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SOVIETAI STEBI
AMERIKOS RINKIMUS

— Jungtinių Tautų Saugumo
taryba 14-0 balsais pasmerkė
Izraelio elgesį su arabų miestų
Kremliui nepriimtini Carterio "zigzagai"
merais ir pareikalavo, kad nu
Maskva. — Amerikos rinki matytų išrinktu Kennedį negu
kentėjusiems būtų atlyginta.
mų
sistema kartais neaiški pa Carterį, tačiau sovietų vadai su
JAV nuo balsavimo susilaikė.
tiems
amerikiečiams, tuo labiau prantą, kad jis šiais metais netu
— JAV susitarė su Omanu
dėl karinių sandėlių, aviacijos ji nesuprantama užsieniečiams. ri šansų laimėti.
Vilniaus "Tiesa" gegužės 21 d.
ir laivyno įrengimų Omano te Sovietu Sąjungos spauda seka
rinkimus,
savaip
aiškina
įvykius,
rašo,
kad daug kas Amerikoje vis
ritorijoje.
Derybos dėl bazių
svarsto
kandidatus
ir
spėlioja,
ku
kritiškiau
vertina ilgas, triukš
baigiamos ir su Kenija, tik su
ris
JŲ
būtu
tinkamesnis
įtempi
mingas,
brangiai
kainuojančias
Somalija sunku susitarti, nes ji
mų
mažinimui,
kuris
būtų
nuo
rinkimines
kampanijas.
Abi par
per daug reikalauja už savo
uostą.
! laidesnis Kremliui. Iš sovietų ko tijos —respublikonai ir demo
mentarų
aišku, kad Carteris kratai neturį ilgalaikiu programų,
— Izraelyje bombos sužeistas J Maskvai visai nepriimtinas. "Li- savo idėjinių platformų. Spar
Buvęs prezidentas Gerald Ford tariasi su respublikonų kandidatu \ prezidento
Nablus mieato burmistras iš teraturnaja Gazieta"
neseniai čiai auga skaičius tokių amerikie
vietą Ronaldu Reaganu, kuris pareiškė, kad jam labai naudingi Fordo pata
vežtas gydyti į Jordaną. Jis ne kaltino Carterį, kad jis tyčia su čių, kurie nebesutinka nei su
rimai. Fordas žadėjo daryti viską, kad Reaganas laimėtų rinkimus.
pasitiki žydais daktarais.
gadino Amerikos santykius su vienos, nei su kitos partijos pa
— Atstovų rūmai sumažino Sovietų Sąjunga. Gegužės 31 d.siūlymais. Didėja nusivylimas ir
lėšas, skirtas užsienio valsty Maskvos televizijos komentato rinkimais. Nuo 1960 metų apie
bių paramai. Po ilgų ginčų ats rius Leonidas Zimijatinas kalti 15 milijonų amerikeečių nebeatei
tovai patvirtino Nikaragvai no Carterį "pavojingais užsienio na į rinkimus, 1972 metų rinki
skirtą paramą — 53.7 miL dol. politikos zigzagais", niekas nega muose nebalsavo 37 procentai
Kai kurie priekaištavo, kad lįs įspėti, ką Carteris nutars dary rinkėjų, 1976 metais jau beveik
Amerika remia komunistinę vy ti ateinančią dieną.
41 procentas. Dabartinio šauki
riausybę.
Paskutiniu metu sovietų spau mo kongresą rinko tik 36 proc.
Nepavyko užbaigti demokratų skilimo
— Los Angeles piktadariai da mažai mini Reaganą, kuris Iš 150 milijonų rinkėjų rinki
Washmgtonas. — Atmesda- į mokratų konvencijoje, nežiūrint n u š 0 v ė moterį Slaptosios taray- gegužės 10 dieną Pravdos ko muose dalyvavo tik 57 milijonai.
mas prezidento Carterio ragini- į senatoriaus Kennedžio priešiš-1 ^os agentę. Už piktadarių su respondento buvo pavadintas "bu
muš užbaigti demokratų parti- į kūmo, jo šalininkai bus teisingai Į gavimą tarnyba paskyrė premi- vusiu filmų aktorium, kuris vis
Kompiuterio klaida
jos skaldymą, senatorius Ken-1 traktuojami, bus priimti į įvai J ą _ 25,000 dol
dar neatsisakė svajonės suvaidin
nedy pareiškė, k a d jis toliau į rias komisijas ir komitetus,
paskelbė aliarmą
Kinijos vyriausybė atiden ti JAV prezidento vaidmenį".
sieks partijos nominacijos. Se- į Konvencijos organizavimas pa- gė, kad dar šiemet bus teisia Maskvos radiias kovo 9 d. vadino Wasrungtonas. — Ketvirta
natorius atsisakė pažadėti, kad;vestas viceprezidento Mondale mi "keturių gaujos" nariai, ku Reaganą "aršiu reakciįonierium, dienį Amerikos gynybos koman
jis, pralaimėjęs konvencijoje, :, štabo viršininkui Richard Moe ir rių tarpe yra ir Mao Tse Tun- už kurio nugaros stovi karinis da gavo klaidingą žinią, kad iš
parems prezidento Carterio ir į senatoriaus Kennedžio politi- go našlė.
pramoninis kompleksas". Priva Sov. Sąjungos atlekia branduo
viceprezidento Mondale kandida- i niam direktoriui Paul Kirk.
— Sovietų Sąjunga pakėiė į čiai besikalbėdami sovietų parei linės raketos. N O R A D (North
turą. Prezidentas Carteris kai- j Daugelis demokratų partijos erdves dar du kosmonoutus, ku gūnai pareiškia amerikiečiams American Air Defence Combejosi su senatorium 66 minu-i veikėjų nusivylę, kad Carteris rie bandys susirišti su erdvėje korespondentams, kad Reaganas mand) paskelbė aliarmą, į orą
tes, tačiau po pasimatymo atsi- į ir Kennedy nesusitarė veikti skriejančia "Saliut" erdvės la-' gali būti ir neblogas prezidentas.
pakilo strateginiai bombone
sakė kartu su Kennedžiu nusi- j bendrai prieš respublikonus,
Jis respublikonas, o sovietai, pap šiai, kiti buvo paruošti skridi
boratorija.
fotografuoti.
i Manoma, kad šitoks Kennedžio
— Tailandijoje susidūrė du rastai, su respublikonais neblogai mui Po 3 minučių paaiškėjo,
!
Vyskupų sinodas
, menės nariai — Kristaus sekė
užsispyrimas
gali
jam
pakenkti
Senatoriaus štabo žiniomis,
keleivių pilni autobusai, žuvo sugyveną ką parodė ir Nixono kad viename kompiuteryje įvy
jai — pirmą kartą buvo pava
Popiežiaus Jono Pauliaus II-jo
demokratų konvencijoje.
prezidentūra. Reagano retorika ko ''techninė problema", aliar
jis
triskart
reikalavo,
kad
Car
26, sužeisti 63 asmenys.
dinti garbingu krikščionių var
nutarimu, pasaulio vyskupų Si
teris
dalyvautų
su
juo
debatuo
— Libane kaž kas peršovė prieš sovietus pasikeisianti, kai mas tuoj buvo atšauktas. Kitos
du. Pažymėjęs, jog tiek katali
nodo būsimoji generalinė asam
se.
Carteris
vienu
metu
paklau
Reuterio žinių agentūros ve jis pateks į Baltuosius Rūmus.
aviacijos įspėjimo sistemos ne
Maskvoje lankosi
kai, tiek sirai stačiatikiai gy
blėja prasidės Romoje penkta
sė,
'
A
r
t
u
paremsi
mane,
jei
dėją.
Didžiausią mįslę Maskvos ste patvirtino, kad atskrenda prie
vena tuo pačiu tikėjimu, Šven
dienį, rugsėjo 26 dieną, šios
Indijos
ministeris
aš
debatuose
dalyvaučiau?
Ken
— Senato ginkluotų jėgų ko bėtojams sudaro John Anderson. šo raketos.
tasis Tėvas pasidžiaugė dabar
generalinės asamblėjos darbai
Maskva. — Sovietų Sąjungo miteto sudaryta komisija, kuri Kovo 10 d. Tass agentūra kalbė Kaip žinoma, panašus kom
tiniais nuoširdžiais abejų Baž nedy vengė į šį klausimą atsa
teiksis aplink temą: "Krikščio
je lankosi Indijos užsienio rei aiškins, kodėl nepavyko įkaitų jo apie jį, kaip apie "žymų res piuterio gedimas įvyko pernai
nyčių santykiais, kurie yra pa kyti.
niškosios šeimos uždaviniai šiuo
Korespondentai
rašo,
kad
Car
kalų
ministeris Narasimha Rao. gelbėjimo žygis Irane, tvirtina, publikoną", kuris remia SALT II lapkričio 9 d. Po to kongreso
grįsti bendru troškimu siekti
laikiniame pasaulyje'.
teris
daugelyje
klausimų
nusi
Indijos žiniomis, jis ragina kad raportas der nebaigtas. susitarimą, kritikuoja Carterį dėl priežiūros General Accounting
tarpusavio vienybės.
leido
Kennedžiui,
nes
jam
labai
Kremliaus
vyriausybę atitraukti Spauda jau skelbė, kad komisija jo reakcijos į Afganistano įvy Office griežtai kritikavo klai
"Katbolikentag"
Sąjūdis už gyvybę
reikalingas jo pritarimas. Nu- karo jėgas iš Afganistano, nes kaltins vyriausią šio žygio va kius ir priešinasi politikai, kuri das darančią kompiuterių sis
Federatyvinės Vokietijos ka
Hagoje, Olandijoje, susirinkę tarta paskirti konvencijos pa Amerika toliau stiprins savo ka dą, armijos generolą James stiprina karines jėgas prie Persų temą, kuri kainavo daugiau bi
talikai ruošiasi 86-ajam visuo
grindiniu kalbėtoju kongresma
lijono dolerių, šitokie aparatų
jėgas Indijos vandenyse. Vaught.
jūros.
tiniam suvažiavimui — Katho- vienuolikos kraštų sąjūdžių už ną Morris TJdall iš Arizonos, ku-1 rines
^
*
~
agresyviau reaguoja
— Arkansas valstijoje nuo Įdomi Maskvos laikysena sena gedimai gali sukelti IH-čiąjį Pa
0) ^
gyvybę
vadovai
nutarė
dar
šių
likentag, kuris įvyks birželio
ris yra žinomas Kennedžio rė-'
vieškelio nulėkė keleivinis au- toriaus Kennedžio
atžvilgiu. saulinį karą, pareiškė GAOmėnesy Berlyne. Tai yra svar metų bėgyje įsteigti tarptauti mėjas. {Prezidento komitetas Pakistanas ir Kinija, Indijos
tobusas,
žuvo
19
žmonių.
nį
tribunolą
—
viešą
instituci
kaimynai. Sovietų užsienio rei
Pravda kovo 10 d. rašė, kad jis
Kovos Afganistane
biausias Vakarų Vokietijos ka
sutiko, kad į partijos platformos kalų ministeris Gromyko atsa
ją
—
negimusiai
gyvybei
ir
jos
turi
daug "pozityvių" pusių, ta
talikų suvažiavimas, kuriame
Pešavaras. — Afganistano
Tribunolas komitetą būtų paskirti penki kęs, kad reikia pripažinti "egzi
čiau per žemai laiko iškėlęs libe
Irano sąlygos
dalyvauja šimtai tūkstančių ti teisėm apsaugoti.
laivės
kovotojų žiniomis, sovie
Kennedžio
šalininkai.
Komitetas,
išvystys plataus masto akciją
stuojančią realybę. Visi užsie
ralizmo vėliavą. Užsienio stebė
kinčiųjų.
Teheranas.
—
Amerikiečiai
tai
išmetė
parašiutininkus Af
už gyvybės apsaugojimą įvai iš 15 narių, nustatys partijos nio spaudimai padėties nepakeis,
tojų manymu, Kremlius mieliau
delegatai
Irano
sukviestoje
tarp
ganistano rytinėje provincijoje,
Konferencijos
riuose kraštuose ir Europos Par programą.
jokioms deryboms nėra pa tautinėje "Amerikai pasmerkti"
Kunaro
upės slėnyje. Čia įvyko
_ Izraelio karo laivai apšau
Šiomis dienomis Melbourne, lamente Strasburge. Jo nariais į Prezidentas Carteris po susi grindo".
konferencijoje
atvežė
dvidešim
kieti
mūšiai,
kuriuose žuvo 64
dė Libane esančias palestiniečių
Australijoje, vyko Pasaulinė bus skiriami gydytojai, slau tikimo s u Kennedžiu pareiškė
čiai
įkaitų
laiškus
iš
giminių.
afganai
sukilėliai,
o rusų žuvo
Izraelio premjeras
stovyklas.
Misijų Konferencija, kurią su gytojai, teisininkai, kunigai ir reporteriams, kad jis tikisi lai
Iranas
paskelbė,
kad
preziden
žymiai daugiau. "Pravda" Mas
rengė krikščioniškųjų Bažnyčių vyrai bei seserys vienuolės, są mėti nominaciją ir rinkimus,
— Egipto kariuomenės šta-/
tas
Bani
Sadras
reikalauja
už
atidengė
paslaptį
kvoje rašo, kad atėjęs pavasaris
nors jo Kennedis ir neremtų.
ekumeninės tarybos Misijų ir jūdžių už gyvybę vadovai.
bo viršininkas gen. Abu Ghazaįkaitų
paleidimą:
sudaryti
ko
pagyvino "banditų" veiklą. Pa
Jeruzalė. — Izraelio premje
Visai kitoks buvo respubliko
Evangelizacijos komisija. Kon
la pasakė spaudai, kad Libija,
misiją,
kuri
ištirtų
Amerikos
Klauzūros
seserys
gyvėjo ir ginklų transportas,
nų Ronaldo Reagano ir Ge- ras Beginąs susilaukė didelės
ferencijai buvo parinkta tema
sovietų padedama, stiprina pa
kišimąsi
j
Irano
reikalus,
nu
siunčiamas iš užsienių.
Visame pasaulyje dabar yra raldo Fordo susitikimas. For kritikos, nes jis paskelbė diplo
"Teateinie Tavo karalystė".
sienyje karines jėgas, įrengia
traukti
Amerikos
paramą
ša
Korespondentai iš Maskvos
Konferencijos sušaukimas įvai 63 tūkstančiai klauzūros seserų das pareiškė dėsiąs visas pas matų pasaulyje, paprastai, nu cho šeimai, garantuoti, kad bunkerius, planuodama Egipto
praneša,
kad ten viename insti
rių krikščioniškųjų Bažnyčių vienuolių, kurio y r a susitelku tangas, kad Reaganas būtų iš tylimą žinią. Beginąs atidengė, Amerika užbaigs Irane pradė puolimą. Sovietai kursto Etio
tute paskaitą turėjo iš Afganis
Jis anksčiau manęs, kad jo vyriausybė keliskart
iaiciatyva
liudija sėkmingai sios 2.660-yje vienuolynų. Dau rinktas.
pijos vyriausybę nukreipti Ni
tus
projektus,
aprūpins
Iraną
tano
sugrįžęs generolas. Klau
slaptai
derėjosi
su
Jordano
ka
giausia
klauzūros
seserų
vienuo
kad Reaganas per griežtas, jo
plečiamą ekumeninį bendradar
lo upės vandenį, kad jo mažiau
atsarginėmis
mašinų,
kurios
simų
metu jo buvo paklausta:
biavimą misijų ir evangelizaci lių — apie 43 tūkstančiai — pažiūros perdaug konservaty raliumi Husseinu. Paskutinis buvo anksčiau parduotos, dali tektų Egiptui.
"Jei
būtų
išvežta mūsų kariuo
yra Europoje, Amerikoje jų vios, tačiau dabar pamatęs, kad tokių derybų dalyvis buvęs Mojos srityje.
mis,
garantuoti,
kad
Amerika
menė, kaip ilgai išsilaikytų BabLygiagrečiai Romoje prasi yra apie 15 tūkstančių, Afrikoje Reaganas kai kurias pažiūras she Dayanas. buvęs užsienio ateityje nesikiš į Irano reikalus.
rako Karmalo vyriausybė?"
reikalų
ministeris.
Manoma,
apie
du
tūkstančiai,
o
Azijoje
sušvelnino ir jis turįs visus duo
dėjo Popiežiškųjų Misijų Sąjū
Konferencija
baigta
rezoliuci
Generolas
trumpai atsakęs:
kad
šitoks
diplomatinės
paslap
džių atstovų pasaulinė asamblė ir Okeanijoje apie 1.300. Se menis tapti geru JAV preziden
ja,
kurioje
išreiškiamas
susiža
"Maždaug
pusantros
valandos".
j a Joje dalyvauja apie 80 de niausia klauzūros sesuo vienuo tu. Reaganą jis remsiąs visai ties atidengimas pakenks Jorda vėjimas heroiškais Irano žmo
Paklaustas apie no karaliui arabų tarpe. Begi
legatų iš įvairių Europos, Ame lė yra Ispanijoje, kuri neseniai nuoširdžiai.
atžymėjo
savo
amžiaus
šimto
praeities
nesutarimus,
Reaganas nąs išdavė paslaptį, atsiliepda nėmis ir pasmerkiama Ameri
rikos, Azijos, Afrikos ir Okeani
KALENDORIUS
metų ir vienuolinio gyvenimo pasakė, kad dabar jiedu geriau mas į opozicijos vado Sbimon kos intervencija per paskuti
jos kraštų.
74-verių metų sukaktį.
Rrrielio 7 d.: Robertas, Pauli
vienas kitą pažįsta, o dėl praei Perės tvirtinimą, kad jis, tapęs niuosius 27 metuB.
Antijokijos svečiai
na, Romantas, Milda.
ties nesutarimų kalta komuni premjeru, pradėtų derybas su
Kūdikiui teisės
Popiežius Jonas Paulius II-sis
kacijų stoka ir patarėjų nesuta arabais. Beginąs pasakė: "Mes abi valstybės yra sąjunginin
Birželio 8 d.: Kristaus Kūno
kės. Jis pareiškė viltį, kad Ame
Australų sąjūdis kovai už rimai.
Vatikane priėmė Antijokijos
jau pradėjome".
šventė. Medardas, Kaliopė, Žos
rika. Japonija ir Trečiojo pa
ir visų Rytų sirų stačiatikių žmogaus teisę į gyvybę pasiekė
Prezidento Carterio perrinki
tautas, Germinė.
saulio šalys padės Kinijai rung
Australijos mo komitetas pareiškė, kad dė
patriarchą Ignatius Yakub UI-jį, didelį laimėjimą:
Kinijos valdžia
Birželio 9 d.: Efremas, PeLag:tis su sovietų hegemonizmu
kurį lydėjo septyni sirų vysku federalinis Parlamentas patvir
ja, Gintas, Virilė.
tikisi paramos
Tengas švelniai pajuokė Ame
pai ir kunigų bei pasauliečių tino įstatymo pakeitimą apie tais paskelbė Jungtinių Tautų
Saulė teka 5:17, leidžiasi 8:22,
negimusio
kūdikio
teisę
j
gyvy
atstovai. Šventasis Tėvas svei
Pekinas. — Kiniios viceprem rikos vyriausybes, kad jos taip
Organizacija. Toje deklaracijo
ni
Nepart' s kandidatas į prezidento vie
ORAS
kindamas aukštuosius svečius bę, įstatymas, kuris liečia ben je įsakmiai pabrėžiama, jog jeras Deng pareiškė Amerikos vėlai suprato, kad pagrindinis tą kongreso narys John Anderson Ma
Apsiniaukę gali lyti su perkū
iškėlė Antijokijos Bažnyčios drąsias žmogaus teises, apima kūdikiui turi būti užtikrinta ati delegacijai, kad santykiai t a r p pavojus pasaulio Baugumui, tai noma, kad jis prezidento rinkimuose
kai,
pastovumui
kyla
4
Sovietų
nija,
temperatūra dieną 90 1.,
garbingas ilgų amžių tradicijas, ir vadinamąją kūdikio teisių tinkama
Amerikos
pagerėjo,
daugiau
pakenks
demokratų
kandida
juridinė globa tiek Kinijos ir
ungoe.
tui.
n«icu
—
-rspufaiikonunaktį
75 1.
primindamas, kad šios bendruo i'-k'.^r^rr.jĄ,. K ū n ą 196©-ftiR mp- m e š gimimą tiek užgimuj?
i nors dar ir negalima sakyti, kad

