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Sumažėjo bedarbiu

"L K. B. Kronika" Nr. 32

VVashingtonas. — B darbo
fronto žinios geros. Birželio mė
nesį Amerikos bedarbių procentas
iš 6.1 sumažėjo iki 5.7. Illinojuje sumažėjo nuo 7.1 iki 5.2 proc
Sumažėjimas yra daugiau sezoni
nis reiškinys.

Nenormali padėtis
Mažeikių bažnyčioje

Truputį atpigo kava
New Yorkas. — Procter & Gam
ble kompanija sumažino Folgei
kavos kainas maždaug 20 centų
svarui. Brazilija, didžiausia pa
sauly kavos augintoja, kavos ža
liavą pradėjo pardavinėti taip pat
truputį mažesnėmis kainomis.

Kanauninkas jaunų žmonių neleidžia prie altoriaus, mergaites - adoruotojas išvaiko
tu pats saugumo viršininkas kvie
čia pas save tardymui choristus,
Širvintų raj. pirmininko pava-Į
einančius i bažnyčią mokinius, duotojas D. Tverbutas reika-l
Mažeikiai.
jų tėvus. Saugumiečiai stengiasi lauja, kad atlaidams, rekolekciMažeikių parapijos tikintieji ne panaudoti tikinčiųjų tarpusavio joms ir kunigų rekolekcijoms)
kartą kreipėsi į Telšių vyskupijos nesutarimus, ragina rašyti skun- vykstant, būtų gaunamas iš rakuriją. Padėtis šioje didelėje mies- dus prieš kunigus ir pan. Atrodo, j o n o valdžios leidimas atvykti]
to parapijoje (apie 30 tūkst) ne- kad Telšiuose nebeegzistuoja joks kunigams.
normali. Bažnyčia neremontuoja- teisingumas, jokios teisės normos. Daugelyje rajonų kunigai šj|
ma, apleista. Bažnyčioje nėra nė V i e š a i grasinama tikintiesiems reikalavimą boikotavo ir rajonų]
vieno jauno choristo, nei patar- saugumu bei milicija. Ir tie gąs- v a idžj o s atsisakė šios kontrolės
nautojo. Procesijoje vėliavas ne- ginimai įvykdomi.
Laikas, kad šitaip pasielgtų ir li-|
ša vien seni vyrai, o gėles barsto
Viešvėnų apylinkė gavo spe- kusiųjų rajonų kunigai
senutės. Jaunų žmonių Mažeikių dalią medžiagą apie kun. Kaudekanas — kan. Miklovas nelei- necką: dokumentus, nuotrau
džia prie altoriaus, o jaunas mer- ką IT pan. "Lenino keliu" kolū
Kur blogiausias oras
gaites — adoruotojas — išvaikė, kyje sušauktas specialus susirin
Daugelis iš kanauninko rankų ne- kimas, reikalauta, kad tikintieji
besutinka priimti šv. Komunijos, pasirašytų Taštą prieš kunigą| VVashingtonas. — "National
važinėja i kaimynines parapijas. Kaunecką, tačiau visi atsisakė pa-[ VVildlife" federacija pateikė fak
Vaikai visiškai nekatekizuojami, sirašyti. Šitaip organizuojant kaž tus apie kiekvieno Amerikos did
dažnai prie Pirmosios šv. Komu- kokią tai "kaltinamąją" medžia- miesčio oro užteršimą. Rekordą
nijos prileidžiami net nieko ne- ga, be abejo, saugumiečiai ras laimėjo Los Angeles. 1975 me
klausinėjus.
komjaunuolių ir komunistų, ku tais tame mieste užterštų, nesvei
ku dienų buvo 318. Antroj vietoj
rie pasmerks ir nuteis kun. Kaubuvo Denveris su 177 dienomis,
Visi šie dalykai ir daugelis ki- „ g ^ taip atsikeršydami už joj
toliau Albuquerque ir Philadeltų yra žinomi Telšių vyskupijos pamokslus apie ateizmą,
kurijai. Valdytojas teisinasi, nie§ t ai ką atnešė naujoji Konstitu phia su 150, New Yorkas — 149,
Bostonas — 147, Hustonas —
ko negalįs padaryti, arba kad cija į Telšius!
141, St. Louis — 140, San Frannuo jo nepriklausą.
cisco
— 127, Spokane — 126,
Širvintos
Phoenix — 118, Fairbanks ir
Teisiai
1977 pabaigoje Širvintų rajono VVashingtone (D.C.) po 90, SacJungtinėmis pastangomis sten- ™j<ffia ^ ^ T ^ 1 ^
? J . " H ramento — 88. Louisville — 72,
komitetai surinktų ži Steubeville — 60, Cincinnati —
giamasi apšmeižti, sukompromi- vykdomieji
as
tuoti ir apkaltinti kun, Kaunecką ™ > ***. buvę bažnyčiose per 51, Omaha — 40, Memphis 38,
ir vargoninką Šeduikį. Jie sekami m etus krikštų, jungtuvių, laidotu- VVichita — 25.
atvirai. Pasiklausyti kun. Kau- vių ir k t religinių patarnavimų
Įdomu, kad į tą "juodąjį sąra
necko pamokslų eina demonstra- Atviresni apylinkių pirmininkai šą" nepateko du tokie dideli mies
tyviai su magnetofonais. Eina pasipasakojo, kad šios žiruos rei tai — Chicaga ir Detroitas. Argi
ne vienas, bet net po 4 asmenis kalingos rajkomui ir pagal jasl oro kokybė nekelia jokio pavotiek Telšių katedroje, tiek Viešvė- bus sprendžiama apie ateistinioj jaus?
nuose. Negana to, paskutiniu me- darbo rezultatus ir darbo planus
23
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Baimes imperija
Baimes įrankis — KGB imperija sovietinėje imperijoje,
ji savo tinkluose laiko kiekvieną pilieti, savo čiulptuvais
įlenda į kiekvieną jo sielos kampelį
17
Tęsinys iš šeštadienio
Partija dar visai neseniai žadė
jo: gyvenimo sąlygos pagerės, pa
daugės maisto produktų ir pla
taus vartojimo prekių. Ką mes
matome — ką vakar galėjai lais
vai nusipirkti, šiandien nė su ži
buriu nerasi. Mažėja būtiniausių
"Kodėl dabar tarybų šalyje
tiek daug korupcijos, kyšininkavimo, savanaudiškumo, tuš
čiažodžiavimo, besaikio girtavi
mo, ištvirkimo?
Nesistebėkime,
tai — vaisiai tos nuodingos sėk
los, kurią nuo pat pirmųjų revo
liucijos dienų sėjo ir krauju lais
tė
Dzeriin*kW.
prekių, jos brangsta. Užtat visų
kitų prekių trūkumą kompensuo
ja vynas ir degtinė, šito gero taip
apsčiai dar niekada mes neturė
jome.
Užtat vyriausybės nariai, jų
šeimos ir artimieji, partijos vyk
domųjų komitetų
darbuotojai,
saugumiečiai ir prokuratūros dar

buotojai būtiniausias prekes gau
na specialiose parduotuvėse su
specialiais rašteliais.
Ar galimas tokiose sąlygose pa
sitikėjimas? Vadovybė bijo eili
nio žmogaus!
Toji baimė neapsiriboja Mask
vos gatvėmis. Ji įleidusi šaknis į
kiekvieną tarybinio žmogaus gy
venimo kertelę. Ta baimė užkro
vė milžinišką naštą ant liaudies
pečių.
Tos baimės įrankis — KGB —
imperija tarybinėje imperijoje,
organizacija, kuriai suteiktos mil
žiniškos teisės ir galia. Ji savo
tinkluose laiko kiekvieną tarybi
nį pilietį, savo čiulptuvais įlenda
į kiekvieną jo sielos kampelį, bau
gina, seka jį, o šis pilietis neretai
priverstas sekti kitą.
Čekistinis režimas —sistema,
labiausiai žalojanti žmogaus sie
lą, dergianti sąžinę, nužmoginan
ti savo piliečius. Kodėl dabar ta
rybų šalyje tiek daug korupcijos,
kyšininkavimo,
savanaudišku
mo,
tuščiažodžiavimo, besaikio
girtavimo, ištvirkimo? Nesistebė
kime, tai — vaisiai tos nuodin
gos sėklos, kurią nuo pat pirmų

Bolivija rinko
prezidentą

YID. RYTUOSE KARO PAVOJUS
Beirutas. — Diplomatai bijo,
kad dabartinis gatvės kovų atsi
naujinimas gali sukelti Viduri
niųjų Rytų karą. Izraelis ir Sirija
tam skubiai ruošiasi. Izraelis siun
čia kariuomenę prie Libano sie
nos, o Sirija uzaliarmavo savo
karius.

sujungti su Jordanija, valdančioji
koalicija apie taį nenori kalbėti,
daugiausia ką žada — nedidelę
autonomiją savo valstybės rėmuo
se.

(Bus daugiau)

;•

Maskva. — Anatolijaus Sča
ranskio teismas, kaip ir Gi^~bur- Prieš mirties bausmę
go, taip pat prasideda 'landicn.
Madridas. — Ispanijos parla
Jis kaltinamas bend'adarbiavęs su
mentas'
299:1 balsais naujoj kons
CIA. Prez. Carleris kategoriškai
buvo paneigęs tuos išgalvotus kal titucijoj įrašė mirties bausmės pa
naikinimą.
tinimus.

Bendrosios rinkos

Izraelis šį mėnesį į Londoną
siunčia užsienio reikalų ministe- viršūnių: konferencija
rį Moshe Dayan. Ten jis susiriks
su Egipto ministeriu ir valstybės
Bremenas. — Čia buvo Europos
sekretorium Vance. Abiejų pusių Bendrosios rinkos dviejų dienų
sąlygos žinomos, Egiptas reikalaus viršūnių konferencija. Buvo susi
Izraelio visiško pasitraukimo iš tarta imtis visų galimų priemonių
okupuotų žemių, įskaitant ir ryti stabilizuoti piniginį vienetą ir su
nę Jeruzalę, todėl daug vilčių su stiprinti dolerį. Devynių šalių
sitarimui nėra.
vadai numatė vieningą politiką
Opozicijos vadas Shimon Perės būsimajai Bonnoje ekonominei
vakar buvo Vienoje ir susitiko.su konferencijai, kur dalyvaus ir
Egipto prezidentu Arrvvar Sadatu. Amerika, ir Japonija.
Dėl to susitikimo supyko Izraelio
Dar buvo tariamasi kaip su
valdžios sluoksniai. Perės, kaip ir laikyti infliaciją, plėsti prekybą,
jo darbo partija, nori rasti Egip jieškoti naujų energijos šaltinių
tui priimtiną formulę, siūlo Va savo tarpe, išlyginti regionalinius
jų revoliucijos dienų sėjo ir krau karinį krantą tam tikra federacija skirtumus.
ju laistė Dzeržinskis. Šiandien
jau šito režimo aukas skaičiuoja
me ne Šimtais ar tūkstančiais,
o milijonais ir net dešimtimis mi
lijonų!
Valstybinių sienų apsauga —
kiekvienos valstybės šventa pa
reiga, įvairios šalys jas saugo įvai
riai. Štai pavyzdžiui, siena tarp
JAV ir Kanados pažymėta tik že
mėlapyje Jokios sargybos, jokių
užtvarų ten nėra. Panaši padėtis
ir tarp Europos Bendrosios rin
kos kraštų. Ten sienų sargyba ap
siriboja tik apsauga nuo kontra
bandos. Tokia padėtis buvo " ir
Nepriklausomoje Lietuvoje prie
demarkacinės linijos su Lenkija.
Palestiniečių partizanai pietiniame Libane
O juk Lenkija buvo grėsmingas
ir dešimteriopai gausesnis kaimy
nas.
O kaip su sienomis Tarybų Są
jungoje, vienoje iš pačių galin
giausių pasaulio šalių, valstybėje,
kurios bijo viso pasaulio draugai
ir priešai? Tarybų Sąjunga irgi
bijo ir bijo daug labiau, negu jos
mažesni kaimynai. Tai liudija jos
sienos ir niekur pasaulyje tokių
nerasi! Ką jau kalbėti apie jos
sienas su Kinija, Turkija ar Nor
vegija, jeigu sienos su draugais
— Lenkija, Čekoslovakija saugo
mos taip, kaip Vakarų pasaulyje
nesisaugoma net nuo priešų! Vis
kas čia panaudota: sargybiniai,
šunys, spygliuota viela, net fotoelementai ir kt.

Šcaranskio teismas
šiandien

La Paz. — Pirmą kartą po 12
metų Bolivija vakar rinko prezi
dentą. Kampanija buvo pikta.
Opozicija kaltino karinę valdžią
suktybėmis ir gąsdinimais. Sek
madienį, balsavimų metu buvo
net uždraustas automobilių judė
jimas. Manoma, kad gali būti iš
rinktas prezidentu gen. Juan Pereda, buvęs vidaus reikalų ministeris.

Amerikiečiai įsiskolinę
New Yorkas. — Amerikiečiai
mėgsta pirkti išsimokėtinai —
skolon. Gegužės mėnesį tokiu bū
du jie buvo įsiskolinę 227.6 bil.
dolerių, 18 prcc. daugiau negu
pernai tuo pačiu metu.

Maskva. — Sovietai į erdvę iš
kėlė bepilotinį erdvėlaivį Progres 2. Jis turėjo susijungti su erd
vių laboratorija ir ten esančių
dviejų asmenų įgulai nuvežtį ap
rūpinimo. Kiti du kosmonautai,
lenkas ir rusas, pabuvę savaitę
erdvių laboratorijoj, grįžo į že
mę.

ŽIAURESNIS REŽIMAS NEGU
UGANDOJE
Conakry, Guinea. — Vaka
rų pasaulio laikraštininkų teigi
mu, Guinejoj, nuo 1958 neprik
lausomoj valstybėj, valdžios des
potizmas yra daug žiauresnis nei
Ugandoje. Nedidelė, 95 tūkstan
čių kvadratinių mylių ploto su
4.3 mil. šalis, susidarė Afrikos va
karuose Fernando Po saloje ir
prie jos žemyne. Prancūzų val
dymo keikiamais "kolonializmo"
laikais ji buvo žinoma kaip labai
gražus tropikinis žemės kampelis,
garsėjo savo aukštos kokybės ka
va ir kakao, dabar garsėja savo
žiaurumu, kur juodieji žudo juo
duosius.

nių Kalėdų progomis. Buvusį už
sienio reikalų ministerį dr. Antansio Ndongo prezidentas liepė
iš trečio aukšto išmesti į gatvę,
ir tas užsimušė, o parlamento pir
mininką Torao nušovė savo
ranka.

Buvęs paskutinis Amerikos am
basadorius toj šaly Horbprt Spiro
sako: "Palyginus su Macie Idi Aminą, pastarasis yra dideli* vals
tybininkas". Iš Macie žiaurumų
paminėtini: prieš porą metų
švenčiant Kalėdas, į sporto sta
dioną sukv;2tė minias, ir miliciy '•
f*, "l.
I ja viešai sušaudė ir pakorė 150
Pietų Afrikos sumobilizuoti Pietvakarių Afrikos (Namibijos) naujokai ap politiniu oponentų. Pasirodo, kad
1
mokymo metu
panašiai buvo daroma ir ankstes

Liepos 10: Mauricijus, Rufina,
Gilvainas, Ei rime.

Kokio tikėjimo save laiko Ma
cie. neaišku, bet prancūzu misio
nieriai didelę gyventojų dalį at
vertė į krikščionybę, tai Macie įsakė visose bažnyčiose, kad būtų
jis garbinamas ir giedamas "Res
publikos himnas", kuriame sako
ma: "Dievas sutvėrė Guinea Pa
pą Macie noru. Be Macie Ekvatorinė Guinea negalėtų egzistuoti.
Paskutiniuosius devynerius me Nieko be Macie. Viskas tik su Matus šeimininkauja iki gyvos gal cie .
vos prezidentu pasiskelbęs FranAfrikos Valstybių Organizacija
ciseo Macie. Per tuos metus nu
daug
triukšmo kelia dėl Rodezižudytų priskaitoma nemažiau
kaip 50,000. Tris kart tiek pabė jos, Namibijos ir Pietų Afrikos,
go į kaimynines šalis. Amerika bet kad pradėtų ginti savo bro
su Guinea diplomatinius santy lius juoduosius nuo kitų juodųjų,
kius nutraukė 1976. Panašiai pa neteko girdėti, sykį rašė "La Nadarė visi nekomunistiniai kraštai. tion".
Broliaujasi tik su sovietais, Ku
ba ir jų sąjung'ninkais. Ne
nutraukė dar ryšių su ja ir Kinija.
KALENDORIUS

Liepos H: Benediktas, Olga,
Vilimantas, Šarūne.
Saulė teka 5:26, leidžias 8:26.
ORAS
Dalinai saulėta, šilta, drėgna,
galimas lietus su perkūnija, apie
80 laipsnių.

