUBOS INVAZIJA AMERIKOJE

7

r^fe **

* .

> * •

*

daug padeda JAV veikėjų apsi
lankymai. Išreiškė jis padėką J.
Kavaliūnui, kuris ten lankėsi
Švietimo reikalais.
Po trumpos pertraukos prasidė
jo diskusijos su pranešimais.

Koįeiytė, S. Kuprys, R. Safcadoiskis, kam. A. Saulaius, inž. M. Silkaitts ir dr. A. Paulius.
Į kontrolės komisiją išrinkti: V.
Kutkus, dr. A. Darnusis, dr. K.
Keblys, inž. J. Mikaila ir J. Urbo
nas.

Prie gausių klaidų, kurias JAV- ką ir baisias sąlygas — neišven
bių karo ir pokario meto po- giamas reikalas,
Diskusijos ir vertinimas
litikai padarė, viena neapdairiauVykstama "savanoriškai". Vy
Garbės teismui buvo pateikti 9
sių ir didžiausių yra Kubos drau- ras, kuris atsisako vykti, atTėviškės draugija iš pavergtos
gystės praradimas. Prieš 19 metų leidžiamas iš darbo, išvaromas
Lietuvos jau 5 metai organizuoja kandidatai, iš kurių gali būti iš
tam tikros Amerikos įstaigos pa- iš universiteto ar kitos mokyklos,
Vasario 16 gimnazijos mokiniams rinkti tik penki. Iš kandidatų ko
dėjo • Kubos revoliucionieriams Einama šūkiu: "Karinė tarnyba
keliones į Lietuvą. Tuo klausimu misijos sužinojom, kad išrinkti yra
nuversti ilgametį diktatorių Ba- yra kiekvieno jauno žmogaus
plenume buvo aštrių prieš ir už taip pat slaptu balsavimu dr. J.
tistą, remdamos sukilėlių vadą garbė".
pasisakymų Pagaliau
nutarta Sungaila, E. Čiuplinskas, V. SkrinFidelį Castro, kuris iš tiesų buvo Po 19 kieto režimo valdymo
tą klausimą palikti nutarimų ska, dr. P. Vileišis, B. Nemickas ir
slaptas ir gerai pasiruošęs komu- metų revoliucinė valdžia tvirtai
komisijai. St. Kasparas ir Z. Juras V. Šernas gavo po lygiai balsų, —
nistas. Palankią Amerikai Batis- laikosi. Iš 9,6 mil. Kubos gyven
išaiškino, kodėl Anglijoje yra po 43. Jeigu seimas nuspręs, kad
tos diktatūrą pakeitė komunisti- tojų beveik 4 milijonai yra gimę
Liet Bendruomenė ir Liet Są amžius turi nulemti, tai dr. B. Ne
nė diktatūra, švelnų diktatorių Castro valdymo laikais. Gyvenijunga. Jos veikia sutartinai ir ben mickas bus laikomas išrinktu, o
grubus ir šiukštus naujas komu- mas Kuboje taip sutvarkytas,
druomenė turės Anglijoje susi Šernas ir J. Genys pasiliks kandi
nistmis diktatorius.
kad, jei neklausysi valdžios —
jungti su Sąjunga, priimdama gal datais.
Netrukus po perversmo Ameri- neturėsi darbo, negalėsi mokytis
net jos vardą dėl praktiškų tradi
Pamaldos
kos politikai padarė antrą klai- ir dažnai negausi pirktis reikalincinių sumetimų.
Mišios PLB seimui buvo laiko
dą: labai lengvai įsileido į savo gų maisto produktų- Viešosios oB.
Nainys
plačiai
išaiškino,
mos
didžiulėje viešbučio salėje
kraštą apie 400,000 kubiečių po- pozicijos valdžiai nėra ir negali
kodėl
ir
kokie
PLB
valdybos
ry
12
vai.
Koncelebravo 13 kunigų
litinių pabėgėlių, Castro režimo būti, nes didžiausi Castro priešiai
turėtų
būti
su
kraštų
valdy
Pamokslą
sakė kun. St Yla. Jis iš
priešininkų. Juos mielai išleido iš šai sėdi Floridoje ir jie nebepabomis. Mandatų komisija pra kėlė ir apibūdino pavergtos Lietu
savo krašto gudrusis Castro, nes vojingi. Castro savo krašte gal
nešė, kad šeštadienio vakare buvo vos ir išeivijos moralinę jėgą.
šiuo žygiu tuojau sunaikino la- daryti, ką liepia Kremlius. Kaip
įregistruoti 106 liet. bendr. at Kryžiai, kurie nuo 16 šimt su
bai tvirtą ir gausią politinę opo- klusnus komunistas, jis tai ir dastovai.
mažomis pertraukomis yra naiki
zkiją savo režimui visame krašte, ro.
Penktadienio vakare Liet. na nami, yra mūsų moralinio pajė
Kubos patriotai, atsidūrę Flori*
muose buvo nepaprastai didelir gumo ženklai. Priminė, kad rei
doje ir kitose JAV-bių vietose, Žymus amerikiečių žurnalissvečių, ypač jaunimo susibūri kia mums Bažnyčios pripažintų
praktiškai nustojo būti pavojin- tas Paul Scott katalikų savait(Atkelta iš 1 psl).
— stilizuotą Lietuvos Vytį, kaip perskaitė Sigita Kondrotaitė. Pran- mas. Tai buvo susipažinimo ir šo žventųjų, kurie kalbėtų visam
gi komunistiniam režimui savo raštyje "The Wanderer" biržejo darbų įvertinimo ženklą.
icūzijoj lietuvių tarpe daug miš- kių vakaras. Sako buvę apie 300C pasauliui apie Lietuvą. Tokio
tėvynėje. Castro atvirai išpažino lio 22 d. laidoje paskelbė rašinį
Valdybos pranešimai
jaunimo, kurio namai nepajėgė šventojo laukiame arkiv. Jurgio
komunizmą.
"Carter's Growing Cuban DiFinansų vicepirmininkas inž.! į ų £ " * * . V į k a i °fį
J * sutalpinti. Todėl dėl gaisro pavo Matulaičio asmenyje.
PLB valdybų pranešimai pra
*
lemma", kuriame
nagrinėja
K. Dočkus padarė išsamų prane-jį* A v i š k a i . Kur, i Sauktus jaus Liet. namuose policija kont
Pamaldos darė didelį įspūdi.
sidėjo
su PLB pirm. B. Nainio
Trečia didžiulė klaida buvo Maskvos ir Kubos akciją Afrikoje.
•
•
•
davė pranešimą apie lietuvius Bra- roliavo žmonių skaičių. Šeštadie Dalyvavo apie tūkstantis PLB na
pranešimu.
Jis
peržvelgė
visą
pen
padaryta prezidento J.F. Kenne- Jis nurodo, kad 1977 metais ru
s:mą apie pajamų organizavimą . , . f ,
_ 4 7
. "."
nio vakare čia Royal York vieš rių ir svečių
kių
metų
veiklos
labai
šakotą
džio laikais, kai prezidentas, iš sai atsiuntė į Kubą 2300 lakūnų,
ir išlaidas, remiant PLB darbus. ^ ^
L-Bendruomene didžiau butyje vyksta taip pat susipažini
bet
a
AV tpyva
pradžių rėmęs kubiečių politinių pilotų ir radaro operatorių. To- prograaną PLB veikla palietė lie Per penkerius metus pajamų bu- sunki,
»
P°
J
> lietimo veikla labai mo ir šokių vakaras.
Algimantas
Gečys trumpą, bet
emigrantų karinę invaziją į Ku- kiu būdu jie paėmė į savo rankas tuvišką išeiviją visame laisvaja 153,351.05
dol.
Liko
kasoje
—
Didžiulės viešbučio salės negame pasaulyje, vykdydama visoke vo 218,292.22 dol., o išlaidų išsamų pranešimą padarė apie
bą, pradėjus ją vykdyti 1961 me- visą Kubos orinę gynybą ir ki
64,941.17
dol.
gali
sutalpinti vakaro
svečių. PASMERKĖ NEGIMUSIOS
riopą jaunimo veiklą, stiprinda
JAV
krašto
valdybos
veiklą.
Ame
tais, invazijos viduryje atsisakė tas pajėpas. Skelbiama, kad CIA
GYVYBES ŽUDYMĄ
Apie žurnalo "Pasaulio Lietu
Rengėjai sako, kad vien tik jau
ma lituanistinį švietimą, ypač
rikoje
turime
daug
veiksnių
ir
dar
suteikti didesnę pagalbą, kuri bus duomenimis, Kubos karinės pajė
namo esą daugiau kaip trys tūks
Pietų Amerikos tarpe, plėsdama vio" redakcinius klausimus pra
Popiežiaus vikaras Romos
daugiau vadų. Liet. Bendruome- tančiai.
reikalinga salai užimti. F. Cast- gos Afrikoje esančios padidintos
kultūrinę ir visuomeninę veiklą, nešimą davė jo redaktorius Br.
miestui kardinolas Poietti pa
ro pasistengė invaziją užgniaužti nuo 50,000 ligi 80,000. Esą duo- stengdamasi senąją išeiviją grąžin Nainys, o apie administracijos i nė auga ir progresuoja savo veikskelbė
pareiškimą,
kuriame
Nauja PLB valdyba
ir ją sunaikinti. Kiek vėliau Cast- menų, kad kubiečių "ofenzyvi- ti į aktyvią lietuvių šeimą, eida rei kalus — St. Džiugas
la bei laimėjimais. JAV bendruo
Bažnyčios vardu dar kartą
ro sugaudė likusius gyvus invazi- nės" pajėgos netrukus sudary- ma drauge su lietuviu išeivijos
Su A. Ri'mkūno pranešimu, menė talkina ir Liet. dienų ruo
Liepos 2 d., sekmadienį ryte 8: griežtai pasmerkia šiandien Ita
jos dalyvius, kuriuos Amerika už siančios 189,000 vyrų, iš kurių veiksniais gelbėti pavergtą Lietu kad nereikėjo niekam kelti gar šimui Kanadoje Pranešė A. Ge 25 vai. prasidėjo rinkiminiai po
įsigaliojusį
įstatymą,
didelę pinigų sumą išpirko. Deja, daugiau kaip 50 proc. operuoja vą, siekdama su visais lietuviais bės teismo, ir su V. Kleizos pra čys apie pasitarimus su ALTos sėdžiai. Dalyvavo 85 atstovai ir lijoje
nešimu apie kontrolės komisijos atstovais, pabrėždamas, kad eina apie tiek svečių. Sutarta pirma pagal kurį tam tikromis aplin
šiuo žygiu Amerika neišpirko sa- ar operuos Afrikoje. Vien tiktai vienybės ir solidarumo.
veiklą baigėsi priešpietiniai po- ma prie sutarimo bendrai veiklai. rinkti PLB valdybą. Gana ilgai kybėmis yra įteisinamas negi
vo garbės ir netrukus iš Kubos Kubos sostinėje Havanoje šiuo
pusės susilaukė daugybės .nema- metu rusai turį apie 9,000 karinių
Paminėjo, kad Liet Fondas labai truko diskusijos, kaip ir kokiu bū musios gyvybės panaikkumas.
B. Nainio pranešimą seimas pri sėdžiai.
lonumų.
ir civilių ekspertų, o visoje Kubo- ėmė labai entuziastiškai. Visi
remia krašto valdybos veiklą. Su du reikia balsuoti. Buvo siūlymų Kardinolas pažymi, jog aborto
Pranešimai iš kitų kraštų
dėkingumu prisiminė taip pat kad pirma būtų balsuojama už įteisinimo įstatymas negali pa
Jeigu dėl Pabaltijo ir kitų je Sovietų ir jų satelitų (čekoslo- triukšmingai plojo.
įstatymų,
Kraštų bendruomenių prane- Joną Urboną ir A. Adomėną, ku miestą, kuriame valdyba turėtų naikinti dieviškųjų
Paskui fekė
vicepirmininkų
valstybių okupacijos reikia aki- vakų, vokiečių, lenkų) karinių ir
vaizdžiai kaltinti Sovietų Sąjun- civilių ekspertų jau esą 30,000, pranešimai. Švietimo veiklos pra- Šimai vieni nuo kitų mažai ski- r i e uoliai prisideda prie pajamų būti, paskui daug diskutuota, ar kurie saugoja žmogaus gyvybę
riasi
- Keliami rūpesčiai dėl lietu- j telkimo darbo
gą, tai "Kubos bėdą" Amerika taigi žymiai daugiau, kaip 1962 nešimą padarė J. Kavaliūnas, kulbalsuoti už pateiktus kandidatų nuo pat jos prasidėjimo, gina
tūrinės ir jaunimo veiklos — Ro- Į visko jaunimo auklėjimo ir dėl į Apie Šveicariją pranešė dr. Ple- sąrašus, ar už kiekvieną asmenį. žmogaus orumą ir jo teises, pir
pasidarė savo pašonėje pati. Da- m. Kubos raketų krizės metu.
mas
Kasperas, Šiaurės Amerikos i mišrių šeimų gausėjimo. Apie kavičiūtė - Veigel, primindama, Pagaliau seimas balsavimo keliu moje eilėje jo teisę į gyvybę.
bar ją reikia vargti.
*
*