— Jokių rinkimų nei švento
(Tpmys)
riuje,
nei bažnyčioje nebus. Jei
Tą pačią dieną per apylinkę
gu
ką
nors panašaus bandysite
raštiškai j Uteną pas pavaduo
daryti,
būsite fizine jėga iš'
toją J. Labanauską 15 vai. buvo
iškviesti du komiteto nariai: mesti. O kada pamaldas pradėt
kasininkas Vincas Seibutis ir ir jas baigti, — mūsų reikalas
— Ar man rašyti skelbimą ir
narys Jonas Jocys. Juos pri
priklijuoti
prie durų? — klausė
ėmė tik vienas pavaduotojas ir
sekretorė.
Pareiškė, jog buvo iškvietęs
Daugailių kleboną, bet su juo — Jokių skelbimų, jokių rin
nesusikalbėjo. O reikalas esąs kimų. Komitetas yra, pirminin
toks: reikia išrinkti naują baž kas išrinktas, rajonui pranešta
nytinio komiteto pirmininką. ir viskas, — atsakė klebonas.
— Jūs negalite būti pirmininKada Jonas Jocys pastebėjo,
kad pirmininkas jau išrinktas ir ku, — čirškė sekretorė.
— Kodėl? — paklausė kuni
jis jiems geras, pavaduotojas
gas.
pašoko ir užriko: "Kiek klasių
— Aš nežinau, bet negalite.
esi baigęs?! Įstatymų nežinai!"
1979 m. birželio 3 d. ryte 8
Pavaduotojas įsakė, kad grįžę
vai.
prie šventoriaus vartų ir
atgal, jie tuojau nueitų į apy
bažnyčios
durų apylinkės pirmi
linkę ir susitartų dėl rinkimų
dienos ir pirmininko kandidatū ninkė prisegė skelbimus:
ros; dar pridėjo, kad reikia
Dėme si o
išrinkti tikintį žmogų, nes jei
Šių metų birželio 3 d. tuojau
išrinks kokį girtuoklį ar žmog po pamaldų Daugailių kultūros
žudį, tokio rajonas nepripažins. namuose įvyks visuotinis tikin
Vyrai grįžo į namus.
čiųjų susirinkimas, kuriame bus
1979 m. birželio 1 d. apylin aptariama Daugailių religinės
kės sekretorė Indraišienė pa bendruomenės Ūkinė ir finansi
skambino klebonui ir pranešė, I nė veikla. Kviečiame visus ti
jog apylinkės pirmininkė jai pa kinčiuosius dalyvauti susirin
vedė pranešti, kad sekmadienį kime.
įvyks bažnyčioje arba švento
Utenos rajono Liaudies
riuje rinkimai Gali ir klebonas
deputatų
tarybos vykdomasis
dalyvauti.
komitetas
— Kada baigsis pamaldos?
— pasiteiravo ji.
(Bus daugiau)

Kennedy atmetė
taikos pasiūlymus

KATALIKAI PASAULY

*
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veiklos pastangas. Federacijos vai
dyba didžiai vertina visų gerada
Birželio 1 dienos popietę Atei jų minčių, kurias taryba ir val rių paramą, o Ateitininkų šalpos
i
tininkų fondo nariai ir .svečiai dyba pasvarstys ir duos atitin fondo valdybai linki sėkmės lė
—
P—
• Administracija dirba kas- į • Redakcija straipsnius taiso sarinkosi gražiuose Ateitininkų na kamą eigą.
šas telkiant ir jas paskirstant pa
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j vo nuožiūra. Nesunaudotų straipšanuose susirinkimui ir pabendra
Dėkojame A. Prapuolenytei, ramos reikalingiems.
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
• nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
vimui.
sumaniai ruošusiai ir pravedusiai
! anksto susitarus Redakcija už
Po Federacijos vado praneši
Papietavę susirinkome į vir šią popietę, F. Mackevičienei, vi mo, svarstyti A Š. F. ireikalai.
• Redakcija dirba kasdien j s k e į b i m ų ^nį
Skeinea tsako.
8:30
—
4:00
> šeštadieniais j b i
kainos prisiunčiamos gavus
šutinę salę oficialiai popietės dar sada puošiančiai ateitininkų na Pirmuoju fondo uždaviniu yra
8:30 - 12:00.
j praš4ymą
botvarkei ir pasidalinti mintimis. mus savo išaugintomis gražiau telkti lėšas mokslus einančiam
Susirinkimą pradėjo tarybos pir siomis gėlėmis, A. Rimkienei, nie at-kų jaunimui remti. Fondo val
mininkė Aldona Prapudlenytė, kada neatsisakančiai padėti.Ačiū dyba laiko savo pirmine parei
pasveikindama visus susirinku J.PoHkaičiui.nenuflstančiam dar ga parūpinti lėšų stipendijoms, mu, bet su lietuviškomis daino I I H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I i n t I U I I I I I I H I
sius ir pakviesdama dr. K. Am bininkui (stebina mus kaip jis vi paskoloms bei ypatingais atvejais mis, kurias vyresniosios mote
brozaitį susirinkimui pirminin sur ir suspėja), A. Grincevicie- paskirų jaunuolių sušelpimui, rys išmokė dainuoti jaunesnias
kauti, o I. Kazlauskienę — sekre nei, R. Olšauskaitei, M. Tamu- kad nė vienas atakas nenutrauk ponias ir paneles prieš jų atvyki Seniausia Lietuvių Radlo program*
lionienei ir visiems kitiems, kurie tų studijų arba būtų priverstas mą. Aldona Zailskaitė net paruo Naujoj Anglijoj iš Stoties WLYN,
toriauti.
šė dainų knygelę šia proga. Su 1360 banga, veikia sekmadieniais nuo
Namų pirkėjų vardu kalbėjo prisidėjo prie šios malonios po atsižadėti siekti aukštesnio moks tikome juos su nitu vainiku, DU iki 1:30 vai. po pietų — perduo
pietės suruošimo.
dr. K. Ambrazaitis, dėkodamas
lo laipsnio vien dėl lėšų stokos. kurį mergaitės nupynė ju laukda dama vėliausių, pasaulinių žinių san
ir komentarai, muzika, dainos
šių namų iniciatorei, organizato
Antruoju fondo uždaviniu yra ide mos. Buvo ir "sostas" apipuoštas trauką
Ir Magdutes pasaka. Sią programą
rei ir nenuilstamai darbininkei
ologinę bei kūrybinę moksleivių gegužės alyvų žiedais, nuskintais veda Steponas ir Valentina Minkai
Elenai Razmienei. Prof. J. Dovy
ir studentų at-kų veiklą stiprin
Biznio reikalais kreiptis į Baltic Flo(Nukelta į 4 pusL)
rists — gilių bei dovanų krautuvę,
daičio žodžiais tariant, jis ragi
ti ir visų at-kų savišalpą parem
502 E. Broadway, So. Boston, Mass.
Advokatų Draugija
no atidaryti langus ir duris kiek
ti. Šią visuomeninę at-kų veik
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat
vienam lietuviui, kad šie namai
los sritį A. Š. F. tegali efektingiau VALDEMARAS BYLAITIS
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
plaktų ideologine širdimi. Linkė
paremti tik tuo atveju, kai lieka
IR
site didelj pasirinkimą, lietuviškų knyjo, kad namai būtų vieta jauni
lėšų nuo pirminės pareigos —
VINCAS BKIZGYS
mui, vidurinei kartai ir senimui,
stipendijų bei .paskolų prašan
TtMų daktarai
IIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUU1UIIUIIIIIIIIIIIII1
ir valdybos veiklos apžvalgą. Dė
čiųjų patenkinimo. Tad vykdy 2468 W . M t h Street, Cfaicago, DX
A. Prapuolenytė apžvelgė ta
damas šalpos uždavinius A S. F.
Visi tei. 778-8000
Biznieriams apsimoka skelbti*
VaUndoe
parai susitarimą
rybos veiklą. Dėkojo Abronuolat kreipiasi į fondo narius ir
dienraštyje "Drauge".
maičiams už jų visą darbą ir
visus rėmėjus, kurių nario mokes
paaukotą laiką namus prižiū
čiais ir aukomis pastoviai papil
rint, ir jais besirūpinant. Dėkojo
domas fondo iždas. Tik visų ge
Tel. ofiso ir buto: O L y m p i c 2 - 4 1 5 9
DR. K. G. BALUKAS
Alenskams, kurie dabar namus
radarių pastangomis ir aukomis
DR. P. KISIELIUS
Akušerija ir moterų ligos
prižiūri. Dėkojo Česlovui Grinfondas kiek įmanoma atlieka taip
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Ginekologinė Chirurgija
cevičiui ir visiems kitiems, prisi
reikalingą ateitininkų savišalpos
1443
So.
50th
Ave., Cicero
Pulaski Road (Crawford
dėjusiems prie namų tvarkymo. Pr. Dielminkajčio kuopos vėliava ir uždavinį.
S. R. M6 4e d4 i9c aSo.
Kasdien
1-J
vai.
ir
6-8
vai. vak, išskyrus
l Building). Tel. L U 5 - 6 4 4 6
treč. Sešt 12 Iki 4 vai popiet
Tarybos pirmininkė perskaitė vėliavininkai* metines šventės metu.
Jei
neatsiliepia,
skambinti
374-8004
MERGVAKARIS
tarybos ir vaidybos sąstatą, išvar IS kaires: A. Sabaitė, A. Plienas ir R.
Priima ligonius pagal susitarimą
Tel. REliance 5-1811
Laukiame visi Loretos Radvi
dino visus renginius, rengtus atei Matonytg.
laitės ir Jurgio Bradūno vestuvių, Tel. ofiso HE 4 - 5 8 4 9 . rez. 3 8 8 - 2 2 3 3 DR. WALTER J. KIRSTUK
tininkų namuose, kaip pav., po
Lietuvis gydytojas
kurios įvyks birželio 21 d. Abu
ezijos rečitaliai, šeimų atsinaujiIS ATEITININKU ŠALPOS
DR. PETER T. BRAZIS
3925 VVest 59th Street
FONDO VEIKLOS
du yra gerai žinomi ir veiklūs
I nimo dienos, paskaitos, šventės,
Vai:: p i r m , antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt.
ateitininkai nuo pat mažens —
susirinkimai, mergvakaris, pobū2 4 3 4 West 71st Street
Balandžio mėn. 25 dienos po Jurgis, pasižymėdamas savo talen Vai.: pirm., antr.. k e t v irpenkt. 1:00 - 5:00 uždaryta.
1 viai, ir SAS, MAS ir JAS-gų su
ruošti vadovų kursai. Apgailes sėdyje, įvykusiame fondo pirmi tingumu ir humoru, o Loreta sa vai. popiet, treč. ir šest. tik susitarus
DR. IRENA KURAS
tavo, kad į prieš Kalėdas suorga ninko dr. V. Šaulio rezidencijoje, vo draugiškumu ir švelnumu. Už Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
GYDYTOJA IR CHIRURGE
nizuotą piniginį vajų tik 10 proc. Chicagoje, dalyvavo visa valdy tat buvo labai tinkama, kad to
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
DR. EDMUND E. CIARA
SPECIALISTĖ
teatsiliepė savo aukomis, ir ragi ba ir Ateitininkų federacijos va kiai mielai ateitininkiškai porai
0PT0METRISTAS
MEDICAL BUILDING
no ieškoti daugiau narių, dau das Juozas B. Laučka. J. B. LauČ- buvo ruošiamas mergvakaris atei
2709 West 51st Street
3200 W. 81st Street
giau mecenatu, nes ateities pla ka supažindino posėdžio dalyvius tininkų namuose —savo "šei
Tel. - GR 6-2400
Vai.:
Kasdien
nuo 10 v. ryto iki 1 v p.p.
nuose numatyta įrengti bibliote su At-kų federacijos valdybos mos" namuose.
Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir
Ofiso
tel
RE
7-1168:
rezid. 2 3 9 - 2 9 1 9
Nuotaika buvo nepaprastai šil 7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai.
Ateitininkų namų tarybos pirm. A. PrapuotenytS skaito pranešimą Ateities ką, išpilti mašinoms statyti aikš veiklos planais, vykdomais dar
fondo aaiių susirinkime Kairėje: I. Kazlauskiene ir dr K Ambrazaitis
tė ir kelio pravedimas pareikalaus bais bei jau atliktais uždaviniais, ta, linksma — lietuviška. Sutiko Ofs. t e l . 7 3 5 - 4 4 7 7 ; Rez. 2 4 6 - 2 8 3 9
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6 9801
Nuotr. J. Kuprio
kurie pirmoj eilėj naujai valdy me būsimąją .porą ne su įprastu
daug lėšų.
DR. J. MEŠKAUSKAS
DR. E. DECKYS
Namų finansinės padėties ap bai teko vykdyti. Užsibrėžtus už amerikietiškų "surprise" šauksG Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Specialybė — Nervu ir
S p e c i a l y b ė v i d a u s ligos
ATEITININKU SENDRAUGIŲ \ šioje šventėje dalyvauti. Ateiti- žvalgą davė P. Kilius, valdybos i z davinius valdyba atliks, kiek tai miiiiiiiiMiiimimiiimiiinimmiiiimiiit
leis esamos sąlygos ir turimi jė
dininkas,
kuris
labai
tvarkingai
ir
Emocinės ligos
2 4 5 4 W e s t 7 1 s t Street
j
ninku
namai
yra
Rt.
171
ir
127
STOVYKLA
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING
gų
bei
lėšų
ištekliai.
Teks
skirti
sumaniai
tvarko
iždą.
( 7 1 - m o s ir C a m p b e l l A v e . k a m p a s )
Sol.
Praurime
Ragiene
;Str., Lemont, 111.
6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad ..antrad., ketvirtad. irpenktad.
Namų teisinis patarėjas adv. daugiau pastangų glaudesniam
šiais metais stovykla bus rug
dainuoja
Valandos pagal susitarimą
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
Chicagos ateitininkų Saulius Kuprys pranešė, kad Atei organizaciniam susitvarkymui,
piūčio 3 —10 dienomis Dainavo
at-kų Y R A
sendraugių skyriaus valdyba ties Fondas buvo inkorporuotas moksleivių ir studentų
Telef. - 282-4422
Š
A
L
I
S
je. Kviečiame gausiai dalyvauti ir
DR. A. B. GLEVECKAS
įvairiopos
veiklos
pagyvinimui,
1968 m. k yra atleistas nuo mo
Dr. ROMAS PETKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
jau užsiregistruoti pas Vytautą
14 skirtingų lietuvių kompozi
taip
pat
sendraugių
gausingeskesčiu
visam
laikui.
Aukotojai
MŪSŲ
SUKAKTUVININKAS
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Tel.
BE
3-5893
Soliūną, 114 Stephan Str., Le
torių dainos ir arijos—6 su stygi
Ofisai:
nio
skaičiaus
įjungimui
į
jauni
gali
nurašyti
iki
50
proc.
savo
al
Specialybė
Akiu
ligos
nio kvinteto palyda, t su klarimom, 111. 60439,'arba tel. (312)
111 NO. WABASH AVE.
Dr. Juozas Girnius sulaukė 65 gos.
mo
globėjų
bei
rėmėjų
eiles.
3907 West 103rd Street
neto
partija
papildoma
ir
4
su
for
257 — 6739 ir (312) 257 — 2175. metų amžiaus. Šia gražia proga
4200 NO. CENTRAL AVE
Valandos pagal susitarimą;
O. Abromaitienei atsisakius iš Ypatingo dėmesio verti jaunesnie- tepijono palyda (Beržui, berželiui.
Valandos pagal susitarimą
"Iš Ateitininkų gyvenimo" sky
Gegutė. Dainos. Muzika ir gėlės.
Ofiso tel. — 582-0221
CHICAGOS ATEITININKU riaus bendradarbiai ir skaitytojai pareigų, į valdybą sutiko įeiti S. j ji sendraugiai, kurie savo amžiu- Sofijos malda. Skamba, skamba
Tamulionis,
kurį
vėliau
taryba
sa
mi
bei
nuotaikomis
stovi
arčiau
ŠEIMOS ŠVENTĖ
DR. FRANK PLECKAS
kanklės. Necivelk vėjeli. Yra šalis. DR. JANINA JAKSEVICIUS
sveikina mielą sukaktuvininką, vo posėdyje patvirtino.
ateitinmlciškojo jaunimo nei vy Mylėk lietuvį ir kitos).
(Kalba lietuviškai)
JOKSA
Šiais metais ateitininkų šeimos daugelio knygų autorių, ypa
Diskusijos vyko gana gyvai ir resnioji karta. Sektinu pavyzdžiu
0PT0METRISTAS *
Diriguoja: Arūnas Kaminskas.
VAIKŲ LIGOS
šventė bus birželio 8 dieną (sek tingai parašius tokią stambią prof. I draugiškoje nuotaikoje. Pasitar- yra vyresniojo amžiaus sendrau
Tikrina akis. Pritaiko akiniu* ii
Plokšteles kaina su persiunti
6441 S. Pulaski R d .
"Contact lenses"
y
madienį) AteitiriinJcŲ namuose. Prano Dovydaičio monografiją, ^ įr pasidalinta mintimis namų giai ir bendrai visi tie katalikai mu — $8.85. Illmois gyv. dar pri
Valandos pagal susitarimą
2618
W
71st
St.
Tel.
737-5149
Prasidės 11 vai. ryto Sv. Mišio- buvusį ateitininkų federacijos va naudojimo reikalu,
ką da geradariai, kurie savo nario mo deda 48 et. Illinois vals. mokesčio.
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč
Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278
mis.
Po Sv. Mišių užkandžiai, dą, "Aidų" redaktorių, visuome ryti su kambariais antrame aukš kesčiais ir nuolatinėmis ar vien
Užsakymus siųsti: DRAUGAS,
pabendravi ma s gamto; e. j a u r, i - nininką.
DR. A. JENKINS
te, 'kaip sukelti daugiau lėšų ir kartinėmis aukomis per Ateitinin 4545 W. 63 St. Cbicago, IL 60629
DR. LEONAS SEIBUT1S
Linkime jam gausios Dievo pa panašiai. Susirinkimo dalyviai kų Šalpos fondą remia at-ku jau Į nuii!HIHIUtllllllUll!ll1liill1inilllIIIII
mo žaidimai ir muzika.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
I N K S T Ų . P Ū S L Ė S IR
4m
3844 West 63rd Street
Visa Chicagos ir
apyiinkų laimos, daug sveikatos i-r sėkmės sutelkė daugelį sumanymų įr nau- nimo mokymąsi ir organizacinės I
PR0STAT0 CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą
ateitininkai m a lotu a i k vi ecr. a m: tol;—ėstame gyvenimo xelyie.
2 6 5 6 W 6 3 r d Street