•
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LIETUVIAI CALIFORNIJOJ

| garbės konsulą V. Čekanauską, li
flMfcsulptkai Ratas $33.00 — Chicago, Cook Counly
tuanistinių mokyklų inspektorių
Šv. Kazimiero lituanistinė šeš
Illinois ssd Caaada. Ebevhere in the U.S.A. $31.00. Foreign
11. Medžiuką ir tėvų komiteto pirm.
tadieninė mokykla mokslo metus
countries $34.00.
iV. Buroką.
baigė birželio 3 d. Bažnyčioje pa
PaSto iikūdac »~*iw»» pakvitavimai už gautas prenume
Dir. V. Pažiūra savo praneši
maldas laikė ir pamokslą pasakė
ratas BesnmčiamL Ant DRAUGO prie kviekvieoo skaitytojo ad
me pasidžiaugė atliktais darbais.
kun. A. Olšauskas. Buvo gieda
reso, savus ii jo mokesti. aOvmima, iki kada yra užsimokėjęs.
Daugumas mokinių uoliai lankė
mos giesmės, vadovaujant A. PoDRAUGO preaumrrata mokama ii anksto
pamokas ir gerai mokėsi. Kai ku
likaičiui ir akordeonu pritariant
metams 6 nata. 3 mfo.
rie tėvai ar seneliai buvo labai
Ctaicafo ir Cook apskr. $33.00 $19.00 $15.00
R. Polikaičiui. Po to visi suėjo j
; pareigingi — vežioję jaunimą į
Kitur J-A.V
31.00
18.00 13.00
klases, kuriose auklėtojos išdali
mokyklą iš tolimų apylinkių: GoKanadoje
(U. &) 33.00
19.00 15-OC
n o mokiniams mokslo pažymėji
Užsienyje
3400
3100
15.00
rodeckai net iš San Diego, Brazmus.
Savaitinis
25.00
15.00
9.00
džioniai —iš Vištos. Mokinių el
I skyriaus auklėtoja A. Balsie
gesys buvęs geras. Pasitaikiusieji
• Administracija dirba kas • Redakcija straipsnius tauo sa
nė. Siame skyriuje buvo 6 moki
dien nuo 8.30 iki 4:30, šešta vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
išsišokimai buvo greitai išlygi
niai. Geriausia skyriaus mokinė
dieniais nuo &30 iki 12:00.
nių, nesaugo. Juos gražus tik ii
nami. Pakartotinai pabrėžė įsipa
A. Nelsaitė.
•
Redakcija
dirba
kasdien
anksto susitarus. Redakcija už
reigojimą kalbėti lietuviškai. T a 
8:30 — 4:00, šeštadieniais skelbimų turinį neatsako. SkeiII skyriaus auklėtoja S. Abel- čiau negalėjo nuslėpti fakto, kad
8:30 — 12:00.
bimų kainos pmiunčiamof gavus
kienė. Skyriuje buvo 10 mokinių. mokinių skaičius mažėjąs: prieš
prašymą.
Geriausia mokinė A. Mičiulytė. ketverius metus mokykloje buvo Iš Australijos atvykęs Melbourno dainos sambūris 'Ai das" koncertuoja Los Angeles lietuviams. Priešakyje stoNuotr. L. Kanto
III skyr. auklėtoja A. Nelsienė, 165 mokiniai, o šįmet — 118. vi dirigentė Dana Levickienė.
mokytoja atliekanti stažą R. Vii- i Nežiūrint to, visa daroma, kad
1
kaitė. Skyriuje 17 mokinių. Ge mokykla būtų patraukli vieta su Lietuvių sporto rinktinės: pirmi- kojo už dovaną. " D a i n o s " pirmi pardavėja paaiškina, kaip gimsta racijai Lietuva yra savotiška mįs šiltus. Nors paradoksas čia pat už
kampo, studentai ir profesoriai
riausias
mokinys A. Jarašūnas. sitikti, lietuviškoje dvasioje pa ninko Antano Laukaič o b u v o n i n k a s Kęstutis "Lynikas austra- kugelis. Balandėliams paaiškini lė.
apdovanotas australiškais suveny- į liečiu vardu jautriai pakalbėjo, mo lyg ir nebereikia, nes angliš
stengiasi pažaboti saulės šilumą
rV skyr. auklėtoja O. Razutie- bendrauti ir tobulėti moksle.
" D v i dienas stropiai viriau, ir
rais. Vakare pranešėjas Rimtau-j Programą užbaigus Lietuvos him- kas pavadinimas pažįs'tamas, ner
panašiems reikalams. Bet kugenė, Yl mokinių. Geriausia moki
Pažymėjimus baigusiems šios tas Dabšys pasveikino šios dienos nu, koncerto pranešėja D a n u t ė va patikimas. Tikras "kermošius" kepiau" —sako skaidrios nuotai
nė L Nelsaitė.
i
kos lietuvaitė — virėja — parda
(Nukelta j 5 pal.)
mokyklos dešimtį skyrių įteikė solenizantą ir šio vakaro ir salės Barauskaitė vi$us pakvietė apati- Stanfordo universiteto
studentų
V skyr. auklėtoja R. Kontri-!
vėja
—
propagatorė,
užsirišusi
konsulas V. Čekanauskas, kiekvie šeimininką kleboną prelatą Joną nėn salėn šampano vaišėms, pa mugėje. N u o meno dirbinių ir
įstaigos ir boto tel. 652-1381
mienė ir atliekanti stažą mokyto
lietuvišką juostą ant savo vasari
. ną iš jų pasveikindamas. Tokius Kučingį bei visus eiamus Jcnus ruoštom šv. Kazimiero choro na kūrinių iki įvairiausių
tautų
ja V. Polikaitytė, 4 mokiniai, iš T*. V
imo pažymėjimus gavo: J. ir Janinas. Viršutinėje salėje vy rių iniciatyva ir talka. Tą pačią maisto. N u o molinių puodų iki nės skrybėlės. "Blogiausia", sako DR. FERD. VYT. KAUNAS
kurių geriausios mokinės: V.
BENDROJI MEDICINA
Bužėnas, D. Čekanauskaitė, V. ko šokiai grojant mūsų šauniam dieną L. A. LB Jaunimo sekcijos žaislų ir rankdarbių. Žmonių ji, "kad kugelis ir balandėliai
Kontrimaitė, M. Palubinskaitė ir:
1407
So.49th Oourt, Cicero, III.
.Dapšys, A. Kungys, R. Kungytė, L. A. "Vakarų vėjai" orkestrui, rūpesčiu jaunimui buvo suruoš — masės. Studentai, profesoriai, greitai atsąla ir sunku išlaikyti
Kasdien
10-12 ir 4-7
G Radvenyte
. ,"
„. . . I. Leškytė, D. M:čiulytė, L. Palu- kurį sudaro Rimas Polikaitis, Sau tas pobūvis parapijoje.
svečiai
ir
šiaip
visokios
atrankos
Išskyrus
tr«č
ir ieštad
VI s.<vr. auklėtoja L. B u z e n a . t e . ; b i n s k a s R R
p
_
ė fc
žmuj
lius Matas, Dobilas Steikūnas ir
Birželio
26
rytą
Australijos
lie
žiopliai
ir
publika
vaikšto
kaitrio
16 mokmių. Geriausios mokines:; , .
Henry Bustamente. Apatinėje sa tuviai atsisveikinę su Los Ange
je Kalifornijos saulėje viens į ki
TeL ofiso ir boto: OLympie 2-4159
L. Kontrimaitė, R. Navickaitė ir; ,-, . ' .
, .
,. .
DR. K. G. BALUKAS
lėje vyko vaišės paruoštos garsių les senais ir naujai įsigytais drau
tą atsimušdami, visiškai užmiršę
_ „
, .
Geriausiems skyrių mokiniams,
Akušerija Ir moterų ligos
šeimininkių — Valės Irlikienės ir gais bei artimaisiais, dviem lėktu
DR. P. KISIELIUS
'.„, .
,,. . . ,7
, . .mokyklos direktorius pakviestas,
laiką, vietą ir pasaulio problemas.
Ginekologine Chirurgija.
Emos Dovydaitienės bei jų talki vais išskrido toliau į Torontą.
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
skvr. auklėtoja
J. Venckie,
. .x . . .
, ,
Jeigu ir po truputį paragaujant 6449 So. Pulaski Rd. (Cra\vford
nė. VU
6 mokiniai.
Geriausios
moki ,
ninkių
gardžiais
valgiais
ir
suneš
1443
So.
50th
Ave., Cicero
los globėjas prel. Kučingis, pasi
L. A. Sporto klubo " B a n g a " įvairių tautybių patiektų valgių, Medical Building) Tel. LU 5-6446
nės: R. Kulikauskaitė ir E. U- 'dovanas knygomis {teikė mokvk- tais pyragais pavaišinus 420 sve
Kasdien
1-3
vai.
ir
6-8 vai. vak.,
džiaugdamas jų darbštumu ir su
isskyrua trečiadienius.
narių ir pirmininko Algio Šėko, tektų savaitę laiko tris kartus į Jei neatsiliepia skambint 374-8004
gianskytė.
čių.
Vakarojimas
vyko
salėse,
mo
Šeštadieniaia 12 iki A vai. popiet.
gebėjimais.
L. A. apylinkes' LB valdybos ir dieną valgyti ir gal net ligoninę
Priima ligonius pagal susitarimą.
VIII skyr. auklėtoja L. Jarą-1
kyklos
klasėse,
o
Šiltas
vakaraf
Tėvų komiteto pirm. V. Buro
fos pirmininko Vk Simoliūno, taip-j a p i a n k a Vietnamas, Tailandas,
šūnienė, 11 mokinių. Geriaun mo- j
TeL KEBance 5-1811
kas padėkojo visiems, kurie rūpi dar visus viliojo į platų parapijos
DR.
VL
BLAŽYS
L. A. Califomijos apygardos j Burma, Indija (šalia Lietuvos)
kinia*: A. Kulikauskas ir G. Pa
dainoms
DR. WALER J. KIRSTUK
nosi šios mokyklos ekonominiais kiemą. Lietuviškoms
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
lubinskaitė.
skambant po plačią apylinkę ne valdybos narių su pirmininku Graikija, Ispanija, Islandija — vi
Lietuvis gydytojas)
Marųut'tte Medical Center
IX skyr. auklėtoja E. Dambrai._ j reikalais ir įteikė atzymejimo la jučiomis priartėjo vidurnaktis ir Vyt. Vidugiriu ir Šv. Kazimiero sos perša savo gamybos skanu
6132 So. Kedzif Avenue.
3925 West 59th Street
tė, 6 mokiniai. Geriausios moki pus mokiniams, pasireiškusiems su gailesčiu teko visiems skirsty choro komiteto narių su pirmi mynus. Pirkėjų netrūksta. Pel Vai.: pirmad.. antrad ir ketvirtad. Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. tr
6 iki 7:30 vai. vakaro.
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8
ninke S. Šakiene bei visų tautie
nės: I. Čekanauskaitė, A. Kontri kurioje nors srityje.
tis į namus.
Šešta d. nuo 1 iki 3 vai.
nas
už
parduotus
valgius
nesvar
vai. vak. Treč. ir ŠeStad. uždaryta.
Švietimo Tarybos vardu sveikino
čių
darnaus
bendradarbiavimo,
Pagal
susitarimą.
maitė, R. Nelsaitė ir B. Trotmaibu.
Prestižo
klausimas.
NeįsivaizSekmadieni,
Melbourno
"Dai
i ns?. Medžiukas, pasidžiaugdamas,
Ofiso telef. WA 5-2*70.
talkos ir rūpesčio dėka, turėjome ,
tė.
Rezid. tel. WAlbrook 5-3048.
DR. IRENA KURAS
,. duoiu, kaip butų galima atrink
kad apsilankęs mokykloje, paste nos"* sambūrio choras įspūdingai malonumą paspaust; savo ,brolio
X skyr. auklėtoja G. Juodeikie
GYDYTOJA
IR CHIRURGE
bėjo didelį mokytojų rūpestingu pagiedojo Šv. Kazimiero bažny lietuvio ranką ir pajusti jo širdį, ti skaniausią gaminį ar geriausią Tel. ofiso H E 4-5849; rez. 388-2233:
nė, 10 mokinių. Geriausi moki
h
f
l
t
l
l
v
l
i
TR
VAIKV LJGOS
mą perduodant žinias moki čioje per sumą, o tuojau po pamal plakančią prie anapus Ramiojo virėją tokiomis sąlygomisl
sPECiAusr*
DR.
PETER
T.
BRAZIS
niai: D. Čekanauskaitė, V. Dab
niams ir mokinių norą jas pasi- dų parapijos salėje įvyko jo kon vandenvno tolimų krantų.
MEDICAf- BlILDIVO
Aldonai irgi pelnas už valgius GYDYTOJAS IR CHIRURGAS !
šys ir L. Plaubinskas.
certas.
Pranešėjai
Danutei
Ba
« 0 0 W. 81st Street
....
įsavinti,
jau
daugelis
šios
mokykA
D. G. B. nesvarbu. Svarbu išgarsinti lietu
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto
2434 YVest 71st Street
Mokytoju kursų auklėtoja A.
i.
,. . , .
. . ,. rauskaitei trumoai supažindinus
Iki 1 vai. nopiet
-j• i
i • s,
.
i los mokiniu kaip sąmoningi lievišką maistą. Svarbu parodyti pa Vai.: pirm., antr., ketv. ir peakt. į
udiene. Lanke 4 kursantai.
. .
...
. , , _ . . .
KUGELIS
IR
1:00
5:00
vai.
popiet,
treč.
ir
Sešt.
'
; tuviai yra įsijungę { kultunni všios klaurvtojus su "Daines" istorija,. BALANDĖUAJ
Ofs.
t
e
l
737-1168, rez. 239-2919
sauliui,
sakykim,
Jungtinėms
tik susitarus.
Be šių mokytojų mokykloje dar k o l o n i j o s gyvenimą. Jis taip pat
y
J
Ofs. HE 4-1818; itt PR 6-9801
dirbo: vaikų darželis, vedė R. Al-: J t e i k e k a s m e t i n e p a r a m a l i t u a n i s
DR> J
£
£
Tautomsat5
0
vaujamo
ms
iver
! siteto kieme, lietuvišką, autentiš- Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS
* MEŠKAUSKAS
seikaitė. Lietuvos istoriją dėstė J. tiniam švietimui Lietuvių kredi ras me'stnsica; atlino krueps
Iš ko padarytas kugelis? — klau
W
U
! i
'
"
"
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
! ką menu ir bent per pilvą pa GALVOS m STtJBUBO UGOS
Spirauskas, J. Venckus, P. Abel- to unijos čekį 75 dol.
Specialybė vidaus ligos
ir neeiliniai įdomiai parinktą pro sia smalsus amerikietis, pirkdaveikti svetimtautinį pamilti, jei
2858 West 63 rd Street
kis; tikybą
—žemesniuose sky
2454 West 71st Street
Baigusių
10-tą skyrių vardu at- gramą, sujaudinusią klausytojus; mas gabalą ir duodamas savo ne Lietuvą, tai bent lietuvišką vi
M
Chicago, Illinois 60629
71-os ir Campbell Ave. kamp.
riuose D. Varpucen. aukštesniuo . "".!^ !
iki
ašarų.
Chorui
dirigavo
jau-Į
žmonai,
lyg
norėdamas
užsitikžodį tarė D. Čeka
Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. ir
,
,
j •
• sisveikinimo
Tel. — 476-3409
A ~,»
nutė talentinga
muzikė Dana Jo- j rinti, kad neišmes pinigų be rei- rėją... ar bent sužinoti, kur Lie
pe-nktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
nauskaitė.
Šio
skyriaus
mokiniai
:
se — kun. A. Olšauskas; dainavi
kūbauska tė^Levickienė,
stebin kalo.
tuva yra. Ypač jaunesniajai ame
Valandos pagal susitarimą
atnešė
savo
auklėtojai
G.
Juodei
mą mokė A. Polikaitis; tautinius
dama visus savo grakščiu rankų
Skaidraus veido,
Telef. — 282-4422
mėlynakė rikiečių, na, ir kitataučių genešokius — D. Razutytė ir R. Poli kienei gėlių. A. Nelsaitė padek- judesiu lengvai suvaldydama net
Dr. Ant. Rudoko kabinetą pereme
DR. ROMAS PETKUS
kaitis, deklamaciją ir vaidybą A. lamavo, o visų mokyklos moki augalotų vyrų būrį nemažame
AKIŲ
LI«OS — CHiarRGUA
DR.
E0MUND
L
CIARA
Žemaitaitis. Bibliotekos vedėja J. j nių vardu atsisveikino I. Nelsaitė. j choVe. Chorui' subtiliai
Ofisai:
OPTOMBTRISTAS
Koklienė.
j Mokyklos choras, vedamas A. Po-Į I y d ė j o Z i r a p r a š m u t a j t ė .
111 XO. WABASH AVE.
2709 West 51st Street
4200 NO. CENTRAL AVE.
Iškilmingos mokyklos mokslo likaičio, akompanuojant R. PoliAtikiros dainų grupės buvo
Valandos pagal susitarimą.
Tel.
—
GR
6-2400
metų užbaigimas buvo parapijos kaičiui, padainavo keletą daineVai.: pa«ral susitarimą: pirmad. ir i •
įdomiai surišamos taikliais paaiš
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. Ir penlct.
salėje. Mokyklos direktorius V. j lių. Po to visi skirstėsi į namus
DR. FRANK PLECKAS
kinimais bei deklamacija. Neįpras
10-4; ŠeStad. 10-3 vai.
Pažiūra pakvietė prie garbės sta- atostogų, žadėdami susirinkti į
(Kalba lietuviškai)
ta buvo išgirsti moterų sekstetą
lo prel. J. Kučomgį, Lietuvos gen. mokyklą rugsėjo 9 d.
l.M.
Ofls.
teL
7354477;
Rea.
246-2839
OPTOMETRISTAS
išpildant senas lietuviškas sutar
Tikrina akis. Pritaiko akintas tr
tines. Melbourno "Dainos" choro
"Contact I<'n-f*"
D R . L DECKYS
koncertas tarytum
nematomu
2618 W. 71st m — TeL 737-5148
GYDYTOJA IR CHIRURGE
AUSTRALIJOS LIETUVIAI LOS ANGELĖJE
meilės spinduliu apgaubė klauVai pagal susitarimą, tždaryta treC
specialybė — Servų tr
Emocines Ugos.
Pakel : ui į Torontą Australijos! straliečiy grupė, jie sekančią die- :ytojus ir priartino prie mums taip
DR, LEONAS SEIBUTIS
CRAWFORD MEDICAL BLDG.
lietuvių choristų h sportinin- į ną praleido Disneylande.
brangios Lietuvos. Kiekviena dai
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
6449 So. Pnlaski Road
kų 200 asmenų grupė dviem
Šeštadienį birželio 24 d. ryto na buvo palydėta gausfom katu
PROSTATO
CHIRURGIJA
sprausminiais lėktuvais pirmą sy Glendale berniukų gimnazijoje tėm ir spontanišku atsistojimu
2656 W. 63rd Street
DR.
A.
B.
GLEYECKAS
ki perskrodė Ramųjį vandenyną prasidėjo Sporto Šventė ir žaidy- pabaigoje. Programai pasibaigus Los Angeles prie Sv. Kazimiero par. mokyldos stovi (iš kairės): E. NarkeVai. antrad. nuo 1-4 popiet
i' pusiatrkely porai difnų sustojo nių varžybos tarp Australijos lie-i Lietuvos garbės gen. konsulas inž. vičienė, gen. konsulas V. Čekanauskas, G. Umbražiūnas iš Australijos (Syd- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ir ketv. nuo 5-7 vakare
:
ney). sol. J. čekanauskienė, prel. J. Kučingis ir prof. J. Kupriorris. Antroje
TeL — BE 3-5893
pasisvečiuoti Los Angr'es m este.
Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545
tuvių sporto rinktinės ir L. A. l : e- Vytautas Čekanauskas tarė prasr eilėje: K. Karuža, V. Prižgintas, J. Jetronis, S. Narkevičhis ir A. Audronis.
Specialybė Akių ligos
1978 m. birželio 22 d. L. A. aero
Nuotr. L. Briedžio
i tuvių sporto klubo "Bangos" žai- minga žodį. po jo kalbėjo L. A.
3907 West 103rd Street
DR. J. J, SIMONAITIS
drome L. A sporto <lubo Ban- d ė j u S p o r t Q ^ ^ , b u v Q o r a d ė t a apylinkės komiteto vardu pirmiValandos
pagal
susitarimą
ga" pirmininkas Algis Sekas ir visa. ^ j ^ ^ ^
GY D Y T O J A S
h i m n u y
dov.a,
ninkas VI. Simoliūnas ir šv. Kazi k<iiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiimiHiiiiimiiiiiiiiiiii!£
valdyba pasitiko p:rmą Austrah- n ė H ų b c i ž e n k l ų
Adresas
4255 W. 63rd Street
pasikeitimu.
miero choro komiteto vardu pir
Ofiso tel. — PR 8-2220
PUIKI DOVANA ŠVENČIŲ IR KITOMIS PROGOMIS
Ofiso telef. B E 5-4410
jos lietuvių 88 asmenų sporti- j T i n k l i n i o v a r ž y b o s e L . A . - B a n - mininkė Salomėja Šakienė padė- Į
Rezidencijos telef. GR 9-0617
OR. JANINA JAKšEVIčIUS
ninkų grupę K išvežiojo visus į
Ofiso
vai.; pirmad. Ir ketvirtad.
gos sportininkai la:mejo pnes
J OKSA
paskiras šeimas keturių dienų
nuo
1:00
ligi 3:00 vai. popiet
"australiečius". Tačiau L. A. vy
VAIKŲ
LIGOS
viešnagri. Pernakvoję ir kiek pa
DR.
ŽIBUTE
ZAPARACKAS
I
A
N
T
R
A
L
A
I
D
A
rų, jaunių krepšininkai pralai
Ofiso teJ. HE 4-2123. Xamn OI 8-«ltS
2658 West 63rd Str^ef
ilsėję po gana ilgos kelionės ant
Tek*. — SST-1285
=
- I i l e l d e mėjo Austr. lietuviams. Austra
Pirmad.. antrad.. ketvirtad. ir penkt.
AKTŲ LIGOS - CHIRURGIJA
E
rytojaus Kalifornijos LB apygar
DR. V. TUMASONIS
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 iki S vai.
lijos lietuvaitėms krepšinį teko su
—
PreL
Juozas
KaraHos
Ofisas:
=
vak. ŠeStad. nuo 1 Iki 4 vai.
dos valdybos užsakytu autobusu
CHIRURGAS
žaisti ir pralaimėt; stipriai L. A.
700 North SOcMgan, Sndte 409
buvo nuvežti visai dienai į D : srr
N«uiasb Testamentas yra pratiSko formato, IriStas kietais vlrse2454 West 71st Street
Valandos pagal eusitarimą
amerikiečių "Basketball League"
Ols. PO 7-6000
Rez. GA 3-7278 Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad
5 tiais. Verbrnas padarytas gražia lietuvių kalba. Mecenato dSka laida
neyland pagyventi fantazijos ir
komandai,
kuri
kandidatuoja
= parduodama prieinama kaina.
2-5 tr 8-7 — a anksto susitarus.
pa akų pasaulyje. Tą pačią die
DR. A. JENKINS
1980 metų olimpiadai.
Treje
ną vakare kitu lėktuvu atvyko
=
Gaanama "DRAUGO** knygyne
TeL ofiso PR 64446 *
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tą varžybų lengva; laimėjo Los
antroji Australijos lietuvių grupė,
S0PHIE
BARČUS
Kama - S5 M
F. C. VVINSKUNAS
Angeles tenisininkai lietuviai.
3844 West 6Srd Street
kur'ą sudarė Melbourno "Dainos"
RAPIO ŠEIMOS VALANDOS S niinois gyventojai prašomi pridėti 50 centų mokesčiams ir persiuntimui
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tą patį Joninių vakarą Šv. Ka
Valandos pagal susitarimą
sambūrio 53 choristai ir kiti dai
Visos programos i* WOPA
£
(Kitur gyvenantieji pridekite 25 centus).
3107 West 71st Street
nos ir sporto mėgėjai. Šį sykį aero zimiero parapijos salė:e įvyko Lietuvių kalba: kasdien nuo pir-j 5
Valandos: l-« vai. popiet.
Gera proga visiems Įsigyti Naujajj Testamentą. Siųskite užsakymus:
Treč. ir seštad. pagal susitarimą.
Re* — 327-1965
drome juos pasitiko L A. apylim- Australijos ir Californijos lietu madienio iki penktadienio 3:00 — E
3:30
vai.
popiet.
—
šeštadienį
ir
5
kės LB pirmininkas Vladas šimo- vių susipažinimo ir pasilinksmi
Ofs. teL 586-3166; namu 381-3772
DR. K. A. JUČAS
sekmad. nuo 8:30 iki 9-3o v. ryto.. §
DRAUGAS
nimo vakaras. Viršutinėje salė
DERMATOLOGIJA
Telef. 434-2413
DR. PETRAS ŽU0BA
liūnas su valdybos nariais ir gau
je "Bangos" sporto klubo pirmi
CHIRURGIJA
4545 West 63rd Street
1490
A.
M.
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
siu tautiečių b~iriu. Visi greitai ninkas A. Sekas klubo vardu "au1002 No. Western Avenoe
6745 West 63rd Street
7159 S. MAPLEWOOD AVE.
Chicago, Illinois 60629
buvo paskirstyti ir išvežioti į Šei straliečia-ms"
įteikė
meniška
Ofiso tel. 489-4441
CmCAGO, DU* 60629
Vai.: pirm. antr., ketv. ir penkt.
plokštelę
ir
mainom
Australijos
Vaiandoe
pagal
susitarimą.
mas poilsiui. Kaip ir pirmoji au2-7;
šeštadieniais pagal susitarimą
^iiiMiiiiiiiiiiiHiiiiiyiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiittiiiiiiiiiiiuiiiiiimnii?
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Pavergtųjų tautų savaite