Nesą abejonės, kad Kuba savo lietuvių fizinio auklėjimo ir spor-; Argentiną pranešimą davė ALO-kad J. Stasiulienė' gražiai šoka nutarė, kad balsavimai bus už Kardinolas ragina visus tikin
Batistos diktatūros laikais Ku- invaziją Afrikoje, Sovietų bloko to sąjungos. (Šalfas) — Algiman-ĮST pirm. R. Stalioraitis, pabrėž-' su liet. šokių grupe, sudaryta tik kiekvieną kandidatą slaptu būdu. čiuosius, ypač gydytojus, ir vi
sus, dirbančius medicinos srity
ba laikėsi Amerikos remiama. Po remiama, plės toliau, ką rodo ir tas Rugienius. Jis pranešė, kad j damas marijonų veiklą Avella- iš pačių šveicarų.
Visi
kandidatai
turėjo
prisista
je, visada klausyti savo sąžinės
Apie Vokietijos fietuvius kalCastro perversmo JAV pagalba paskutiniai įvykiai Zaire. Mano- yra 30 sporto klubų, kurie turi j nados parapijoje, kuri liet bendru
tyti,
kad
atstovai
juos
geriau
pa
balso ir ištikimai vykdyti Die
buvo nutraukta. Nuo to laiko ma, kad Kuba netolimoje ateity- 2000 narių, ir kad .sportininką'' menėje drauge veikia su kiromis bėjo Vytautas Svilas. Didžiausias
žintų.
Visiems
aišku,
kad
var
vo valią, saugojant žmogų nuo
Kubą remia ir šelpia Sovietai, ži- je veiks bent dvylikoje Afrikos savo laimėjimais laba; išgarsino liet organizacijomis. Apie Aus- rūpestis — tai Vasario 15 gimnažybos
eina
tarp
Chicagos
ir
Clefizinio ir moralinio smurto
lietuvių vardą.
traliją kalbėjo V. Neverauskas,' zija. Reikia bent 100 mok., kad
noma, savanaudiškai, už pagal- naujųjų valstybių,
velando
pasiūlytų
kandidatų
Po
bą pareikalaudami vis daugiau
Vokiečių spauda skelbia, kad
Pasaulio lietuvių jaunimo są- apie Didž. Britanijos lietuvius — J vokiečių vyriausybė duotų para- Mišių sužinojome iš mandatų ko veiksmų.
įsipareigojimų. Vienas jų — plės- gal netrukus Kubos "ekspertai" jungos"pirmininkė Gabija Juozą- Stasys Kasparas ir Z. Juras, apie mą.
ti komunistinę revoliuciją "tre- pradės veikti vidurinėje Ameriko- pavičiūtė padarė platų praneši Kanados lietuvių veiklą — J. SI- į Apie Venecuelos lietuvius pra- misijos, kad Cbicagos pasiūlytas
sąrašas laimėjo prieš Gevelando — Ką tik bemylėtum, esi to
čiojo pasaulio" kraštuose, pirmo je, ypač Panamoje,
mą apie jaunimo veiklą. Ji labai manavičius, apie N. Zelandijos nešė Juozas Kukanauza, krašto
je eilėje Afrikoje.
Iš čia pateiktų duomenų, skai- gražiai įvertino PLB pirmininko liet. bendruomenę - G. Procuta. bend. pirm. Ten lietuvių esą tik grupę balsų dauguma proporci viešpats; ko tik neapkęstum,
joje keturi prieš vieną. Taigi į
Sovietų karinės "pagalbos" dė- čių ir faktų matome, kad dėl šio paramą jaunimo veikla:. Jaunimo
Petrošiaus pranešimą 700 ir labai daug mišrių šeimų. valdybą išrinkti inž. V. Kaman esi to vergas.
ka Kuba paversta kariniu basti- rašinio pradžioje minėtų Ameri- sąjunga B. barniui Įteikė dovaną .apie Prancūzijos lietuvių veiklą Lietuviškumui
palaikyti labai tas, A. J. Juodvalkis, V. KleizaJD.
Dagobert D.
jonu. Kubos kariuomenė — tai kos užsienio politikos klaidų bei
savos rūšies komunistinė "kry- neapdairumų, mažytė Kuba da
keturių durų. Tuoj prasidės lyg koks žaidimas, lyg
— Klan— klan, — pinigų dėžė. — Jau jis dirba
žininkų" karinė pajėga, kurios di- rosi vis labiau pavojinga didžiavaidinimas...
kompanijai, jau pinigus krauna į dėžę, smulkią grąžą
džiausias tikslas laimėti Sovietų jai Amerikai ir kad jos karinės
— Halio.
išduodamas, su šypsena pirkinį į rankas įsprausdamas.
Sąjungai neišsivysčiusias "trečio- ekspedicijos Afrikoje
kelia da— Thank you. Come again.
jo pasaulio" tautas, sukurti jose bartiniam prezidentui J. Carte*•
— Good morning.
Moteriškė
šypsos. Ji ateis. Malonus pardavėjas,
Kubos tipo komunistinius rėži- riui, gavusiam sunkų palikimą
— Ar turit sportiškų marškinių?
ALA
RCT
A
patarė,
padėjo,
gavo
ji. ko nori, neperbrangiai...
mus.
iš savo pirmtakūnų, naujų di
— Žinoma! Spalva, numeris?
Romanas
Diek tyliai švilpavo "Come Saturday morning", ri
ls 160,000 Kubos reguliarios dėlių rūpesčių. Kai kurie sena— Kur tie — moderniškom sagtim — diržai, apie
46
kiuodamas
ant stalo marškinius, pagal jų numerius.
kariuomenės
daugiau
kaip toriai ir kongresmanai siūlo varkuriuos skelbėt laikrašty?
—
O!
Taip,
jis
yra
kur
nors.
Užimtas.
Klausk
ma
—
Mėgsti
muziką? — Klausė jo Almis, padėda
40,000 nuolat yra Afrikoje. Gre- ton" prieš Kubą griežtesnes prie— Taip, yra. Prašau peržiūrėt, jie išdėlioti ant
nęs
ir
Mayzy.
Jo
vardas
—
Garry,
jei
telefonu
kas
rei
mas tvarkyti stalą
ta kariuomenės tūkstančiai ku- mones, kuriomis būtų galima sustalo, kairėje.
kalautų.
— Mėgstu? — Tai mano gyvenimas!
biečių dirba kaip kariniai patarė- stabdyti naują Sovietų ofenzyvą
— Ar liko piniginių, kur, laikrašty rašėt, dabar
—
Garry
—
kas?
Kaip
jo
pavardė?
— Kodėl tada čia esi?
jai, gydytojai, mokytojai, techni- Afrikoje, kur jų ginklais atlieka
— tik pusantro dolerio?
—
O
nesvarbu!
Visi
jį
vadina
Garry.
— Reikia kur pragyvenimą užsidirbt Ne visiems
kai ir įvairūs specialistai.
kubiečių rankos.
— Gaila, neliko nė vienos. Vakar išparduota.
—
Pasirink
sau
raktą,
jei
tektų
parduot...
—
Pra
muzikoj
taip sekasi, kaip mano draugui, kuris šią dai
*
Jei vakariečiai būtų energinges— Labą rytą, pone. Galiu kuo patarnauti?
murmėjo
Mayzy.
—
O
dabar
tvarkyk
ant
stalo
suvers
ną
įrekordavo...
Tačiau Kuboje kalbėti apie jų ni ir labiau remtų laisvės trokš— Taip. Aš noriu gaut apatinių marškinių ir kel
— Kada nors gal pavyks... — Paguodė Almis, vi
kariuomenės buvimą Afrikoje tančius Afrikos kraštus, Afriką tus megztinius. Tiek daug čia tvarkymo! — Dėbtelėjo naičių, — vidutinio numerio.
į
jį
paskatindama.
duje
staiga pats suspaustas kaip replėm.
nėra populiaru. Apie tai nieko būtų galima nesunkiai paversti
— Sakykit, ar bus kada puošniųjų marškinių iš
Almis
nemėgo
tuoj
to
jos
stūmimo
į
darbą.
Jis
ži
—
Gal. Nieko blogo ir krautuvėj dolerį sugriebt,
nerašo spauda, neskelbia radijas, "Kubos Vietnamu", nes pačios
pardavimas?
— To mes nežinom. Gal.
nojo,
kad
reikia
tvarkytis,
kad
reikia
parduot;
tik
taip
televizija. Kubiečių šeimos tyliai Afrikos tautos, vakariečių pade— Aš palauksiu. Kas gali mokėt po penkiolika do sąžiningu darbu, kai visą širdį kur kitur dedi ir kai ti
kiesi ten ko pasiekt...
išleidžia į Afriką savo sūnus ir damos, galėtų suduoti Kubai, o čia duoną užsidirbi... Neparduosi, nelaikys.
lerių!
Mayzy
sklaistė
šilkinius
kaklaraiščius
ir,
pakrei
— Exactly! — Almis, tarytum, užantspaudavo.
dar tyliau apgaili jų žuvimą. Ka- tuo pačiu ir Sovietams didžiulį
—
Klan
—
klan,
pus
galvą,
jį
klausė:
pinigų
dėžių
garsai,
—
klan
Niekad neištarė angliško žodžio su tokiu dideliu pasi
ras Afrikoje yra "paslaptis", ku- smūgį ir nuleisti jų ekspedicinei
— klan, klan — klan.
— Kodėl gi tave iš vietos į vietą siuntinėja ?
tenkinimu, kaip dabar. Vienu šiuo žodžiu, tik vienu,
rią visa tauta turi saugoti. Jaunų armijai daug kraujo,
Almis suvaidino klausimo negirdėjęs. Tai jos iro
vyrų vykimas į Afrikos karo laub.kv.
Almis pardavė kaklaraištį. Moteriškė atsinešė pasakyta viskas, šiame jų pasikalbėjime, tvarkant
nija. Reiškia, esi netikęs, jei pastoviai niekur nepri
marškinius, kad galėtų geriau priderinti spalvą Deri marškinius ir laukiant pirkėjų...
tampi.
Storas vyras artėjo į apatinių baltinių lentyną
kytojui, mūsų broliui ir mūsų
POPIEŽIAUS ŽODIS
no pati, klausinėjo Almio, kuris geriau tiktų... Į žaidiDiek
perrenginėjo
manikenus,
buvo,
tur
būt,
Gar
Almis
jį sekė akimis, — reiks jam patarnauti. Vyras
Išganytojui, kuris už mus ir už
dimą lengva įsitraukti. Su šypsena, galvą pakrai
Šv. Petro aikštėje susirinku mūsų išganymą paaukojo save ry pavaduotoju. Jo tyliai švilpaujama dainelė, matyt,
ėjo
tiesiai
prie medvilninių prekių, neilgai ieškojo aki
pydamas, akis primerkdamas, Dangerutis nešė, dėjo
buvo
jam
gerai
žinoma
ir
mėgiama;
viena
iš
melancho
siem tikintiesiem, Popiežius ant kryžiaus. Netobula ir tra
kaklaraištį po kaklairaiščio prie pirkėjos gelsvų marš mis, rado savo numerį, išėmęs vartė rankose. Almis
Paulius VI kalbėjo apie Sv. pia žmoniška meile mylėdami liškų melodijų. Mayzy, jo neprakalbinus, atrodė vėl iš kinių, patarinėjo, kol ši, suvertusi keliolika, išsirinko nenorėjo jam trukdyti, iš lėto artėjo, ruošdamasis pa
Jėzaus Širdies liturginės šven Kristų, mes bent dalinai galime didžiai pasipūtusia; anksčiau teikėsi jam net nusišyp vieną, kuris Almiui atrodė pačiu negražiausiu; jo nuo sisveikint, kai tas jau apsispręs, ką ir kiek perka. Al
tės prasmę. •'Pagerbdami Šven atsidėkoti už viską, ką Kristus soti. Dabar iš lėto, rūpestingai skaičiavo ji pinigus ir širdžios pastangos patarti nuėjo niekais. Ką darysi, mis dar pasislinko pirmyn, jau buvo dešinėj vyro punėj, jau mandagiri ištarė "good morning", kai iš kai
čiausiąją Jėzaus Širdį", — kal mum yra davęs ir tebeduoda". atsidėjusi tvarkė popierius "registravimo" dėžėj. Pini žmonės turi skirtingus skonius.
gai, atrodė, jos specialybė. Skaičiuodama ji net pasis
rės kyštelėjo savo kuodelį Mayzy ir, su žodžiais "can
bėjo šventasis Tėvas, — "mes
tengė
oriai
laikytis,
tam
tikra
poza
šviesiai
kuoduotą
— Ar gražus ? — Pirkėja dar klausė, — ar tikrai I help you", paėmė iš vyro rankų pluoštą jo pasirinktų
paliudijame nenutrūkstamą dva
gražus? — kai Almis jau vyniojo pačios jos išsirinktą baltinių, žmogus sekė paskui-ją, į Almį tik grįžtelda
sinį ryšį, kuris mus jungia su
— Jokiam žmogui neskauda galvą pakreipusi...
Nuaidėjo "Mėlynosios" patalpomis ilgas skambu
— Gražus. — Jis melavo. Jai gražus. Negi peiksiu. mas ir atsakydamas "good morning"...
Kristumi, ir drauge išreiškiame i galvos, kai jis kitą ramina,
tis,
žmonių
būriai
jau
laukė,
—
iš
visų
pusių,
už
visų
fBus daugiau)
Juk užmoka...
savo meilę Kristui, mūsų Mo