Gegužės 21 d., posėdžiavo At- tiems metams. Taip pat nutarta
ku federacijos valdyba. Posėdžio pakviesti "Ateities" leidyklos re
pradžioje Federacijos vadas Juo dakcinę komisiją —dr. K. Keblį,
zas B. Laučka pateikė išsamu Viktoriją Skrupskelytę ir Kazį Bra
pranešimą apie nuveiktus darbus dūną — IT tdliau pasilikti savo
paskutiniu dviejų mėnesiu lai pareigose.
Ateitininku federacijos valdy
kotarpyje. Federacijos įvadas da
lyvavo New Yorko ir Toronto bos prašoma, Daina Kojelytė su
at-ku šventėse. Aplankė Roches tiko vykti į Pietų Ameriką ir ten
terio at-kus, o vėliau Chicagoje pravesti ateitininkų stovyklas bei
dalyvavo at-<kv Šalpos fondo val kursus.
dybos posėdyje, kurio metu jau
Buvo teigiamai .pasisakyta ir į
nimo sąjungų veiklai paremti A. L. Kataliku federacijos valdy
buvo paskirta 3.140 doHerių. Įvy bos pakvietimą atsiųsti atstovus
kusiame At-kų tarybos posėdyje į kongresą, kuris įvyks Detroite,
Ateitininku namuose, Chicagoje, spalio 17 — 19 dienomis. Kongre
Federacijos vadas plačiau pain so metu bus įteikta religinės lite
formavo tarybos narius apie Fe ratūros premija. Taip pat gau
deracijos valdybos rūpesčius ir tas kvietimas atsiusti at-kų fede
lūkesčius bei ateities planus.
racijos atstovą į Lietuvos vyčių
seimą
Bostone, rugpiūčio 7 — 9
Būdamas Chicagoje, Federaci
dienomis.
Valdybos nariai išreiš
jos vadas .pašnekesiuose su visa ei
le ateitininku veikėju pajuto, jog kė pageidavimą, kad į seimą vyk
federacijos valdybai "išsikėlus" tų pats federacijos vadas. Tai bū
iš Chicagos, susidarė trukumas tų gera proga su vyčiais užmegzti
at-kus jungiančio ir juos atstovau glaudesnius ryšius.
jančio vieneto. Jisai pakvietė dr.
Federacijos valdyba netenka
P. Kisielių, buvusį Federacijos va vienos aktyvios narės — mokslei
dą, būti specialiu įgaliotiniu Chi vių sąjungos referentės Ofelijos
cagoje ir atstovauti Federacijos Baršketytės. Ji išvyksta į Arizoną
valdybą svarbesniuose įvykiuose tęsti studijų. Visi valdybos na
ir sudaryti visus ateitininkus ap riai jai dėkoja už glaudų bendra
jungiantį vienetą Chicagoje.
darbiavimą ir linki sėkmės stu
Posėdyje buvo patvirtinta Fe dijose.
deracijos vaidybos sąmata 1980jv
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6132 S. Kedzie Ave Chicago
WA 5-2670 arba 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

TOSSO

1£ASKVA/VILNIUS:

Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak
Ofiso tel. 7 7 6 - 2 8 8 0 . r e z i d . 4 4 8 - 5 J 4 5

DR. J. J. SIMONAITIS
Tel. - G R 6-0617
6958 S. Talman Ave.

Įstaigos ir buto tel. 6 5 2 - 1 3 8 1

birželio 19
—
liepos 15
—
rugpiūčio 7
—
rugpiūčio 13 (su Ryga)—
rugpiūčio 28
—

$ 999.00
$ 999.00
Į 999.00
$1199.00
S 99S.00

REGISnUUOKITfiS Ig ANKSTO -

migaejo 17
rugsėjo 24
spalio 8
gruodžio 26

—
—
—
—

I
$
$
$

899.00
899.00
879.00
779.00

DR. FERD. VYT. KAUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

C H I R U R G A S
2 4 5 4 West 7 1 s t Street
1407 So. 49th Court, Cicero. III.
Vai: p i r m . antrad . ketv ir penktad 2-5 ir
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir se§t 6-7 — iš anksto susitarus

VIETŲ SKAIČIUS KBBOTAS.

DR. IRENA KYRAS
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DR. V. TUMAS0NIS

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
OF FAMILY PRACTICE

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
;

Ofiso tel. HE 4-2123. namų GI 8-6195

J

Ofs tel 586-3166: namų 381-3772

DANTŲ GYDYTOJA

DR. PETRAS ZLI0BA

2659 W 5 9 St. Chicago

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

476-2112

6 7 4 5 W«st 63rd Street
Vai : p i r m , antr ketv ir penkt
2—7) šeštadieniais pagal susitarimą

Vai pagal susitarimą Pirm . antr., tred
ketv 10 iki 6 vai Sestad 10 iki 1 vai.