GrĮžtant ii V-tojo PLB Seimo

SAVAJAI TAUTAI ĮSUKIME GYVI PER AMŽIUS

DIDŽIAUSIAS GINKLAS - PAV8GTŲJŲ VIENYBE

PR. RAZMINAS
Jau devyniolikti metai iš eilės
*
Žvelgdami į atskirus susibūriaGrįžtančiuosius vieni pasitiks
liepos mėnesio trečioji savaitė Mums atrodo, kad pavergtųjų
džiaugdamiesi, kiti plūsdami. vimus ir žinodami jų praeities
skiriama pavergtoms tautoms tautų žmonėms vis dar nepilnai
Taip jau įprasta pasauly. Mes bu veiklą, galime tikėtis, kad ir aukš
prisiminti. Šio įvykio istorija sie- panaudoja pačios save, siekvom įpratę garbingus valdžios vy čiausios veiklos darbą ateis dirbti
kia 1959 metus, kai šviesaus at- damos laisvės. Lietuvių ir ki
rus pasitikti iškilmių <maršu, kul tie, kurie geriausiai sugeba.
mininio JAV senatorius P.H. tų tautų politinės organizacijos
Pasaulio Lietuvių Bendruome
tūringai
juos pagerbdami. Taip
Douglas, visur ir visada užtarda- vis dar permažą dėmesį skiria
nės
valdyba su paskutiniuoju
turėjo
būti
anais
laikais,
taip
tu
mas pavergtuosius, parengė jų pavergtųjų tautų vienybei, apie
pirm.
inž. Broniu Nainiu lietu
rėtų
būti
ir
šiandieną.
Ne
visa
reikalu specialią rezoliuciją, kuri ką ne kartą esame rašę. O pa
dos mes vyresniuosius ar viršinin viškosios pasaulinės bendruome
buvo 1959.VII.6 JAV senato vi- vergtų tautų žmonių jungtis iškus mylime, bet turime juos pa nės neapvylė. Ji suteikė jai pa
sais balsais priimta. Liepos 9 d. ervijoje ir tėvynėje kaip tiktai tugerbti,
jei tik jie rūpinasi savo saulinį charakterį, kartu sujung
minėtą rezoliuciją priėmė Atsto- retų būti didžiausia mūsų pajėga
bendruomenės gerove, ateitimi. dama ją į vieną pakankamai su
vų rūmai, o liepos 17 d. preziden- ir mūsų kovos dėl laisvės stipryLabiausiai juos gerbiame dėl U>, cementuotą šeimą. Tai kieto cha
tas D. Eisenhoweris pasirašė pa- bė, taip pat pagrindinis laisvės
kad jie ryžtasi rūpintis visomis ga rakterio ir nepalaužiamos ener
tvarkymą nuolatinės Pavergtųjų atgavimo ramstis,
limomis priemonėmis mūsų pa gijos valdybos darbas. Tai nereiš
tautų savaitės įvedimo reikalu.
Taigi pavergtų tautų vienybė
vergtos tautos laisvę, kuri už vis kia, kad ji viešiems būtų patikusi
Įstatyminis šios savaitės pa- turėtų reikštis ne tiktai dieną kiką jiems ir mums yra brangiau ir įtikusi. Ji turėjo priešų, bet tu
grindas yra kongreso rezoliucija, tą, minint pavergtų tautų savairėjo ir draugų, nors jų perdaug
sia.
kurioje nusakoma, kad "Komu- tę, ir ne vien tiktai paradais,
Jie grįžta išrinkti iš mūsų iš ir neieškojo. Jai tiktų posakis: Ap
nistinės Rusijos imperialistinė
Pirmiausia turėtų būti pačių Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seime kalba Lietuvių die nų rengimo komiteto pirm. Jonas Simanavičius. Iš kairės: rinktųjų. Reikia tikėti, kad daugu saugok, Viešpatie, nuo draugų, o
PLB valdybos pirm. B. Nainys, JAV LB krašto vald. pirm. A. Gečys, J. Simanavičius, seimo prezidiumo pirm.
politika tiesiogine ar netiesiogine pavergtųjų tautų rūpesčiu ir jų V. Kamantas ir Prancūzijos LB atstovė S. Kondrataitė
Nuotr. J. Urbono mas jų ateina vadovauti ir tvar nuo priešų aš pats apsiginsiu...
agresija pavergė Lenkijos, Veng- pačių (jokiu būdu ne svetikyti mūsų bendruomeninį gyve Ji dirbo tikrai pozityviai. Tam tik
rijos, Lietuvos, Ukrainos, Cekoslo- momis) lėšomis įkurta pastovi
nimą ne dėl garbės aT ki-tų sava ru atžvilgiu ją reikėtų gretinti su
vakijos, Latvijos, Estijos. Gūdi- visų Sovietų pavergtų tautų nuonaudiškų užmojų, bet trokšdami valdyba, kuriai vadovavo St
jos, Rumunijos, Rytų Vokietijos, latinė organizacija su tvirta vasavo tautai ir pačiai bendruome Barzdukas, išrinktas į garbės pir
mininkus. Jis įsidėmėtinas ir sek
Bulgarijos, Kinijos žemyno, Ar- dovybe, jokios kitos šalies nekonnei šviesesnės ateities.
tinas
bendruomeninėj veikloj
Palestiniečių
klausimo
sprendimas
menijos, Azerbeidžano ir kitų traliuojama, nefinansuojama —
vartininkas.
Jam Bendruomenė
tautų valstybinę nepriklausomy- bendra jungtinė pavergtųjų tauP.
GAUČYS
kai
jau
buvo
sunaikinta
taikingo
palestiniečiai
nepradėtų
puldinė
ir
dabar
yra
toks mielas savas
Nepaisant JAV prezidento, vi-,
bę".
tų organizacija. Ji turėtų būti žyji šalis, kaimyninė Sirija okupa ti Izraelio, buvo atgabenta 5000 kūdikis, kad jis labai aktyviai teToliau nurodoma, kad "šių niiai gyvesnė, jautresnė, nuošir- ceprezidento ir kitų aukštų pa
vo
beveik visą Libaną ir sustab Jungtinių Tautų sudarytos ka besaugoja ją nuo visų puolan
reigūnų
važinėjimų
ir
tarpinin
užgrobtųjų valstybių, jų tautų desnė ir veiklesnė bei savistovesdane ir Libane, kurie tapo ardan dė pilietinį karą. Tačiau dar ir da riuomenės, kuri turi palaikyti čiųjų. Ir jam sekasi. Bendruomenė
troškimas laisvės ir nepriklauso- nė, kaip jau be didesnio ženklo į kavimo tarp Egipto ir Izraelio, čių veiksniu tuose kraštuose.
bar tai krikščionys, tai musulmo tvarką ir ramybę. Tik nežinia turi priešų, ir kartkartėmis reikia
mybės yra gyvybinės reikšmės amžinybę nukeliavęs Pavergtų pastangos susitarti nebus sėkmin Jordanas sugebėjo juos sutramdy
nai kerštaudami randa progų kaip ilgai, nes palestiniečiai neža ją nuo jų apginti. Jis, kaip varti
gos, kol nebus išspręstas palesti
JAV valstybiniam saugumui ir tautų seimas,
ti ir išvaryti iš savo krašto, deja, tarpusavioms žudynėms. Krikš da nurimti.
ninkas, šias pareigas labai gerai
niečių
pabėgėlių
klausimas,
o
jo
Tokia nau a
turi būti tvirtai laikomas gyvu;...
i institucija turėtų
Libanas neįstengė to padaryti. Po čionių vadai tvirtina, kad Liba
ir šiandieną atlieka.
Izraelio palestiniečiai
todėl dera mums (JAV-bėms) i š a i r b t i yisom pavergtom tautom neišsprendus, nebus nė taikos Vi- 1967 m. karo Izraeliui okupavus no karas yra tautinio išsilaisvini
I dūrio Rytuose. Tą akivaizdžią
Izraelyje pasilikę gyventi pales
Bet, be šviesių prošvaisčių,
tinkamomis oficialiomis priemo- priimtiną bendrą kovos dėl laisGazos ruožą ir TransJordaniją ir mo karas iš palestiniečių okupa
tiesą visi pripažįsta, tačiau iki šiol
vės
lana i r
tiniečiai
kenčia
žydų
priespaudą,
grįžtantieji
nauji pareigūnai ne
palestiniečių organizacijoms Al cijos. Palestiniečiai, kurie 1948 m.
nėmis šioms tautoms aiškiai maP vadovauti jo vykdyniekas nesiėmė sąžiningai ją spręs
mui
nifestuoti tą istorinį faktą, kad
- Lietuviai čia ypač turėtų ti. Dėl susidariusios padėties yra Fathah gavus tarptautinį pripaži libaniečių buvo priimti išskėstom jie neturi lygių teisių, iš jų ati bus visų džiaugsmingai sutikti.
JAV yra dalininkė tų siekimų at- glaudžiai bendrauti ne tik su ar- kaltas ne tik Izraelis, bet ir ara nimą, dar labiau susikomplikavo rankom, nūdien laikosi kaip šio mama žemė, jie sekami, varžomi Kai kas juos pasitiks ir apkalbo
statyti savo laisvę ir nepriklau- timaisiais ir tolimesniais savo bai, įskaitant ir įvairias Palesti padėtis ir 1968 m. įvyko susikirti krašto šeimininkai, jo užkariau ir už mažiausius nusikaltimus mis, nepasitikėjimu. O sugadinti
somybę". Tai teorinė pavergtųjų kaimynais — latviais, estais, uk- nos išlaisvinimo partizanų orga mas Jordano kariuomenės su pa tojai, remiami Libijos ir Irako žiauriai baudžiami. Už žmogaus kad ir geriausiai paruoštą mais
lestiniečių organizacijomis, o siunčiamais milijonais dolerių. teisių laužymą Izraelis ne kartą tą nėra sunku. Tik įpilk trupinį
tautų savaitės pusė.
rainiečiais, gudais, lenkais, bet ir nizacijas, kurios
teroristiniais
*
su kitomis sovietinių rusų paverg- veiksmais stengiasi išlaikyti bei 1970 m. Libane sustiprėjo įtam Užuot vadavę savo tėvynę, vykdo buvo Jungtinių Tautų pasmerk maistą gadinančių priemaišų.
tas, o Amnesty International nuo Jie tai padaryti gerai moka. Jie k
tomi
Minėta įstatyminė rezoliucija,
s tautomis — gruzinais, ar- stiprinti politinę savo reikšmę, o pa libaniečių ir palestiniečių, lengvesnį uždavinį — okupuoti
lat
kelia viešumon palestiniečių į Torontą tuo tikslu vyko. Tokie
grėsusi palestiniečių sukilimu beginklę, ramią šalį, vienintelį
pravesta 1959 metais, yra ir "lėnais, su Azijos tautomis,
ne ieškoti tikro
palestiniečių
teisių
nepaisymo faktus. Atsiker- retai pilnai savo tikslą pasiekia,
prieš Libaną. Kai kurių tų orga krikščionišką židinį Vidurio Ry
klausimo sprendimo.
šiandien didžiai reikšminga. Per
žydami palestiniečiai gana daž bet palieka veikloj taršos žymių,
nizacijų spaudimas sudarė pavo tuose.
aštuoniolika metų ŠT savaitė bu- I e š k a n t m u m s "žtarėjų bei sa
nai Jeruzalėje, Tel Avive ir kituo ir to jiems laikinai užtenka. Ats
jų
Libano
valstybės
pastovumui,
Palestinos arabai
vo ne tiktai pavergtųjų tautų mi- Jungininkų Europoje, pirmiause
miestuose išsprogdina bombas, kubėjęs vartininkas apgins var
o visų tų organizacijų kairumas
Sirija sustabdė pilietinį karą,
nima, bet ir JAV-bių prezidentų s i a t"""165 ™ kr eipn ak{ s į Bonną,
1948 m. Anglijos globojamoje bei tarptautinio komunizmo joms nes ji bijojo, kad esama maišati nuo kurių žūna aT būna sužeis tus, tačiau pats puolimas puo
buvo atžymima specialiais pa- * V a k a r u .Vokietiją. Juk šiaip ar, Palestinoje gyveno 2 milijonai teikiama parama buvo tikras Tro mi nepasinaudotų Izraelis, nes, ti gana daug nekaltų žmonių.
lančiuosius laikinai patenkins.
reiškimais bei valstybiniais ak- t a i P Vokietija buvo, yra ir bus; arabų: 300,000 krašte, kuris bu jos arklys demokratinėje Libano užimdamas Libaną, labai sustip
Kadangi Izraelis nepaiso JAV,
Vienų ateities veiklos progra
tais. Tai gražus mostas iš JAV-bių m S s u kaimynas. Niekas šiandien vo perleistas Izraeliui, 400,000 visuomenėje. Tuo metu 300,000 rintų savo padėtį Vidurio Rytuo vienintelio savo draugo, patari mos ryškesnės, kitų blankesnės.
puses, ir pavergtųjų tautų žmo netiki, kad amžinai liks dvi Vo.. Gazos ruože, 1,300,000 Jordano palestiniečių buvimas dviejų su se. Tačiau palestiniečiams nesi mų būti nuolaidesnių, prez. Car- Apskritai didesnio hūsimos veik
nes jo niekada neužmirš.
ketuos, netikima kad Lenkija slėnio abiejose upės pusėse, kuris puse milijonų gyventojų valsty liaujant iš pietų Libano puldi terio nuotaikos jo atžvilgiu žy los projektinio entuziazmo prieš
įstengs amžiais išlaikyti savo va- buvo paliktas Jordano karalijai ir bėje tapo sunkia ir nemalonia nėti Izraelį, šis įsiveržė į pietų miai atšalo ir jis jau norėtų at seimą neparodyta. Tie, kurie dir
Tačiau reikia pastebėti, kad ^rinę sieną, dabar einančią O- 170,000 Lrbane ir Sirijoje. Desir našta. 1975 m. Libane prasidė Libaną, kurį seniai jam knietė sisakyti JAV tarpininkavimo ir bo, pasisako, ką atliko, tuo pa
minėta rezoliucija buvo praves- derio — Neissės linija. Dabarti- Yassim kaimo arabų išžudymas, jęs pilietinis karas, nusitęsęs dau jo laikyti savo kontrolėje. Keršy Izraelio-arabų ginčą grąžinti J. čiu pasiryžę kitiems veiklos va
ta ir paskelbta tais laikais, kai n j s Europos žemėlapis keisis ir jį kur dabartinio ministerio pirm. giau kaip vienerius metus, visiš damas už palestiniečių teroro Tautų Genevos
konferencijai, džias perduoti. Jau tai, kad puolė
JAV-bių bendravimas su Sovie- pirmiausia keis vokiečiai. Tada Menachim Begin vadovaujama kai sunaikino anksčiau žydintį veiksmus Izraelyje, jis buvo užė kurioje dalyvauja ir Sovietai. Ta jai ieškojo šnekos su PLB inten
tais buvo labai menkas. Vėliau n e k u r n o r s t o li nuo Lietuvos, sionistų teroristų "Irgun" orga kraštą.
męs apie 2000 kv. mylių Libano čiau Izraelio vadai jaučiasi galį syviai dirbusiais, rodo, kad jie ynizacija
žiauriai
nužudė
250
to
vadinamais detentės metais tokia bet pačioje jos pašonėje iškils ir
teritorijos ir visą tą ruožą nusiau apseiti IT be JAV paramos. Tokiu ra ne tik vertinami, bet ir įverti
Libano tragedija
rezoliucija, žinoma, nebūtų įsta- Lietuvos nepriklausomybės klau- kaimo gyventojų, ir pradėjusio
bę bombomis ir sugriovė tiltus, atveju abu priešai daT kartą mė nami. Tačiau su JAV Bendruo
organizuotis rezistencinio judėji
tymine tvarka paskelbta. B kitos simas.
Anksčiau krikščionys maroni- net ir menkiausius kelius, išde gins ginklų jėga išspręsti palesti mene jau kita šneka. Ilgus metus
mo
per
kaimynines
arabų
stotis
pusės ir detentės puoselėtojai ne- Tuo atveju gali taip atsitikti,
tai su musulmonais kartu valdė gino medžius, užnuodijo šulinius, niečių klausimą, nes visa ginčo spiaudęs į veidą, nenorėk užsukti
skatinimas
sukėlė
baisų,
masinį
neskaitant apie 2000 žuvusių gy esmė glūdi reikale leisti palesti
siryžo įstatyminės pavergtųjų kad didžiausias Lietuvai pavojus
svečius ir dar kavutės išgerti.
persikrausty kraštą sudarydami silpną pusiaus ventojų. Tuo žygiu jis norėjo iki niečiams laisvai apsispręsti, t. y. į
tautų savaitės atšaukti. Tiktai v e i gr ės g Lenkijos pusės, nes arabų gyventojų
Tad laukiame bendruome
vyrą. Tada prie musulmonų, ku
kasmetiniai Pavergtųjų tautų ak- Lenkija turės tą pirmenybę, kad mą.
rie jautėsi krikščionių diskrimi pat šaknų sunaikinti palestinie leisti jiems Jordano vakariniam ninės šviesos. Nors išrinktųjų
tai vis švelnėjo mūsų priešinin- n , ^ tvirtą kariuomenę, tuo tarTaip iškilo palestiniečių pabė nuojami, prisijungė Libijos ir Ira čių įsitvirtinimo lizdus pietinia krante įsteigti saivo valstybę ar tą problema - atstovauti viso pasau
ko naudai. Atrodo, kad Paverg- ^ m ū s u silpnoji pusė bus ta, kad gėlių problema, kuri iki šiol te ko Sovietų ginklais apginkluoti me Lrbane. Įsikišus JT saugumo sritį grąžinti Jordanui. Abiems lio lietuviams, tačiau jie teturi
tųjų tautų proklamacijos buvo n e b u ? savo ginkluotų, pajėgų, bėra neišspręsta. Pridygo pales palestiniečių kariniai daliniai, tarybai, Izraelis turėjo išvesti sa toms galimybėms Izraelis yra
(Nukelta į 4 psL)
skelbiamos ne tiek dėl pavergtų- xajgj' Vokietijos pagalba tuo at- tiniečių pabėgėlių stovyklų Jor sukėlė žiaurų pilietinį karą. Ir vo kariuomenę, bet kad ir vėl griežtai priešingas.
jų tautų meilės, kiek iš reikalo, v e j u mums būtų be galo reikšnes 1959 metų įstatymas verčia m j n g a, juo labiau, kad ji bus
— Štai. Pasiskanink priešpiečius. Mama sveikes
— O, hi, Al! Kaip gyvuoji, širdele? — Pro dvie
tai daryti. B kitos pusės, paverg- prieš Lenkijos karines pajėgas
nė,
ačiū
Viešpačiui. Sakiau, ar ne? Buvo truputį supajų moterų galvas mostelėjo ranka ir plačiai nusišyp
tųjų tautų žmonės JAV-bėse su- prie vakarinių Lenkijos sienų,
raližuota. Devyniasdešimt metų, ko gali norėti...
sojo juodaveidė Lota.
daro nemažą gyventojų —bal- Vadinasi, lietuviams be galo
Almis galvojo, kiek Lotai. Galėjo būti jo meta, o
Almis ją vadino savo drauge nuo to laiko, kada iš
suotojų daugumą, todėl valdan- svarbu palaikyti gerus santykius
gal
žymiai
vyresnė. Stora, stora, putliom rankom, vis
jos rankų paragavo niekad neragautų apelsino žieve
čiosios partijos vadovai su jais su vokiečiais, juo labiau, kad ir
lių, aplietų šokoladu. Tada jie nebuvo nei pažįstami. Jis nukirpusiais batais; o nepaprastai gražaus veido mo
ALfc BOTA
pyktis nenori.
didelė dalis to krašto — Ryžioplinėjo apie vitrinas ir prekystalius, gėrėdamasis teris. Atrodė, ant nevykusiai nudrėbto kūno uždėta
*
tų Vokietija nėra laisva.
daugeliu dalykų, kurių būtų norėjęs nupirkt Austei ar paties geriausio menininko sukurta galvutė... Plaukai
Romanas
Mes
erai
seseriai Lietuvoje, jei būtų pinigų turėjęs. Praėjo ir tviska, lyg varno sparnas; ne raityti — kaip negrės,
1975 metų Helsinkio paktas ir
«
žinome, kad pasau- 50
o lygiai atskirti ir suglaistyti, švarūs, traukią ranką —
l
n,eko nera
mži
Almis padėjo savo pardavimo knygą po stalu, ap- pro "Saldainius"; Lota jį tada sustabdė:
visa eilė kitų JAV — Sovietų Są- W
* no- Taigi nepaglostyti... Tik apie kaklą raitėsi garbanos, tvarkin
n ž l a ver
a
— Čia dirbi, berneli?
priespauda. j tvarkė popierius. Jis mėgino ''nematyti" storulės mer
jungos susitarimų sukėlė paverg- ^ "
« į N Priespauda
gai
sugniaužtos ir užpakaly susegtos tamsiai ruda,
"Mėlynosios" ženklelis atlape išdavė jo priklausy
toms tautoms naujų problemų ir N e u į t a i asmenines, bet ir poliu-. ginos.
plačia sage.
melles
mą kompanijai.
— Al? — Ji neatstojo.
parodė, kad JAV-bėms ir kitiems ^
' . « ? valstybiniai
— Valgyk pats, Al! Niekam neduok... — Lyg
— Sakiau, kad nemėgstu kavos.
— Dirbu.
„, .
,. .
i ^
„
medaus mėnesiai , kaip rodo įsDangeručiui staiga vėl subiuro nuotaika. Velnias
— Žinau, sunkiai dirbi. Imk, štai, paragauk, at įspėdama draugo mintis, sakė Lota, kai šis dėjosi sal
laisvę mylintiems kraštam pa- , . . . . , ; . , ' • i • • •
dainius į kišenę.
'.
.,
,
.
„.
5.
tonniai
raktai,
dažnai
baigiasi
eiliai
darHtolimesni.
vergtų
reikalai tėra trečia- ,
, " . . T .°" . čia atsiuntė tą išpampusią mergiotę! Ko ji kabinėjasi? sigaivink.
6 Hartautų
barniais, muštynėmis. Ir tamsi
Iš šono, gal nedrįsdama prieit, o gal pasikalbėji
— Ar galima? — Tada Almis abejojo ir dairėsi,
Taigi pavergtų tautų žmo nakti ne amžina —ją pakeičia Ir greitai pats susigriebė: ar ne kvaila jaudintis dėl
mą
sekdama,
stoviniavo Felicija, apžiūrinėdama įvai
tokių
niekų?
lyg vagiant sučiuptas.
nėms, norintiems savo kraštam aušra. Vadinasi, užtekės laisvės
rius
saldainių
įpakavimus
ant ilgo, per visą, lyg atski
— Okey. — Jis pasakė garsiai. — Aš einu Garry.
— Imk, jei duodu. Mano atsakomybė... — Lota
atgauti laisvę, reikia ne tiktai rytas ir pavergtoms tautoms. Jis
Jis nenorėjo kalbėt su Mayzy. Į ją net nepažvelgė. irgi nežymiai apsidairė. — Mums galima duot žmo rą kambarį, besiraitančio prekystalio.
ieškoti pagalbos pas JAV-bių po greičiau ateis ir bus šviesesnis,
— Vėliau, Lota. Ačiū. Ar mama buvo ligoninėj?
Bet
ši atsakė:
nėms "samples". Tu gi pareklamuosi, berneli, ar ne?
litikus ir veikti ne tiktai Ameri jei pavergtos tautos bus vienin— Nebuvo. Kur tau, Lord! Pinigų neturim, nei
— Okey, eik. Ir atsimink, kavos pertrauka — dvi Skanūs?
koje, bet ir išnaudoti visas kitas gesnės ir viena kitai padės.
apdraudos. Tik daktarą pašaukiau; man visą dešimt
dešimt minučių.
— Skanūs.
priemones, nepamirštant fakto, Chicagoje"
gyvenantieji
pavergtųŠia proga
prisimintina,
kad
dolerių
kaštavo. Ir ką žmogus darysi...
Dangerutis norėjo spiaut į jos pusę. Bet jau tada
Abu susijuokė. Pasisakė vardus, susipažino. Po to
kad nei Amerika, nei Sovietų Są- jų tautų savaitę šiais metais at- būtų tikras Danger... Geriau —ne.
Dvi
moterėlės, žiūrinėjančios, bet neperkančios,
jis nedrįso tame kampe sustot, nes beveik saldainių
junga ar kuris kitas kraštas pa- žymi ne eisenomis - paradais,
buvo jau nuėję. Lota šluostėsi rankas į priejuostę, lyg
Jis žengė sparčiai viduriniu taku. Žmonių buvo
vergtiesiems laisvės nedovanos.
bet pavergtųjų ir jų draugų a m e lyg ir praretėję. Paskui jį krypavo ir pleveno ranko nepirkdavo; o Lota iš tolo jį pašaukdavo rankos ar čia būtų pati namų šeimininkė, atsipučianti po darbų.
Laisvės atgavimo klausimas rikiečių susirinkimu bei susikau- vėm Felicija. Almis vis mėgino jos "nematyti". Ir — galvos mostu. Saukdavo ir vardu. Ir vis pavaišindavo... Gera buvo šnektelti.
— Nebūk kvailutis! Imk, jei duodu. Saldumy
tad yra labai sunkus, bet vis dėl- pimu liepos 14—15 dienomis, piktumas! Gal būtų nužiūrėjęs Marianne kokią sagu
Toliau, prie kito skyriaus ir kito prekystalio, ap
nai
teikia
energijos, geriau dirbsi..
to ne beviltiškas. Kokiais būdais centrinėje Chicagos miesto — J. tę, ar kokius nedidelius karolius, — kokį gražų nieką...
tarnavo
pirkėją rudaplaukė Rose: ji tarpais dėbčiojo
Dabar jam dingtelėjo mintis: gal Kalėdoms gra
galima veikti, kur draugų bei už- R. Daley aikštėje,
s
— Kur dabar eini, Al?
akimis į kalbančius Lotą ir Almi Felicija prasliuogė
žią saldainių dėžutę... Lotai biznį pakels...
tarėjų ieškoti?
b. kv.
— O, niekur.
pro
ten:
— Kas naujo, Al?
— Kaip — niekur? Juk eini! — Kikeno Felicija
— Any samples? — Dabar Felicija buvo čia pat ir
— Viskas gerai, Lota, ačiū. — Įprastinė pasikal
Ir Almis staiga apsisprendė: aplankys kitą savo bėjimo pradžia. — O kaip tu kruti? Ar sveika mama?
— žinoma, kad ne! — Atkisto jai Rose. Ir nežy
— Išsimokslinimas ateina, Žmogus tampa senas, bet niekad
netampa
geras
draugę.
Jis
vikriai
pravingiavo
pro
žmonas,
iki
priJuoduke suvyniojo kelis saldainius į popierinę miai atsisuko į Lotą.
bet išmintis gaišuoja.
TOlde i siyrė prie "Saldainių" skyriaus.
servetėlę ir nežymici davė Aimiui.
Alfred L.
(Boa dragtai)