PLB SEIMAS LIETUVIŲ DIENOSE

^keveidi ro&
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CLASSIFIED

BOSTONO ŽINIOS
SAULIŲ Hl RAMOVĖNŲ
VAKARAS
Naujosios Anglijos' šauliai ir
Bostono, Hartfordo, Waterburio
ir kitų vietovių ramovėnai rengia
literatūros ir dainos vakarą liepos
2 2 d., šeštadieni, Maironio parke
prie Woicesterio. Pradžia 4 vai.
po pietų. Programa vyks vėsina
mo] salėj. Meninę programą at
liks rašytojas Jonas Rūtenis iš
N e w Yorko, dramos aktorius Jur
gis Jašinskas iš Bostono ir solis
tas dr. Izidorius Alis iš Hartfor
do. Jam akompanuos muzikas
Petkakis. Po meninės dalies vyks
dovanų skirstymas. Šokiai ir kiti

N O K I

pasivaišinti ir padainuoti. Daly
vavo ir klubo pirm. Elena Vasyliūnienė.
LIETUVIU RADIJO
GEGUŽINE

Sekmadienį, rugpiūcio 13 d.,
Romuvos parke Broektone Lietu
vių radijo valandėlės vedėjai Ste
ponas ir Valentina Minkai ren
gia kasmetinę gegužinę su prog
rama. Programą atliks Bostono
Lietuvių etnografinis ansamblis,
ved. Gitos Kupčinskienės, Bosto
no Tautinių šokių ansamblis, ved.
Onos, Gedimino ir Lilijos Ivaškų.
Vyks Naujosios Anglijos lietuvai
pf^airvlf «Tvin i»n ai
1>US skanūs tės gražuolės rinkimai, bus šokių
pietūs. Visas vakaro pelnas skiria varžybos ir gausus dovanų skirs
mas "Kario" žurnalo parėmimui. tymas.
Rengėjai kviečia visus ne tik ATOSTOGAUJA "KELEIVIS"
šarvo narius su svečiais, bet ir vi
Bostone leidžiamas laikraštis
sus lietuvius atsilankyti į šį vaka "Keleivis" dvi savaites atostogau
rą, prisidėti prie lietuviško rašy ja ir skaitytojai su juo nesusitiks.
to žodžio palaikymo ir pasiklau
ATOSTOGAUJA
syti įdomios programos.
LIETUVIŠKOS DUONOS
KEPYKLA
MOTERŲ FEDERACIJOS
IŠVYKA

Buvusi Kilkaus, dabar Romo ir
Rimos Leveckų kepykla, Broek
Lietuvių Moterų
Federacijos
tone, atostogauja iki liepos 24 d.
Bostono klubas birželio 25 d. su
Per tą laiką kepykla bus uždary
ruošė išvyką i Cape Code. Puikia
ta.
m e medžių pavėsy Aleksandros
Mariarty vasarvietėje buvo gra
žiai praleista diena. Moterys ir jų — Moters amžius nedaug
svečiai turėjo progos pasimaudyti reiškia. Geriausios melodijos
Atlante puikiame Old Silver griežiamos seniausiais smuikais.
Beach, o vėliau medžių pavėsyje
Sigmund Engei