Gedulas ir rūpestis

TAUTOS NELAIMIŲ DIENOSE

>

N E T I K R A ATEITIS
Ar Sovietai gali rizikuoti k a r u

Rimties valandėlei

SEIMĄ DABARTIES

Kai minima tėvo ar motinos prasmės kovos būdas, kuriuo
Pastaruoju metu JAV išgy
P. GAUCYS
mirties sukaktis, visi vaikai su tiek tauta vergijoje, tiek jos da
Jaunesnieji komunistai
Šeima didžiųjų vertybių švie legalus išskiskyrimas. Divorliūdesiu renkasi, jei tik gali, lis išeivijoje deda visas pas vena dideles nesėkmes savo už
soje
yra Dievo sukurta insti sų šalininkai tvirtina, kad jis
Ekspertų manymu esą dvi
prisiminti savo gimdytojus, tangas ir jėgas išlaikyti tau- sienio ir vidaus politikoje. Ry
tucija
Bažnyčioje ir y r a suteikia galimybę surasti tik
kryptys, kuriomis jauniai gali
augintojus ir auklėtojus. Tai t o i n ę
sąmonę
s a v o šium su Sovietų invazija
susigundyti aktyviai
pasi išganymo sakramentas. Bet rą gyvenimo draugą ar drau
nėra džiaugsmo diena ar turto prieauglyje ir išsilaikyti sve Afganistane prez. Carterio pa
Strateginė
padėtis
reikšti:
kom.
Kinija
ir
"tre įsigilinti į šias vertybes mūsų gę, sudarant naują santuoką.
pasidalinimo ginčai. Tai tik timųjų jūroje, spiriantis prieš skelbtos ūkinės sankcijos la
čiasis
pasaulis".
Su
Kinija
ne laikais yra gana sunku, nes šių Tačiau gyvenimo praktika
gedulingas prisiminimas, kad visus
pasitaikančius
sun bai vangiai tevykdomos, biz
Praeito dešimtmečio gale įmanomas joks susitaikymas. dienų šeima sutinka daugybę rodo, kad tokie atvejai yra la
jie jau iškeliavę, ir rūpestis, kumus. Jeigu tik tokį tikėjimą nieriams surandant įvairių
strateginė padėtis ėmė krypti Kinija mėgina laimėti laiką ir sunkenybių ir kliūčių.
bai reti ir kad tik labai maža
kaip reikia tvarkyti savo gyve būtų turėję žymieji visuo spragų jas apeiti. Tepaisydarni
Šeima
priešpramoniniame dalis tų, kurie suardydavo
Sovietų naudai, nes jie be ato galimai greičiau sustiprėti ir
nimą. Pagarbą tėvams jie nori menininkai, poetai ir did savo interesų, nenori jų taikyti
dairos ginklavosi, tuo tarpu savo galimus priešus kursto laike turėjo tam tikrą visuo ankstyvesnę santuoką, sukūrė
išlaikyti iki naujųjų kartų, kad vyriai, aukoję savo gyvybes už ir JAV sąjungininkai. Jie ne
JAV,
pralaimėjusios Viet vieną prieš kitą, kad geriau ga meninę atramą. Kiekviena jau pastovesnę šeimos bendruo
mirusių nebaigti darbai būtų tautos laisvę, tai Lietuvos ne pritaria ir JAV raginimui boi
namo
karą,
prarado pasitikėji lėtų pasiruošti jos manymu nųjų pora buvo sudėtinė dalis menę. Paprastai, kartą sugrio
tęsiami ir jų paliktas pavyz būtų buvę. Bet jie tikėjo ir dir kotuoti Maskvos olimpiadą.
mą
savimi,
atšaukė
privalomą neišvengiamam karui su So ano meto visuomenėje, kuri bu vus šeimą, pasileidžiama į nuo
dys būtų paskatas eiti jų ke bo, nors laimėjimo rezultatų Beveik visų Europos valsty karinę tarnybą, įsteigė sava
vietų Sąjunga. "Trečiasis pa vo atsakinga už kiekvieną šei tykius.
liais, nors ir naujose sąlygose, daugelis net nenumatė ar jais bių išskyrus Vokietiją ir Nor norių kariuomenę, kurią dau
saulis" turi gausybę žaliavų, mą. Kiekviena šeima turėjo sa
vegiją) jie buvo atmesti. Įstri
naujoje aplinkoje ir naujomis nedaug tegalėjo naudotis.
Vaikams geriau pasilikti šei
gęs amerikiečių įkaitų Irane giausia sudaro juodžiai ir gero reikalingų Sovietams. Nūdien vo vietą vietinėje aplinkoje, jos
priemonėmis.
Didinga tautos
praeitis,
ir ekonominėje moje, jei tėvai ir nesutaria, ne
išvadavimas sudavė skaudų kas skaičius palaidų moterų. jie jau Afganistane. Ar kurią socialinėje
Su dideliu gedulu ir rūpesčiu nepalaužiama ir nuolatinė ko
santvarkoje.
Vietos aplinka gu pasilikti visiškai be tėvų.
Tokios
kariuomenės
kovin
dieną jie susidomės Pakistanu,
smūgį JAV prestižui, kartu
už savaitės minėsime savo tau va prieš įvairius priešus, iš
palaikė
šeimą
jos medžia Išskyrus retus atvejus, tėvų
gumas
labai
abejotinas.
Arti
išryškindamas ir JAV sąjun
kuris žiaurioje diktatūroje neįs
tos didžiųjų nelaimių dienas. tvermingos pastangos ir dideli
giniame
ir
dvasiniame
išsi nesutarimai vaikams yra
moje
ateityje
numatoma
ener
gininkų nenorą veiksmingai
tengia susidoroti su jį kanLietuvių tauta yra iškentėjusi darbai savo tautos gerovei
vystyme,
garantavo
jai
mais
antraeilis dalykas. Pirmaeilis
gijos
stoka,
JAV
suglebimas
ir
prisidėti prie jų išvadavimo.
kinančiom vidaus proble
istorinius įvykius, tautai lai šiandien yra paskatas sekti
tą,
butą,
darbą,
rūpinosi
ir
veiksnys yra vaikams turėti
nuolaidžiavimas
paskatino
Krašte besireiškianti inflia
mom? Ar jie ir toliau pakęs
mingus ar ją gniuždančius. Bet tais, kurie laimėjo, o ne tais, cija, recesija, nedarbas, kubie Maskvą okupuoti Afganistaną
talkino
vaikų
auklėjime.
To
abu tėvus ir jaustis jų globoje.
anarchiją ir plės sąmyšį Ira
tauta nėra mirusi. Didvyriš kurie istorijoje, kaip bajorija ar čių pabėgėlių antplūdis ir juo ir tuo jėgų pusiausvyrą pa
kioje
padėtyje
nereikėjo
bijoti,
ne? Ar jie smogs Pietų Afrikai,
Net ir tada, kai vienas tėvų
kos kovos prieš įvairius prie- dalis šviesuomenės, nubyrėjo dųjų piliečių maištingumas irgi kreipti savo pusėn. Sovietai tu
išnaudodami juodųjų nepa kad šeima suirs.
miršta, velionis tam tikru bū
i šus, didieji valstybės plėtimo nuo tautos kamieno, ir ne tais, slegiamai veikia amerikiečių ri ir tą, pranašumą, kad jų sa
Nebuvo katalikiškoje visuo du pasilieka šeimoje, jos
sitenkinimą, kuri dėl savo stra
siekimai, kunigaikščių laiko kurie ne laiku prarado viltis nuotaikas.
telitų karinės jėgos yra rusų teginės padėties bei gausių menėje šeimų išsiskyrimo. Šei
tarpis Lietuvos vardą iškėlė į laimėti. Pavyzdys dabarčiai
vadovaujamos ir apginkluotos mineralų tapo lemiamu veiks ma, apgaubta visuomenės, jos atmintyje. Kartais vaikų mei
lė mirusiam tėvui ar motinai
tuometinės Europos politikos yra visi tie, kurie atidavė vis
vienodais ginklais, kuo negali niu?
ginama, galėjo ramiai atlikti yra dar stipresnė, negu tada,
viršūnes. Kunigaikščių val ką, kad tik tauta atgautų lais
pasigirti NATO sąjunginin
Kiekvienu atveju ką darys savo funkcijas. Pavojai, kurie kai jie buvo gyvi. Jei vienas iš
Optimistinės nuotaikos
doma Lietuva tada viršijo dau vę ir jos vaikai geriau gyventų
kai. Pažymėtina, kad iki dantų
grėsė šeimai buvo tie patys,
gelį
tuometinių
valstybių, negu jų tėvai.
Ir vistik Vakaruose atsiran- besiginkluodami ir iš kapita Vakarai? Dabartinėse sąly kaip ir visai visuomenei, kaip tėvų miršta ir gyvasis sudaro
kunigaikštijų ir karalijų. Visa
da optimistų, tikinčių, kad, ne- listų už skolą įsigydami kom- gose JAV negalėtų kariauti karai, epidemijos, gamtinės naują santuoką, vaikai, jei ge
rai paruošiami, irgi neišgyve
Sovietus
įprastiniais
tai šiandien primena tautos
paisant pažymėtinų laimėjimų piuterius bei modrniausią tech- prieš
nelaimės, bet tai buvo nepap na neigiamų pasekmių. Prie
ginklais,
o
tik
atominiais.
Bet
ir
sugebėjimus, nepalaužiamą iš
Savo tautos didvyrius, kaip centrinėje Azijoje, Afrikoje ir nologiją, jie sąmoningai
rasti pavojai. Jei jų nebuvo, š i n g a i ,
suirus
šeimai,
tvermę ir žmogiškos laisvės su ir savo tėvus ar artimuosius, su Karibų jūros erdvėje, Sovietų susmukdė savo piliečių gyve- atominių ginklų srity Sovietai šeima jautėsi rami ją ginan
išsiskyrus
ir
tėvams
sudarius
tiek
yra
pažengę,
kad
JAV
sun
pratimą. Ne šiandien mums pagarba minime jų mirties su imperija pralaimi Rytų - Vaka- nimo lygį. Užsienio bendčioje visuomenėje.
atskiras naujas šeimas, vaikai
ku bus ryžtis juos panaudoti.
kaltinti, jeigu kultūriniu po kaktyse, jų gimimo datose. Jų
Šių dienų šeima atsidūrė pasilieka be tėvų, nors jie abu
rų rungtynėse. Mat, Rytų Euro rovėms jie yra skolingi dau Ekspertai sutaria, kad ameri
žiūriu jie nepasiekė to, ko galė gedime, bet nedejuojame, nes
pos vis augąs nepasitenki giau kaip 30 bilijonų dol., ir kiečiai gali kariauti prieš rusus skirtingoj padėty. Jos būdinga gyvi. Pairusių šeimų vaikai
jo pasiekti, kad svetimos įta pripažįstame natūralią tvar
nuskriausti, įgyja
nimas
bei priešiškumas didelis klausimas ar tas skolas Kinijoje ar kur kitur. Bet ir toks savybė — netikrumas, nuo jaučiasi
kos vėliau nebūtų galėjusios ką, kad vieni į pasaulį ateina,
latinė
baimė
dėl
ateities.
Ir
tas
kompleksus,
maištauja, grie
valdantiesiems išryškėjo per kada sumokės.
siauras karas gali išvirsti pa
sunaikinti tautinį ir valstybi kiti iš jo išeina. Skirtingai mi
netikrumas
reiškiasi
visose
sri
biasi narkotikų, metasi į
tokius įvykius, kaip popiežiaus
Vakaruose daug kalbama ir sauliniu.
nį gyvenimą. Tai to laikotar nime tautos didybės ir jos ne
tyse: šeimos išlaikyme, vaikų nuotykius ir į nusikaltimų ke
Jono PauliaujII, atsilankymas rašoma apie galimą Sovietų
Kadangi pavojus la
pio dvasia, kurią apspren laimių dienas. Iš vienų moko
Įvairiuose
kraštuose
Lenkijoje, Prahos teismų metu staigų užpuolimą ir sunaikini- bai didelis, žinant rusų atsar auklėjime. Šių dienų šeima, lius.
džia istorija, bet kurios mes mės, kitomis skatinamės ir
ir masinis rytų vokiečių se mą 90% JAV atominių raketų ir gumą, galima tikėtis, kad jie paskendusi didmiesčiuose, nuo pravestos statistikos rodo, kad
sekti jau negalime.
skatiname jaunesnius papėdi- kimas V. Vokietijos televizijos
jų iššovimo įrengimų. Tokiu gerai pagalvos prieš leis- pat vedybų turi kovoti už savo daugiau kaip 70 procentų
Istorija primena taip pat ir ninkus kartu su gedulu širdyje programų. Norint komunis atveju JAV prezidentas turėtų
išsilaikymą,
rūpintis gauti mažamečių nusikaltėlių yra iš
damies į tokį žygį, būdami tik
nelaimes, kurios sunaikino ir mintyje visuomet išlaikyti tams išsilaikyti valdžioje, bū per pusę valandos (kol atskris
butą, prasimaitinti, ypač jei y- pairusių šeimų.
ri, kad susidurs su stipriu pasi
Lietuvos
valstybinį gyve sąmoningą tautinį rūpestį, ku tinai reikia pagerinti savo pi- rusų bombos) apsispręsti, ar
ra būrelis vaikų. Vaikų auklė
priešinimu, kurio pasekmės
nimą. Bajorija — valdantysis ris stiprintų pasiryžimą atlikti liečiu ūkinę būklę. Atrodo, kad JAV pasiduoda ar atsikeršija.
jime, netikėtoje ligoje, nelai
Dėlto šiandien kalbama ir
gali būti labai žalingos.
mėje šiandieninė šeima yra rašoma apie šeimos krizę. Yra
luomas dėl titulų išdavė savo skirtą pasiuntinybę savo laike prez. Carterio sankcijos dar la- Kadangi raketų iššovimo jrenpasilikusi viena, be pagalbos. tokių, kurie siūlo grįžti prie
kalbą ir savo žmones. Lenkų ir savo aplinkoje.
biau apsunkins Maskvos girnai jau būtų sunaikinti, o iš
Iš
išeivijos
nereikalaujama
Vaikų auklėjimas išprūsta iš tradicinės šeimos. Bet tai yra
įtaka nugalėjo ir sugriovė vi
sąjungininkų gyvenimą. Ta- povandeninių laivų ar iš lėk
tėvų rankų, ypač kai valstybė iliuzija. Susidarė naujos gyve
daus gyvenimą, vėliau rusų panašių aukų, kokių reika čiau, jeigu Maskva neįstengs tuvų paleistos raketos neturi to
¥ t* m m.
užima visiškai tėvams prie nimo aplinkybės ir sąlygos, iš
okupacija sunaikino ne tik lauja gyvenimas vergijoje ir jiems pagelbėti, jie turės pra- tikslumo ir gali nepataikyti į
valstybę, bet ir tautinį susi ateistinio komunizmo per syti Vakarų paramos ir eiti su Sovietų iššovimo raketų įrenV&JP šingą auklėjimo sistemą, skie kurių niekas negrįš į praeitį.
pydama vaikams idėjas, ku Šeima turi derintis prie sąlygų
pratimą. Reikėjo naujų žmo sekiojimuose. Bet išeivija turi jais į kompromisus. Jeigu So- gimus, tai JAV raketos turėtų
rios y r a priešingos tėvų ir rasti išeitį dabartyje. O ta iš
nių, suprantančių savo tau išlikti akivaizdžiu liudininku vietų ūkinė būklė vis blogės, la- kristi ant Sovietų miestų, žiįsitikinimams. Vaikus
for eitis — stipriai laikytis šeimos
tinius
savitumus
i r tų skriaudų, kurias nuolat bai galima, kad Maskva tokį nant, kad to paties likimo susimuoja
ne
tik
mokykla,
bet
ir pagrindų:
savitarpio
susi
sugebančių sveikose tautos aukojusi dešimtis tūkstančių savo satelitų suartėjimą to- lauks JAV miestai,
išorinė
nesveika
aplinka.
Šei
pratimo,
bendradarbiavimo,
šaknyse — paprastoje liaudyje deda atitaisyti. Savo aplinkoje leruos ir mėgins jį palenkti saDabar amerikiečiai pradeda
mos pajamos dažnai remiasi kad būtų galima nugalėti
pažadinti, išauginti ir sustip turime laisvę ir atsakomybę, vo naudai.
gaminti žemai skrendančias
už darbą gaunama alga, kuri susidariusią naują situaciją.
rinti tautinę dvasią iki laisvės kurios yra aukščiausios žmo
Per pastarąjį dešimtmetį So- raketas, galinčias tiksliai pa
dažnai yra permaža šeimos Šiandien šeima turi būti grin
gaus
vertės
žymės
ir
kuriomis
ir nepriklausomybės laimė
vietų politika buvo grindžiama taikyti į rusų raketų iššovimo
pragyvenimui. Tenka ieškoti džiama žmogaus asmens lais
jimo. Tai istorija, kuri mus mo turime naudotis pagelbėti pa detente su JAV, siekė SALT II įrengimus. Tačiau tam reikia
pašalinių pajamų ir ne kartą vės pagerbimu, teise kiek
vergtiesiems, kad vergija ne sutartimi užbaigti atominių kelerių metų laiko. Vakarų
ko ir skatina eiti tais keliais.
ne visai teisėtais keliais.
vienam apsispręsti pagal savo
būtų įteisinta ir padaryta ginklų lenktynes, mėgindama kariniai specialistai tvirtina,
amžina.
Pasikeitimas šeimyninio palinkimus. Senieji metodai
neutralizuoti Vakarų Europą ir kad 1982-85 m. būsią didelės ri
Keturiasdešimt
metų iš ją įtikinti, kad amerikiečių įsi- zikos metais. Tai nereiškia, kad
gyvenimo sąlygų ir socialinės ypač tėvo griežta ranka šei
• Tautos praeities didybė ne gyvenusi okupacijoje ir pa pareigojimas ją ginti ato- Sovietai tuo laiku puls NATO
santvarkos atnešė naują reiš moje šiandien jau nepakenčia
palengvina
dabarties sun aukojusi dešimtis tūkstančių miniais ginklais esąs bevertis, valstybes. Bet tai reiškia, kad
kinį — šeimų suirimą, kuris mi nei žmonos, nei vaikų. Iš to
kumų, kančių ir kovų. Kiek gyvybių laisvės kovose, kalė nes joks JAV prezidentas neiš- apie tą laiką jie pakeis savo
vyksta tada, kai šeimos vyras - kyla tik pasipriešinimas, vai
viena k a r t a turi savo jimuose ir Sibiro speiguose, drįs rizikuoti New Yorko ar susenusią vadovybę jaunesne,
tėvas palieka šeimą, kai įvyks kų pabėgimas iš namų ir tra
gedija.
gyvenimą ir savo kovas, savo tauta dar nėra nei palūžusi, nei Washingrono
sunaikinimu, kurią įsigalėję kariškiai galės Komunistinės Kinijos valstybi ta legali separacija nuo bend
nelaimes ir savo laimėjimus. praradusi tautinio sąmo kad apgintų Londoną ar Pary- lengviau pastūmėti į rizi- ninkas Geng Washingtone. Prašė rojo gyvenimo arba ir visiškas
(Nukelta j 7 pusi.)
Ne tautos istorinė praeitis, o ningumo, nei pasitikėjimo lais žių.
ginklų
kingas avantiūras.
dabarties žmonės turi jausti vės vertybe. Gal ji prarado
atsakingumą už tautos likimą pasitikėjimą laisvaisiais dėl
kur trumpai nukirpo plaukus, nufotografavo, paėmė
Kelionė traukiniu
ir jos laisvę, už išlikimą net abejingo laikymosi paverg
pirštų nuospaudas ir patikrino sveikatą. Po dušo
sunkiausiose
nelaimėse ir tųjų atžvilgiu ir sutarčių dary
Mano palydovai stotyse nusipirkdavo maisto, bet nuogą uždarė į vienutę, kol bus iškaitinti mano
pagalbą kovojantiems bevil mo užgrobtųjų tautų sąskaiaš nieko negavau, išskyrus tai, ką turėjau rankose: drabužiai. Rytą buvau nuvestas į vieną kambarįton, bet ji neprarado tautinių
tiškai nelygioje kovoje.
pusę kepaliuko duonos ir kiek cukraus. Nors ir labai Sakau "kambarį", nes Lubianka kadaise buvo vieš
9 Anais laikais reikėjo Maž savitumų, tikėjimo Aukš
taupiau, bet savo duonos ir cukraus davinį baigiau. butis miesto centre. Patalpa švari, lova gerai paklota,
vydų ir Sirvydų, reikėjo Valan čiausiojo veikimu ir pasitikėji
Kitą dieną vėl buvau labai alkanas. Kai vienoje o kambaryje — "parašką". Langas užkaltas geležimis
čių ir Daukantų, reikėjo Kudir- mo savimi ir savo tautos ga
stotyje sargybinis ėjo iš vagono, netyčia išmušė ir skarda. Tik mažas ruoželis paliktas šviesai įeiti.
• kų ir Basanavičių. Tai vardai, jumu. Tai rodo pogrindžio
leitenantui iš rankos duonos riekę su sviestu. Aš Duryse langelis sargybiniams.
.kurie neištrinamai įrašyti lie spauda, kurią mes čia sklei
norėjau pulti ir ją paimti, bet leitenantas ją paspyrė
Buvau alkanas, išvargęs ir sušalęs, nežiūrint
J u o z a s Vaičeliūnas
tuvių tautos likiminiuose isto džiame, tai parodo kitais ženk
po suolu ir išėjo. Man buvo įsakyta sėdėti vietoje. Aš menkos radiatorių šilimos. Pradėjau vaikščioti, kad
rijos keliuose. Jų meto darbai lais, kuriais mes turime taip pat
su koja stengiausi tą duonos riekę iškrapštyti iš po apšilčiau. Suskamba didysis Kremliaus varpas. Apie
~yr pastangos jiems patiems naudotis savęs stiprinimui ir
suolo. Pagaliau man tai pavyko. Kai srgybinis 7 vai. ryto sargas atnešė 400 gr. duonos, gabalėlį
neatrodė turį tokios lemiamos tautos vilčių gaivinimui.
nusigręžė, aš griebiau tą duonos riekę. Sargybinis tai cukraus ir karšto vandens (kipiatok). Aš viską
reikšmės tautos pažadinimui,
Gedulingoji
okupacijos
pastebėjo, bet nieko nesakė. Duoną suvalgiau kaip suvalgiau iš karto, nes prieš tai buvau 36 valandas
kokiu ji pasireiškė, kai neti sukaktis neturi būti tik senti
skanėstą.
visai nevalgęs. Pietums gavau lėkštę skystos sriubos
kėtai susikūrė naujos sąlygos. mentalios dejonės, o rūpestis,
Gorkio stotyje stovėjo kariniai traukiniai su su žuvies kauliukais. Viską suvalgiau. Vakarienei
Per tolimesnius tardymus man pasakė,
Tada Lietuva jau buvo ne tik kaip geriau atlikti savo pa kad esu amerikietis kunigas, jėzuitas, mokęsis Romo ginklais ir kariais. Naktį čia jau buvo aptemdymai. Ir
gavau- 3 šaukštus košės. Ir košę prarijau kaip
tautiškai subrendusi, bet ir su siuntinybę laisvėje, kad lais je, iš Lenkijos svetima pavarde atvykęs į Rusiją.
mūsų traukinys į Maskvą ėjo aptemdytas. Kai kur saldain,. Apie 10 vai. vakaro sukalbėjau vakarines
gebanti kurti savo valstybę ir vės būtume verti. Tai paska
Vieną rytą sargybinis pašaukė mane ir pasakė mus pralenkdavo kariniai ešalonai su tankais, maldas ir atsiguliau. Užmigti negalėjau, nors ir
atsikovoti nepriklausomybę.
tai, kurie padeda ne tiek laukti viską pasiimti su savim. Liekantieji man pavydėjo, sunkvežimiais, patrankomis. Pagaliau atvykome į
buvau pavargęs. Po ilgo tardymo Permės kalėjime,
Kai šiandien žvilgsniu grįž greitų laimėjimų, kiek pasiryž nes atrodė, kad iš išeinu į laisvę. Kai kurie prašė Maskvą. Iš vagono pervedė į kaliniams vežioti mane atgabeno į Maskvą. Ką su manim nori daryti?
tame prieš keturiasdešimt me ti dirbti, kas šiandien reikalin pranešti jų žmonoms, artimiesiems, kad jie kalėjime mašiną. Į ją buvo sugrūsta apie 30 jaunuolių: Tokios mintys skverbėsi
į galvą. Pagaliau
tu kai daugelis to meto vals ga ir ateityje bus naudinga dar yra gyvi. Su sargybiniu nuėjau į rūsį. Jis mane berniukų ir mergaičių. Turėjau progos paklausti, už pasivedžiau Apvaizdai ir užmigau.
tybės atstovų ir tautos vadovų tautos laisvei, jos išsilai uždarė į vienutę, o pats nuėjo. Atnešė kepalą duonos ką jie buvo suimti. Vienas sakėsi užmušęs kaimyno
Vieną vidurnaktį mane prikėlė ir nuvedė tardyti.
yra atlikę savo pareigas ar kymui ir jos prisikėlimo vil ir
šaukštukus į popierių įpilto cukraus. Aš dalį ožką, kiti — pavogę viščiukų, mergaitės — Tardymas buvo toks pat kaip ir Permės kalėjime,
iškeliavę anapus, tai kartais tims. Pasiryžimas dirbti tau duonos tuojau suvalgiau.
pasiėmusios kolchozo kviečių.
kartojimas tų pačių klausimų. \ kamerą grąžino jau
laisvės
apima tas pats beviltiškas ir tai yra t a u t o s
Netrukus atėjo trys saugumiečiai. Vienas jų —
Rusijoje vyko karas, ir didelis žmonių judėjimas po pusryčių. Keletas dienų praėjo ramiai. Aš
Pr. Gr. NKGB (vietoje buvusio NKVD) leitenantas. Išvedė — laisvų, karių ir suimtų. Pagaliau sustojome,
gal net sunkiai suvokiamos stiprinimas.
susidariau dienotvarkę, kaip vienuolyne: atskiros
mane iš kalėjimo, įsodino į kaliniams vežti mašiną ir Pašaukė ir mane, kaip paprastai: Lypinsky \Vladimir valandos maldai, mąstymui, poilsiui. Atkalbėdavau
atgabeno į geležinkelio stotį. Čia jau buvo ir mano Martinovič, gimęs 1910 m. kaltinamas pagal visas tris rožinio dalis: lenkiškai, lotyniškai ir
Airijos valdžia paskelbė amnestiją 84 kaliniams... O
lagaminėlis. Kai atėjo traukinys, mane įvedė į paragrafą 58-10-2. Atvedė į kalėjimą, nuvedė į rūsį ir rusiškai. Po vakarienės giedodavau giesmes.
kada sulauks amnestijos politiniai kaliniai lietuviai? Po 25
vagoną. Jame sausakimšai keleivių. Tik viename uždarė į vienutę. Tik vėliau sužinojau, kad esu
Jaučiau
ir karo atgarsius, kai vokiečiai
metus jie kamuojami lageriuose. Ir jei daugelis jų sulaukė
skyrelyje buvo dvi mergaitės. Leitenantas liepė joms Liubiankos kalėjime,
atskrisdavo
bombarduoti
Maskvos.
amnestijos, tai ta amnestija vadinosi geroji mirtis.
susirasti vietas kitur. Jos griebė savo lagaminėlius ir
Baisioji Liubianka
(Bus daugiau)
išbėgo, nes ginčytis su NKGB nebuvo prasmės.
Po valandos atėjo sargyba ir nuvedė į patalpą, _
(„Dievas ir Tėvynė" Nr. 3)