Izraelis prieš Palestiniečių valstybę

^heuelclrod

\

DRAUGAS, pirmadienis, 1978 m. liepos mėn, 10 d.

ruda yra gabenama į pietinius ir dabar plačiai diskutuojamas,
ežerų pakraščius arčiau prie ang nes tyrimai rodo kad mažos žu
lies šaltinių. Čia buvo įkurta di vys patekusios. į reaktorių aušini
džioji dalis sunkiosios pramonės mo sistemą to nepergyvena. Tuo
Amerikoj. Ta pramonė pagami tarpu žuvys mėgsta šiltesnį ežero
HELP WANTP) — VYRAI
B E A L E S T AT E
R E A L E S T A T E
na arti pusės viso Jungtinių Vals vandenį ir greičiau priauga svo
tybių plieno ir tris ketvirtadalius rio.
DR. L. BAJORŪNAS
Savininko numažinta kaina parduo
2 butai. » metą senumo. 2 po 5
Kanados plieno. Ežerų rajonas
damas
28 metų senumo 2-jų aukštų
kamb.
(3
mieg.).
51-ma
už
Kedzie.
Gyventojams
ežerai
teikia
Pažvelgus iš aukštai skriejan vėlyvi ir labai permainingi. Žiemūr. namas. 2 maš. mūr. garažas.
Tik $82,500.00.
taip yra garsus savo automobilių,
daug malonumų. Kaitriomis va
čio satelito į Šiaurinės Amerikos mą ežerų paviršius būdamas šil
W:th Srjop Experience on Drill PresMarini*. 2 butai Naujai atremon Ant Washtenaw Ave. 778-421$
chemijos, įvairių mašinų, popiesaros dienomis masės žmonių už- tuoti. Vieną tuoj galima užimti.
kontinentą pamatysime penkis tesnis už orą išgarina daug van
ses,
Mills. Latbes, etc. We offer a
rio, bei maisto gamyba.
96 ir Sacramento. 6 kamb. mūr. re
pildo artimiausius paplūdimius. Brighton Parke.
blizgančius lopelius. Šie lopeliai dens ir ežerų rajone debesuotu
Pasiekti vandenynus
galima Tik toliau nuo miestų tos masės
72-ra ir CampbeU. 1% aukšto nau zidencija. Pilnas valgomasis. 3 mieg. competitive wage & pieasant work
sutalpina didžiausią masę gėlo mas yra labai didelis. Žiemos pra
2 maš. garažas. $45,000.
ermronment. If ąuaHfied, please call:
vandens, o jų pakrančių did džioj, kai vanduo pakankamai at trims keliais. Didžiausias ir la išretėja. Pajėgesni gyventojai pa jesnis mūr. namas. 3 mieg. {rengtas
58 Ir Massasoit. 2 ar 3 miegamų
rūsys.
Labai
svarus.
$65,000.00.
miesčiuose susitelkė milijonai gy šąla, ežerų pakraščiai apsiden biausiai žinomas yra Šv. Laury sistato vasarines ir praleidžia 'lais
43 3.08 14
52-ra ir Rutherford. Liuksus 5yt mūro rezidencija. įrengtas rūsys. 2
ventojų kurie sukūrė aukščiausią gia ledu. Seklusis Erie ežeras per no jūros kelias kuris jungia eže valaikius gamtoje. Virš milijono kamb. (3 mieg.). 10 metų mūr. maš. garažas. $54,500.
STAR INDUSTRIES, INC.
67 ir Kedzie. 4 miegamų mūrinis,
pasaulyje pramonę ir plačią lai trumpą laiką išeikvoja savo ne rus su Atlantu. Antras kelias pra mažų laivų tarnauja pramogai ir "randi". $69,500.00.
įrengtas
rūsys.
Centr.
šaldymas.
2
l©Vį akro žemes netoli Burlington,
vininkystę.
Tai Didieji ežerai: dideles šilimos atsargas ir ledo sideda prie Čikagos ir per Illinois meškeriojimui. 2uvingiausias eže
2216 Skokie Vaūey Rd„
Wis.
Maudytis ir žuvauti labai arti. maš. garažas. $46,000.
kanalą
bei
Mississippi
upę
pasie
ras yra Erie. Jo vanduo šilčiau
Superior, Michigan, Huron, Erie danga apkloja visą ežerą. Tuo
46 ir Tahnan. 2-jų butų medinis. 3
Highland Park, I Urnos
$25,000.00.
ir Ontario. Ežerai pradėjo for tarpu net ir per šalčiausią žie kia Meksikos įlanką. Trečias ke sias ir turi daug maistingų dalių.
48 ir Kolio. 8 kamb. med. namas. mieg. apačioj, 2 mieg. viršuj. Labai
muotis maždaug prieš dvidešimt mą nei vienas kitas ežeras pilnai lias, anksčiau plačiai naudoja Mažiausia žuvies sugaunama Su Maži taksai. Daug vietos. $36,500.00. gerai išlaikytas. Tik $26,500.
EKPERIENCED HAIVTENANCR
66 ir RockweU 3-jų butų. 2 aukšt
MACHLNIST
tūkstančių metų. Ledynai, kurie neužšąla. Giliausias visų ežerų mas, išeina iš Erie ežero prie Buf- perior ežere. Jo kristaliniai šva
mūras. Atskiros šilumos. 2 maš. ga needed for 2nd shift Full time,
R E A L T Y ražas,
buvo padengę didelę dalį Šiauri Superior ežeras panaudodamas falo, eina į pietus nuo Ontario rus vanduo vietomis prilygsta Š I M A I T I S
$45.000.
4-day work week, full benefits.
nės Amerikos, pradėjo tirpti ir turimas dideles šilimos atsargas ežero ir Hudsono upe pasiekia distiliuotam ir turi visai mažai
Insurance — Income Tax
46 ir Sacramento. Naujesnis 1%
žuvims.
Meškeriojimo
pirmiausia išlaisvino Michigano sėkmingai atsilaiko prieš labai Nevv Yorką bei Atlanto vande maisto
aukšto mūras. Tinka giminingom šei Gali YVayne Meder at 584-8490 v
nyną.
Iš
Superior
ežero
iki
van
Boto Smith a* 584-9900.
2951
W.
63rd
St.,
436-7878
mom.
3 mieg. 1-me aukšte, 2 mieg.
sportas smarkiai plečiasi. Stato
ir Erie ežeru pietines dalis. Jie žemas temperatūras ir nežiūrint
An Equai Opportunity Emptoyer
2-rame.
$69,900.
denynų
reikia
nusileisti
600
pėdų.
mi net atskiri uostai bei specia
tuomet buvo susilieję j vieną siau jo labai šiaurines padėties nie
64 ir Homan. 20 metų senumo. 2-jų
EXPERIEN CED MACHINTST
rą ir ilgą vandens juostą iš kur kuomet pilnai neužšala. Bet už Didelė kliūtis laivams yra apie lios krantinės. Tuo tarpu pramo- j
MARQUETTE PABK
butų
mūrinis. 5 ir 4 kamb. Platus lo
350
pėdų
kritimas
Niagara
upėj.
ninė
žuvininkystė
baigia
sunykti,
j
vanduo nutekėjo per Mississippi tai vasaros
metu
net karš
needed for lst shift. Full time
25 metą 6 kamb. mūr. (Georgian). tas. $74,900.
upę į Meksikos įlanką. Užtruko čiausiais mėnesiais j o vanduo pa 1932 metais baigtas Welland ka Labai propaguojamas turizmas e- Platus sklypas. Gazu šildymas su
4-day week.
apie dešimt tūkstančių metų iki silieka lediniai šaltas. Mėgėjai to nalas Kanados pusėj aplenkia žerų rajone duoda gražių pajamų, centr. vėsintuvu. Garažas. Prašo Jei galvojate
Gali Wayne Meder at 584-9490 or
visa Didžiųjų ežerų sritis išsilais kristaliniai švaraus ežero turi pa Niagara upę, bet šiuo metu yra kurios siekia apie vieną bilijoną $34,900.
PARDUOT, NUOMOT AR
Bob Smith at 584-9300.
APDRAUST
vino iš ledynų. Tada ežerų van siieškoti seklesnių įlankų kur ga laba- apkrautas ir numatoma dolerių kaimet. Didesnė šių paja
An
Equal
Opportunity Employer
BUTV NUOMAVIMAS
jūsų nuosavybėj prašome kreiptis i
dens nubėgimas nukripo šv. Lau lėtų bent trumpai pasimaudyti. kad neužilgo bus reikalingas ant mų dalis tenka Kanadai. Milijo
Namų pirkimas — Pardavimas
UPH0LSTERY MEM W u M
ryno upe į Atlanto vandenyną
Valdymas
Ežerų vandens lygis nėra pa ras kanalas Amerikos pusėj. nai aplanko garsųjį Niagaros
Didžiausias
betgi
transportas
yra
Draudimai — Income Taz
krioklį. Kiti inilij\ nai patraukia
ir jų lygis smarkiai nukrito. Ledy- stovus. Kartais vanduo pakila la
-Specializuig- in Restaurant Bootha
Notariataa — Vertimai
naims ištirpus, žemės paviršius bai aukštai, užlieja didelius plo ne su užjūriais bet vietinis tarp toliau į šiaurę. Gamtos žvilgsniu
C AJLL — 7 3 3 - 5 8 8 6
4243 W. 63rd Street
kuris lig tol buvo nuspaustas le tus, bangos išgriaužia pakrantes ežerų. Čia jis tarnauja pramonės bene gražiausias yra Superior eže
F r o m 9 - 5 Weekday8
dų, pradėjo kilti. Tas lėtas kilimas ir nupalauna namus bei paplūdi ir gyventojų reikalams. Laivų ras. Baltų beržų miškeliai, ginta
Tel. — 767-0600
Ask for Chrfe o r
J.
B A C E V I Č I U S
d a r ir dabar vyksta, bet nevieno mius. Kai ežerų vanduo būna la transportas viršija Šimtą bilijo rinio smėlio pakrantės, skaidrios
dai. Pavyzdžiui, Huron ežero ra bai žemas gyventojams taip pat nų ton-mylių per metus. Didžiau ežero bangos ir jose atsispindi 6455 S. Kedzie Ave. — 778-2233
Needed At Onoe
jonas kila greičiau negu Čikagos susidaro nepatogumų pasiekti van si Amerikoj statomi laivai tar saulėlydžiai bei rūke paskendę
O L A S S BL O WJE R S
rajonas ir po daugelio tūkstan denį, vietoj smėlėtų pakrančių iš nauja ne vandenynams bet vieti rytmečiai sužavi kiekvieną kas
Esperieoced. Tube Bendsog Mau>
čių metų Čikaga galėtų atsidurti kyla akmenys, o laivai nebegali niam ežerų transportui ir niekad tik gali ištrūkti iš miestų. T a i p
ly. Top Wages — Steady Work.
Lietuvių mėgiamoj gamtoj, netoli Northwest Suburb. Northwestern
po vandeniu.
pilnai pakrauti prekių. Ežerų ly neišplaukia į vandenynus, nes pat savotiškai įspūdingas yra
N O R I
P I R K T I
nuo Chicagos. prie ežero didelis na or Milwaukee Rd. to office.
tūkstanties
pėdų
laivai
negali
audrų
sukeltų
šaltojo
Superior
Manoma, kad pirmieji žmonės gio svyravimai sukeliami dauge
Call — 884-8237
praplaukti per kontrolinius var bangų ošimas. Betgi viską tai rei Pirksiu i§ savininko 2-jų butų mū mas ir 3 akrai žemės. Daug kitų prie
statų, švarus oras, aplinka ir namas
į Amerikos kontinentą atsikėlė iš lio priežasčių. Ilgalaikiai svyravi
tus.
Dabar
daromi
bandymai
pa
kia pergyventi — žodžiais to ne rini namą Brighton Pko. apylinkėj. tinka pastoviam gyvenimui. $45,000.
Azijos per Beringo sąsiaurį. Yra mai pareina grynaį nuo klimato
Skambint — LI 8-1545
laikyti laivininkystę per visą ar galima aprašyti.
Modernui 15 metą mūro namas.
sąlygų.
Jei
per
eilę
metų
kritulių
MAN TOREPAR
įrodymų kad tai įvyko prieš 40ba
bent
dalį
žiemos.
Žiemos
me
2
butai ir profesionalui liuksus ofisui
iškrinta
daugiau
negu
normaliai,!
20,000 metų. T a i p pat spėja
patalpos. Daug priedų. Marųuette Par W0QDW0RKMG MACHINE
tu laivai daugiausia išnaudoja
M I S C E I L A N B O U S
ma, kad pietinį ežerų rajoną pir o tuo laiku vandens išgaravimas
ke. Aukšta kokybe. $50,000.00.
neužšalusias ežerų dalis, o pro IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIItUHIlIlIlIlIlIlIlIlimillllll
mieji gyventojai pasiekė prieš paprastai būna mažesnis, tai eže4 vienetų maras ir garažas. Mar General Machme Shop work. Mušt
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiuiiiuiiiiiiiimiii ąuette Parke. Naujas gazu šildymas. be able to speak some Engliah.
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
15,000 rnetų, nors pirmieji gyve rai pakyla. I r atvirkščiai, po saus-j užšalusius plotus ledlaužiai pa
Will train.
Našlė atiduoda už $38,800.
nimo ženklai apie 9,000 metų se rų ežerai nukrinta. Iš anksto šių daro takus ir reikalui esant iš
ir kitus kraštus
Gražus
platus
sklypas
ir
garažas
numo buvo rasti pietinėj Erie ežerų svyravimą negalima atspė laisvina įstrigusius laivus.
NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. Spalvotos ir Paprastos. Radijai Marąuette Parke Vertingas pirkėjui A & A SAW & M ACH INE C0.
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
ežero pusėje. Kaip žti.ome, dides ti, bet vienuolikos metų periodas
Didelis vandens kritimas ir pa Chk»go, EI. 60632, telef. 927-5980
1640 W. Carroll Ayenae
Pardavimas ir Taisymas
nės žmonių masės atvyko iš Eu kaip ir turi tendencijos pasikarto stovus vandens kiekis sudaro pa- iliiinilllIllllUlUllHlllllllIllllllliilllliiiiini