DR M E S I 0

R £ A L E ST AT E

P I R K T I

85 ir Tai i •iimim 6 kamb. mūr. re
Reikalingi 1-os ir 2-ju šeimų
ir didesni mūriniai ir mediniai zidencija. Pilnas valgomasis. 3 mieg.
namai. Marąuette Pke. rajone. 2 maS. garažas. $45,000.
88 ir M — n l r 2 ar 3 miegamų
Turime pirkėjų.
mūro rezidencija, {rengtas rūsys. 2 Seniausii Lietuvių Radio programa
mas. g«"»*»« $54,500.
B A U S AGENTŪRA
Naujoj Anglijoj ii Stoties WNSR.
87 ir Kedzie. 4 miegamų mūrinis. 1360 banga, veikia sekmadieniais nuo
Telef. — 5S1-4646
Įrengtas rūsys. Centr. saldymas. 2 1:00 iki 1:30 vai po pietų — perduo
mai. garažas. $46,000.
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
MKCELLANEOUS
48 ir Talman. 2-jų butų medinis. 3 trauką ir komentarai, muzika, dainos
mieg. apačioj, 2 mieg. viršuj. Labai ir Magdutes pasaka. Sią programą
iiinmmiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii i gerai išlaikytas. Tik $26,500.
veda Steponas ir Valentina Minkai
Įvairit) prekių partrinldmas nebran 88 ir Rockwell 3-jų butų, 2 aukst.
Biznio reikalais kreiptis j Battic Flogiai i i muša —raMMo.
mūras. Atskiros Šilumos. 2 maš. ga rists — gelių bei dovanų krautuve,
OOSMOS PABCELS ESPRESS ražas, $45.00a
502 E. Broadway, So. Boston, Mass.
Susirinkę oys muzikai — B. Budriūoas, J. 2ievi6rus ir A. Jurgutis prieš
48 ir Sacratnento. Naujesnis \lh 02127. Telefonas 268-0489. Ten pat
SIUNTINIAI į LIETUVĄ
Dainų šventę.
Nuotr. Z.
SSSS S. Halsted S t . Chlcago, m . SOS08 aukšto mūras. Tinka giminingom šei gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
2501 W. 69tb St., Chlcago, HL 6062S mom. 3 mieg. 1-me aukšte, 2 mieg. site dideŲ pasirinkimą lietuviškų kny
Telef.: »25-2737 — 2S4-3320
2-rame. $69,900.
gų
Vytautas Valantinas 84 ir Homan. 20 metų senumo. 2-jų
butų miĮ""" 5 ir 4 kamb. Platus lo
'HiHiimiiHiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii
luuiuiiuuiiiimiiiniiiiiiiiiuiuiiuiiiiiiiiii tas. $74300.
staugimą, privalo tuoj eiti į rū
Lemont, Iii,
IŠNUOMOJAMA — FOR RENT
Jei galvojate
sius ar specialias pasiruoštas slėp
PARDUOT, NUOMOT AR
KILIMUS IR BALDUS
tuves. Ju neturintieji — slepiasi
Išnuom. miegamas kamb. vyrui
APDRAUST
ĮSPĖJIMAS MIESTELIO
Plauname ir vaškuojame
koridoriuose, kuo toliau nuo lan
ar
moteriai mažoj Šeimoj. Galimybė
jūsų nuosavybę, prašome kreiptis 1
GYVENTOJAMS
visa rūsio grindis.
gunaudotis virtuve. Marąuette Parke.
Skambint 8288711
Audrai praėjus, pavojus atšau J. BUBNYS — TeL RE 7-5188
Po nuostolingos, prieš kelis kimas — sirena staugs 60 sekun lllllllllllllllllllllllllIllilUiilIlIlIHIlUlllllll
IIIII1II11Illllilllfllllllllllllllllllllllllllllf111
metus buvusios audros (tornado) džių.
HALE AM) FEMALK
4243 W. 63rd Street
kada buvo užmušti 2 žmonės ir
Andrius Laukaitis
&ER£NAS perkrausto baldus ir
sugriauta ar apardyta apie 1 0 0
Tel. — 767-0600
SALAD
PCRS0IS
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
namų, miestelio vadovybė tik da
Sav. pard. naujesnį 3 botų
Esperienced people wanted for du— Amžinybės perspektyvoje dimai ir pilna apdrauda.
bar nusprendė ir išleido ispėjimą
Marąuette
Pka, arti California Ave. ties in kitehen. Good working conTel
—
WA
5-8063
visos
nelaimės
Įtiek
kitaip
at
gyventojams. Pranešama, kad
iininimiHiiHiimiiiiiiiiiiHiiiinimniinii Du butai po 2 mieg., vienas dar su ditions. Pay negotiabie wn-b exLemont'o ugniagesiai stebės aud rodo. Dievas, leisdamas blogį,
apšildomu, medžiu išmuštu saulės perience. Call 971-7380, E r t 628
ros artėjimą ir sirenos staugimu pagerbia žmogaus didybę: jis lllllllllliilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll kamb. Trečias butas rūsyje, išmuštas
Ask for Mr. Kcnnedy
PACKAGE EXPRKSS AGENCY.
medžiu. 2 aut garažas. Tel. 434-7702
perspės gyventojus. Audrai artė pagerbia gražiausią žmogaus pa
MARIJA NOREIKIENt
jant, sirena staugs tris kartus po puošalą — jo laisvę, laisvę ap
HELP WANTED — VYRAI
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
2 botai. 9 metų senumo. 2 po 5
30 sekundžių su 30 sekundžių sispręsti ir gyventi taip, kaip
Labai pageidaujamos geros rOsies
51-ma už Kedzie..
Mntstaa i i Europos sandelių. kamb. (3 mieg.).
pertrauka. (30 sek. staugimas, jam patinka Tik Dievas, ange prekes.
2608 W. SS St.. Chicagr,. m . 4062*. Tik $82,500.00.
TEL. — W A S-2787
30 sek. pertrauka).
lai ir žmonės turi laisvą valią.
Mūrinis. 2 butai Naujai atremon
lllilllllllllllllllllllliiillllllllllllllllllllllini:
tuoti.
Vieną tuoj galima užimti. Great opportunity for young man
K
m
.
F.
Gureckas
Gyventojai, išgirdę perspėjimo
Brighton
Parke.
to leam sales and ad^ministration.
llililllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllillll
72-ra kr Campbell. 1% aukšto nau Permanent position just open for
M. A. Š I M K U S
jesnis mūr. namas. 3 mieg. įrengtas' administrative aseiatant
NOTARY PUBLIC
rūsys.
Labai švarus. $65,000,00.
DCOOME TAX SERVICE
52-ra b? Rntherford. Liuksus 5V2
K A D I S ON L A l i
4260 So. Maplevrood, tai 254-7450 kamb. (3 mieg.). 10 metų mūr.
Taip pat daromi VERTIMAI,
4141 S. Peoria — TeL 9S7-8585
Tenen". $69.500.00.
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
MIKE GliAZTER
10^ akro žemes netoli Burlington,
PILIETTBES PRAŠYMAI ir
kltcide blankai
Wis. Maudytis ir žuvauti labai arti.
iiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii $25,000.00.
F O m M A N — SAW ROOM
48 ir Koifct. 8 kamb. med. namas. Mušt be able to do predston
iiiuiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiituuuiiiiiiiiii
Maži taksai. Daug vietos. $36,500.00.
sawing and routing. Know blueR E A L T Y prints.
Spalvotos ir Paprastos. Radijai Š I M A I T I S
JETBON, CSC. 4310N.
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
Insurance — Ineome Tax
Pardavimas ir Taisymas
TeL 539-3065

RADIO PROGRAMA

MŪSŲ KOLONIJOSE

VALOME

Budraitis Reaity Co.

M OV I NG

O F F I C E

Intahong a new Standard rate
tnatgivesycoi...
1/4 of r%moretnan any
bankcertiiicatB
1/4 of r%more than any
curiBntllS.'lTeasiirylM

THE $10,000
MONEY-MARKET
CERTIFICATE
We re otfcring you a new
Standard rali on a new Standard Federal
Account—the $10.000 Money-Market
Certificate. It's a short-term. high-yield account
that offers you an even better investment
potential than U.S. Treasury Bills! In fact.
you'll realize V4 of 1% higher interest—and
your interest will be compounded daily. That's
more than any bank certificate or eurrent U.S.
Treasury Bill peys!
Here» how it works.Starting June 1
deposit $10.000. for six months*. in a
Money-Market Certificate Account. Your
account will eam the šame interest rate as that
week's 6-month U.S. Treasury Bill pina % of
1% a o n ! And. this rate is guaranteed for the
full six months. (Nevv certificate rates based
on eurrent vveekly Treasury rates set each
Monday.)

GUIDE

8%&rrtc*e»coountsTtnmum terms $1.000— 8 ftn
W»*OjS>B»a—•
•mramum tems $1.000—6yWS
n \ G r M a * teourts*
imnumtemsV 000—4y«rs
6 * i \ Cerata* Actams*
mnmuri urms $1 000— Tt ) « n
S*>\ CerMa*e Accounts-m-mum terms $1 000—1 ym
5*.\Or«ta«e«ocoon(s"wvum sr^s T 000— 3 (flOBits

5"«% Pfc—a s»wgs

8-year* 8% Certificate Accounts
oow availabie. too. Our newest fbced-interest
account that gives you the highest-rate of
817%amuSyaH
retum on your initial deposit. $1,000
minimum required—compounds your interest
7 90% mmt yoU i
to 8.45% annually. Actually doubles your
money in 8 years and 6^ months—that's
-that's
708%aw»ayaM
real earning power! V
Stop by and X--.
6 8l%annuay*)
talk to a Standard Federal' *"j Savings counselor today. Leam-'
6 002% mnaĖ y<M i how you can make the most in £s'
j today's money market.
' a
=, 0%

5 39% a m u * ycte

H M M oad lo dSs o* H M S M I

^idd tMStd on n m l (co)iiwunded M y )
accurmMK tor one y«r
•» subsBnM roenst Mntiy s "rauna
tor oaty M M H l of SSSaSI accounts

J

Come under our wing.
VVe care what happens to yoa.

TELEVIZIJOS
MIGLINAS

2346 W. 69di

TV

Z951 W. 63id St, 436-7878

S t , tel. 776-1486

iiiiiiiiimuiimiiiiiimiuuuimiiiiiiiiiiHii

MARQUETTE PAKK
28 metą 6 kaaab. mnr. (Georgian).
10% — 90% — 80% pi«Uo mokėsite
u i apdnrada n o o ugnies tr automo Platus sklypas. Gazn Šildymas su
bilio pas mos.
centr. vėsintuvu. Garažas. Prašo
FRANK
Z A P 0 L I S $34*00.
SSOSH Wess SSth Street
Geras investavimas. 3-jų aukštų
Chloago, Dlinoia
mūr. Modernus ofisas (įstaigos nuo
Telef. GA 4-8*54
mininkas sutinka pasirašyti sutartį)
ir 2 botai — 6 ir 5 kamb. 2ema kaina.

— Ineome Tas
Notariataa — Vertknai

NEDZINSKAS, 4065 Aroher Ave.
Chicago, Dl. 80632, telef. 927-5880

REALTY

imirniiiiiimmimnniiimnmnimiiiiiim

A. V I L I M A S
M OV I NG

Mainteiumce Men
NEEDED
Dovmers Grove Church School
Complepc Day and Second abift.
Good salary, Health, Life and Retirement benefits included.
CALL — 969-106S

— Pardavimas

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraitus

•lllllllllllllllllflllllllllllllllliuillllllfuillll

EXPERIENCED

HELP WAN*EED — Mt/TJHtTS

BUTŲ NUOMAVIMAS

iiiiiiiiiiiiiiiiiimuiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

2

J.
B A C E V I Č I U S
6455 S. Kedzie Ave. — 778-2233

PARDAVIMUI
iifimiiiiiiiiiiiuHiimimHi<

PARDAVIMUI MOTORAI
Turime 4 motorus, labai gera
me stovyje, kurios galite įsigyti
labai prieinama kaina. Firmų var
dai ir specifikacijos yra sekancos:
1. Wrirsiį|iniaii motor, 3 pbane,
Ui H.P., 80 cycles, 220-240 V. —

With Light Typing
Call before 12 noon.
Ask for Miss Horne
EAST BALT COMM1SS AEY
1801 W. Slst Plaee — 3764444

SEWIHG IvUCHINE
t. C.

Rimtis Namų
Pardavimas

Apdraustas perkraustymas
Įyairių atstumų
Tel. 376-1882 arba 376-5996
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

GENERAL OFRCE

Now have pernjanent ruil tlme poal
tions a.vaUable for »«wlns machtna
operators Eacpertenced or wlll traln.
APPLT D* PKRSON

Ustnvhi mėgiamo} gamtoj, netoli
noo Chieagoa, prie ežero didelis na
mas ir 3 akrai žemės. Daug kitų prie
statų. Svarus oras, aplinka ir namas
tinka pastoviam gyvenimui. $45,000.
Modernus 18 metų mūro namas.
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui
pataipoa oiug priedų, Marąuette ^
ke. Aukšta kokybe. $50,000.00.
4 vlenotų mūras ir garažas. Mar
ąuette Parke. Naujas gazu šildymas
Naili atiduoda už $38.800.
Grazna platai įkrypas h- garažas
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui

Valdis Real Estate

2. Rimbie Motor, 1 ptese, Y% H.P.
88 eycks, 228 V.

2625 Wes1 71 si Street

8. Kimbie Motor, S pfcase, 1 H.P„
Tel.
80 eydea, 220 V.

Ctntom Drapery
Workroom

737-7200 ar 737-8534

441 Garpenter St., Wheeling, DL
Phone — 541-8488
An Bqual Oportunity Employer M / F

Mortgaąe-Bankmg SECBETABY
Iioop locatkm
SECRETART for
appralaal Dept. Shorthand. Mušt t>a
eTcell. typist & llke detaiL Pleasant

E
T l i Z i ' * ^ X * * J &
gal ' or
but not neceaaarr.