SLAPTAS KUNIGAS
RUSIJOJE
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kiniai padainavo kelias dainas ir
tos apie ateitininkus, ir dar kitos i zimieras PugeviSus. Jaunimas da
aktą baigė Lietuvos himnu.
apie ateitininkus, ir dar kitos apie lyvavo uniformuotas ir su vėliaTėvų k-to pirm. Birutė Ruz
augalus. Nors mūsų laikraštyje | vomis. Tuoj po Mišių visi per
gienė padėkojo mokytojams bei
nėra naujausių žinių ar skaniau ėjo i parapijos viršutinę salę iš Gary, Indiana
EDVARDAS RUZGĄ
visiems mokyklos rėmėjams ir vi
sių receptų ar daug gražių mer kilmingam posėdžiui. Prezidiume
PASIRAŠĖ SUTARTI
sus pakvietė pietų —čia pat prie
ginų nuotraukų, jis yra mūsų dalyvavo Apreiškimo parapijos JAUNUMAS BAIGĖ MOKYKLAS
darbas.
klebonas kun. Jonas Pakalniškis,
Edvardas Ruzgą gegužės 22 d. gėlėmis papuoštų stalų. Mokyk
Linda
Ruzgaitė
baigė
Purdue
pasirašė sutartį su Detroito-.pro loje šiais metais dirbo šie moky
Mes linkime jums visiems ge kun. Kazimieras Pugevičius, Ateiriausios vasaros ir iki pasimaty tininkų federacijos vadas Juozas j universitetą, bet dar ten pat sieks fesionalų futbolo komanda — tojai: seselė Janina, Katarina Peč
Laučka, studentu ateitininkų magistro laipsnio. Linda yra veik "Detroits Lions". Edvardas yra kaitienė, Loreta Raudonytė ir joms
mo".
sąjungos centro valdybos pirmi li mūsų kolonijoje ir už jos ribų. Vlado ir Marytės Ruzgų sūnus. padėjo — Kristina Tavaraitė k
NEVY YORKO ATEITININKŲ ninkas Edis Razma iš Clevelan- Ji baigusi lituanistinę mokyklą, Baigė Gary lituanistinę mokyklą, Irena Mačienė. Motinų k-tą su
ŠVENTI
do. Programą pravedė mokslei buvo joje mokytoja — padėjėja, o praeitais metais — Michigano daro: Birutė Ruzgienė, Uršulė Tašoko taut. šokius, o Kristina Ta- valst. universitetą. Baigimo dip varienė, Milda Jagelienė ir Ir«K&
vių pirmininkas Stasys Janusas.
New Yorko moksleivių ateiti'
cagoje "Grandyje", o dabar savo lomas yra iš biologijos, bet jo visa Mačienė.
ninku rengiama Metinė šventė Jaunučių įžodžius davė: Gailė estradine daina yra populiari širdis ir užsiėmimas buvo skirtas
km
Ivaškaitė, Tomas Matusaitis, As įvairių parengimų meninės pro futbolo sportui. Jis žaidė visada
įvyko balandžio 12 — 13 d. d.
Šeštadienio rytą jaunimas su ta Šaulytė. Jauniu įžodį davė: Ri gramos atlikėja.
gimnazijos, kolegijos ir universi
dundėjo, subildėjo į Kultūros Ži ta Gvildytė, Paulius Ivaška, Jo Gimnaziją baigė: Rasa Raudo- teto futbolo komandose. Univer
Dalis Ateities fondo narių, informacinio susirinkimo metu: dr. A. Šležas, dinio patalpas. Čia, susiskirstę pa nas Janusas, Audrius Lileika, nytė, Alfonsas
Navardauskas, sitete gavo ir stipendiją. Jo svajo STASYS ŠAKINIS
E. Razmienė, V. 2adeikiene, J. Zadeikis ir C. Grincevičius.
gal grupes į atskirus kambarius, Kristina Matusaitytė, Vytas Šau Kristina Balt, Kristina Tavaraitė nė buvo — tapti profesionalu fut
LIETUVIS DAŽYTOJAS^
Nuotr. J. Kuprio
kandidatai laikė egzaminus į jau lys, Tomas Šaulys, Aras Vebeliū- ir Justinas Jagėla. Dauguma jų bolo žaidėju. Dabar jo svajonė iš
Dažo namus iš lauko
nučius, jaunius ar vyresnius įas, Tauras Vebeliūnas, Rytas Ve- baigę Gary lituanistinę mokyklą, sipildė —tapo profesionalu, lin
moksleivius ateitininkus. Juos eg beliūnas. Į vyresniųjų eiles perė šo ktoaut. šokius, o Kristina Ta kime jam tapti ir futbolo sporto
ir iš vidaus.
zaminavo kun. Antanas Praka- jo Laura Gudelytė, Ramunė Ja- varaitė Šiuo metu yra lituanisti — "žvaigžde".
Darbas
garantuotas.
saitytė, Audrė LukoševiČiūtė, Da nės mokyklos mokytoja —.padė
i
pas,
Dalia
Sakaitė,
Ritonė
Ivaš(Atkelta is 2 psl.)
mus ir įvairus. Redakciją sudaro:
]
nutė Senkutė, Kristina Žukaus
4612 S . Paulina St.
Andrius Padleckas, Rūta Norku kaitė, Algis Norvilą. Jauniems kaitė, Laura Šatinskaitė. Naujom jėja ir religinės klasės mokytoja.
MOKSLO
METŲ
UŽBAIGIMAS
iš paties ateitininkų namų pa
(Town of Lake)
tė, Saulius Baronas, Dovydas Bliu moksleiviukams viskas vyko pasi studentėm tapo Ritonė Ivaškaitė,
sakiško sodo. Sutikome juos su lie
kalbėjimo formoje. Jie taip pat
Gegužės 25 d. Gary lituanisti
jus,
Ramūnas
Dragūnaitis,
Vytas
tuviškomis dainomis — gražia
buvo atsinešę savo sukurtus atei Vilija Dėdinaitė, Dalia Sakaitė.
nė mokykla baigė savo mokslo
Skambinti 927-9107
lietuviška rankšluostine nuo bū Laniauskas, Irena Mickutė, Dai tininkų ženklus. Vyresniųjų eg
metus.
Po
pamaldų,
kuriose
visi
Pagrindinę
kalbą
tarė
J.
LaučU
simosios anytos, ivisu rinkiniu na Norkutė, Laima Šulaitytė, Vy zaminai susidėjo iš trijų dalių: ka, į šventę atvykęs iš Washingtomokiniai dalyvavo organizuotai,
lietuviškos anglų kalboje encik tas Šulaitis ir Valis Vabalaitis.
referato, raštiško apklausinėji no. Jo nuoširdumas h- šilti žodžiai
salėje vyko užbaigimo aktas. Mo
lopedijos, lietuviškom plokštelėm
Visi redakcijos nariai rašo laik mo ir pasikalbėjimo.
kyklos vedėja seselė Janina Galupaliko labai malonų ir gražų įs
ir net dviem vienodo rašto raštėlyje. Be jų dar rašo Rita,
biokaitė
padarė pranešimą apie
pūdį.
Kai visi atliko savo uždavinius,
megztiniais, kuriuos Loretos jau Darius ir Audrius Rūbai. Kun. dr.
praeitų
metų
mokyklos darbą,
TYPEWRITERS AND
Davusius
įžodį
pasveikino
vyr
įvyko bendra repeticija dėl sek
nesnė sesutė numezgė.
K Trimakas, kuopos dvasios va
padėkojo
savo
kolegėms
mokyto
Algis Lukoševičius,
ADDING MACHINES
madienio dienos programos. Jau moksleivis
Loreta ypatingai pavasariškai das, pradžioje laikraštėlio sveiki nesnieji tuomet išvažiavo namo, jam atsakė Laura Gudelytė,
joms ir pagyrė mokinius už draus
Nuomoja, Parduoda, Taiso
atrodė su žalsva suknele ir tuona kuopą:
mingumą. Mokyklos globėjas kun.
o vyresnieji pasiliko tolimesnei Užsibaigus iškilmingam posė
"Esame laiko srovėj ir juntam programai. Jiems kalbėjo Gintė
Virš 50 metų patikimas jums
žaliu, žaliu rūtų vainiku. O Jur
Ignas Urbonas išdalino pažymė
džiui,
sekė
trumpa
meninė
pro
patarnavimas.
besikeičiančių
faktų
bei
įvykių
gis negalėjo būti tLpiškesnis —
jimus ir pasidžiaugė, kad mokykla
Damušytė apie "Jaunatvės dva grama. Iš vyresniųjų grupės Kris
dainuodamas smagiai visas daine kaitą. Ką tik užsibaigė dvidešim sią". Moksleiviai labai entuzias
5610 So. Pulaski R<L. Chicago
—lyg stebuklu — veikia jau 21
les ir juokaudamas. Kai Altojo amžiaus septintas dešimtme tiškai Teagavo į šį pokalbį ir iš tina Žukauskaitė perskaitė savo
kyklai ir toliau. Dvi pirmo skyPhone — 58M111
dona Prapuolenytė, kuri puikiai tis — daugelio kuopos narių gy jo išsinešė daug vertingų min referatą šeimyniškumo tema. Jau
metai. Pažadėjo savo paramą moparuošė ir pravedė šitą mergva venime antrasis, o jaunesniųjų čių. Užsibaigus pašnekesiui Gin nis Tomas Šaulys pagrojo Seitzo
riaus mergytės ir du berniukai
kari, Jurgiui pabrėžė, kad jis "nuo — dešimtmetis, kuriame jie satė pravedė laiškų rašymą Lietu kūrinį smuiku, akompanuojant
paskaitė savo padėkas mokyto
vadovei Vilijai Dėdinaitei. Jaunu
Edvardas Ruzgą
Šito likimo jau -nebeišsisuks", jis vo gyvenimą pradėjo.
joms ir tėveliams. Po to visi mo
voje kenčiantiems
kaliniams.
pavaidino, kad jieško būdo, kaip
Ritamės visi į aštuoniasdešimt Prieš išsiskirstant, jaunimas iš čiai padeklamavo Jaunučių him
Popietė praėjo šventiškoj, paki
pabėgti. Jaunoji nuoširdžiai ir ori mėtį — į ateitį, pilną galimybių, pildė MAS centro valdybos pa ną.
ginaliai komentavo kiekvieną gau "auksinių progų", jeigu tas proruoštą anketą, liečiančią šių die Po programos visi perėjo į že lioj nuotaikoj ir visi patenkinti iš iiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiniiiimiiiiiiiiiiiiiiiiu
mutinę salę gardžiom vaišėm, siskirstė namo.
tą dovaną.
gas mes patys "auksu" paversi nų moksleivio pažiūras.
Rasa
kurias paruošė Tėvų komitetas.
Padėkodama visiems už atsi me tvirtais apsisprendimais, ge
Studentai
tuo
pačiu
laiku
da
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
lankymą ir už gausias dovanas rais darbais, mokslu, elgesiu.
»^^^-^-^^ ^^^^^
lyvavo simpoziume, kurį išpildė
Stasys
Baipšis
To jums, jaunieji,-Qsios idėjos Romas Kazlauskas, Vilija Dėdi— Loreta, susijaudinus, padarė
IR MĖGĖJAMS
•
PASKUTINE PROGA
mažą kalbos klaidą kuri viešnias draugai,-ės linkiu, kad ateities naitė ir Algis Norvilą. Tema bu
maloniai nuteikė: "Jeigu arvažiuo j galimybes, Dievui laiminant, pa- vo "Mūsų vertybės dabartinio lai turėti savo bibliotekoj pilnus komplektus abiejų lietuviškų
Tai Lietuvos karo aviacijos
site į Wa$hingtona (kur jie abu įverstumėte"auksu" Kristui, Tėvy- kotarpio raidoje". Svarstybom enciklopedijų. L. E. buvome pritrūkę kai kurių tomų, tad
kpt.
Stasio Baipšio atsiminime,
ryžomės
papildyti.
gyvens), būtinai užeikite j mū nei, kitiems ir sau.
užsibaigus, visi vaišinosi mokslei
pergyvenimai
iš 1944 metų Lie Daug sutaupysite, pirkdami čia
sų namus ir aplankykite mus vi Laikraštėlį užbaigia Andrius vių paruoštais užkandžiais.
Lietuvių Enciklopedija 36 tomai
$350,00
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
tuvoje, Vokietijoje.
sus". Tikimės, kad bus kada nors Padleckas:
Vakare visi dalyvavo "Laisvės
togiu pianu atidedant pasirink
$125.00
kitų linksmų Loretėlių ir Jurge "Jau šiitas oras atėjo, ir mokslo Žiburio" radijo suruoštame pa Encyclopedia Lituanica 6 tomai
Išleido Laima Baipšytė 1980 t a reikmenis ypatir%ai\ prdgįū.
metai baigiasi. O čia ir mūsų rengime, kur meninę programą Vinco Krėves Raštai 6 tomai
liu
$30.00
m. Kaina su persiuntimu $5.85. Pinai užbaigtų foto nuotraukų
laikraštėlio galas atėjo. Ačiū, kad atliko Antrasis kaimas iš Chica$12.00
Rima Sidrienė jūs suradot laiko mūsų darbą gos. Vakaras praėjo labai smagiai Iš mano atsirninimu — Petras Klimas • •. •
Užsakymus siųsti:
aptarnavimas. Atidaryta pirmad.
Kreiptis: i. Kapočius, P. O Box 95, So. Boston, MA. 02127
perskaityti. Šį laikraštėlį paruošė ir nuotaikingai.
DRAUGAS, $51,5 W. 6Srd St, ir kesvirtad. vakarais iki 9 vai.
Telef.
dieną
(617)
268-7730,
vakarais
(617)
282-2759.
AŠTUNTOJI DIENA
Vysk. Motiejaus Valančiaus kuo
Sekmadienį Apreiškimo baž
Chicago, 1L 60629
pos nariai su Aldonos Zailskai- nyčioje Šv. Mišias laikė kun. Ka- w~—»
3314 West 63rd Street
Motiejaus
ValančiausCicero
moksleivių
Tokiu pavadinimu
vysk. Į tės pagalba. Nors mūsų laikrašniinojaus gyv. dar prideda
Tel. — PRospect 6-8998
2
ateitininkų kuopa išleido laik-įtėlis nėra kdks literatūros šedevj | j 30 et. valstijos mokesčio.
ras,
jis
parodo
keletą
mūsų
rrrinraštėl;, jau 1 I-jį numeri.
imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHimiiiiiiiiiuuHHti
Laikraštėlis savo turiniu įdo-įčių — vienos apie gyvenimą, kiDRAUGAS, šeštadienis,

birželio mėn.
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tax purposes.
[x] Have not changed during preceding 12 months.
Q Have changed during preceding
12
months
1. Utie of pubbcatkm. Draugas 10 EKTENT AND NATURE
The Lithuanian Daily Friend
OF CmCULATIDN
A. Publioatioo No. 161000.
A. Totai no. of copies printed
2. Date of filing, May 28, 1980.
3 Freąuency of issue Daily except during preceding 12 months (Press
Sundays, legal holidays, day
after run per issue) 7756, actual no. of
copies per single issue published
Christraas and Easter.
A. No. of issues published annual- nearest to filing date, 7775.
ly, 305.
B. Paid drculation (1) sales through
B Armual subseription price. $40.00 dealers, street vendors ete 370; no
and $38.00.
of copies nearest filing date 370;
4. Location of known office of pub- mail subseriptions 7195; single issues
tieatkn — 4545 W. 63rd Street Chi nearest filing date, 7180.
cago, VU 60829.
C. Totai paid circulation: average
5. Location of the headquarters or no. of copies each issue during prebusiness offices of the pub- ceeding 12 months, 7565; single issue
Usbers. 4545 W. 63rd Street, Chicago, during nearest filing date, 7550.
m. 80629.
D. Free distribution (including
8. Names and ootnplete addresses aamples), by mail carriers etc. Aver
of publisher. editor, and managing age no. of copies during the preced?ditor
-_-._., ing 12 months, 40. No. issues nearPublisher — Lithuanian Cathoiic i 6 _,.
,r
est filing date,' 45.
Press Society. 4545 W. 63rd Street
E. Totai no. copies distributed
Chicago. BĮ 90529.
(Sum of C and D.) Average no
Editor — Rev. Frank Garšva, MIC
copies each issue during preceding
4545 W, 63rd Street Chicago, 111.
12 months, 7605 Single issues near
90629.
est ftling date. 7595.
Managing editor — Re*. F. Garšva,
F. (1) Office use, left ovet, spoiled
MIC, 4545 W. 63rd Street Chicago,
copies
etc. after printing. Average
Iii 60629.
no,
copies
of issue during preceding
7. Ovner — lithuanian Catholic
12
mos.
110.
Single issue nearest to
Press Society. 4545 W. 63rd Street
filing
date
130.
Chicago. TU 50629, Non-profit Cor
(2) Retums from news stands and
poration of m
agents
41; actual no copies retumed
8 Known bondhoiders, mortgagees,
and other sectuity hoJders owning or to filing date 50.
G. Totai no. copies issued during
hoidirg 1 per cent or rnore of totai
the
preceeding 12 mos. 7756. Single
an»unt of boods. mortgages or
issue
nearest to filing date 7775
other iecurtties. — None.
11. I eertify that statement made
9. For oomptetiop by nonprofit
organizations authonred to mail at by me above are coriect and com•pečiai rates (Section 132. 122, PSM) plete.
Signatare and tštle of editor, pub
The purpose, funetjon, and non
profit status of this organizatioo and lisher, business manager, or owner
tbe exempt *uras for FederaJ Income
P. P. Ciaaaaa, MIC Adia.
STATEMENT OF OWNERSHIP,
MANAGEMENT AND
C3RCULATTON
Otetpbed by » V.S-C. 9685)
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VYRIAUSIA )STAIGA: 1176 BR0ADWAY, HEW YORK, N. Y. 10019

TEL - 501-6500; 581-7729
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firma, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių
pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų ištaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA
Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai
riausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Atidaryta kasdien nuo 0 valandos ryto Iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniai* tr sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet
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JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St.. Chicago, m. 60629
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI 8) FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
Atdara Mokladfeniaia nuo « ' a i ryto 8d 10 vai. vakare.
Sekmadieniaia nuo 8 vai. ryto Ari 8:30 vai. vakaro.
D. KUHLMAN, B.S., Refitruotaa vaiatininkas

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6

SKYRIAI :

Pa. — m
BattbMre SI, Md. — 1828 Fleet Street
Brooktyn. N. Y. 11218 — 488 McDonald A
Boffalo 12, N. Y. — 781 FTOmort A'
Checter, Pa. 18813 — 2818 W. $ S t
Chicago 22, m. — 1241 No. Aahland Arame
ChJeago, m. 88828 — 2888 We* 88 Stttm
Chicago, m. 88888 — 1888 W«t 47 Strte*
Oeveiaad, OMo 44134 — $888 State Road
Detroft 12, *Oeh- — 11881 Joa Canpaa Aveaua
Hamtramek, Mleh. — 11838 * » Campaa A n n
Lee Angelei 4, C«Bf. — 158 So. Vermont Anm
New York 3, N. Y. — 78 Second Areuot
New York 3. N. Y. — 824 E. f St
Mtemi Beaeh, Pla, 88188 — 1281 17 St
Phfladerphla, Pm. U I S - IMS N. Mankai! S t
PhoeatE. Arte 89827 — 22847 Black Canyo* Hwy
lUhvay, N. J. — 47 Eact MBtoa AvaoM
SThrer Sprintą, Md. — 1882 Kaanebee Ava
South PJvar. N. 1. — 41 Whltebead Arcrn*
N. Y. 13284 — 818 Mareate Street

_

488-1884
342-4240
838-0080
836-0788

TeL: 215—487-2382
488-281?
—
825-278^
~
3T8-875?
—
_
(218) 845-8878
388-878f
38S-«74f„
—
385-855»'
„
874-154fl
475-7430
„.„
—
885478-8220
*1S-WA-MS78
^
_
-..
—
882-842-8770
381-8880
„
881-588-4484
257-8328
~~
475-8748

NAUJI SSTYBIAfc

~

—

AUTOMOBILIU TAISYMAS
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas :$ balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FLTtESfONE TIRBS.
Wbeel alignment and balancing.
Brakes. Shock absorbers. Mufflers
and pipes. Tune-ups. Lubrication.
Change of oil and filters.

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE
2423 W«st 59th Strtet - Tel. OA 6-7777
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 Tai. vakaro.
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS
Šeštadieniai* nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet
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DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m birželio mėn. 7 3.
SVEIKATA IR PINIGAI
Gydytojas patapšnojo vaiką ir
tarė:
— Sūneli, tu sveikas. Tau nie
ko nereikia.
— Jei taip, — atsakė berniu
kas, — tai grąžinkit man mano
5daL
BATAI
— Sakysim, tu būtum su ma
no batais. Ką tu darytum?
— Aš juos valyčiau.