An Equal Opportunity Employer.
ropos po Kolumbo atradimų.
ti. Kasmet žiemos metu, apie va lankias sąlygas vandens energi
M I G L I N A S TV
2346
W. 69th St-, tel. 776-1486
VENDING MACHINE
sario
mėnesį,
ežerai
būna
žemes
Visų penkių ežerų plotas yra
jos gamybai. Šiuo metu visa gali
2625West7lstStreet
llllllllllllllllllllllllllliuuiuillllllllllllllllt
ni,
gi
vidurvasary,
liepos
—
rug95,000 kvadratinių mylių arba į
ma energija yra pilnai išnaudota. T H E
F0RTY Y E A R S
REPAIR MAN
daugiau negu New Yorko ir Pen- piūčio mėnesiais, jie būna aukš Jėgainių galingumas siekia ašiiiiiiiiiiHtmiiimiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiHi Tel. 737-7200 ar 737-8534
0F D A R K N E S S
Will train older married man or
nsflvanijos valstijų plotas kartu tesni. Bet šitas svyravimas nėra tuonius milijonus kilovatų (virš
#24,000
Viet
Nam Veteran in vending
didelis
—
viena
ar
dvi
pėdos.
Dij
dešimties
milijonų
arklio
jėgų),
paėmus. Didžiausias yra Superior
•
machine repair. For Appoint. call:
A
5-room
brick
expandabte
with
fuil
ežeras 31,700 kv. mylių ploto ir džiausiu nuostolių pridaro audrų j Didžiausios vandens jėgainės ybsmt. and 2 car gar. Near Hoiy Cross
Paraše Dr. Juozas Vaišnora
Fawn Vending Machine Mfg. Co.
maždaug atitinka Nepriklauso sukeltos bangos ir tuo pačiu van ra pastatytos ant Niagaros ir Šv.
Hospital.
I Apdraustas
perkraustymas
1000 So. MJcttgan, CUcago, UL
mai Lietuvai su Vilniaus ir Klai dens lygio pasikeitimai. Tam y- Lauryno upių, o pora mažų yra
Apie istorinius lietuvių kovos
W E S T O F PULASK1
Įvairių atstumų
Pbone — 922-7700
metus.
pėdos sritimis. Michigan ir H u  pač jautrus yra Erie ežeras. Stip prie Superior ežero ištekėjimo.
Beaudfol 6 room — 4 bedrm. —
Į
anglų
kalbą
išvertė
riam
vėjui
pučiant
išilgai
Erie
ron ežerai yra beveik vienodo di
Anksčiau dideli nesutarimai bu
DESIGN DRAFTSMEN
T d . 376-1882 a r b a 376-59%
expandab!e wkh finished bsmt. and
Jaozas Bulevičfcis
d u m o apytikriai prieškarinės Lie- ežero, vanduo yra stumiamas vo dėl Niagaros upės vandens pa
!!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI!IIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIII! 2 car gar. ai St. Turitmis parish.
HVAC/Electrical opening in E3xntuvos ploto. Mažiausias yra O n - J pavėjui ir vienam ežero gale van skirstymo. Pramonė norėjo kuo Kaina $2. Kietais viršeliais — 3 į
hurst consulting engineering firm.
RE/MAX
ši įdomi knyga gaunama:
tario ežeras, kurio plotas yra 7, duo pakyla o kitam gale nusmun daugiausia vandens nukreipti eMinimum 2 yrs. experience. Fringe
10% — 20% — 30% pigiau mokėsite ' SOUth, inC.
361-1800 benefits. Salary open.
DRAUGE, 4545 W. 63 St..
340 kv. mylių. Ežerai prie žemo ka. Audros metu su vėjais iš rytų, nergijai gaminti o gyventojai iš
ni apdraoda mo ognlea Ir »ntomo- ;
bilio pas mot*.
Cbicago, 111. 60629
jų lygio sutalpina 5,474 kubines vanduo prie Toledo pakila kar saugoti Niagaros krioklio grožį.
Tel. — 833-0043
tais
net
iki
septynių
pėdu
gi
prie
Dabar
pagal
Jungtinių
Valstybių
mylias vandens, tai sudaro apie
FRANK
Z A P O L I S IŠNUOMOJAMA — FOR R E N T
3208 H W e « 95th Street
vieną penktadalį viso pasaulio Buft'alo apie tiek pat nukrin IT Kanados susitarimą Niagara
Chicaco. Hllnots
gėlo vandens. Vandenį ežerai gau ta. Galbna įsivaizduoti gyventojų krioklys vasaros metu turį gauti
ISNTJOM. 3-jų kamb. butas vie Job for esperienced worker. Mušt
T
e W GA 4-8S54
na iš kritulių ir nuo aplinkos. Du padėtį kai vanduo apsemia jų gy nemažiau pusės viso vandens, o
nam asmeniui, CSceroje. Skambint have own tools. Call after 6:00
ALSUOTA
po 4:30 vai. popiet
652-2952. p. m Aak for Stanley:
trečdaliai šia vandens išgaruoja venamus namus o audrų sukel nakties metu ir turizmo sezonui
iiiiiHiiimiiiimiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii
tos
bangos
griauna
viską
ką
tik
pasibaigus tik apie ketvirtadalį.
ir tik vienas trečdalis pasiekia
438-3450 or 381-6122
PACKAGE EXPRESS AGE7JCY
ISnuom. miegamas kamb. vyrui
Atlanto vandenyną. Visų ežerų sutinka. T u o pat metu kitam eže Didžiųjų ežerų pakrantėse stato
ar
moteriai
mažoj
šeimoj.
Galimybė
AUTOCRAFTERS OF BARR1NGTON
MARIJA NOREIKIENE
Beletristika
naudotis virtuve. Marąuette Parke.
pakąrančių ilgumas, įskaitant ir ro gale sunkiai pakrauti laivai ma nemažas skaičius atominių jė
SIUNTINIAI
į
LIETUVĄ
PX>WER BRAJvE S E T U P
Skambint 1254711
salas, siekia 11,200 mylių. Jas iš skubiai ieško artimiausių uostų gainių, nes reaktorių aušinimui, Macai be kraujo, Pievos žydi. Skir
lAbai pageidaujamos geros rūšie*
Established
compacy in sheet metai
Maistas Iš Europos sandelh}.
tiesus jos apjuostu beveik pusę že nes vandeniui nukritus yra pavo reikalingas didelis kiekis van tingos kojines, Paslėptu vardu, Aš preke*.
2908 W 69 St., Chlcago. TU. «0«2».
lightlng produets has an opening for
jus atsiremti į dugną.
TEK — WA S-2787
dens. Tas vanduo, gerokai pašil tau sakydavau, aš tau sakau ir kiti
mės rutulio.
H E L P WANTED — MOTERYS an individual experienced in setting
MMiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
dytas, yra grąžinamas atgal. Ap įdomūs pasakojimai.
up progressive and individual d5e on
Gausus darbai sunkiojoj pra
Didžiųjų ežerų rajone oras yra
Woman wanted to "help care for two light gauge sheet metai. Top pay,
linkos saugotojų
organizacijos
MniiMiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiimiiimiiiii.
Spaudė Pranciškonų spaustuvė 197?
Švelnesnis ir vienodesnis už kitų monėj ir apie dvidešimt procenchi'.dren and do light housekeeping pension plan, other fringe benefits.
m.
Kaina su persiuntimu $4.30. Už
M. A. Š I M K U S
rajonų toje pačioje geografinėje tų aukštesni atlyginimai sutrau- j tam priešinasi ir verčia statyti
G A R C Y
L I O H T I N O
NOTARY
PITBUC
sakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W
in our southside home. 5 days a 1819 N . Spaddlag Tel. 227-2288
INCOME TAX SERVICE
padėtyje. Vasaros metu ežerai su kė mases žmonių prie Didžiųjų i vandens Šaldymo bokštus kas SSrd SU Cfafeago, Hl. 60S2S.
4259 So. Maplewood, tel. 254-7450 week. 8 hours a day. Good saiary.
geria daug šilimos, kuri rudenį Ežerų ir jų pakrantėse įsikūrė ei- brangiai kainuoja. Klausimas dar
Taip pat daromi VERTIMAI.
ir žiemą grįžta atgal į atmosferą. lė milijoninių miestų. Gyventojų
Pbone 666—2339 after 7 p.m.
MALĖ AND FEHAJLE
RIMINI:; iikvletimai, pildomi
Dėl šios priežasties rudenys bū
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiimiiiiimiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis
PILIETYBES PRAŠYMAI ir
kitokia blankai.
na šilti ir malonus, o pavasariai
CLEANING W0MAN
S A L A D PERSO N S
=
j
'iiiiiiitiiniiiniiiiiiitniiimiiiniimiiiiiiiiii
bar yra padidėjęs septynis kartus. I r
Ė llllllilIlIUIIIIIIIIIIIIHilIlIilIlIlHIIIIIIIIUIII Part time mornings. Light work Experienced people wanted for duDidžiausias susispietimas yra a-'
S
įvairių prekių pasirinkimas nebran- helping janitor. Mušt have own
JONAS NARBUTAS
ties in kitehen. Good working conS | )rial A mūsų sandSUoL
pie
pietinę ežery dalį, o šiaurinė
transportation.
GRĮŽTANT IŠ SEIMO
ditions. Pay negotiable with eacContact Mrs. Feddersen
dalis dar ir dabar gana retai ap 5
Pirmoji dalis (1919—1936). Autoriaus leidinys 1978 | OOSMOS PARCELS EXPKESS
perience.
Cali 971-7300, Ext. 626
(Atkelta iš 3 pel.)
gyventa. Pietinės dalies vienai ~ m., 432 pusi. Kaina su persiuntimu 9,50 dol. Leidinyje su- F
SIUNTINIAI 1 LIETUVA
CHICAGO CARDBOARD
Ask for Mr. Kennedy
kvadratinei mylia] tenka 500 gy | telkta įdomios Lietuvos sportinį gyvenimą liečiančios me- s 333S S. Halsted St.. CtUcago, IU. 60608
PRODUC7TS
vieną svarbiausią — mūsų tau* ventojų, gi šiaurinės dalies tik 20
2501 W. Stth St., Chioago, IU. 60«2t
COOK5/BR0ILER PERSON
9500 W. River Street
: diiagos ir daugybė nuotraukų.
E
Telef.: 825-2737 — 254-3320
Breakfast,
lunch, and dinner. Full and
tos laisvės problemą, kuri kartu gyventojų. Pranašaujama kad se
Schiller Park, DL — 678-2453
Vyturta*
Valantinas
part
time
positions
available. Mušt be
yra ir pasaulinė problema. Tad kančio šimtmečio pradžioje pie =
Usakymus siųsti:
=
expd.
and
have
references.
Top salary
M0PPING
&
DUSTING
turim kuo didžiuotis, būdami ma tinė ežerų dalis nuo Milwaukee
"Draugas", 4545 W. 63rd St., Chicago, DL 60629.
f iiiiimimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii
plūs benefits. Call
MALĖ OR FEMALE
ži ir kartu labai dideli.
iki Rochester b u s ištisa virtinė E
SHDOJEY REIMKER
Illinojaus gyventojai prideda extra 45 et. taksu,
= iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit Steady — Short Hours 8:00 AM.
Pasilikdami su savaisiais lygūs, miestų su tarpais parkams bei
fam Downtown
427-<
to 12:00. Apply in Person
TlllllllllllllllllllllllilIlIlIlIimillllllllllllimillllllllllllllllllllllMmHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH^
tapkime labai dideliais, labai ka šproto aikštėms.
O A T E L Y S
Experienced Full Time
ringais, kovodami už tautos lais
KILIMUS
IR
BALDUS
0901 W. 159th >t.. Ttnley Pk., m .
Pramonės išsiplėtimui daug
vę. Bendruomenės rinktieji jau
^
Plauname ir vaskaojame
reikšmės
turėjo
gamtos
turtų
iš
parodė savo pajėgumą, atsiplėšvi«ių rdšia jrrindia.
dami n u o vietoj tūpčiojančių ir dėstymas šiame rajone. Siaurės
J
.
BUBNYS
— Tel. R E 7-5168
Needed immediately.
Juozas Kaributas
,
net trukdančių. Būkime politikai vakaruose, Minnessota valstijoj
iimiHHiiiHiminiHHHimiiiiiiiimuHHin Mature women preferred. E5xEhtellent working conditions.
ne dėl politikos (kad mums pa ir šiaurės rytuose, Quebec provin- į
Memuarai. 50 metų teatrinio darbo sukakčiai paminėti,
-iiiiHiMiiiiiiiiiiiiiiiMiiiMiimiiiimmiimi perienced o r will train,
Ground Round Restaurant
tinka politikuoti), ne dėl asmeni cijoj buvo užtikti milžiniški ge
192 pusi. Spaudė Saleziečių spaustuvė Romoje 1977 m. Kie
787-4660 — Ask for Davė
500 Ogden Aveaoe
nio tariamo pranašumo, būkime ležies rudos plotai. I pietus nuo j
tais viršeliais. Kaina su persiuntimu $1030. Užsakymus
ST. C L A I R H O T E L
&ERftN*AS
perkraosto
baldus
ir
Do
Orove, 111.
9684748
siųsti —
kultūrininkai ne vien dėl kultū ežerų, Pennsylvania, Ohio ir Illi
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
nois
valstijos
turi
didelius
anglies
ros, bet kad tai visa tarnautų mū
dimai ir pilna apdrauda.
DRAUGAS, 4545 W. 68rd St^ Chicago, UI. 60629.
sų didžiajam beatodairim'am sie klodus. Kadangi pervežimas lai
Tel. _ WA 5-8063
vais yra pigiausias, todėl geležies
1IIII1HIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIUIIIIIIIIIIIMUIIIIIII
kiui — savo tautos laisvei.
fr\