Phone BEverrj- 781-8811
BABMAIDS and WAITBESSES
Full or Part Time. Ebrper'd.
ST ABLE CLUB k CLUB
3815 Lake Street
Stone Park, DL, TeL 681-3338

M A I D S

Afls Isdaetton Motor, S;
Matare women preferred Ex5 H J \ 80 eyele, 220-248 V. Aptfinoka skelbtis dien DRAUGE,
perienced or will train,
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių di^rsJtis, gi skelbimų kai
787-4660 — Ask for Davė
TelefoiMioklte
nos yra visjema prieinamos
ST. CLAIR HOTEL

ST/\ND/\Rn
I—
OSter 4192 «fcM<r Av*nu* Q i c » g c "I<nc»s6063?847 1140
« i « » t O m e » - 6 ' 4 1 Archec Av»«u» tt Austro. 0 < » Q O Mi.nos 90638 76? $200
2586 * «nr> S»rww CNe»»o ««y>i 90S3? M3-1063 | C -

L S/\\/lNGS

LU 5-9500

miiniiiiiiiinnii

Perskaitė

H E L P

W A N T E D —

MALĖ

^iiiiiiiiiiitiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiitniiiiiniiiiiniiiniHiiiimiiniiiiminiii

I

"Draugą" duokite į r

jį kitiems pasiskaityti.

SHEET METAL CABINFr MAKER
2 operangs. Mušt have ezperienoe in maUng metai cattoets to
NEMA aoecifications.
C'JLL ??* •"•« *or Appotatment

^HIIIIIIIIIHIIIIIIinHIlIlIlIlIlilIlIltlIlIlIlIlIlUlllllllllilIlilIlHlllllllllilIlIlIlHllilIlII ina?

MOSU KOLONIJOSE
Baltimore, Md.
TRAGIŠKOJO
MINĖJIMAS IR

BIRŽELIO
FESTIVALIS

Baltimore — festivalių mies
tas.' Jau šešti metai kaip su miesto
savivaldybės pagelba per visą va
sarą beveik kiekvieną savaitgalį
vyksta vienos ar kitos tautybės
festivalis. Rudeniop sezonas bai
giamas grandioziniu paties mies
to festivaliu, kuris sujudina visą
Baltimore. Šiemet sezoną pra
dėjo estai savo festivalių, kurs įvyko birželio 3 ir 4 d. o birželio
10 ir l'l d. įvyko lietuvių festiva
lis. <
T a i p jau išeina, kad lietuvių
festivalis visada išpuola birželio
mėnesį, kada tenka minėti ir tra
giškąsias deportacijų dienas. T o 
dėl festivalio sekmadienis būna
svarbioji diena, kada LB apylin
kės" valdyba užsako šv. Mišias už
išve2tu6sius ir už tėvynę žuvusius
tautiečius. Šiemet birželio 11 d.
t a intencija iškilmingos Šv. Mi
šios buvo laikomos lietuviu kal
ba Sv: Alfonso lietuvių bažny
čioje. Mišias laikė lietuvių kle
bonas kun. Antanas Dranginis.
Jis pasakė šventei pritaikytą pa
mokslą lietuvių ir anglų kalbo
mis, iškeldamas nepriklausomos
Lietuvos tragediją ir jos kančių
kelią. Mišioms giedojo " D a i n o s "
vyrų choras, vedamas Cheryl T o boll. JAV ir nepriklausomos Lie
tuvos^ vėliavas bažnyčion įnešė
vietinis lietuvių legionierių pos
tas, o Kalvelio tautinių šokių
grupė įnešė visą eilę baltų vė
liavų su įvairių Lietuvos miestų
herbais. Tokia vėliavų procesija
labai ęuožė bažnyčią ir teikė pa
maldoms daug iškilmingumo, ne
kalbant jau apie paliktos tėvynės
pasiilgimo jausmą.
Aukojimo
metu tautiniais rūbais pasipuošęs
jaunimas padėjo didžiulę puokš
t ę bėHų prie Šv. Marijos statulos.
Ši tradicinė baltimoriečių apei
ga lyg ir pabrėžia, kad Lietuva —
Marijos žemė. Kaip garbės sve
čias mišiose dalyvavo Simas Ku
dirka su žmona Gene, specialiai
pakviesti į festivalį.
Po šv. Mišių prie bažnyčios su
siformavo didžiulė vėliavų, tau
tinių šokių grupių ir aplamai
dalyvių eisena, kuri gražia, įspū
dinga rikiuote nužingsniavo į Center plazą, kur prasidėjo festivalio
iškilmės. Didžiuliais
tautinių
juostų motyvais papuoštoje tri
būnoje matėsi garbės svečiai, o
prie tribūnos susirinko " D a i n o s "
vyrų choras, kurs iškilmes pra
dėjo JAV ir nepriklausomos Lie
tuvos himnais. Kun. A. Drangi
nis atkalbėjo invokaciją. Miesto
meras William D . Schaefer įteikė
Simuj Kudirkai Baltimorės mies
to -gartfe. piliečio diplomą. Toliau
kalbėfo miesto tarybos pirmi
ninkas Walter Orlinski, Maryland- valstijos senatorius John
Coolahan, senatoriaus Paul Sarbanes atstovas Marudas, Marylando lietuvių draugijų tarybos
pirmininkė dr. E. Armanienė ir
kiti. "Pabaigai žodis duotas garbės
svečiui Simui Kudirkai. Kalbėjo
angliškai be vertėjo. Klausytojų
buvo šiltai priimtas ir su dėmesiu
išklausytas. Daugelį kartų jo kal
ba buvo plojimų nutraukta.
Naujiena šiemet buvo MISS
FestJval rinkimas, kurią rinko vi
sų festivalyje dalyvaujančių or
ganizacijų atstovai. Po Simo Ku
dirkos kalbos paskelbta išrinkto
ji Miss Festival — Kalvelio gru
pės šokėja Ramoną Budaitė. Ją
patsai garbės svečias Simas Ku
dirka iškilmingai tarp Lietuvos
miestų herbų —vėliavų į festi
vali ivedė. Visas šias iškilmes
sklandžiai ir reprezentatyviai pra
vedė žymi Baltimorės veikėja Kris
tina Cesonienė.
Aplamai festivalis labai gerai
pasisekė. Daugiau kaip 30 lietu
vių organizacijų ir pavienių as
menų
turėjo savo
lietuviškų
rankdarbių, gintaro puodelių ir
lietuviško maisto stalų. Didžiau
sia atrakcija — ūkininko namas,
šiaudiniu stogu su prieangiu ir

liaudies ornamentais. Vidus, pa
srstengta kaip galima geriau įreng
ti su kaimo lova, kraičio skrynia,
kuriuos specialiai t a m namukui
padarė Albina ir Vytautas Vaškiai. Tai jau treti metai, kaip šis
namelis puošia lietuvių festiva
lius. Jį sugalvojo, suprojektavo ir
pastatė dail. Algis Grintalis su
Darve Gareli, Vinco ir Kęstučio
Česonio pagalba. Šalia namo sto
vėjo 14-kos pėdų aukščio lietu
viškas sodybos kryžius, kurį irgi
padarė dail. A. Grintalis. Šis kry
žius jau ketvirti metai, kaip eks
ponuojamas festivalyje. Prie na
melio stovėjo ratelis, kuriuo siū
lų verpimą pakaitomis demonstarvo O n a Karalienė ir Rozalija
Bačinskienė. Susidarydavo dide
lės eilės žmonių, norinčių patek
ti į namelio vidų, pažiūrėti jo
įrengimo, kartu ir pamatyti, kaip
veikia kaimo ratelis, kaip verpia
mi siūlai.
Be verpimo buvo ir daugiau
demonstracijų. Lietuviškų juos
tų audimą demonstravo Geno
vaitė
Radžiuvienė,
margučių
marginimą Elena Okienė ir Ni
jolė Skinaitytė-Sarv, ornamentų
deginimo medyje tecnniką Regi
na Petrutienė iš Washingtono ir
medžio drožinėjimą — Aleksan
dras Radžius, jr.
Parodų maisto stalai buvo spe
cialios komisijos vertinami pagal
eksponatų įvairumą,
išdėstymą
ir daugelį kitų kriterijų. Daug
stalų buvo atžymėta premijomis,
bet pirmoji vieta, kaip ir buvo ti
kėtasi, teko nameliui. Vertinimo
komisiją sudarė Cezaris Surdokas,
rašytojas Antanas Vaičiulaitis iš
Washingtono ir Nijolė Skinainaitytė-Sarv.
Susidomėjimas festivaliu Baltimorėjė buvo didelis. Jau šešta
dienį aukšte buvo pilna žmonių,
o sekmadienį dar daugiau. Net iš
Pennsylvanijos atvyko autobusai
svečių, vienas iš Harrisburgo apy
linkių, kitas iš Bamsville.

karta, parodžiusi daug energijos
ir sumanumo, populiarindama
lietuvių tautinę kultūrą ir Lietu
vos laisvės idėją amerikiečių tar
pe. Reikia tik linkėti jai sėkmės
ir toliau.
Virbelis
«
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Mūsų brangiajai

motinai

tf

Putnam, OMUI.
ĮVYKIAI m ŽINIOS
— Putnamo lietuvių koloniją
udaro: Nekako Prasidėjim seselės,
keli vyresnio amžiaus kunigai,
keliolika pensininkų, seselių n a 
mų globotiniai ir ant pirštų su
skaitomi dar dirbantieji asmens.
Tačiau kolonija bando neatsilik
ti nuo gausesnių ir jaunų žmonių Eisena po iškilmingų pamaldų Sv. Alfonso bažnyčioje j Baltimorės lietuvių
festivalį Center Piaza aikštėje birželio 11 d. Eiseną veda Baltimorės lietu- j
turinčių.
vių klebonas kun. Antanas Dranginis.
Nuotr. Algirdo Karaliaus
— Gegužės 13 d. visi vietos
lietuviai minėjo motinos dieną ir
Lietuvos pavedimą Marijos glo- tų pačių klaidų, karp skaldymosi, išskirtinai geriausiai pasirodžiu
gai. Vakare, vadovaujant kun. J. pavydo, ir pan. ir pasiryžti dirb siai per Grand Rapids surengtą
Tautkui, visj iš vienuolyno sode ti ir aukotis už tėvynę. Kun. S. festivalį.
lio garsiai kalbėdami rožinį n u  Yla vadovavo visiems einant kry
įpusėjus vaišėms, apylinkės v ėjo prie Fatimos apsireiškimo sta žiaus kelius vienuolyno sodelyje,
bos
pirm. P. Turūta, pakvietė Jo
tulos. Čia k u n . Tautkus savo žo o p o to atnašavo šv. Mišias už
nus:
Rauką, Trešką jr., Petraus
dyje iškėlė motinos reikšmę šei mirusius ir kenčiančius tautiečius.
mos ir tautos gyvenime. Taip pat Jis savo .pamoksle pabrėžė, kad ką, Paovį, Frejerį, jr., ir Baniukaipriminė, kad Lietuva jos sun priespauda gimdo dvasios galiū tį užimti jiems skirtas vietas prie
kiausiais laikais Lietuvos vyskupų n u s ir juo toliau jąo gausiau. Tai laužo. Pasveikinęs Jonus pasi
buvo pavesta Marijos globai. Jis gi lietuvių tauta, nors ir perse džiaugė, kad dar gausus būrys su
skatino melsti Mariją už mūsų kiojama, bet turėdama tokį stip sirenka į šią mums mielą tradici
motinas ir pavergtą tėvynę. Se rų tikėjimą ir kalkinius Gajaus nę išvyką, palinkėjo Jonams ir su
kė ta intencija vienuolyno kop kus, Sadūnaites, Pliumpąs ir kitus sirinkusiems asmeniškos laimės ir
lyčioje atnašautos šv. Mišios vi tikrai nežus. Mūsų maldos ir vi sveikatos, pastebėjo, kad būtų džiu
siems dalyvaujant.
sokia pagalba padės 'persekioja gu tuos pačius veidus matyti dar
daugelį metų.
— VLIKo pirm. K. J. Valiūnas miesiems ir tėvynei.
vizitavo Putnamo seseles ir jų
įstaigas gegužės 17 d. Ant grei
tųjų buvo sušauktas veiklesnių
vietos lietuvių pašnekesys su dr.
Valiūnu Kriaučiūnų namuose, k u r
dalyvavo apie 15 asmenų. Pasi
dalinta mintimis Lietuvos laisvini
mo reikalais ir Holocaust neigia
mybėmis bei reikalu į tai reaguo
ti.