Vakaruška ir įų druska
Visokios vyksta vakaruškos,
Bet man jos visos lyg be
druskos,
Jei mano vieno pavardes
Šimtai tautiečių negirdės.
Jei neiškvies manęs į sc^ią,
Tai programa pavirs į sieną.
Visa druska esu tik aš,
Nors ir ne koks, nors ir ne

BE PINIGŲ NENAUDINGAS

0

-** -

v

TARYBINIAI VAIZDAI

r Komunizmas jau gyvena dau- Į sė Šv. Petras.
giau šešiasdešimt metų, o Lietu— Aš noriu įeiti į dangų, —
voje jau įsigalėjęs keturiasdešimt pareiškė Stalino dvasia.
— Tik ne tu, — atsakė §v. Pet
metų. Per visus šiuos metus padare tokią pažangą, kad net malo-» ras, —tavo vieta pragare.
n u apie ja girdėti. Štai daugelis
Sekantį rytą Sv. Petras išgirdo
kažką
vėl besibeldžiant į dangaus
tu pavyzdžiu.
vartų duris. Atidaręs, pamatė ke
Etatai
liolika velnių.
Ukrainiečiu bendruomenė pa
— O ko jus čia norit? —pa
statė tiitą. „Jeigu jau yra tiltas, klausė Sv. Petras.
tai turi ,būti ir tilto sargas" —
— Mes esame pabėgėliai, —
nutarė miesto taryba. Bet sargas atsakė velniai.
turi gauti algą. Logiškai galvo
Bulviakasis
jant, reikia tada turėti iždininką
— Kada geriausias laikas bul
ir buhalterį. Sargas, iždininkas ir
buhalteris turi būti kieno nors viakasiui? — klausia mokinį ūkio
vadovaujami: taigi miesto tary mokyklos mokytojais.
— Naktį, kai kolchozo sargai
ba įsteigė administratoriaus pos
tą. Sužinojus tai, vyresnioji pro miega, — atsako paklaustasis.
vincijos vtldžia įsakė sumažin
Tikroji demokratija
ti personalą. Miesto taryba nu
Karolis Radekas, paklaustas, ar
tarė atleisti sargą.
jis tiki į daugelio partijų sistemą,
Būdas nugalėti priešą
atsakė: „Žinomai Su viena parti
Rusijos darbininkas, pietau ja valdžioje, o kitomis — kale
jantis savo fabriko „kantinoje" jime".
(valgykloje), pastūmė savo lėkš
Politika
tę su pasibiaurėjimu: „Sis maistas
Pilietis ėjo pro Kremlių i nu
tiktu tik kiaulėms" — .pareiškė.
Partijos pareigūnas, priėjęs prie sispjovė.
darbininko, pradėjo jį raminti ir
—Prašau, drauge, nekalbėti
aiškinti: „Ar tu supranti, drau apie politiką, — perspėjo einąs
ge, kad tų-*'kalbi apie maisto ga užpakalyje.
minius mūšų garsios liaudies res
Astronautai
publikos! Tai yra maistas, kuris
Rusijos astronautams nugalė
padės mums nugalėti visus Sov.
jus žemės traukos jėgą ir įsiver
Sąjungos priešus!"
Darbininkas atsakė: „Bet kaip žus į stratosferą, joje kMo didelė
jūs priversite juos (priešus) tą panika: Saturnas suslėpė savo žie
dus, o Venera pasivertė į seną
maistą suvalgyti?"
raganą.
•2;
Nieko baisaus
Svečias, aplankęs Rusijos kos
Antrą valandą ryto Minske į monauto namus k juose radęs
vieno piliečio butą kažkas pasi bežaidžianti tik nedidelį berniu
beldė. Išsigandęs gyventojas pri ką, paklausė:
bėgo prie durų. „Neišsigąsk, tai
—Kur tavo tėvas?
as\ tiktai namu sargas. Dar ne
—Jis išskrido į erdvę, gnš vz
taip blogai, dar tiktai gaisras mū trijų valandų.
sų' naimuose..."
— O kur yra tavo mama?
si*
—Ji išėjo į krautuvę, grįš už
Kliūtis puolimui
šešių valandų, — atsakė vaikas.
-Ivanas pasakė: ,Jeigu kartais
mus Vakarai atakuotu, tai mūsų
Inspekcijos
agentai išvežios atomines bom
Du valdžios pareigūnai iš Oms
bas čemodanuose į Paryžių, New
ko
inspektavo vietinį našlaityną.
Yorką, Londoną ir į kitus impe
Po
inspekcijos vyresnysis inspeKrialistinio pasaulio didmiesčius ir
torius
paklausė našlaityno vedė
sunaikins juos. Aš manau, kad
mes turime pakankamai bombų, jo, kiek valdžia skiria vieno naš
klausimas tik būtų, kur mes gau laičio iškrkytaui į mėnesį.
— Du rubliu, — atsakė ve
sime lagaminų?"
dėjas.
->.
Sąlyga bizniui
— Sumažinkime iki vieno, —
nusprendė
vyr. inspektorius.
Rusų diplomatas vedė derybas
J
Po to inspektoriai aplankė ka
su* Amerikos diplomatu dėl pasko
lėjimą.
Vyr. inspektoriui paklau
las savo kraštui. Amerikietis pa
sus,
kiek
valdžia skiria vieno ka
klausė:
linio
išlaikymui
į mėnesį, buvo
• — Kuo yūs galite garantuoti
gautas atsakymas, kad tik vieną
prašomą paskolą?
— Mūsų didžiuliais ištėldiais
aukso, geležies ir angilių, — at
sakė rusas.
— Bet tai visa yra dar po že
me! Kokias garantijas jūs turite
Žemės paviršiuje
— Sovietų valdžią ir jos vadus,
-*- atsakė rusas.
— Labai gerai, —^amerikietis
atsakė, — mes jums duodime pa
skalą, kada viskas, kas šiuo mo
mentu yra po žeme, bus virš že
mės, o kas dabar vtrš žemės, atsi
ras po žeme.

PATAŠOMAI JAUNAJAI
— Atsimink, kad vyras yra
reikalingas vadovybės. Žinai,
kad vyrai valdo pasaulį, o mo
terys valdo vyrus. Tačiau to
neleisk savo vyrui žinoti.
— Neleisk vyrui tinginiauti.
Apie namus darbo visad pilna:
tarkuoti bulves, plauti indus,
išnešti šauksies ir t. t.
— Nekask vyrui samdyti se
kretores, tarnaitės ar auklės.
Tą pareigą pasilik sau. Buk tik
ra, kad pasamdytam moterį šlu
bą, kreivaakę ar bent dvigubai
vyresnio amžiaus nei tu pati.
— Nei savo vyrui, nei vai
kams ligi 16 metų amžiaus ne
duok pinigų saviems reikalams.
Tai tvirkinimas.
— Atsimink: "Sveikame kū
ne sveika siela". Tad skatink
vyrą sportuoti. Patartina prak
tiškas sportas, pavyzdžiui: pa-

— Vyrą, kaip ir kiekvieną
gyvybę, galima treniruoti ir dre
siruoti. Tam geriausios prie
monės yra maistas ir kočėlas.
— Kalbant apie maistą, atsi
mink, kad alkanas vyras tai bai
sybė, o kad burna yra virš
širdies.
— Kad savaitės eigoje nesikartotų tie patys patiekalai, siū
lau paruosti tokį meniu:
Pirmadienį — barščiai su bul
vėmis.
Antradienį — barščiai be
bulvių.
Trečiadienį — šaltos bulvės,
karšti barščiai.
Ketvirtadienį — karštos bul
vės, šalti barščiai.
Penktadienį — šalti barščiai
ir šaltos bulvės.
Šeštadienį — bulvės be barš
čių.
Sekmadienį — kas nedirba,
mielas vaike, tam ir barsčių
duot nereikia.
Svočia Julija

— Kaip čia yra, kad jūs sau
VIENINTELE PROGA
ginti negalite gauti advokato? —
klausė teisėjas.
— Prieš eidamas mano mie
ABU BERAŠČIAI
— Matot, kai jie sužinojo, jog gamojo valyti, pirma pabelsk į
Profesorius, užėjęs restoranan,
pasijuto užmiršęs namie savo aki aš nepavogiau pinigų, nenorėjo duris. Juk gi aš galiu būti besi
nius, todėl jam teko prašyti kel su manim prasidėti, — aiškinosi rengianti, — sakė ponia tarnui.
— Na gerai, ponia, bet belsti
nerio padėjėją paskaityti meniu. įkaitinamasis.
man
nereikia. Aš, mat, visų pir
Šis vaikinas, barde šiaip ir taip
PADĖKA
ma pasižiūriu pro rakto skylute,
skaityti, pagaliau tarė:
— Ne, pone, aš irgi nemoku — Štai, Padėkos diena. Už ką — atsakė suglumęs tarnas.
aš turiu būti dėkingas? Juk net sa
skaityti.
GERI SVEČIAI
vo sąskaitų neįstengiu apmokėti,
l vieną viešbuti įsileidžia ir šu
"Visai kas kita subrendėliams, į — dejavo žmogus.
—
Būk
dėkingas,
kad
nesi
vie
nis.
Kai buvo paklausta kodėl, at
antrą pusę amžiaus peržengu
nas
iš
savo
kreditorių,
—
patarė
sakyta:
siems... Akiratis siaurėja, galvoji
—Šuo nerūko lovoje ir niekad
mas silpnėja, plaukai žyla, dan kitas.
neuždegs
matraso, šuo nepava
tys kliba, byra— Mat žmogus ne
DOVANA
vynas, sendamas ne brangėja, o
gia rankšluosčių ar kitų dalykų,
— Mano mergina mėgsta gė šuo nepareina girtas ir nekelia
tik „rnacnėja".
les,
tai aš jai nusiunčiau sėklŲ pa netvarkos.
P. KL
ketėlį,
—gyrėsi vaikinas.
„Mūsų žinios"
KVARTETAS
— Veido spuogų gydymas nė
"Variety" žurnalas rašo, kad
ra saldainio čiulpimas.
Lenkijoj nepaaakojama lenkiškų
Dr. J. Adomavičius
juokų. Ten pasakojami rusiš
ki, kaip šitas: Kas y r a kame
— Prieš daugel metų gyven
rinis kvartetas? Maskvos fūdavai iki numirdavai, o ne iki ta
harmoninė
simfonija po kon
ve suvažinės.
certinio turo Amerikoje.

KELRODĖS MINTYS APffi PENSININKES
GYVENIMĄ
• - •

NEDIPLOMATISKAI
DIPLOMATIŠKAS
— Man malonu buvo jus
trumpam (laikui susitikti.

— Pasistenk j pensiją išeiti nėkis, sportuok, flirtuok (Mar
KAS SVARBESNIS
laiku, kad visi tavęs gailėtųsi lena Dietrich, būdama per 70
ir sakytų: "Q kodėl tu, taip ge metų, atrodo kaip 20-metinė).
— Norėčiau tavo mokyti, jog
rai atrodanti, taip greitai išei Jei nepajėgsi, judėk dvejom,
yra daug dalykų, svarbesnių už
ni į pensiją, juk taip gerai dir judėk trejomis ar keturiomis,
pinigą.
bi, visi tave myli, juk galėtum bet judėk. Nesusidėk su jokio
— Aš mielai juos pirksiu.
dar porą desėtkų metelių pa mis pensininkų tarybomis, ki
dirbėti ir t t " . O iš tikrųjų taip tariant su seniais, drau
bosai jau prieš kelerius metus gauk su jaunimu, tai ir pati
— Tikiu teisybę, jog Matuužplanavo tavo išėjimą j pensi visada būsi jauna, nors tokia
zelis
gyveno devynis šimtus me
ją ir tik laukė tavo raštiško ir nebesL
tų. Tada žmonės neturėdavo au
pareiškimo, nes j tavo vietą jau
— Pasistenk numirti anks
tomobilių.
ruošimas malkų ugniakurui, žo kiti kandidatai taiko. Kaip čiau už savo gyvenimo partnerį.
— Apdrauda tai, kas kainuoja
lės plovimas su dalge ar pjau liaudis sako, varna nuo mieto Išvengsi įvairių bėdų. Tegul
tūkstančius
dolerių taip, jog kai—
kita
į
jos
vietą.
jis vargsta su visomis laidotu
tuvu, vaikščiojimas į darbą.
numiršti,
nebėr
tau kuo rūpintis.
vių ceremonijomis, išlaidomis ir
— Atostogas suplanuok tokiu
— Nemirk tuoj išėjus j pen
— Mano dėdė toks įtarus, jog
laiku, kai šlapia, šalta, kada tik siją, dar pagyvenk desėtkus t. t., o tu sau guli tarp gelių,
niekas
tau
nerūpi,
o
visi
tavęs
nenori
dirbti savaitėmis, kur yra
senmergės ir pensininkės atosto metų, nes tik pensijoje suprasi,
penktadienis.
gauja. Vyras bus patenkintas, kas yra tikroji laisvė, ramybė, gaili.
L
a
r
i
n
Kmčinieiiė
— 2iebtuvėlis būtų geriau ne
sėdėdamas kambaryje ir laiky poilsis — be planų, be susirinki
gu degtukas, tik juo negalima
damas tave už rankos.
mų, įpareigojimų bei įsiparei
krapštyti
dantų.
— Būk sveika. Daktaras yra gojimų, uždavinių.
NEAIŠKI SPALVA
liuksusas.
— Mokėk taupyti laiką ir pi
— Meflė tai pilnas proto už
SVARBI KALBA
_ Ginčytis su vyru, kaip ir nigus. Būdama pensijoje pa Vyras pranešė pasigendąs žmo
temimas,
smegenims patekus
;
žaisti su kaktuso, nepatartina jusi, kad labai trūksta laiko ir nos, todėl dabar į jo namus atėjo
širdies
šešėlį.
Visą vakarą našlė poniutė ban
— abu jie spygliuoti. Geriausiai pinigų. Laiko trūksta todėl, detektyvas padaryti jos pilno ap
dė prisisukti prie profesoriaus ir ji — Būk malonus žmonėms, kol
laikytis toliau, o vyrui neleisti kad norisi nuvalyti dulkes, ku rašo.
prakalbinti, bet vis nesisekė. Ka sukrausi milijoną, paskui žmonės
—
Galite
man
pasakyti,
ko
nei išsižioti.
rios rinkosi 56-ius metus tavo
beki/.da
sėdo už stalo pdetų, ypač ma tau bus malonūs.
kios
spalvos
jos
plaukai?
—
buto kampuose, norisi pagamin
nevruodama, ji prisiplakė šalia
ti valgį, kurį valgo visi norma kitko paklausia.
rublį.
— Kai kurie žmonės tiki vis
jo.
—
Nesu
tikras,
—
suabejoja
—Padarykime du rubliu, — lūs žmonės, norisi paskaityti
ką,
ką jiems sakai pašnibždomis.
— Jūs nedaug kalbate, profe
knygas, kurių nespėjai dirbda vyras, — nes ji dingo, vos tik iš
nutarė vyr. inspektorius.
soriau, ar ne? — ji prašneko.
— Amerikoje užsienietis yra
J ems grįžtant namo, jaunesny ma perskaityti, norisi pradėti ėjus iš moterų salono.
—
Kalbu
tik
tada,
kai
kas
nors
nemokša,
kuris moka šnekėti sep
megzti, siūti, kartais net —
SVARUS TĖVAS
sis inspektorius paklausė: .
svarbu,
—
atsakė
profesorius.
—
tyniomis
ar aštuoniomis kalbo
— Aš stebiuosi, kodėl tu atė verpti ir austi O viskam reikia
Vaitai tarpusavyje gyrėsi savo Ar negalėtumėt, ponia, man ar
mis.
mei vieną dolerį našlaičiams, o laiko.
pagarbiais tėvais.
čiau
pakelti
mėsos?
pridėjai kaliniams.
— Mano tėtė maudosi dukart
— Nesirūpink, kai suklumpi,
— Gerbk ir mylėk savo vai
— Matai, drauge, — atsakė
RADIJAS
IR
SĄSKAITOS
per
savaitę,
—sakė
vienastik kirmėlė \nenintelis gyvis, ku
kus, bet niekada neprisiimk au
vyr. inspektorius, — reikia visa
—
Tai
niekas,
—
atsakė
kitas.
—
Galiu
taip
girdėti
tavo
ra
ris negali sugriūti.
ginti anūkų. Kas iš meilės juos
da planuoti į ateitį, aš nemi
—
Mano
tėtė
per
savaitę
mau
diją,
tartum
jis
būtu
mano
kam
pagimdė, tas iš meilės tegul juos
— Gandas eina j vieną ausi
ns u, kad mudu praleisime savo
baryje
ir augina. Augindama pati anū dosi triskast.
iŠ
daugelio
burnų.
senas dienas našlaityne.
—1 Ojė, — neužsileido trečia — Gerai, tad gal padėtum ap
kus, nuskriausi savo tikrus vai
J. Kat kus, nes jie nepajus vargo ir sis, — mano gi tėtė vis toks Šva mokėti mano mėnesines sąskai
— Dabar yra mašinos amžius.
rus,
kad
jam
niekad
nereikia
mau
tas?
—
paklausė
ant
aukšto
gy
Vienintelis
dalykas, kurį žmonės
meilės savo vaikams. Labiau
dytis.
venąs
kaimynas.
bedirba
ranka,
tai kasymasis.
siai gerbk ir mylėk savo vyrą,
nes liaudis sako: "Auksinis vai
kas neatstos šiaudinio vyro".
Geriau būti nemyfimo vyro
žmona, negu mylimų vaikų tar
naite.
— Atmink, ateis diena, kai
tavo vynri nieko nepadės jokios
žolelės.
Pailsėjusi pensijoje,
buk graži, patraukli, seksuali,
kad kiekvienas tavo judesys,
žvilgsnis, kvamonas, pasilenki
mas, prisilietimas tavo partnerį
veiktų labiau, negu keli centne
.t;
Pirmieji pabėgėliai
riai žolių.
— Neužsidaryk tarp keturių
Užbaigęs žemišką kelionę, Sta
linas pasibeldė i Sv. Petro dan Nora BetofT para££, kad Sov Rusijoj ji mate prirakintus Šaukštą ir sakutes. kambario sienų, nes j trečią die
gaus vartŲ duris.
kad nepavogtu. Kad taip yra, kaip rašo si britų korespondente, rodo ir patys ną būsi jau šimtametė senė.
Judėk, vaikščiok, važinėk, žmoPssidsiHrrirms telefonu Sovietinį ištaigoj.
— Ko tu čia nori? — paklau- komunistai, nes sis svarbas paveikslas buvo kUtas komunistinėj "Šluotoj'

taut. šokių grupė „Aušra". Kul
tūrinę — liaudies meno parodėlę
ruošia skautai ir skautės akademikės. Lietuviškus valgius paga
mins ir pardavinės t a u t Šakiu
grupė, kurios tikslas užsidirbti
pinigų kelionei į tautinių šokių
šventę Chicagoje ir jai dabar gy
vai ruošiasi.

DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. birželio mėn. 7 d.

A. f A. Dr. JONUI JUOZAIČIUI
11111113, jo mielai žmonai Dr. ALDONAI, dukroms RA

A . f A . J O N U I KIAUPAI mirus,

MUNEI RAČKAUSKIENEI su šeima, JŪRATEI NOR

mūsų klubo narius ERNĄ KIAUPAITĘ - NORELKIEN E ir BENĄ NOREIKĮ ir visus jų artimuosius: tėvus,
brolius, seseris ir gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kar
tu liūdime.