CLASSIFIED

DIDIEJI EŽERAI

GUIDE

MACHINE OPERATOR

Budraitis Realty Co.

BELL

REALTY

Rimtas Namy
Pardavimas

TELEVIZIJOS

Valdis Real Estate

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

BODY

MAN

LAIŠKAI JAUNYSTEI

VALOME

TEATRINIO VARGO KELIAIS

M A I D S

Gook and Bartender

M O V I N G

Persfcgfę "Dr?LM»". duokite kitiems pasiskaityt.

MOŠŲ KOLONIJOSE

DRAUGAS, pirmadienis, 1978 m, liepos mėn. 10 d.

Worcester, Mass.

priemones. Ji priminė apgaulingą
teigimą, kad šiuo metu, pataikau
jant Vakarams, genocidas sušvelTRAGIŠKOJO BIRŽELIO
nėjęs!. Tikrenybėje' — tie patys
MINĖJIMAS
tikslai ir padariniai. Baigdama
savo kalbą ji kvietė visus daugiau
Biiželio 18 d. 10 vaL ryto, aukotis, ryžtis Lr ištverti.
Worcesterio ir jo apylinkių lietu
Jos kalba buvo išklausyti di
vių gausi minia, Sv. Kazimiero
bažnyčioje, aukojamomis u ž ken džiausiu susidomėjimu.
Po te sekė tik ką iš Lietuvos
čiančią
Lietuvą sv. Mišiomis,
.pradėjo W o r c . L B v-bos parengtą atvykusio jaunuolio Arūno Grikančios birželio mėnesio paminė galausko pranešimas apie šių die
jimą. Iškilmingas šv. Mišias at nų Lietuvoj lietuvių gyvenimą.
našavo ir pritaikintą pamokslą Savo pranešime jis daugiau lietė
pasakė kun. Uždavinys. Pamaldo Klaipėdoje gyvenančių lietuvių
se dalyvavo šauliai, Moterų są darbininkų ir jaunimo vargus.
jungos narės, skautai, vyčiai ir
Po šio pranešimo susirinkusie
Lietuvišką maistą Stanfordo universiteto mugėje pardavinėja Aldona Vasaitytė-Sehgal, jauno sūnaus padedama. kt. organizacijos su savo vėliavo
Iš kairės į dešinę svečiai: prof. K. Sasnauskas, adv. Julija Prekerytė-Brown, Aldona su sūnum ir prof. K. Domar mis. Giedojo nauz. Z. Snarskio (va ji apžiūrinėjo Elenos Juciūtės iš
rankdarbius.
kas.
Nuotr. V. R.Pluko dovaujamas choras, solo — V. Sibiro tremtinių
Daugelis įsigijo jos knygą —
Roževičius. Vargonais grojo O.
t "Pėdos mirties zonoje" — ir gavo
I tojų, kultūrininkų ir bendruo- Keršytė. Suvienyti malda ir gies pačios autorės autografą. Minėji
I menininkų paruošimas lietuvy me susirinkusieji prašė Aukščiau mas baigtas giesme — Marija,
siojo Lietuvai laisvės dienų.
Marija.
Mokytojų stadijų savaitė pra sios rusinimo dvasios ir rusų bės išlaikymui ateityje". Pas
kaitai
vadovavo
Br.
Juodelis,
J. B.
sidėjo birželio 27 d. ir baigėsi valdžios
3 vai. p.p. visi skubėjo į Mai
spaudimo,
sugebėjo
paskaitininkai
K.
Mileris
iš
H
a