Tradicinį laužą uždega Jonai
metus seselių bendrabu
Trejanai
(tėvas ir sūnus). Lau
tyje gyvenęs Mykalas Šimavičius,
žui
liepsnojant,
stud. L. Treškaianksčiau ilgą laiką buvęs nuosa
tė
perskaitė
apie
joninių tradici
vybių pardavimo agentas Bosto
ne, parašęs periodikoje ekonomi jas aprašytas mūsų poezijoj, joni
jos ir statistikos reikalais straips nių istorinę raidą ir palietė jau
nių bei vertimų iš prancūzų kal nimo burtus joninių išvakarėse.
bos, daugiausia sveikatos reika Tenka pasidžiaugti, kad ši jaunuo
lais, dėl kuklumo pasirašydamas lė ne tiktai dirba su jaunimu Gr.
tik inicialais, vėl persikėlė gy Rapids'e, randa laiko dalyvauti
v-bos posėdžiuose, sprendžiant lie
— Čia prie vienuolyno gyve venti į S. Bostoną.
nanti poetė Danguolė Sadūnaitė
J. Kriaučiūnas tuviškumo išlaikymo šiame kraš
te, bet gana gerai tęsia studijas.
dalyvavo Chicagoje poezijos die
Asta Banionytė per radijo stotį,
nose gegužės 26-27 d. Ji laimėjo
Lietuvių rašytojų draugijos pre
kurioje dirba, davė gana plačią
miją už poezijos rinkinį "Baltas
apybraižą apie Lietuvoje švenčia
Prie pasisekimo prisidėjo geras
ievos medis". Sveikiname poetę.
mas jonines, jų reikšmę mūsų tra
PRASMINGOS JONINĖS
oras ir nebloga informacija di
dicijose ir joninių išvakarių bur
— Birželio 14 d. Matulaičio
džiojoje Baltimorės spaudoje ir te
tus. Verta didelė padėka šiai jau
levizijoje. Tris dienas prieš festi namai, kur globojami daugelis
Birželio 24 d. apylinkės valdy- nosios kartos atstovei nemačiusiai,
valį vakarais televizijos stotys mi nepajėgių lietuvių, minėjo 10 m e 
bos iniciatyva surengta tradicinė ^ pamilusiai Lietuvą iš tėvų pa
nėjo būsimą lietuvių pasirody tų gyvavimo sukaktį. Nonvich joninių išvyka į Baniukaičių ir k jimų ir sekdama lietuvišką
sa 0
mą. N e tik minėjo, bet parodė vyskupas Daniel Ri'ley, kurio vys T r e s k ų pamiškę.
spaudą.
šokančias Ratelio, Kalvelio ir Ma kupijoje yra Putnamas, su vienuo
Kadangi ši išvyka pasidarė
lūno grupes. Be to, prieš Malūno lyno įstaigų kapelionais ir keliais
Gili padėka Vyt. Baniukaičiui,
apylinkės
lietuviais
kunigais
kongrupei šokant, buvo pravestas
grandrapiečiams tradicija, į ją su- kuris panaudodamas savo susitrumpas, bet įdomus pasikalbėji celebravo šv. Mišias Matulaičio važiavo didelis būrys jaunimo,; siekimo priemones suvežė ir išvemas su Kristina Cesonienė apie •namų koplyčioje. Jis savo pa- kuris stebėjo joninių lietuviškas žė stalus, įtaisė garsiakalbius ir su
festivalio 'programą, jo tikslą K. I moksle iškėlė tų namų reikšmę tradicijas ir mielai įsijungė į s u a u  vežė laužui medžiagą.
Cesonienė pabrėžė, kad festivaly artimo meilei reikšti, o vėliau gusiųjų būrį, reikšdami pasiten
je dalyvausiąs garsusis Simas Ku savo kalboje bankete įvertino se kinimą ir vaišindamiesi su vyres
dirka, o programos vedėjas, pra selių darbus ir pastangas artimo niaisiais.
dėdamas pasikalbėjimą įpynė gar meilei ir linkėjo geros sėkmės.
Svečius pasitiko V y t Baniukaisųjį amerikiečių futbolo žaidė Seselė Ona Mikailaitė trumpa
S0PHIE
BARČUS
tis
su lietuviška jubstelės įgrota
ją John Unitas (Jonaitį), iš kalba priminė arkivyskupą Jurgį
RADIO ŠEIMOS VALANDOS
Matulaiti, jų ordino įsteigimą, to muzika, paįvairindamas ir pagy
keldamas jo lietuvišką kilmę.
Visos programos iš WOPA
ordeno gyvastingumą ir pasidžiau vindamas vaišes.
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
Su spauda buvo Ir nesusiprati gė, kad Jurgio Matulaičio paskel
Be savųjų gausaus būrio, dar madienio iki penktadienio 3:00 —
mų, kurie pasitarnavo lietuvių bimas šventuoju eina į pabaigą.
3:30 vai. popiet. — šeštadienį ir
iš Chica- eekmad. nuo 8:30 iki 9:30 v. ryto.
reikalui. " T h e News American" Bankete meninę programą atliko turėta ir mielų svejKų
1
Telef. 434-2413
iš vakaro savo priede " O n the Go" Violeta Balčiūnienė-Cižauskaitė iš gos: Aid. Sobieskienė , St. ir N. Bikulčiai
su
šeima,
inž.
Čapas
su
po
1490 A. M.
pirmam puslapy plačiai aprašė Postono. Ji labai gražiai padaina
7159
S.
MAFLEWOOD
AVE.
nia
ir
amerikiečių
kariuomenė
būsimą lietuvių festivalį, bet, ne vo daug liaudies ir kitų sukurtų
CHICAGO, ILL. 60629
je
tarnaująs
Rimas
Strolis
su
po
žinia kodėl, įterpė sakinį, kad šio dainų ir operinių arijų akompa
je etninėje šventėje būsiąs de nuojant jos mokytojai. Sol. Balčiu nia, kurie į mūsų surengtas išvy
monstruojamas Sovietinės Res nienę buvau girdėjęs prieš be kas labai dažnai atsilanko ir m a  iiimiiiimmiiiimiiiMiiMiimmmimiiii
publikos tautinis menas, maistas, veik 10 metų. Dabar ji jau la loniai prisimindamas tuos laikus,
ANDRIUS NORMAS
šokiai ir muzika. Vos tik laikraš bai gera dainininkė —interpre- kada jis dainavo Gra^d Rapids vy
rų
oktete.
tis pasirodė rinkoje, pradėjo skam tatorė su gerai išlavintu sopra
D a r tenka maloni proga pa
bėti redakcijos telefonai. Skambi no balsu. Gaila, kad salės bloga
12-ka novelių. Iš jų trys buvo pre
no protestuodami n e tik rengė akustika slopino jos puikų daina minėti ir mūsų tautinių šokių
mijuotos. Gražiai išleista. 304 pūsi.,
jai k kiti lietuviai, bet ir Baltimo vimą. Minėjime ir bankete daly "Gabijos"' šokėjus, kurie nuo 1977 m. Viršelis dail. Giedros Tre
rės estai ir ukrainiečiai, nurody vavo visi vietos lietuviai, ne lo taikingai pašoko tautinių šokių. čiokaitės. Kaina su persiuntimu
dami, kad tai esąs didžiulis įžei vose esą Matulaičio namų įna Vadovė, Asta Banionytė priminė, $6.30. Užsakymus siųsti:
dimas visų tų, kurie bėgę nuo miai, namų tarnautojai ir būrys kad minima grupė pakviesta per DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street,
sovietinės sistemos,
trokšdami svečių. Namų tarnautojai ta pro tTV 8 stotį birželio 30 d. 10 vai. duo Chicago, m 6062*
laisvės. Telefonai, matyt, tiek įkai ga suaukojo 125 dol. pagražini ti tautinių šokių programą, kaip iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiinmiiiiii
to, kad kitą dieną laikraštis pa mams apie namus. Namams va
^iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiu
čioj pirmoj daly, trečiam pusla dovauja seselė Bernadeta.
py žymioj vietoj atšaukė padary
— Birželio 15 d. LB nariai va
tą klaidą ir pabrėžė, kad Lietuva
esanti okupuota ir festivalis iš- kare .paminėjo skaudųjį birželį.
|
J O N A S NARBUTAS
|
reikią
Lietuvos laisvės idėją. Dr. J. Kriaučiūnas susirinkusiems
Pirmoji dalis (1919—1936). Autoriaus leidinys 1978 |
" T h e S u n " neblogai iš vakaro vienuolyno sodelyje trumpai pri |
aprašė būsimą festivalį ir dar įdė minė 1941 m, birželio lietuvių =, m., 432 pusi. K a i n a su persiuntimu 9,50 dol. Leidinyje su- EĖ
jo Kalvelio grupės nuotrauką.
tautos naikinimo įvykius. Sakė, jjj t e l k t a įdomios Lietuvos sportinį gyvenimą liečiančios me- H
kad lietuvių genocidas vyksta k 3 džiagos i r daugybė nuotraukų.
§
Tai jau šeštas lietuvių festiva dabar, tik lėčiau ir daugiau pa
=
Usakymus s i ų s t i :
=
lis BaltĖmorėje. Juos visus rengia slėptai. Tačiau lietuvių tautai
" D r a u g a s " , 4545 W. 6 3 r d S t , Chicago, m . 60629.
I
specialus komitetas, kurį sudaro lemta atsigauti, kaip ji atsigavo f
Kęstutis Cesonis — pirmininkas, praėjusiais šimtmečiais po įvairių |
Illinojaus gyventojai prideda extra 45 e t taksųI
ir nariai: Elena Okienė, Mary naikinimų. Sakė, kad reikia p a 
g|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiMiiimimiitniiniiiiiiiiiiiHiiiiimnmiinniiniiiiiiimiiiiiii5
Burke-Karpavičiūtė ir Davė Go- simelsti už nužudytus, mirusius
rell. Reprezentacijos reikaluose ir kenčiančius, turime susikaup
jiems padeda Kristina Cesonienė. ti, apsvarstyti mūsų darbus ir už
Tai jaunesnioji mūsų veikėjų davinius ir pasimokyti nedaryti

Grand Rapids, Mielu.