V I L I E N E I su šeima, sūnui J O N U I , broliui kun. J U O 
ZUI ir visiems artimiesiems

nuoširdžiausią

užuojautą

reiškia
KISIELIŲ

KONCERTAS

ŠEIMA

Chicagos Anglijos - Britanijos
Lietuvių Klubas

Po Clevelando vyrų
o>kteto
koncerto Omahoje, dabar laukia
mi a atvykstant iš Chicagos taut.
šokių grupės „Grandies", kuri
pasirodys su taut. šokių grožiu
Omahoje birželio 14 d.

A. f A. Dr. JONUI JUOZEVIČIUI
mirus, dukterims A. L. M. Dr-jos direktorei JŪRATEI
NORVILIENEI ir RAMUNEI RAČKAUSKIENEI su šei
momis, žmonai ALDONAI JUOZEVKIENEI ir visiems
giminėms ir artimiesiems reiškiame užuojautą ir kartu
liūdime.

INFORMACIJA
: Soliūnų atžalynas televizijoj.

Matyti Rasa, Audronė, Saulius, Vida ir Zita.

MOŠŲ KOLONIJOSE
Lemont, IU.
SOLICNŲ ŠEIMA —
TV PROGRAMOJE
Rytais 10:30 vai., savaitės
dienomis (be šeštadienių ir sek
madienių) ABC TV 7 tinklas
30 min. rodoma progTama pa
vadinta "Family Feud game".
Šion programon pateko ir
Vytauto ir Aldonos (Sapalai tės) šoliūnų šeima. Jie toje
programoje dalyvaus
(atliks
programos dalį) birželio 9 d.,
pirmadienį, 10:30 vai. ryto.
Programoje matysime žoliūnų
dukras ir sūnų, štai jie; Rasa
vyriausioji 24 metų amžiaus,
Maironio lit. mokyklos lietuviš~kų tautinių šokių mokytoja ir
. - -»
tautinių šokių grupės "Spindu
lio" vadovė. Turinti universite
t o diplomus iš muzikos ir che
mijos. .Audronė 20 metų am
žiaus, Maironio lit. mokyklos
mokytoja ir medicinos studentė
Loyolos universitete. Vida 19
metų amžiaus studentė Lewis
universitete. Zita 18 metų am
žiaus studentė Illinois Bennedictine College. Saulius 17 me
tų amžiaus bebaigiąs Providence Htgh School. Visi jie šoka
tautinius šokius "Spinduly" ir
yra labai veiklūs lietuviškoje
veikloje. Apie juos buvo jau
rašyta amerikiečių kaip L<emonto, taip ir Chicagos laikraš
čiuose. Korespondentai labai
palankiai atsiliepė apie šią lie
tuvišką šeimą.

Visi lietuviai,pravažiuojantieji
pro Omahą ir norintieji pasiinformuoti, visada gali skambinti
apylinkės
pirmininkui,
telef.
733-0460.

p r a s t a s : dėl to, k a d Šoliūnų šei
ma yra, pilna to žodžio prasme,
DU SUKČIAI
lietuviška.
Policija
areštavo J. T. VVitz,
Andrius L a u k a i t i s
35 m., ir K. Hanvood, 32 m.,
nes jie iš Rose Jaezel, 78 m.,
gyvenančios Chicago Lawn mies
Omaha, Nebr.
to daly, pareikalavo 4000 dol.
FESTIVALIS
už pataisymą dūmtraukio, nors
Birželio 7, 8 d. įvyks Omahos t a s darbas galėjo kainuoti apie
etniniu grupių festivalis. Omahos 45 dol. Senutė jau buvo išėmu
lietuvius festivalio komitete at si jiems čekį 4000 dol., bet jie
stovauja A.Reškevičius ir J.Matz. d a r nebuvo iškeitę — jų sukty
Su programa dalyvaus Omahos bes pastebėjo policija.

Nepamirškime ir mes pasižiū
rėkime šoliūnų šeimos atlieka
mos programos.
Pamatę š o 
liūnų šeimą TV programoje, gal
pagalvosime, kaip jie ten galėjo
įsispausti? Atsakymas visai p a .

Mylimai motinai

L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI
D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 So. California Avenue
T e l e f o n a i LA 3-0440 ir LA 3-9852

PADĖKA
šių metų gegužės 7 d mirė mūsų mylima mamytė

Mažeikai Evans

A . f A . AGOTA DRAZDIENE
ir buvo palaidota gegužės 10 d. Sv. Marijos kapinėse Omahoje.
Nuoširdžiai dėkojame kun. kleb. P. Zarkauskui už maldas
koplyčioje, bažnyčioje ir prie kapo. Dėkojame visiems palydėju
siems mūsų a. a. mamytę į amžiną poilsio vietą. Dėkojame au
kojusiems šv. Mišias, gėles, pareiškusiems užuojautą telegramo
mis, telefonais, spaudoje ir laiškais.

Laidotuvių Direktoriai

Ypatinga mūsų visų nuoširdi padėka p. Paukštaitienei, kuri
prižiūrėjo velionę ilgos ligos m e t a Taip pat nuoširdi padėka p.
Adomonienei, kuri nuolatos lankė velionę ligos metu.
Nuoširdžiausiai dėkojame p. Irenai Matz-Sarkaitei už gražų
giedojimą bažnyčioje ir Aldonai DcHai-Agurkytei už vargonavimą.
Taip pat mūsų visų nuoširdi padėka p. Alfai Mikėnaitei ir jos
talkininkėms už paruošimą laidotuvių pusryčių.

Tel. 737-8600-01

Pasaulio ir Amerikos
Lietuviu Gydytoju Sąjunga

6845 SOUTH VVESTERN AVE.
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

Jūsų visų pareikštas nuoširdumas paliks mūsų širdyse.
Nuliūdę:

Dapšių, Drazdžių ir Antanėlių šeimos

Brangiam broliui

PETKUS

A. f A. Dr. JONUI JUOZEVIČIUI

M A.

mirus, mūsų mielą dvasios vadą kun. JUOZJį JTJ0ZEVIČIŲ gilaus liūdesio valandoje nuoširdžiai už
jaučiame ir drauge liūdime.

A. f A. Dr. J O N U I JUOZEVIČIUI
mirus, jo broliui kunigui JUOZUI nuoširdžią už
uojautą reiškia

Chapmanu šeima ir
krikšto sūnus William Ghapman
California

Mielam draugui

A. | A . Dr. J O N U I JUOZEVIČIUI
Iškeliavus amžinybėn, mielą dr. ALDONĄ ir šei
mą nuoširdžiai užjaučiame.
Dr. Antanas Marč'rakaitis su šeima
ir krikšto sūnus Kazys

A. f A. JONUI KIAUPAI mirus,
seseriai

ERNAI

ir

BENUI NOREIKIAMS. tėvams

p. KIAUPAMS ir visiems artimiesiems reiškiaem nuošir-

džią užuojautą ir kartu liūc uime.
Juozas ,- Aynjanda Benečiti
Jonas -.r Teresė Jokubhos

Draugija

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e Avenue
Telefonas - Y A r d s 7 - 1 7 4 1 - 2

sūnui dr. P. VYTAUTUI DARGIUI ir jo visai sei
mai gilią užuojautą reiškia

Lietuviu Paštininku S-gos Valdyba
ir Sąjungos Nariai

Montessori

EUDEIKIS

reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai dr. AL
DONAI, sūnui JONUI, dukterims RAMUNEI ir dr.
JONUI RAČKAUSKAMS, JORATEI ii dr. ALGIUI
NORVILAMS, anūkams — mūsų kuopos nariams
JONUI ir RITAI RAČKAUSKAMS bei ARUI VENTAI
ir KOVUI NORVILAMS ir broliui kun. J. JUOZE
VIČIUI

A. t A. TATJANAI DARGIENEI mirus,

(Atkelta iš 3 psl.i

•***?

A. t A. Dr. JONUI JUOZEVIČIUI mirus,

A. + A. Vet. Gyd. Karoliui Avižieniui
mirus, skausmo prislėgtiems sūnui KAROLIUI, jo MAMYTEI ir
visiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir karti*
liūdime.
CHICAGOS UNIVERSITETO BENDRADARBIAI:
Aldona Ankienė, Elena Druskienė, Genė
Dubauskaitė, Aldona Rukuižienė, Eleonora
Balčiūnienė. Gražina Treskiene, Vanda ir
Antanas Urbonai.

Lietuvių

Mūsų kuopos vėliavos kūmui

Pr. Dielininkaičlo jaunųjų ateitininku kuopa

RIMTIES VALANDĖLEI
Nors šių dienų šeima y r a
kitokia, negu praeityje, bet ji
šalia savo neigiamų pusių turi
ir teigiamų. Ji šiandien y r a
laisvesnė, jos nariai turi dau
giau apsisprendimo laisvės,
gali laisviau pasirinkti savo
užsiėmimą, profesiją, gyve" nimo draugą ar draugę. Tvar" k i n g a krikščioniška šeima,
4 n o r s ir paskendusi didmiesčio
maište, moka surasti artimų
asmenų, draugų, palaiko stip
resnius ryšius su giminėmis,
moka vieni kitiems padėti,
patarti, pagelbėti sunkesnėse
gyvenimo valandose. Tvar
kingos šeimos šiandien yra lai
mingesnės, nes jos pagrįstos
ne interesais, o meile, laisvu
gyvenimo draugo a r draugės
pasirinkimu. Tokiose šeimose
yra daugiau susiklausymo,
daugiau ištikimybės, daugiau
ir
asmeniškosios
lai
mės.
Šiandieninė šeima, jei ji
. remiasi asmens kilnumu, abi
puse meile, turi daug gali-1
mybių a s m e n i š k a m tobulėji. 'm u i i r
individualiam
pasitenkinimui, negu
buvo
praeities Šeimose. O jei prieš
akis yra ir dieviškas šeimos
• .planas — visų i š g a n y m a s per
Seimą, tada šiandieninė šeima
gali išlikti gyvenimo
sū
k u r i u o s e Dievo i š g a n y m o
plano vykdytoja.
J. V.

Amerikos

J.N.

M A R Q U E T T E FUNERAL H O M E

DR. JONUI JUOZEVIČIUI
1

|

TĖVAS IR SŪNUS

m iru s ,
mūsų mielai ALDONAI, dukterims RAMUNEI ir
JŪRATEI su šeimomis, sūnui JONUI ir kitiems ar- j
timiesiems reiškiame gil iausią užuojautą ir kartu liūdime.

Ses, Julia Stankus
Emilija Brizgienė
Ona Gutauskienė
Marija Marku lienė
Marija Miklienė

Valda Rašytiniene
Aldona Rauchienė
Vita Strikiene
Vida Tumasonienč
Emilija Valančiene

A. f A. SOPHIE

PAUPARAS

PAUPER
Stankutė
Gyveno Downers Grove, Illinois, anksčiau gyveno Chicago, M.,
Brighton Parko apylinkėje.
Mirė birželio 5 d., 1980 m., 3:45 vai. popiet, sulaukus 65 m.
Gimė Chicago, Illinois.
Velionė buvo našlė a. a. Matthew
Pasiliko dideliame nuliūdime: sūnus Paul, marti Nancy, duktė
Sue, žentas William Kurz, sūnus Daniel, duktė Ruth, žentas Stan
ley Stanek. 4 anūkai, sesuo Ruth ir Svogeris Richard Linchester, ir
kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Kūnas bus pašarvotas šeštadienį, 6 vai. vak. Petro Bieliūno
koplyčioje, 4348 S. California Ave.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, birželio 9 d. Iš koplyčios 10 vai.
ryto bus atlydėta į švC. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės
sielą Po pamaldų bus nulydėta į Lietuvių Tautines kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Sūnūs, dukterys, marti, žentai Ir anūkai.
Laid. direkt. Petras Bieliūnas. — Tel. 523-3572.

2533 VVest 71 St., Chicjgo
14 10 So. 30th A v., Cicero
Tel. 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBH IAMS STATYTI

DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. birželio mėn. 7 3.