ronio parko patalpų salę, išklau
birželio 30. Studijų savaitę ati įdiegti mokiniams tautinį susi
darė viena iš rengėjų mokyt. V. pratimą. J o auklėtinis buvo ir miltono, Rasa šoliūnaitė iš Le- syti iš Bostono atvykusios rašy
TOLIMAS KELIAS
Stanevičienė, K L B švietimo ko- prel. M. Krupavičius. Prisimin- monto ir L. Tomašauskas. K. tojos Elenos Juciūtės paskaitos ir
Mileris pareiškė, kad t a tema Arūno Grigalausko pranešimo iš
misijos pirmininkė, pasveikinda- j kime J. Jablonskio veiklą MinĮ vieną reikšmingą pobūvį,
labai aktuali ir visi turi daly šių dienų lietuvių gyvenimo.Mima susirinkusius mokytojus, ir | t a ujoje, Panevėžyje ir kt.
garsųjį
pasakėčių rašytoją Žavauti diskusijose.
Šeštadieninė nėjimą atidarė LB Worc. apyl. v- ,
„ . .
.
. .
pakviesdama invokacijai sukai- j Teoretinius tautinio bei visuo7
*.,..j /
!ną Fontane, rpakvietė pietų
v
mokykla ne tik turi išmokyti -bos
pirm. V. Zidziunas. Jis pa-,
. ....
'
_
v.
bėti kun. A. Saulaitį. Pirmi-! meninio ugdymo pagrindus dėv
j ,
, v , praturtėjęs prancūzas paryzielituanistinių dalykų, bet ir savo , . . .
ninku pakvietė B. Juodelį. J i s jo nepriklausomos Lietuvos pe- m o k i n i u s
dekojo uz gausų dalvvavimą baz-' *^
J*
*~ sukvietė
r Jdaug
tis. Šeimininkas
padaryti gerais lietu nyčios pamaldose ir priminė, kad
pareiškė, k a d tėvai ir mokykla dagoginė spauda bei kultūros į
mokytojais, | vienas rš stipriausių ginklų prieš kilnių svečių, tikėdamasis, kad
būsimais
turi didžiausią reikšmę lietuvy darbininkai, sėkmingai tęsusieji viais,
komunizmą —religija. Juk Die rašytojas visus palinksmins sa
bės išlaikymui, kuo rūpinasi ir j o darbą. Minėtinų mokytojų kultūrininkais ir bendruomenivas mūsų prieglauda ir stiprybė. vo juokingais pasakojimais. Ta
P L B Lietuvių susibūrimai, ku turėjome ir daugiau. Dr. A. Ma ninkais. Reikia išmokyti vado
vauti mokyklos vakarams, rašy Toliau sekė E. Juciūtės paskaita. čiau Fontane, netardamas nė
rie vyksta Pasaulio Lietuvių ceina savo veikale "Tautinis
ti susirinkimų protokolus. Jau Ji, palikusi šarvo pėdsakus Sibiro žodžio, uoliai ragavo įvairiausių
dienų metu, y r a labai reikš-j auklėjimas" duoda m u m s verlaukuose ir pergyvenusi visas Į patiekalų. Skaniai pavalgęs, atnimą įtraukti į darbą.
mingi.
įtingos medžiagos tuo klausimu.
tremtinės nedalias, turiningai ir į sistojo ir pranešė, kad jam jau
Į garbės prezidiumą buvo pa- j I š mokytojo, dėstančio t a u t i
R a s a Šoliūnaitė kalbėjo, -kaip vaizdžiai 'peržvelgė nuo pat pirmų- Į reikia eiti posėdžiauti į Akadekviesti vysk. V. Brizgys, vysk. į nį auklėjimą liečiančius daly paruošti išeivijos kultūrininkus, jų trėmimų dienų iki šių laikų lie- j Eliją.A. Deksnys, Lietuvos gen. k o n - i k u s , kaip Lietuvos istoriją, liet.' mokytojus ir bendruomeninin- tuvių pergyvenimus pilnas kan
Bet t a m s t a turi daug laiko,
sulas dr. J. ŽMuidzinas. R a š t u • literatūrą, visuomenės mokslus, i kus, kurie galėtų tęsti visuome- čių dienas. Ji išvardino nežmo
—
t a r ė nusiminęs turtuolis.
sveikino dr. Pacevičius, kun. A. reikalaujama, kad jis būtų pil-;ninį lietuvišką darbą. Senųjų niškas gyvenimo sąlygas. DaugeO, a š tą žinau. Todėl eisiu
Trakis, preL dr. J. Tadaraus- mitinė tautinė asmenybė, geras lietuvių ateivių veikimas buvo lis tremtinių neišlaiko. Jie mirš
tolimiausiu
keliu.
Mšk.
kas, P L B pirm. B. Nainys, St. patriotas ir tautos kultūros! kiek sulėtėjęs, nes beveik vi- ta dėl stokos tinkamų drabužių,
Barzdukas, L F pirm. dr. A. darbininkas ne tik žodžiais, bet \ sas jaunimas buvo pasidavęs šalčio ir maisto (neskaitant ilge
Razma, Vliko pirm. dr. J. Va ir gyvu pavyzdžiu. Išvada — aplinkos įtakai Po a n t r o pas. sio paliktos tėvų žemės). Toli- iiiiiimmiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii]
liūnas. „ Vysk. A. Deįasnys svei turime svetur turėti gerai su- į karo atvykusieji jautė pareigą j mesnėje savo kalboje ji nušvietė
ANDRIUS NORIMAS
kino savo fa- Europoje gyvenan organizuotą Lietuvių Bendruo- j išlaikyti savo kalbą ir kultūrą. į bolševikinio genocido tikslus ir
čių lietuvių vardu. Dr. A. Pa menę. Lituanistinė mokykla turi išsivystė gyva veikla, bet se-1 _ _
12-ka novelių. Iš jų trys buvo prf
būti lietuviškos tautinės dvasios j nesnioji karta traukiasi iš veik- j
cevičius sveikino KLB vardu.
!
Po sveikinimų raštu buvo j židinys. Mokytojas turi a k t y - los, vidurinioji karta irgi greitai I rodytas filmas iš mirusio kal- mijuotos. Gražiai išleista. 304 pusi.,
1977 m. Viršelis dail. Giedros Tre
turininga paskaita Stasio Barz- j viai dalyvauti Lietuvių Ben-; pails, reikia paruošti įpėdinių! bininko prof. dr. A. Salio gyve- čiokaitės. Kaina su persiuntimu
duko, kuris dėl ligos negalėjo j druomenės kultūriniame, visuo- — mokytojų. Svarbu pagalvo- • nimo s u įkalbėta j o paties juo- $6.30. Užsakymus siųsti:
atvykti.
Ją perskaitė dienos į meniniame ir socialiniame gyve- ti, kaip būtų galima sudominti j stele. Tai d a r ė didelį įspūdį
DRAUGAS, 4545 W. «rd Street,
pirm. Br. Juodelis.
Paskaitos į nime.
Vyresniems mokiniams jaunimą
lietuvišku
veikimu. Į žiūrovų t a r p e ,
Chicago, 111. 60628
t e m a : "Mokytojo vaidmuo Pa-1 reikia ir specialių tautinio bei 1 Pirmoji instancija y r a šeima.
A . K u _ - .».'iiiiiiiiiiiiiitiiiniiiiiitiiniiiiimiiiiiiiiiiiiii
šaulio Lietuvių Bendruomenė-į visuomeninio ugdymo pamokų. Turime duoti lietuviškam jauni
Po šios S. Barzduko turinin mui progos vystyti savo pamėg
je".
gos
paskaitos buvo diskusijos. tas sritis, didesnėse
lietuvių
Prisiminkime mokytojo P e t r o
Kriaučiūno vaidmenį caristinės j Diskusijose dalyvavo A. Rinkū- kolonijose, kaip literatūros, isMyiimai ir brangiai motinai ir močiutei
Rusijos priespaudos metu Mari-1 nas, A Masionis, T. Masionytė- torijos,
visuomenininkų būrejampolėje. Jį savo raštuose '.Gečienė, A. Rūgytė, O. Razutie-' liūs.
Be mokyklos, lietuvių organimini V. Mykolaitis - Putinas. nė, D. Grajauskaitė, Mikšienė,
Kukanauza,
K.
Ivinskis,
R.
Vazacijos
atlieka svarbų vaidmenį,
Prisiminkime Tomo Ferdinando
mirus, dukterį B I R U T Ę GYVIENĘ su šeima, sūnus VYTAU
liūnas
ir
kiti.
L.
Tomašauskas
pabrėžė
Žilinsko vaidmenį Veiverių mo
TĄ J U C I Ų SU šeima i r ALGĮ PENKAUSKA su šeima nuo
Po pietų pertraukos vyko gru Į svarbą išmokyti lietuvių
kalkytojų seminarijoje. Jis nepai
širdžiai užjaučiame i r k a r t u liūdime.
sydamas seminarijoje vyravu- pinė paskaita: "Išeivijos moky- [ bos su didesniu žodingumu. Be
T a d a s Tallat-Kelpša
i gero lietuvių kalbos žinojimo
Onutė. Albertas ir V y t a s Liškūnai
mūsų veikimas turės sunykti.
: Čia pagrindinį vaidmenį vaidi
na tėvai. Pirmutinė vaiko kai-,
ba turi būti lietuvių. Jis siūlė
Visą šį įvykį praturtino du daugiau propagandos Pedagogi(Atkelta iš 2 psL)
svečiai, lietuviai — mokslininkai, įjniam lituanistikos institutui ir
lis turi palaukti...
kurie gilino studijas Stanforde ir
Žmonės perka. Vieni pagiria, ' netikėtai prašvito pamatę stalą su'j jo neakivaizdiniam skyriui. Dau
kiti komplimentus nusineša su užrašu "Lithuanian Food" (irgi. giau dėmesio kreipti į Vasario
jo žmonai ONAI, dukterims BIRUTEI ir AUŠRE
balandėliais į šoną ir neišgirsti. namų gamybos). Tai prof. VIa-jĮ16 gimnaziją. Kuo daugiau ra
šyti
ir
spaudinti
lietuviškų
kny
LEI su ŠEIMOMIS reiškiame nuoširdžią užuojautą.
Bet tai Aldonai Vasaitytei-Sehgal das Domarkas ir prof. Kostas'
visai nesvarbti. Jos tikslas patei Sasnauskas. Fotografavo, buvo gų vaikams ir jaunimui, platinti
K.Jučas
sina priemones, kurios pačios už fotografuojami ir pavaišinti. Anot jas mokyklose bei siųsti į užjū
S, Juciene
save atsako. Sakyčiau, Kaliforni jų, tokio skanėsto jau kokį de rio lietuviškas kolonijas.
Diskusijose dalyvavo mokyto
jos saulėje ir šaltas kugelis su vė šimtį mėnesių bekeliaudami ne
jai
A. Rinktinas, A. Masionis
sia grietine šilto neragavusiam buvo ragavę.
Bdyardas
Meilus, J. Matulaitis,
gana natūralus. Svarbu Aldonai,
Negalėjau neparagauti ir aš. Į Mikšienė.
kad ir mes, lietuviai, šalia kitų
P r a n e š a m e giminėms ir paž^tami^ms, kad 1978 m.
Juozas Kukanauza iš VenePrisipažinsiu,
persivalgiau. Ne kas
tautybii}, Stanforde, turime savą
liepos
7 d H o t Springs, Arkansae mirė mūsų mylima
cuelos
pareiškė,
kad
svarbu
įti
dieną gali pasmaguriauti Stanfor
lietuvišką maistą.
motina
Aldona savo triūsu ir išradin do universitete valgydamas ku kinti tėvus savo vaikus siųsti į
lituanistines
mokyklas.
Venegelį
su
rūgščia
grietine,
papildy
gumu per maistą yra savaip prisi
dėjusi prie lietuvybės išlaikymo damas meniu dešra su rūgščiais cueloje didelį įspūdį padarė Jau
svetimųjų Vsavų'j'ų tarpe. Ji' pa- \ kopūstais ir užbaigti su burnoje nimo kongresas. Dėkojo J. Ka
kviesta vaišina mokyklų moki tirpstančiais lietuviškais balandė valiūnui už aplankymą ir vado
Laidojama antradieni, liepos 11-tą dieną.
nius pasakomis apie Jūratę ir liais, užsigeriant Aldonos sūnaus vėlių atsiuntimą.
Venecueloje pradeda lietuvy
įpiltu
kalifomišku
lemonadu.
Py
Kastyti, apie gintarą, apie vel
L i k o nuludę: s ū n ū s Lionginas, marti Elena, Napo
bė atgimti ir atgyja lietuviškos
nius, na, ir neužmiršta jaunų ragaičiams nebebuvo vietos. Teko
leonas, m a r t i Regina Sabaliūnai, anūkai Leonas Sabaliū
mokyklos. Taip pat ir lietuviš
žmonių lietuvišku maistu pape atidėti kitam kartui ir kitų tau
nas, Gražina Jasiukaittenė, Irena Žukauskienė, Gina Re
tybių pasmaguriavimus. Net Al kos vasaros stovyklos.
nėti.
...
inienė su šeimomis ir Lietuvoje marti Stasė ir anūkai
donos kaimynė iš Indijos nebe
Zigmas
Juras,
Anglijos
ats
R o m a s ir E d u a r d a s s u šeimomis, proanūkai ir kiti giminės.
Ana, tokčiu * būdu įsijungė į įstengė manęs suvilioti savo "ritovas,
pranešė,
kad
turi
būti
San Francisco Lietuvių Bend ce a i n y " .
lietuvių suvažiavimuose vis dis
ruomenę jau keletą lietuvių, ku
kutuojami lietuvybės išlaikymo
Ir
viskas
tik
trys
doleriai
ir
pen
rie nebūtų žinoję, kaip su lietu
viais susisiekti. Viena iš jų tuo kiasdešimt centų. Plius alkazel- klausimas.
J. Matulaitis parodė lietuviš
jau pat buvo išrinkta Bendruo ceris, kurio ten mugėje pirkti ne
kų
vaizdų ir kalbos mokymo
menės pirmininke. Nauja šluota radau.
V. R. Plukas įkalbėtų tekstų. Dar buvo pageriau šluoja?

Auto susidūrimo nelaimėje žuvus

A, f A.
STASEI GRIGAITIENEI,
sunkiai sužeistą vyrą KĘSTUTĮ GRIGAITĮ ir jų
VAIKUS giliai užjaučiame.
Olga ir Juozas Audėnai

Mokytoju Studijų savaitė Toronte

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 M O D E R N I Š K O S

KOPLYČIOS

4330-34 So. 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

M a ž e i k a & Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH VVESTERN AVE.

"SANTAKA"

A . f A.

Agnei Penkauskienei (Jucevičienei)

LIETUVIAI CAUFORNIJOJ

Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

PETKUS
TĖVAS IR SUNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2 5 3 3 West 71 St., C h i c a g o
1 4 1 0 So. 5 0 t h Av., C i c e r o
Tel. 4 7 6 - 2 3 4 5
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

A. t A. KAZIMIERUI BARAUSKUI
mirus,

JOANA

A. + A.
SABALIAUSKIENĖ

Perskaitę "Draugą", duokite jį kitiems.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ] ir SUNOS
2314 W. 23rd PLACE
2424 VV. 69th STREET
11020 Soutlmest Highvvay, Palo* Hills, III.

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUAMCA AVE.

Tel. YArds 7-1138-39

POVILAS J: RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

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

Tel. OLympic 2-1003

<

• •

DRAUGAS, pirmadienis, 1978 m, liepos mėn. 10 d.

|

x "Chicago Catholic" savait
raščio liepos 7 d. laidoje yra iš
spausdintas straipsnis apie Mar
ą u e t t e P a r k o lietuvius ir jų nuo
t a i k a s nacių atžvilgiu. Duoda
m o s ištrauko?, iš pasikalbėjimų
s u kun. V. Rimšeliu, inž. P. Na
ručiu, med. studentu J. Juozevičium ir kitais. Straipsnyje paro
doma tikroji lietuvių katalikų
pažiūra į nacizmą. T a m e pat
numeryje išspausdintas ir kun.
J. P r u n s k i o straipsnis a p i e per- !
sekiojimus ok. Lietuvoje, duo- Į
dant konkrečių f a k t ų iš "Kroni
kų".
X •'Drausnii" paremti banke- •

•

-

CH/CAGOJ IR APYLINKĖSE
N A U J A ŠV. KAZIMIERO
SESERŲ VADOVYBĖ

i Ji kilusi iš Šv. J u r g i o parapijos
Shenandoah, P a

Po pietų b u v o r e n k a m a t a r y 
ba ir g e n a r a l i n ė ekonomė — iž
do t v a r k y t o j a . Generalinės vy
resniosios
asistentė
išrinkta
ses. Marilyn Kuzmickas, pirmą
ja t a r ė j a — ses. Julie Shainauskas, a n t r ą j a — ses. Salėsią
Martinkus, trečiąja — ses. Almarita Kuzmickas ir ekonome
— ses. Celita Doweiko.
šiems
rinkimams v a d o v a v o vienuolių
reikalams s k i r t a s v i k a r a s k u n .
John Mulvihill. P o rinkimų bu
vo specialios p a d ė k o s Dievui p a Rinkimams vadovavo vysk. j maldos. O liepos 4 — A m e r i k o s
Nevin Rayes, kuris prieš rinki- \ Nepriklausomybės
diena b u v o
m u s visoms delegatėms laikė atšvęsta p a d ė k o s Dievui i r p a t dvasioje,
koncelebracines šv. Mišias su rijotinio susitelkimo
dėkojant
t
a
i
p
p
a
t
buvusioms
juo koncelebruojant
vienuolių
naujajai
reikalams skirtam vikarui kun. vadovėms ir linkint
J. Mulvihill ir vienuolyno kape vienuolijos vadovybei Dievo p a 
šv. Kazimiero seserų vienuolijos naujoji vyriausia vadovybė. Iš kairės (sėdi): ses. M. Almarita Kuzmickas lionui kun. St. Gaučiui. Po šv. laimos vesti vienuoliją geriau— trečioji tarėja, generalinė vyresnioji ses. M. Joanela Fayert, ses. Julie Shainauskas — pirmoji tarėja ir ses. Mišių delegatės pirmiausia išrin-' šiais keliais. Iškėlus vėliavą vie
M. Salėsią Martinkus — antroji tarėja; (stovi) — ses. M. Celita Doweiko — gen. ekenomė ir ses. Marilyn ko generalinę vyresniąją. Buvo • nuolyno sode, buvo visoms seKuzmickus — generalinės vyresniosios asistentė.
išrinkta
ses. Joanlla Fayert, selėms savųjų" t a r p e gegužinė,
buvusi ankstyvesnės gen. vyrės- kurioje buvo pasidalinta įspūniosios ses. Lorenzos asistentė, džiais i r pasivaišinama.
Vienuolija y r a institucija, ku
ri renka vadovybę vesti bend
riems vienuoliškiems darbams ir
rūpintis veikla,
kuriai skirta
vienuolija, šv. Kazimiero seserų
vienuolija gyvuojanti j a u daui giau kaip 70 metų, yra turėjusi
i daug vyresniųjų ir tiems vyres
niesiems rinkti susirinkimų - ka| pitulų. šiemet taip p a t turėjo
I kapitulą, kurioje liepos 3 d. bu
vo išrinkta generalinė
vyres
nioji ir jos taryba.