"SANTAKA"

Sportas Nepriklausomoje Lietuvoje

Į

Perskaitę "Draugą", duokite kitiems pasiskaityt.

MARIJAI CIVINSKIENEI
mirus,
nuoširdžiai dėkojame visiems draugams ir pažįsta
miems, pagerbusiems velionę gėlėmis, dalyvavusiems
šermenyse, palydėjusiems į amžinąją poilsio vietą, o
mums, likusiems užuojautas spaudoje, laiškais ir susitikrniuose.
Nuoširdi padėka kun. J. Vaišniui už maldas prie
velionės karsto koplyčioje ir kapuose.
Sūnus, marti, anūkai

E U D EI K I S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F . D A I M I D
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 S o . California A v e n u e
T e l e f o n a i LA 3 - 0 4 4 0 ir L A 3 - 9 8 5 2
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

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

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
2533 West 71 St., C h i c a g o
1410 So. 5 0 t h Av., C i c e r o
Tel. 4 7 6 - 2 3 4 5
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SUNOS
2314 VV. 23rd PLACE
2424 W. 69th STREET
11029 Southvvest Highvvay, Palos Hills, III.

Jei. VIrRinia 7-6672
Tel. REpublic 7-1213
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUOMIN
3319 SO. LITUANICA AVE.

Tel. YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1440 SO. SOth Ave.. CICERO. ILL.

Tel. OLympic 2-1003
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IŠ ARTI
IR TOLI

