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KUNIGŲ IR TIKINČIŲJŲ
PROTESTAI
Raseinių bedieviai veikia prie!
tikinčiuosius dviem kryptim:
skundžia aukštesnėm instanci
jom mūsų kleboną kun. Alf.
Svarinską, tikėdamiesi jį paša
linti iš rajono ir tokiu būdu
suduoti smūgį Viduklės tikin
tiesiems. O kovoti prieš kuni
gą nesunku, nes tarybiniai s t a 
tymai j o negina. Pakanka tik
prisegti antitarybininko etiketę.
O vietoje diskriminuoja netikin
čiuosius moksleivius ir nuolat
baudžia kleboną tikėdamiesi,
kad neišlaikys žmogaus nervai
ir pats iš rajono pasitrauks.
Bet šitie "ideologinės kovos me
todai"
tikinčiųjų
nenugalės,
bet, priešingai, kaip Viduklėje;
tikinčiuosius dar labiau užgrū
dins, suburs ir parodys tikrąjį
bedievybės veidą visiems.

CHICAGO. ILLINOIS 60626

TELEFONAS (312) 585-9500
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nekompromituos tarybinės val
džios tikinčiųjų ir pasaulio vi
suomenės akyse, o mums leis
ramiai garbinti Dievą ir lais
vai atlikti religines apeigas,
kaip to reikalauja
Bažnyčios
įstatymai.
Viduklė, 1979X1.25
Kristaus Karaliaus šventė.
Pasirašė 1064 tikintieji.
ANILIONIS — BAŽNYČIOS
KORIKAS

Vak. Vokietijos
vamzdžiai Sovietams
Bonna. — Vakaru Vokietija ir
Sovietų Rusija pradės derybas,
kad V. Vokietija pagamintų aly
vos tiekimo vamzdžių. Objektas
gal siekti ligi 12 'bilijonų dolerių.
Sov. Rusija, ipati nesugebėdama
tiksliai pravesti vamzdžių linijų,
jau 1978 m. pradėjo ieškoti susi
tarimo su kapitalistine Vokietija,
kad jai padėtų išvesti 3,000 mylių
gazo liniją iš Tiumano regiono
Sibire į Rusijos vakarus. Proleta
rinė Sov Sąjunga reikalo verčia
ma tarsis su daugybe V. Vokieti
jos firmų. Vakarų Vokietijai tai
nieko naujo, nes dar 1970 m.
svarstė .panašią sutartį, pagal ku
rią pravestais vamzdžiais praeis
milijonai kubinių metrų dujų.
Jau praėjusiais metais Sov. Rusi
ja persiuntė į V. Vokietiją 21 bil.
kubinių metrų dujų.
Dvi Chicag06 pirmosios moterys, Lietuvos gen. konsule Juzė DaužvardienS

NR. 160

Nelaime šv. Tėvo
sutikime

Didžiųjų susitikimas
laidotuvėse

Btem, Brazilija, — gv. Tėvas
Jonas Paulius II-sis Amazonės
džiunglėse aplankė raupsuotųjų
koloniją Popiežius buvo susto
jęs neturtingiausios Piaui pro
vincijos sostinėje Teresina, kur
95 laipsnių karštį ir varginančią
drėgmę kentėdama 400,000 mi
nia skandavo "Pasilik, pasi
lik'. iBelem mieste Sv. Tėvas
aplankė raupsuotųjų koloniją,
kur tarė paguodžiantį žodį. Šį
penktadieni gv. Tėvas grįžta į
Romą.

Tokijo. — Apie šimtas val
stybių atstovų dalyvavo Tokijo
mieste mirusio Japonijos prem
jero laidotuvių apeigose. Miru
siojo atminimo iškilmėse da
lyvavo ir prez. Carteris, nusilei
dęs Hneda aerodrome pareiš
kęs, kad Amerika neteko didelio
draugo. Manoma kad šalia lai
dotuvių apeigų įvyksta dar kitas
labai svarbus įvykis, tai šian
dien numatomas susitikimas
tarp Kinijos premjero Hua Guofengo ir prez. Carterio, kurie
dalyvavo laidotuvėse. Susitiki
mas sustiprins vis didėjančią
abiejų kraštų draugystę, o taip
pat pabrėš tų abiejų kraštų ry
šį su Japonija, kurios žemėje
šių didžiųjų valstybių galvos su
sitinka.
Prez. Carteris taip pat susiti
ko i r Japonijos atsakingus as
menis, manoma buvo paliestas
ypač jautrus automobilių eks
porto į JAV klausimas.

Brazilijoj stadione minios, besiverždamos prie popiežiaus,
sutrypė keletą asmenų ir kiek
daugiau sužeidė. Panašus įvykos buvo ir šv. Tėvui besilan
kant Afrikoj.