X Kun. Richardas B- Saudis,
Niles College rektorius, Chica
gos arkivyskupo kard. J . Cody
paskirtas vienu iš dvylikos ar
kivyskupijos patarėjų, k u r i e su
daro lyg ir arkivyskupo kapitu
lą.
X Sol. Dalia Kučėnienė liepos
7 d, išskrido į San Francisco, o
iš l e n T k a i ^ j a i T b u v o " " skeTbta **• k u r J ^ n g i a speciali lietuvių
anksčiau, v v k s \ Taivaną. k u r ^ s p a u d o s draugijos komisi- ;
duos koncertų j vairiose vietose. j a bilietų platinimas eina sėk
J i y r a pakviesta pagal kultūri- mingai. Susidomėjimas tiek ban
nnio pasikeitimo programą Tai- ketu, tiek menine programa yra
vano valdžios. San Francisco nemažas. Banketas su menine
bus
t a i p p a t duos koncertą. D a r ža p r o g r a m a ir laimėjimais
rugsėjo
16
d.
Jaunimo
centre.
d a vėliau aplankyti ir L o s An
X Mykolas P u š k a r s k i s , Chi-į
geles.
cago.
UI., buvo užsukęs į "Drau
X P o e t a s Vincas Kazokas.
Australijos lietuvių laikraščio gą". Giliai jvertindamas dienraš
gerinti
"Mūsų pastogės"
redaktorius. čio leidėjų pastangas
laikraštį, atnaujino prenumep o Lietuvių dienų Toronte su
_ , , .
lT
0 1 7 dole ni
Australijos lietuvių grupe žada » *
P™**
, > auka;
atvykti į Chicagą, k u r t u r i labai * » palengvindamas nelengvą lei
Generaline s e k r e t o r e
naujo
d a u g draugų ir jo poezijos mė- **"> n a s t a - J l s d e l b i a m a s Garsios vadovės ses. Joanellos s u
gėjų. Grįžtant namo. Los Ange- * * prenumeratorium. L z parat a r y b a buvo i š r i n k t a iki šiol t a s
les lietuviai d a r mano j a m su-. m s * e s a m e d e k m ^ kas
supažindina
Vilniaus
krašninkė,
Vasario
16-sios
—
trapareigas sėkmingai
ėjusi ses.
J. A. VALSTYBĖSE
x
rengti susitikimą ir jo poezijos
* » * * K< iertas. Brookfield.
to Lietuvių sąjungą ir laisvini- giškojo birželio sukakčių progoM. Agnesine Deringytė, kilusi
UI., maloniai pasveikino savo
— "Ashbury P a r k Press" mo veiksnius.
rečitalį.
mis laiškais kontaktavo JAV
iš Chicagos.
dienraščio
darbuotojus,
pratęs
plačiai
aprašė dr. J. Stuko va
X Lietuvio fronto bičiulių
— Kultūros židinyje, Brook- prezidentą, valstybės
sekretoLinkėtina visai Šv. Kazimiero
PENSININKŲ GEGUŽINĖ
stovykla — studijų dienos šiais d a m a s prenumeratą ir įteikda dovaujamos "Lietuvos atsimini lyne, N. Y., birželio 24 dieną rių ir savo valstijos senatorius
seserų
vienuolijos naujajai v a d o 
m
a
s
10
dolerių
auką.
Labai
ačiū.
mų" programos gegužinę Lake- buvo suruoštas dr. V. Juodei- bei kongresmanus. A. Lipčienė
metais ruošiamos rugpiūčio 5 —
Daugiau
kaip
30,000
pensivybei
Aukščiausiojo palaimos
X E m a Umbrnzienė, o ne Um wood estų klube. Šiltai atsilie12 dienomis. Dainavoje.
kos
knygos
"Didžioji
iliuzija"
beveik
į
visus
laiškus
sulaukia
"laukiami
gegužinėje,
ku
m
n
k
tęsti u ž s i b r ė ž t u s d a r b u s ir Die
bražiūnienė. kaip buvo "Drau
"Vilijos'
X Lituanistiniu studijų semi
atsakymo, o retkar- ' rf a ( ^ i c a g o s meras" liepos" 19 d vui ir ž m o n ė m s .
— a.
ge" VT. 17. 6 pusi. paskelbta, pė apie "Vilijos" dainininkių < s u t i k i m a s . R u o š ė New Yorko teigiamo
n a r a s ruošiamas P L J S - g o s Ry
Kvartetą, šoke jų grupę "Lieps- f l o n t o b i č i u l i a i vadovavo An- čiais laiško gavėjas net ir tele- ruošia Lincoln Parke nuo 10 v.
žiauriojo Birželio savaitės mi
šių centro, įvyks rugpiūčio 6—
na". Ta proga laikraštis įdėjo tanas
padėkoja,
Š V E N T O S ŠEIMOS V I L O S
S a b a i į s ? m o d e r a v o Juozas fonu jai
nėjime pravedė giedojimus.
ryto iki 3 vai. p. p. Per raštines
20 dienomis Lyola oof t h e La
ilgesnį pranešimą apie New Jer- P a ž e m ė n a s . o apie knygą kalSUKAKTIS
! bus paskleista 30,000 bilietų
į sey lietuvius, apie lietuvius vi- ^jo dr. Bronius Nemickas. Po
kęs patalpose,
netoli A k r o n o .
š v e n t o s š e i m o s Villa liepos
KANADOJE
nemokamai. Pernai tokioj ges=ose JAV-se ir apie pačią Lie- t o b u v o v a i š ė s
Ohio valstijoje. Lektoriais pa
4
dieną labai iškilmingai švenLIETUVIS
ŠOKĖJAS
— Daugiakultūrinių reikalo j gužinėj dalyvavo 20,000 pensituvą. pažymėdamas ir okupaci_ New
neoliruanai
kviesti: St. Barzdukas. kun. J .
Yorko
m
AUSTRALIJOJ
ministeris N. Cafik, kalbėdamas " k ų . Juos nemokamai vaiši- j tė 31 m e t ų
sukaktį. K u n . S.
jos sunkumus. Išspausdino ir b u v o ^ ^ ^
Vaišnys. dr. R. Šilbajoris, dr. D.
sueigai
kurią
nant
ukrainiečių profesionalų ir verspanaudota 25,000 dešrelių, j Adominas a t n a š a v o šv. Mišias
Fainhauzas ir kt. Visais reika
Iškilus baleto šokėjas Juozas "Liepsnos" šokėjų nuotrauką.
a t į d a r ė J o n a s Lenktaitis, o pralininkų
vakarienėje
Toronte,
60.000
porcijų ledų, 12,000 puo-į už a. a. kun. Aniceto L i n k a u s ,
— Mokslo ir kūrybos simno- v e d ė P o v i l a s Ališauskas. Suei
lais kreiptis į Ryšių centrą. Janušaitis su pasisekimu šokanduk
Z
pranešė
džiugią
žinią:
ukrainis-,
U
limonado
ir kavos, 800 j Vilos įkūrėjo sielą, už g y v u s i r
2422 W. Marąuette Rd., Chica- tis Australijos balete, šių metų riumo direktoriate JAV Lietu
goję dalyvavo ir ž o d į _ t a r t i š . - ^
T o r o n t o ; m a i t i n i ų , 80,000 įvairių vaisių,
vi
mirusius g e r a d a r i u s , fundato
go. UI. 60629.
I baleto sezone Sydney Operos " Bendruomenei atstovauja Vakarų Vokietijos atvykęs Ste./
kun
rius, r ė m ė j u s ir darbininkus.
X Lietuviai fotografai
šią rūmuose sužvilgėjo išskirtinėse
- dr- Viktoras Rimšelis ir pas Vykintas.
Buvo pagerbti universitete Kanados vynausy- !
PADĖS PENSININKAMS
dr Tomas
Prisiminė
Šv. Kazimiero sese
vasarą įtemptai dirba, fotogra- s o l o ' rolėse. Talentingo šokėjo
Remeikis. Jie pakei- 1 ™ ^ ^ a p t a r t i einamieji rei bė paskyrė 300,000 dol., nes j Chicagos policijos mokyklos
les,
k
u
r
i
o
s
d a r b u o j a s i Šv. Šei
fuodami įvairius asmenis ir ob- individualus stilius išrvškėja čia HI-jo Mokslo ir kūrybos kalai. priimtos rezoliucijos.
tam tikslui ukrainiečiai taipgi ; kadetai išeis specialų kursą, mos Viloje j a u 31 m e t u s .
j e k t u s jų ruošiamai
parodai dramatiškose ir lyriškose rolė- simpoziumo direktoriate sėkmini kaip geriau padėti seniems ir
— Buffalo Lietuvių
klubas, sutelkė tokią p a t sumą.
Pietų m e t u visi
gyventojai
ai
JAV
L B
VTI-ji lietuvių fotografų darbų
atstovavusius
— Yorko universitete šį pa invalidams.
se Puikiai apvaldyta technika, £
buvo
vaišinami
v
a
l
gomajame
veikiąs
ir
kaip
LB
apylinkė,
paroda ruošiama lapkričio 3 — gražiai išjausta i r interpretuota Mariją Remienę ir Modestą Ja
vasarį
psichologijos
daktaro
LAUKO
PIEŠINIAI
tragiškojo
birželio
sukakčių
k a m b a r y , prie puikiai p a p u o š t ų
12 dienomis Čiurlionio galeri rolė. muzikalumas išskiria Juo- • • • I
laipsnį &gavo Evelyn Razalia
Chicagoje
a
n
t
įvairių
namų
|
stalų s u
įvairiais valgiais i r
—
Liet.
Jaunimo
sąjungos
proga
"Lietuvos
Katalikų
_
B
a
ž
'
£
_
y
joje. Jaunimo centre.
Ruošos zą iš būrio šokėjų.
Vi
ė
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W ssiieenmi
iš iešta
e
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Visi
Šventos Šeimos
demonstracijos prieš nacius Chi- nyčios
,a. " :
' £ r { ^ * ^
^
P
^
^
P '
d a r b a m s vadovauja R o m a s B a r S ^ T
Australijos baletas y r a tarp cagoje birželio 23 d. rado at- vietos * - * - » * - « - ! « —
pSTU
Y
veikslų
Miestas
0
tt
81
katalikų vyskupą, ^d i -1' "
? , ^ • • it
t^
&**
P - vilos g y v e n t o j a i džiaugėsi, k a d
tuška.
a ng ų
r
šešių geriausiųjų pasaulyje kla
džiuosius
Buffalo
dienraščius
ir
'
.
,
'
,
*
"
^
.
"
f
vadovą
po
tuos
paveikslus.
Leigarsi didžiojoje Amerikos spau
„ „ _ _ . , V1VI„
.„,.,..„„,,
,
. _ _^
.į yra t o k i a vila, kuri priglaudžia
X Viktoras Pimšnskis. " D r a u
siško šokio grupių. Ši jauna
yS
a v a d imnt ta as s , <"Guide
Guide
to
Aušra
Gylyte
Karkiene.
_
^
'
doje.' "Los Angeles Times" se- televizijos žinių tarnybas, su- D a u e i a u s i a ^otela^laiosnmT
Pc a v a d
! sulaukusius
senatvės ir
juos
go" knygyno vedėjas, išėjo ato
grupė pagauna
žiūrovą savo
C h i <
M
M
& M
C
stogų ir k a r t u su žmona Elze
kančią dieną straipsnyje Chi- laukdamas
puikių
rezultatų. ^ " ^ ^ ^ į ^ ^
^'
^ -.
Į * - * ^ * * " * ****
spontaniškumu, artistiniu polė
cago on Edge for Nazi Protest" Buffalo vyskupas Edward D. >vo veršio oei prekybos mokslų m a g c e n t r i n ė j miesto bibliote
ir sūnum Jonu išvyko į Kanadą,
kiu, technikos virtuoziškumu.
porą paragrafų paskyrė šių de- H e a d prašymą patenkino pa- studentai - apie 300, daugiau- k o j n e m o k a m a i .
k u r žada vėsesniam klimate p r a
Dramatiškos temos sprendimas,
i Advokatas JONAS GIBAITIS
monstracijų aprašymui. Strai- skirdamas maldas už Lietuvą sia žydų tautybės. Lietuvio jų
leisti bent porą savaičių.
subtilūs tonai lyriškame šoky
tarpe
—
nė
vieno.
FILMAI
A
P
I
E
POLIUS
|
psnio autoriai L a r r y Green ir visose vyskupijos bažnyčiose.
x St. Bučinys iš D a y t o n o ,
6247 So Kedsie Avenae
je, komiški niuansai susiranda
Gamtos
istorijos
muziejus
Charles T. Powers. paminėję. Dienraštis
"Courier E x p r e s s "
Ohio. nusipirko " D r a u g e "
di
Chicagoje liepos 15 d. 2 vai. p.
TeL — 776-3599
0KUP. LIETUVOJE
Ikad demonstracijas organizavo birželio 4 d. laidoje išspausdidesnį kiekį lietuviškų k n y g ų i r
p. rodys filmą apie šiaurės ir
no
Amerikos Lietuvių Jaunimo są" 8 4 straipsnį, kuriame su— Lauko darbų, ypač šieną- p i e t ų poijug.
parėmė mūsų
knygos leidimo
Chicago, Iffinofe 60629
junga ir pacitavę demonstraci- pažindino su birželio sukakti- pjūtės ir rugiapiūtės metu. Lie
darbą. Dėkojame.
Darbo vai. n u o 9 iki 7 vai. vak.
INVALIDŲ FUTBOLAS
*
ju metu naudojamus šūkius, ap- m i s - tebevykstančiais persekioji- tuvoje žūsta 4 20.000 kiškiu
...
.
mais
Šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d.
X A n t a n a s V m s k a s . Toron
rašymą užbaigia tokia pastaba:
. t r u m p a Lietuvos istorija kų. 3 4.000 stirniukų, kuriuos _ Protiškai atsilikusieji atletai
B
08
lš
to. Ont.. p r a t ę s d a m a s prenu
Ch^f '
pnemiescių uDUVO ir lietuviškoje veikloje besidar- pakerta dalgiai a r įvairios maDau arelis demonstrantų
meratą, aukojo 7 dolerius. Dė
iš lVuviu tirštai apgyvento l o j a n č i a i s klubo pirm. dr. Al-, šinos. Be to, sunaikinama dau- net tolimesnių vietų Jiepos 28 • • m i l l l l l l l l l l i m i H l f t l H l l l f t l H M I H I l H t l t .
kojame.
Mnrciuette P a r k o "
girdu Gamžiuku, sekretoriumi gybė kuraptų, laukinių ančių ir d. turės spardomo futbolo var
Pulki d>van* — bet kuria
X Vanda Milavickienė, HiAlgimantas Gnreckas, JAV ^ o m u Masiulioniu ir dr. J. Sia- i kitų žemėje perinčių paukščių. žybas Grant Parke, Chicagoje.
proga!
vėnu
ckory Hills. U., p r a t ę s d a m a pre
T.B krašto valdybos atstovas
Straipsnis paįvairintas ypatingai jų jauniklių.
MOZARTO REQUIEM
numeratą aukojo 5 dolerius.
Popular Lithuanian
Washingtone, dalyvavo birželio d i d e l e Masiulioniu tautinių dirPaskutinis
komp.
Mozarto
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VAIKŲ IŠLAIKYMAS
Chicago, Illinois 60628
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sakymu* siųsti:
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rhkmgo. 111. 60*29
A V. j Viduryje — dirigentė Dana Levickienė
Nuotr. Ant. Gulbinsko alimentų.
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