X Vladas ir Uršulė Civiliš
kai, žinomi čikagiškiai, ilgą lai
ką laikę Chicagoje "Terros'' liet.
- Kun. Al. Bartkus, ligi šiol
knygų leidyklą ir dovaninių da
lykų prekybą, šį penktadienį iš- klebonavęs Šv. Kazimiero paravyksta į Juno Beach, Floridon pijoj, St. Clair, Pa., paskirtas
nuolatiniam apsigyvenimui. "Te Apreiškimo parapijos klebonu
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus
J
I^^^H^L^
S *
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus
rra" Chicagoje toliau ves jų Prackville, Pa. Buvęs klebonas
Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siusti: 3306 W. 65th Place, Chicago, IL, 60629
x Ses. M. Joanella Fayert duktė Beatriče ir žentas Riman- kun. Stanislovas Norbutas tapo
klebonu emeritu. St. Clair pa
generalinėje kapituloje, dalyvau- t a s Strungiai.
x Uet
jant vysk. Nevin Hayes, liepos
- kataliku mokslo aka- rapijos klebonu paskirtas kun.
1465 metais Fust iš Gutenberverki? Matai aš dar išgysiu". MANO TĖVIŠKE
MARGIS
3 d. buvo išrinkta nauja Šv. Ka- dėmi jos valdyba Romoje akade- Juozas Shelonis, ligi šiol ėjęs
go atsiėmė savo pinigus, spaud
Linukas puolė prie Margio...
zimiero seserų vienuolijos gene- m i J o s nariais
priėmė čikagiš- vikaro pareigas šv. Mykolo lie
Staiga pasigirdo šūvis ir gai
menis ir visą medžiagą, kurią
raline vyresniąja. Iki šiol ji yra k i u s : P r o f - Adomą Varną, An~ tuvių parapijoj Easton, Pa.
lus verksmas. Paskui t y l a . . .
Šūvis, kaip bomba, perplėšė Nei po lietaus, nei po audros Gutenbergas naudojo savo nau
buvusi vyr. vadovės ses. M. t a n a Balčiūną ir kun. Leoną
Linukas buvo laimingas. Mo tylą ir Margio kūnas paskuti Dangus nebuvo toks skaidrus, jam projektui — Biblijos spaus
— JAV LB Visuomeniniu rei
Laurenzos pirmoji asistentė. Zarembą, S. J.
kalu tarybos pirm. Aušra Ma- kyklos egzaminai sėkmingai pra nį kartą suvirpėjo skausme... Taip nespindėjo mėlynai
dinimui.
Ses. Joanella yra kilusi iš Šv.
x Kazio Barėno, A a t f » » Į fUtUjU 2 e r r « rjn P a r i e s Į ėjo. Vasara jau visai arti, bet I Linukas spaudė negyvą kūną Kaip mano tėviškės linai.
! 1456 metais Biblija buvo iš
Jurgio liet. parapijos Shenan- gyvenančio lietuvio rašytojo,
a
kusi ^ ^
m ė n e s i u i ; geriausiai _ jis gavo ilgai lauk- j prie krūtinės jau paskutinį karleista Fusto ir jo bendradar
J
doah. Pa. Liepos 3 d. po pietų apsakymų nnknų "Kdogramj. a t o s t o g ų . ^
^
J Mar^.
į
^
^ * £ Taip nebaltavo pajūriais
a n k s č i a u i l g e s _; t ą ^
Pravirko
bio. Bet vistiek ji vadinama
«turėjo
_ ^ _ ^-^
••
-baltas,
—- ™
s<**~"išu<UflU
- ^ne
S Žuvėdros kylančios būriais,
būti _-*__._,_.._
išrinkta i r n a u j a cukraus' dar šiais metais žada nį• •laiką
\ norėdamas išsisukti
šios
negaluodama, A. -Zerr
Margis -buvo visas
Gutenbergo Biblija. Gutenberišleisti A. Mackaus vardo kny- bendruomeninių darbų neaplei- . tik viena ausytė buvo juoda. Į laimės . . . Paskui užviešpatavo Kaip mano tėviškės baltai
generalinė taryba.
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kalba, sudaryta iš 641
x Liet. Kataliku Mokslo aka- k ą i r ^
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giau
kaip 200 egzempliorių.
rugsėjo 7 d. Chicagoje. Pagrin- t į t o p a t i e s autoriaus romaną, Jungt. Tautų Andrew Young, o! ną abu draugai nubėgdavo prie čiaus" lit. m-los X sk. mokinė. Dar nevilnijo taip jaunai,
Nešoko
bangos
taip
smagiai,
Tos Biblijos, kurios iki dabar
Kanada. "Kova".
dinė tema — Vilniaus akademi- \yg i r tę^nį an ksčiau išleisto taip pat paruošta išsami infor- : mažo upelio, kai meškeriodavo
arba bėgdavo ienktynių. Per
Kaip
mano
tėviškės
rugiai.
yra išlikusios, turi labai didelės
jos 400 metų įkūrimo minėji- -'Tūboto gaidžio metų",
macija tragiškojo birželio su
kelias savaites abu taip pamilo
LAIŠKAS
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vertės. Vienas egzempliorius
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Suvažiavimo
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x Genovaitė Maborienė, Con- kaktims pristatyti JAV kongre
vienas kitą, kad Linukui buvo
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čiusios i universitetą. įvairius Bridgeporto lietuvių kolonijoje,
kie jie buvo laimingi, turėdami kaip Tau einasi? Aš Tavęs la Nebuvo žiedo taip skaistaus,
Fustas ir jo bendradarbis at
aspektus.
Chicagoje. dėkodama "Drauvienas kitą. — "Kad tik visą bai pasiilgau. Mums gerai se Kaip mano žemė po lietaus.
spausdino daug knygų, bet pats
x Prof. dr. K. Almenas ato- gui" už informaciją, paskyrė
laiką šitaip būtų", — atsidus kasi. Aš jau esu šeštajame
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damas galvojo sau Linukas.
Be
mano
tėviškes
nebus
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skyriuje lietuviškoje mokykloje
šo ir lietuviškos veiklos. Muenx Sofija Steikūnienė, ChicaBet didelė laimė yra svečias ir dešimtame skyriuje angbško- Rytojaus žodis man skambus — jas, nei prekybininkas.
chene aplankė senus draugus $o, fll.. dėkodama "Draugui"
ir niekad ilgai nepasilieka. Vie je mokykloje .Nors man sekasi Pasaulio turtai nežibės
Senatvėje Gutenbergą priėmė
Antaniną Kaveckaitę - Land su už gražiai techniškai atspausną dieną Lfmikas grįžęs namo sunkiai, bet noriu išmokti tėvų Be mano Žemės, jos garbės . . . gyventi Mainzo vyskupas, kad
šeima. viešbučio savininkus, ku- dintą dienraštį, atsiuntė auką.
Margio nerado, tik pamatė iš- kalbą, kad galėčiau parašyti
Zigmas Gavelis nenumirtų badu. Jis mirė 1468
rie paaukojo didesnę auką L. Dėkojame.
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X Mark Steven Erčius baigė Cicero, 111., maloniai praneša.
Aš su sesute Rita imu čiuo
pažiūrėjęs į Linuką, paklausė:
Dlinois universiteto Abraham k a d dabar galima pasidėti 1,000
"Ar matei daktarą? Ar Mar žimo pamokas. Mums labai pa
Lincoln medicinos mokyklą ir dol.. ar daugiau 8 metų taupymo
f"
daugiau ne- tinka čiuožti. Ritai tik pirmi
gis gy gavo medicinos daktaro diplocertifikatais ir už tai bus
sakė, nes paraudęs suprato, jog metai, bet ji jau gerai čiuožia.
mą. Jis pradėjo specializuotis mokama 8<7 dividendų. . LieLinukui dar niekas nebuvo pa
neurochirurgijoje Michigan uni- tuvaitės
tarnautojos maloniai
Mes per šv. Kalėdas važiuo
sakęs . . .
versitete Ann Arbor. Mich. Dr. patarnaus kiekvienam atsilansime į Floridą pas draugus.
M. S. Erčiaus tėvai Bernardas kiusiam. Už indėlį galėsite paAšaros pasipylė per Linuko I L ^ J į d o m u b u s p a m a t y t i Floir Loretta Erčiai gyvena Tin- sirinkti nemokamai gražią doskruostus. Margis gulėjo ant jįdą
ley Park. 111., jo sesuo Gathy v a ną.
(pr.).
kilimo, sušalęs, sušlapęs, pu- į M e s turime šuniuką Jo varsiau gyvas. Jo kūnas drebėjo i ^ y r a p r i m a ^ p pa t p a u k s Enstrom gyvena Cedar Falls,
su kiekvienu pajudėjimu, o plau- j t :
Vazo.
Io., o brolis Paulius studijuoja
čiai troško oro. Skausmas buvo
Dlinois universiteto Circle Camnepakenčiamai d i d e l i s . . . Tik! Baigsiu rašyti. Kitą kartą
pus, Chicagoje. J o senelė Anprieš valandą tėvelis atrado parašysiu daugiau apie kitus šeitoinette Erčius, jau našlė, yra
Margį upelyje, kur staiga pa- m o s narius ir ką jie daro. Būk
ilgametė Brighton Parko gy
ventoja, lietuvių kolonijos narė.
ralyžuotas nebegalėjo išplaukti į sveika!
NEIŠDUODA
Tave mylinti anūkė Laimutė.
krantą...
x Ateitininkų sendraugių sto
Laima Pikūnaitė,
Policininkas Bruce Warrer iš
Linukui širdelė taip skaudėvykla ruošiama liepos 30 —
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mokinė. "Skambutis".
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rą. Margis negerėjo, ir sekanstovyklavietėje, Michigano val ninką, pranešusį apie narkotikų strom modeliuoja
tautinius rū čią dieną turėjo būti nušautas. I
spekuliantus. Teisėjas už tai
PIEMENŲ IŠGALVOJIMU
stijoje.
bus
Miami
universiteto
Medici Linukas nepajėgė suprasti, ko-;
nubaudė kalėjimu, bet policinin
x Chicagos jaunesniųjų skau kas pasiryžęs verčiau pats at- nos Miami, Fla. Ji susilaukė di dėl visi norėjo nušauti jo Mar- j Amen bukt,
Daržan smukt,
tų.-čių stavykla ruošiama liepos kentėti, kaip išstatyti pavojun delio dėmesio amerikiečių tarpe. gį, kuris jam buvo toks ge
Piešė Julija Gotceitaitė
Ropes raut,
— Leonardas Valiukas išrink r a s . . . "Geriau jam bus" —,
7—22 dienomis. Rako stovykla- liudininką,
Maišan kraut,
GUTENBERGAS —
i plėtėsi. Prieš penkiolikto am
tas LB Vakarų apygardos Tal žmonės šaltai sakė, kiti juokėsi
vietėje. prie Custer. Mich.
PAGROBĖ SMUIKĄ
Turgun
vežti
ir
parduot
KNYGŲ
SPAUSDINIMO
kos Lietuvai komisijos pirmi- • Linuko, tyčiojosi iš mirštan- j
žiaus pabaigą visoje Europoje
X Australijos Lietuviu Dai
Visi vyrai išvaduot.
Smuikas, pagamintas Italijo- ninku. Pareigas jis perima iš
IŠRADĖJAS
jau buvo virš 1000 knygų lei
nos Sambūrio choro koncertas je 1713 m., buvo pavogtas iš adv. žibutės Brinkienės, kuri čio Margio.
•
Jonas Gutenbergas gyveno dėjų. Žmonės darėsi protinges
Patylomis tėvelis pasiėmė •
įvyks liepos 9 d , 4 vai. popiet pardavėjo Wynn Alterman. 42 dėl profesinių įsipareigojimų pa!
šautuvą ir pasišaukęs Linuką,; Kai vyrams užpakaly išsipeš- tarp 1400—1478 m. Buvo vokie- ni ir labiau išsimokslinę, nes
Jaunimo centre. Bilietus gali- m., kai jis buvo sustojęs Holi- sitraukia, nors ir toliau lieka
nuėjo į tvartą, kur nelaimingas davo iš keblių marškiniai, pa- I tis išradėjas, kuris pirmasis kiekvienas dabar galėjo pigiai
ma gauti J. Vaznelio Gifts In- day Inn, 644 N. Lake Shore komisijoje.
; išrado knygų spausdinimą. Tai nusipirkti knygų ir išmokti skai
gyvulėlis gulėjo. Pakėlęs akis matęs ^š šalies sakydavo:
ternational prekyboje ir prie Dr., Chicagoje. Ieškomos dvi
| yra vienas iš didžiausių ir gar tyti.
Margis pažiūrėjo į verkiantį Li-'. — Po kiek nosinės?
įėjimo. Ruošia JAV LB Vidu- moterys, kuprioms tas pardavėsiausių išradimų istorijoje. Pir
Daiva Čekanauskaitė,
"Ko t u | — Kiek moki už nosinę?
PRIGfiRĖ
; nuką, lyg sakydamas:
rio Vakarų Apgardos Valdyba, jas grojo ir kurios greit iš to
mą
kartą
buvo
galima
knygas
Los Angeles lit. m-los mokinė.
(pr.). viešbučio išnyko. Smuiko vertė
Montrose paplūdimio rajone
spausdinti dideliais kiekiais. Ne
"Saulutė".
prigėrė Terry Brownlow, 18
X Geriausią vėsintuvą Emer apie 20,000 dol.
buvo reikalo žmonėms sėdėti
m. jaunuolis. Spėjama, kad jis
son Quiet Kool gausite tuoj pas SVARBU PENSININKAMS
per dienas ir naktis perrašinė- KETURKOJIS UGNIAGESYS
Gradinską, 2512 W. 47 St. Tel.
jant knygas. Knygos rašomos
ši pasaka yra apie šuniuką,
Kortelės, su kuriomis pensi- šokdamas į vandenį atsitrenkė
376-1998. Atd. 9 6; pirm. ir njnkai gauna papigintą važmą galva į akmenis.
ranka buvo tokios brangios, kuris buvo paliktas lietingame
PRIEMIESČIUOSE
ketv. 12—6. Sekm. ir treč. užd. Chicagos autobusuose ir mieskad tiktai nedaugelis turtingų ore prie ugniagesių namo. UgChicagos priemiesčiuose pafsk.). t o traukiniuose, nuo liepos 1 d.
žmonių galėjo nusipirkti vieną j niagesiai jsineše į vidų Jis bu
turi
vo baltas kaip pūkas. Šuniu
knygą.
X American Travel Service
būti pakeistos į naujas Re- brango mokesčiai. Kai kur pakas nuėjo pas katiną, kuris pa
Gutenbergo
atradimu
kiek
kilo
iki
30%.
Bureau praneša, kad yra gauta gionalinio transporto korteles.
vienas teksto žodis buvo su klausė jo vardo. Šuniukas sa
papildoma vienos savaitės eks Su naujomis kortelėmis bus
IEŠKOS KARALIENĖS
statytas iš atskirų abėcėlės rai kė, kad jis nežino savo vardo.
kursija į Lietuvą rugsėjo 18 d. gaunamas papiginimas ir prie
Chicagoje nuo rugpiūčio 4
džių ir uždėtas ant metalo ga Staiga skambutis suskambėjo.
Prašome skubiai registruotis, miesčiuose. Pagrindinis keitimo iki 21 d. bus vadinamas paeže
balo, kuris buvo vadinamas' Visi ugniagesiai pradėjo visur
nes vietų skaičius ribotas. Kai punktas — Merchandise Mart, rės muzikos ir pramogų festivaspaudmeniu.
Šitą spaudmenį ap- Į bėginėti.
Vienas ugniagesys
_
,
. ,
,. . .
na $1030.00. American Travel bet keičia ir pensininkų įstadlls
Bus
tepdavo rašalu ir, prispaudus j pasiėmė šuniuką ir jie nuvažia^ n k a m a jo karabene.:
Service Bureau, 9727 S. Wes- goj 53 St. ir Western, Sodvbo- Kandidatės turi būti netekėju
prie popieriaus, buvo galima: vo. Kai jie sustojo, jam buvo
je.
Lietuvos
dukterų
namuose.
tern A ve., Chicago, 111. 60643.
sios,
18-23
m.,
pasižyminčios
atspausdinti kiek tik norėjai to j taip baisu ir jis pabėgo. Jis ėjo
Tel. 238-9787.
(sk.) Nuotraukos geros iš senų kor
grožiu,
inteligentiškumu
ir
savo
rašto kopijų.
ir ėjo. Buvo labai alkanas.
telių.
asmenybe. Turi būti baigusios
X Keramikos kursai Terra 9
Gutenbergas
buvo
gimęs
apie
Į
Pamatė didelį kaulą. Šuniukas
Studio vardu, vadovaujami mo VIDURDIENIU KONCERTAI aukšt. mokyklą, čigakiškės ar iš
1400 metus Mainze, Vokietijo pradėjo ėsti kaulą. Tada jis pa
Naujoj Grant parko estradoj priemiesčių. Formų lapus kankytojos Audronės šinraitytės,
je. Jo tėvai buvo susidraugavę matė piktus šunis. Jis nubėgo.
prasideda liepos 10 d. Dėl infor liepos 13, 20. 27 ir rugpiūčio didatės gali gauti miesto rotusu žmonėmis, kurie dirbo pini Priėjo prie vieno namo. Du vai
macijų ir registracijos skambin 3 d. bus koncertai 12:15 vai. §ėj.
gų gamykloje. Jonas turėjo kai jį įsinešė į vidų. Ugniageti 925-4949 tarp 1 ir 4 vai. kas Įėjimas nemokamas.
gabumų dirbti su metalu. J o j šiai atvažiavo ir pabarškino į to
dien. 2961 W. 63 St. Gera proga
N E N I T E I S UŽ APGAULĘ
talentas šioje srityje padėjo vė namo duris. Kai atidarė duris,
Advokatas JONAS GIBAITIS
išbandyti savo meno gabumus.
liau, kai jis pradėjo įdomautis šuniukas prišoko prie jų. Kai
Arlene Otis. 30 m., sugauta
(sk.)
6247
So.
Kedzie
Avenue
knygų spausdinimu. Daug lai jie parvažiavo namo, šuniukas
neteisėtai išėmusi daugiau kaip
ko užtruko eksperimentams, o gavo kaulų ir ugniagesių ke
TH. — 776-3599
X Tabnan Delikatesų parduo- 150.000 dol. iš šalpos fondo.
dar daugiau pinigo kainavo. Jo- purę.
tovė, 2624 West 69th St. Tel. Cook apskr. psichiatrinis instiChicago, Illinois 60629
hann Fust, būdamas prekybi
434-9766. Gaunamas lietuviško tūtas nustatė, kad ji negali
Darbo
vai.
nuo
9
iki
7
vai.
vak.
ninkas, Gutenbergui padėjo pi Atpasakojo Paulius Vizgirda,
skonio maistas kiekvieną dieną bendradarbiauti su advokatu.
Lemonto "Maironio" lit. m-los
nigais. Vėliau, 1452 m., pasi
Seštad. 9 vai. iki 1 vai. d.
nuo 8 vai. r. iki 8 vai. vak. Sa- psichiškai nesveika ir negali būAS noriu būti darttnlnkas.
mokinys.
darė
jo
bendradarbiu.
Bet
jau
Piešė Ramoną Povilaitytė, Lemonto '• Maironio'* IK. m-k* mokinė
vininkai Kupcikevičiai. (sk.). įti teisiama.
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