IŠ ARTI IR TOLI

x Amerikos lietuviu Biblio
tekos —leidyklos visuotinis me
Kačinsko kūrinys smuikininko
U A. VALSTYBĖSE
tinis narių susirinkimas įvyksta
Izidoriaus
Vasyliūno dėka yra
šiandien, 7:30 vai. vak. Jauni
— Litera turinės temos Baltis išspausdintas ir išleistas.
mo centre. Bus aptarti svar
kų studijų suvažiavime Georgebūs klausimai. Visi leidyklos na
— Algimantas
Gureckas,
towno uuiversitete šį savaitgalį
riai ir besidomintieji lietuviška
JAV
LB
i-yšiiiinkas
Washingtobirželio 5-8 d., apima prozą, poe
knyga kviečiami susirinkime da
ziją ir literatūros kritiką Ilona ne, JAV Gynimo departamento
Gražytė-Maziliauskienė nagrinė kvietimu su žmona Virginija da
X Vytautas ReJvytte, spau
X ir^tariiTut ir inž. Jonas Če
ja naujosios moters bruožus da lyvavo Arlingtono kapinėse ge
kanauskai su dukra Blanca vie dos foto bendradarbis, prava
bartinėj lietuvių prozoj. Mirga gužės 9 d. įvykusiame ameri
ši pas Mariją ir inž. Antaną Ru žiuodamas pro Cbicagą, buvo
džius po Rotary klubo tarptau užsukęs j "Draugą", domėjosi
Girniuvienė aptaria Jono Juš- kiečių karių, žuvusių Irane, pa
tinio suvažiavimo. Šia proga naująja spausdinimo technika,
kaičio poeziją. Rimvydas Šilba gerbime. Vykusių iškilmių metu
ketvirtadienio vakare svečiai, ly lietuviškomis knygomis, kalbė
joris analizuoja platėjančią so kalbėjo prezidentas J. CarteriB.
dimi M. ir A. Rudžių, aplankė josi su redaktoriais. Pasidžiau
cialistinio realizmo sąvoką. Eg
AUSTRALIJOJE
Marijonų vienuolijos provinciolą gęs įdomiu dienraščiu, palinkė
lė 2ygaitė (mitologijos ir tau
kun. J. Dambrauską ir vienuoly jo jam sėkmės ir paliko 100 do
tosakos sesijoj) įisigilina į mir — A a. Jonas Arnastaoskas
no vyresnįjį kun. V. Rimšelį, lerių auką. Maloniai dėkojame,
ties suvokimą lietuviškoj pasa mirė Melbourne, sulaukęs 75
kurie svečiams surengė priėmi lyvauti.
koj.
metų amžiaus. Palaidotas Memą — vakarienę vienuolyno sve
X Birželinės pamaldos, pen
— Regina (Gadeikytė) ir jos morial Parko kapinėse.
tainėje. Blanca Čekanauskai' sininkų sveikatos reikalai, kultu
vyras Romas Aliai po 30 metų
ta proga aplankė "Draugą" ir rinė programa bus Lietuvių so
birželio
8 d. pirmą kartą at
įsigijo įvairių lietuviškų lipinu- dybos pažmonyje šį sekmadienį
skrenda
iš Australijos aplanky
kų, tautinių ženklų ir meniškų nuo 2 vai. po pietų sodybos gė
ti savo sergančios motinos Bro
dirbinių. Čekanauskai birželio 9 lynuose. Užkandis. Visi laukia
"Kalnų ir slėnių", Chicagos Aukšt. lit mokyklos dvidešimt pirmojo metraščio, redakcija. Pirmoje eilėje iš k.: nės Gadeikienės,
gyvenančios
d išskrenda į Detroitą, po to mi
Audrė Budrytė, Vida Momkutė, metr. globėjas J. Masilionis, Ramoną Smilgaitė; antroje eilėje. Gailė Eidukaitė, Ra
Springfield,
Pa.
Pirmiausia
jie
skris keuoms dienoms į New
x Rimas Laniauskas, kleve- sa Tijūnelytė, Viktoras Gudas, Nida Pemkute, Julija Gotceitaite. (Nuotr. nėra Rasos Plioplytės).
ten ir apsistos (tel. 201 —327Yorką ir iš ten atgal j Buenos landiškis, prie prenumeratos
.Vuocr. P. Matetos
ŠVIETIMO TARYBOJ
5527), o paskui dar aplankys
Aires, Argentiną.
mokesčio pridėjo 8 dol. auką.
Vieton pasitraukusio Th. G.
savo senus pažįstamus, gyve
X Paskautaninkė Rita Mat- Dėkojame.
Ayers į Chicagos Švietimo tary
nančius
JAV-bėse.
X Jonas Klimas, Gary, Ind
vekattė, Detroito skaučių tunti
— Lietuvių f estrvalį rengia bą mere paskyrė meksikietį ad
atnaujindamas
prenumeratą, au
ninkė, pirmoji sugrąžino savo
Baltimorės lietuvių organizaci vokatą Raul Villalobos. Ne visi
VAIKŲ IR JAUNIMO
guojant, ir dėkodama globėjui už
"KALNŲ IR SLĖNILT
tunto narių "Skautų Aido" an kojo 10 dolerių. Maloniai dėko
jos bei draugijos birželio 7-8 d. aldermanai tuo patenkinti.
SUTIKIMAS
jo darbą.
TEATRE
ketas. Malonu patirti, kad vi jame ir skelbiame Garbės pre
Baltimorės miesto centre Char GAISRŲ
LABORATORIJA
sos skaučių vadovės pasisakė numeratorium.
Kun. P. Dauginčiu* sukalbėjus
Laimos
Rastenytės ir Da les Plaza. Kiekviena tauta tu
Chicagos Aukšt lituanistikos maldą, pradėta vaišintis redakto
skaitančios "Draugą".
X Dr. Alfonsas Kisielius. Sid
riaus Lapinskų šeima, išradin rės savo savaitgalį- Festivalis Cook apskr. prisiekusiųjų teis
mokykla
"Kalnus ir slėnius", dvi
X Lemonto ir apylinkių gy ney, Ohio, prie prenumeratos
rių tėvelių paruoštomis vaišė ga savo įnašu į scenos gyveni prasidės birželio 7 d., šeštadie mas nagrinėja veiksmus Panventojai, kurie nori nuvykti į mokesčio pridėjo 10 dol. auką. dešimt pirmąjį savo metraštį, su mis. Globėjui ir redakcijos na mą, parengė jaunimo
teatrą. nį, su invokacija ir mero W. Do Technic, Inc., laboratorijos Sko
tiko gražiu .pobūviu ketvirtadie
Šv. Vardo katedrą iškilmingam Labai ačiū.
riams buvo prisegtos gėlės.
Birž. 1 d, jiedu su jaunaisiais nald Schaeffer sveikinimo žo kie mieste. Jos prezidentas D.
nį, gegužės 29 d., 8 v. v. Jaunimo
gedulo minėjimui nuo Lietuvos
Michaelson prisipažino melavęs
X Algis Birutis, Glen Ellyn, centro kavinėje. Pobūvį pradėjo "Apmarinus alkį", metrašti aktoriais pastatė du draminius džiu. Publika galės pasigrožėti teisme padaręs priesaiką. Jo la
pavergimo 40 metų proga birže
Vaclovas Momkus, metraščio red. ninkus sveikino Tėvų komite veikalus Jaunimo centre. L. Ras lietuvių rankų darbais, gintaru,
lio 15 d, sekmadienį, 7 vai. v., UI. atnaujindamas prenumera Vidos tėrvas, sveikindamas susi to pirm. Vyt. Zalatorius. Pirmiau tenytė Lapinskienė surežisavo drožiniais, knygom, plokštelėm, boratorija tiria gaisrų priežas
turi iš anksto registruotis pas tą, atsiuntė ir 10 dolerių auką. rinkusius ir dėkodamas visai re sia jis dėkojo tėvams ir auko Janinos Degutytės "Avinėlį be- lietuvių menininkų paveikslais. tis, ypač įtariant padegimu.
Vyt. Šoliūną (tel. 357-2175) ar Labai ačiū.
dakcijai, o ypatingai jos globėjui tojams už finansų sutelkimą ragėlį"kuriame buvo išradingų Bus galima nusipirkti ir lietu
PRITRŪKO U&V
ba Vikt. Garbonkų (tel. 963X M. Cibienė, Gulfport, Flo dir. J. Masilioniui už metraščio metraščiui leisti. Metraštininikams scenos dekoracijų greitas pakei- viškų valgių.
4026). Lemonto ir apylinkių lie ridoje, pakeisdama adresą, at paruošimą.
Apie 25,000 bedarbių šį sa
priminė spausdinto žodžio reikš
timas. Jaunučiai aktoriai vaidi
— Detroite Dievo Apvaizdos vaitgalį negausią pašalpos, nes
tuviai nesunkiai galėtų vykti au siuntė ir auką. Ačiū.
mę žmonių ir tautos gyvenime
Dir. J. Masilionis savo kalboje
no, dainavo. Pastatyme dalyva- į iį e t u v ių parapijos Tarybos po
tobusais.
x Aukų "Draugui" po 2 doL supažindino pobūvio dalyvius su ir linkėjo rašymo nenutraukti, vo S. Juškaitis (Avinėlis), D - j ^ ^ y , ^ šaukiamas birželio 10 Ulinois valstijai skirtos bedar
bių pašalpos fondo lėšos pasi
X "Chlcago Sun Times" dien atsiuntė. Algirdas Reivytis, Pr. metraščio redakcija. Joje dirbo bet tęsti, dalyvauti raštijos kūri Viktoraitė (Rūta), A. Lapins
d.
7
vai.
vak.
parapijos
patalpo
me,
bendradarbiauti
jaunimo
laik
baigė. Taip pranešė Darbo de
rastis vakar dienos laidoje apra Kvantas, P. Kazlauskas. Ačiū. trys aštuntokės: Vida Momkutė,
raiščiuose — "Skautų
Aide", kas (Žiogas), A. Kaminskaitė se. Esamos ir naujai išrinktos partamentas.
šė Algimanto Kezio foto darbų
X A •Jurgučio pianino, akor Rasa Plioplytė ir Ramoną Smil "Ateityje", kitų laikraščių jau (Gaidelis), A. Kabliauskaitė tarybos nariai kviečiami daly
parodą, vykstančią miesto cent
deono ir vargonų studentų kon gaitė. Rekcinėje komisijoje dirbo nimo skyriuose. Tas darbas su (Vilkas), D. Viktoraitė (Saulė), vauti. Bus pasiskirstyta parei PROKURORO DRAUGAI
re, "Galerijos" patalpose. Dien
E. Juškaitis, R.
certas įvyks birželio 8 d., 2 vai. kiti septyni: Audrė Budrytė, Gailė teiks tam tikro pasitenkinimo, o paukščiai
gomis bei nauji parapijos tary Nuteisto prokuroro W. Scott
raščio kolumnistas John AlderEidukaitė,
Julija
Gotceitaite,
Vfk
popiet Jaunimo centre.
Visi
Naudžiūtė,
R.
Raudytė,
A,
Ka
svarbiausia
—
užtikrins
mūsų
tau
bos nariai supažindinti su tary draugai, antradienį susirinkę į
oon parodą gražiai įvertino ir
toras Gudas, Zita Kuliešytė, Nida
minskaitė, A. Lapinskas
bos darbais.
kartu pridėjo du Alg. Kezio fo kviečiami pasiklausyti jaunųjų Pemkutė ir Rasa Tijūnelytė. Į re tos kultūros tęstinumą.
Bismarcko viešbutį Chicagoje,
talentų.
(pr.)
Vaikai
išlavinti,
scenoje
laikė
to kūrinius. Straipsnyje paminė
dakciją pakviečiami geriausiai ra Trumpu, bet išmąstytu žodžiu
— LB Krašto valdybos pirm. sudėjo 81,000 dol., kad jis galė
si drąsiai Vaidyba paįvairinta
ti ir lietuviai.
x Irenos Veleckytės Baleto šą ir gerai piešia mokiniai. Daž metraštininkus pasveikino ilga
inž. Vytautas Kutkus ir vice- tų tęsti bylą, siekdamas išteisi
metis mokyklos mecenatas ir baletu. Vaikai savo vaidmenis pirm. Jonas Urbonas birželio 7- nimo, kai teismas jį rado kaltu
niausiai
jie
yra
pirmieji
mokiniai.
ir
Piano
Stadijos
metinis
kon
X "VTVOS EUROPOS" kon
Globėjas su kitais mokytojais ren metraščių rėmėjas Juozas Vasiu- gerai išmokę, atliko gražia lie 9 dienomis dalyvaus specialioje nepilnai mokėjus pajamų mo
certai. Iš Los Angeles, režiso- certas įvyks birželio mėn. 15 d.,
sekmadienį, 3 vai. p. p. Jauni ka iš mokinių rašinius, atiduo kevičius. Padėkojęs redakcijos glo- tuvių kalba.
rės Danutės Barauskaitės veda
Antrasis draminis veikalas bu konferencijoje Washingtone, ku kesčius.
mo Centre. Programą pradės da red. nariams susipažinti, pa bėjun už metraščio apipavidal/
ri yra šaukiama atžymėti Lietu
ma "VTVA EUROPA" atliks du
studijos piano mokiniai, užim reikšti savo nuomonę. Susiren nimą, finansų globėjai Aldonai vo Violetos Palčinskaitės "Pra vos okupacijos keturiasdešimt
koncertus Chicagoje, Jaunimo
imimniiiiniiimiiimmimiiraiiiiiiiiiiiit
dami trumpą šio koncerto dalį. kama kiekvieną šeštadienį antro Rekašienei už lėšų sutelkimą, šom tylos!". Veiksmas sukasi metį.
Centro didžiojoje salėje. Pirmas
apie
"tylos"
laboratoriją.
Veika
Po to seks dviejų baletų pasta sios pertraukos metu posėdžiui. kreipėsi į jaunimą, ragindamas ne>
Advokatas
koncertas bus birželio 29 d.,
— J. Kačinsko muuatoros.
tymai: Perraulto pasaka "Rau SIŲ metu pagrindinė metraščio užmiršti savo tėvų kalbos. Iš le daug lakios fantazijos, humo
GINTARAS P. 6EPMAS
sekmadienį. Kokteiliai nuo 6:30 donkepuraitė" ir Glazunovo tema — popiežiaus lankymasis metraštyje pasisakymų paaiškėja, ro, savotiško simboizmo. Akto Gegužės 10 Bostono konservato
v. v. — 7:30 v. v. Koncerto pra "Sezonai". Abiejų baletų cho Chicagoje. Surinktus mokinių kad daugelis į liet. mokyklą eina riai sukūrė gyvą slinktį. Vai rijoj buvo atliktos komp. Jero Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. • .
džia 7:30 v. v. Antras koncer reografija L Veleckytės, daly rašinius tenka ištaisyti, perrašy tėvų verčiami.Už tai tėvams rei dino R. Kaminskaitė, A Vikto nimo Kačinsko Miniatūros flei Saitad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d.
ir pagal susitarimą.
tas bus liepos 3 d., ketvirtadie vaujant jos studijos mokiniams. ti, bet tai jau atlieka, kaip metr. kia dėkoti. Būna atsitikimų, kad rą, V. Radvilas, L. šulaitytė, A. tai, klarnetui ir violončelei. Sis
ni. Kokteiliai bus parduodami Visus kviečiame atsilankyti ir globėjas humoristiškai pastebėjo, lietuviukai nebemoka savo tėvų Mikutaitytė, E . Šulaitis, L. VaTai. 776-5162 arba 776-5168
nuo 7:30 v. v. — 8:30 v. v. Kon palaikyti jaunimo pastangas. niekieno nematoma ir nevertina-: kalbos. Bus laikas, kai jie tėvams deišaitė, A. Budrytė, R. Šulai gė sėkmingai užbaigus pirmuo
2649 W. 63 Street
Chicago,
K. 60629
certo pradžia 8:30 v. v. Pavėla
tytė.
Gerai
apvaldę
lietuvišką
už
tai
priekaištaus.
Baigdamas
pa
sius savo darbo metus šioje mo
(pr.) ma ' mašina". Toliau papasako
ittiiifiiiiiiifiiiiiiiiiifiifiuuiiiiiiiiimnfttii
vę į koncertą bus įleidžiami tik
jo, kaip rašiniai suskirstomi i sky citavo poeto Vaičaičio žodžius ir žodį. Režisorius Lapinskas sėk kyklėlėje. Pirmieji metai niekuo
X Kražių monografijai aukas rius, kiek bėdų sudaro abitu ragino ir toliau mylėti lietuviška mingai išsprendė ne vien akto met nebūna lengvi, tačiau dar
pertraukos metu. 'Vivos Euro
3£
pos" programa remiasi kabare siųsti: Jonas Zadeikis, 6522 S. rientų nuotraukų surinkimas, kalbą ir dainą. Savo kalbą sustipri rių įvairumo uždavinius, bet ir bas vyko sklandžiai, ir iš 31 da
St., Chicago, UI. kaip šiais metais metraštyje at no 50 dol. auka, įteikdamas ją A. scenos pakeitimus su labai bar lankančių vaikų 11 baigia Advokatas JONAS GIBAITIS
tiniu pagrindu. Kviečiame vi Rockvvell
60629.
Čekius
rašyti: Kražiai sirado '^mažučiuku abiturientu- Rekašienei. Ta pačia proga V. trumpom uždangos nuleidimo savo darželinius metus ir išeina
suomenę pamatyti ir išgirsti šį
6247 So. Kedzie Avenue
Fund.
(sk.)
Itų" nuotraukos. Viršeliui nuotrau Momkus įteikė Vidos Momkutės pauzom, o jų buvo daug. Buvo į didįjį pasaulį. Vedėja padė
ansamblį. Kaina vienam asme
Tai. — 776-8700
niui: $5.00. Veiks baras ir bus
X Akiniai siuntimui į Lietu ką davė Stasys Žilevičius, vėliau močiutės Juzės Ivašauskienės 100 ir fortepiono palyda. Apšvieti kojo mokyklos padėjėjoms Da
Chicago, Blinois 60629
parduodami šalti užkandžiai. vą. Kreipkitės į V. Karosaitę — dar pridėdamas savo su žmona dol. auką.
mą tvarkė R. Kaminskaitė, ašis nai Puodžiūnienei, Virginijai Jo Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
Staliukus rezervuoti skambi Optical Studio, 7051 S. Washte- 25 dol. auką. Jiems šiame pobū Mokytojų vardu trumpą svei tente A. Kubiliūtė.
kubauskienei, Daivai Bakšienei, 3eitad. 9 vai. iki 1 vai. d.
nant tel. 312 — 247-3272, kas naw A ve., Chicago, BĮ. 60629. vyje dalyvavusiems buvo padė kinimo žodį tarė D. Erdukienė.
Galima turėti įvairių nuomo Marytei Gaižutienei, Danai Šledien nuo 7:00 v. v. iki 10:00 v. Tel. 778-6766.
(ak.) kota. Kalbos pabaigoje buvo pri Meninėje dalyje Ramoną Smil nių apie veikalų parinkimą, bet nienei ir Daliai Januškienei už
simintas a. a. Vaclovas Noreika,
v. Ruošia Pasaulio Lietuvių
jų entuziazmą ir darbą. Ji para
x NAMAMS PIRKTI PA net 10 metų buvęs
mokyklos gaitė perskaitė iš metraščio savo jų pastatymas įkūnytas išradin
Jaunimo sąjungos valdyba ir
kūrinį "Pavasaris", Vida Mom gai ir rūpestingai.
J. Pr. gino tėvus per vasaros atosto DENGIAME IR TAISOME
PLJS-os Ryšių centras, (pr.) SKOLOS duodamos mažais mė metraščio forografu.
gas sudaryti vaikams progų
kutė — "Vandenyno pakrantėj"
VISU RCMŲ STOGUS i
nesiniais įmokėjimais ir priei
VAIKTJ NAMELIUOSE
Metraščio
redakcijos
vardu
icr
prasmingoms
ir pamokančioms Ui savo darbą garantuojame
ir
Audrė
Budrytė
—
"Geltonoji
namais
nuošimčiais.
Kreipkitės
į
x Ateitininkų namams prie
l tarė Vida Momkutė, prisiminda rožė".
Paskutinis šių metų Kriauee- patirtims.
ir esame apdrausti.
Lement, B!., ieškomas prievaiz Mutual Federal Savings, 2212 ma, kaip buvo dirbta beredaiiūnų
vardo Vaikų namelių tėValdybos
pirm.
Nijolė
GieršWest
Cermak
Road
—
Telef.
Pasibaigus
programai,
dar
bu
das, kuris ten gyventų. Gyve
Skambinkite
(sk.)
vo šnekučiuojamasi metraščio ir vų susirinkimas įvyko gegužės j tikienė pranešė tėvams apie ižnamos patalpos ir atlyginimas VI 7-7747.
ARVYDUI
KIELAI
22 d. nameliuose. Darželio ve do stovį ir praėjusių metų pa
pagal susitarimą. Dėl informa
X
Mykolas Biehmničms, mokyklos temomis.
X Korp. Neo-Lithuania kvie
TeL
—
434-9656
dėja Dana Dirvonienė pasidžiau rengimų pasisekimus. Ji ragino
P. R.
cijos skambinti vakarais tel. čia visus neo-lituanus-nes iš arti Santa Monica, Calif., atnaujino
visus dalyvauti ir prisidėti prie
(312) 4S4-224S.
(sk.) ir toli atvykusius, liepos 4-tą d. savo prenumeratą, pratęsė pre
vaikų
gegužinės pasisekimo. Ge
(penktadienį) 3 vai. p.p. į Lie numeratą dar vienam asmeniui
X Prityręs lietuvis kirpėjas
gužinė įvyks birželio 8 d. St.
tuvių Tautinius namus, 6422 S. ir pridėjo auką. Dėkojame.
atidarė kirpyklą Marąuette Par
GERA DARBO PROGA
Mary's seminarijoje, Lemonte,
Kedzie, bendram pašnekesiui,
x Jonas Šiaučiūnas, Cleke, prie 69-o? ir Artesiar g-vks
ir visos lietuviškos šeimos į ją
po kurio įvyks pietūs, dalyvau
GERAM LIETUVIUI
veland, Ohio, yra nuolatinis
— 2437 W. Lithnanian Plaza
jant korporantų šeimoms. Vė
kviečiamos.
Tėvai
pasidalino
Court
(sk.) liau bus tradicinis alutis. Va dienraščio rėmėjas. Ir dabar, at
Chicagos Lietuviu Tautinėms kapi
mintimis apie tėvų susirinkimų nėms reikalingas uZveizda — mananaujindamas prenumeratą, at
X Jaunučio Puodžiūno Bale. kare 8:30 korporacijos orkes siuntė didesnę auką.
ir parengimų naudą ir reikalin ger, nes dabartinis (esamas) užveizda,
to Stadijos tradicinis vakaras tras rengia šokius kviesdamas
gumą. Naujais A. L. Montesso- Stanley Kasias, greitu laiku išeina }
X Augustinas Staaiou*. Čikaįvyks šeštadienį, birželio 7 d., neo-lituanus, tautinių šokių da
ri draugijos direktoriais buvo pensiją. Pageidaujame lietuvio gerai
anglų kalbą ir rašybą, taipgi
lyvius
ir
svečius
dalyvauti,
(pr.)
giškis,
užsisakė
"Drauge"
kny
7:30 v. v. Jaunimo centre Pro
išrinkti Dana Dutton, Vincas mokanCio
šiek tiek susipažinusio su knygvedysgų
ir
pridėjo
auką.
Ačiū.
gramoje baletas Esparta ir nau
Lakas ir Jūra Norvilienė.
te. Darbas pastovus ir geras atlygini
x RAŠOMOSIOS mas. lietuvišku
jas baletas La Danse. Dalyvau raidynu, visom kalbom. GAIDOM, vi
Mokyklėles pabaigtuves ir mas. Del detalių informacijų teirau
x Aukų —po 5 dol. atsiuntė:
ja Birutė Barodicaitė, VioVte suose rr.ode! uose gaunamos CHICA | Antanas Gelažiusš Bronė Buikie
abiturientų išleistuvės ruošia- kitės pas STANLEY KA5LAS, U NATIONAL CEMETERY,
GOJE:
Draugas
4545
W.
63rd
St..
Karosaitė, Jaunutis Puodžiūną*
mc* penktadienį, birželio 6 d.. THUANIAN
Į nė, Jonas Pečiulis, Marija Kere8201 So. Kean Ave.. Ju»tke, fllinoi*
ir
vakarais
r*a«
A.
Daugirdą
tei.—
Ir stadijos mokiniai Kviečiami 476 7399 zr^z frsM iš SPARTA savi lienė, Antanas Tamulionisj po 2
10 v. ryte nameliuose. Mokinių 90458 Telefonas (312) 458-M38.
visi atsilankyti. Bilietai prie į- ninko: J. -.
šeimos
mielai kviečiamo! daly
•'• *- 1© Barry Dr., dol. — Mečys Aukštuolis, Anta Vaiadeiis ii "Grandies" tradicinio vakaro "K*i a* šokau su šelmiu berneliu
NwXr. ?. MalAtaa
ėįimo.
(pr.) E. N*r^.**-*, v V U7M.
vauti.
J. W.
(ak.) nas Grinius. Visiems dėkojam*. Priekyje Lora Vasiliauskaite ir Rata Kulyte.
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