Vos atvažiavus Vengrijos kar
dinolui Laslo Lekaj į Vilnių,
įvyko priėmimas pas pravos
Irano žudikai Egipte
lavų vyskupą Viktoriną. Pri
ir
Chicagos
miesto
mere
Jane
Byme
Chicagos
tautinių
šokių
šventėje.
Už
jų
ėmime dalyvavo ir 'Religijų rei
Teheranas, Iranas. — Laik
matyti šventes tikrasis šeimininkas LB c. v. pirm. inž. Vyt. Kutkus ir Chi
Kritikavo
kalų tarybos įgaliotinis P. Anicagos diecazjos arkivyskupas kard. John Cody.
raštis apklausinėjo 23 Irano par
lionis, kuris perskaitė savo kal
Photo by Ed Mankąs
lamento narius ir dauguma jų
Maotsetungę
bą. Įgaliotinis savo kalbą pra
teigia kad amerikiečiai įkaitai
dėjo nuo Lietuvos geografijos
Pekinas. — Kinijos komunis
turi būti teisiami, nes jie yra
Šiuo raštu mes, Viduklės ti ir paskui visą dėmesį sukaupė tų partijos sekretorius Yaobang
šnipai. Manoma, kad įkaitų
kintieji,
reiškiame
protestą prie Bažnyčios gyvenimo klau pareiškė kritiškų pastabų bu
klausimas nebus keliamas anks
prieš bedievių sauvalę. Jie nu simų. Anilionis pabrėžė, kad vusio diktatoriaus Mao atžvil
čiau kaip spalio mėnesį. Vie
nas
iranietis Washingtone pa
baudė ne kleboną, bet penkių Lietuvoje esą daug nedrausmin giu, pakaltindamas jį už padary
Maskva. — "Christiana Scien kaip įvežti antisovietinę literatū
aiškino, kad Iranas infiltravo į
tūkstančių Viduklės parapiją gų kunigų, nepaisančių tarybi tas klaidas. Jis pareiškė, kad ce Monitor" dienraščio korespon rą.
Egiptą 20 teroristų, kurie turės
drauge su klebonu. Mes visi ėjo nių įstatymų. Prie nedrausmin 100 milijonų nukentėjusių kul dentas iš Maskvos rašo, kad olim
Taip pat teigiama, kad žydai išžudyti šacho gimines, suvažia
gųjų
jis
priskyrė
Lietuvos
jėtūrinės revoliucijos metu buvo
me į kapines. Tai reikėjo vi
piados boikotas sumažino turis bandys įvežti antisovietinę litera
sus ir bausti.
zuitus. Įgaliotinis neiškentė ne- Į rehabilituoti po Mao mirties, tų skaičių iš Vakarų. Buvo ma tūrą automobiliais. įvairiais pa vusias, kai šachas mirs, į jo lai
dotuves.
Protestuojame prieš Proku paminėjęs, kad Lietuvoje esąs j Šalia nuopelnų revoliucijai, ypač noma būsią 125,000, o dabar te veikslais buvo gąsdinami Sovie
ratūros grasinimą "teisminio susikūręs Tikinčiųjų teisėms paskutiniais gyvenimo metais atvyksta tik 40,000. Nepaisant tų piliečiai saugotis agentų. Bu
Tassas apie
poveikio priemonėmis" susido ginti Katalikų Komitetas, bet padaręs daug klaidų. Esą kraš užsieniečių kvietimo, turistai čia, vo perspėta saugotis ir korespon
tui
daug
pakenkė
j
o
ekonomi
roti su Viduklės klebonu kun. su jo nariais esą geriau nesusi
kaip korespondentas teigia, bus dentų ir buvo parodytas televi
Afganistaną
nės teorijos, kurios nebetiko
Alf. Svarinsku ir Kybartų kle tikti.
zijoj buvęs New York Times ko
atidžiai
sekami.
Liepos
6
d.
tele
Kabulas. — Tass paskelbė ga
Vėliau vengrų jėzuitų provin nei šiem ylaikam, nei dabartinėm vizijoj visą valandą Sovietijos pi respondentas Christofer Wren,
bonu kun. Sigitu Tamkevičiumi. Abu kunigus mes pažįsta cijolas Lietuvos vyskupams iš sąlygom. Sekretorius taip pat liečiai buvo šviečiami, kaip reikia dabar dirbąs Kaire. Iš viso, ma na įdomų raštą, kuriame kalti
pasmerkė Mao asmens kultą ir
me ir žinome, kad jie drąsiai sireiškė:
saugotis užsienio agentų. Aiški noma, Maskva prisimena 1957 m. na Ameriką ir kitus kraštus,
esą
dabar
Kinijoj
vengiama
su
gina Bažnyčios ir tikinčiųjų ba, tai kaip jis kalba su juno, apie Amerikos žvalgybos CIA įvykusį jaunimo festivalį, kuria kad šie esą kišasi į Afganistano
telkti
daug
jėgos
j
kelių
asmenų
reikalus. Iš to Afganistano pa
— Jeigu su mumis taip kal
reikalus. Visais galimais bū
rankas, dabar einama prie ko 1976 — 81 metų planus kaip me dalyvavo 30.000 jaunuolių, ruošto i r Tass paskelbto pra
dais mes juos užstosime ir gin inis!?
šnipinėti, veikti ideologiškai ir kurie įvežė įvairios literatūros ir
lektyvinės valdžios.
sime!
paskleidė idėjų, kurios vėliau iš nešimo matyti, kaip komunistai
Iš tikrųjų RRT įgaliotinis Pe
viską klastoja ir kaip nesigėdiKiekviena diena liudija apie tras Anilionis yra aršus Baž
judino disidentinį sąjūdį.
na viską atvirkščiai pasauliui
bedievių kovos ir auklėjimo nyčios priešas, besilaikąs kie
pastatų. Dūmai buvo matomi pristatyti Atsakydamas An
bankrotą. Per paskutines sa tos stalininės linijos. Atrodo,
net už 20 mylių. Ugnis pasiekė glijos premjerei Tassas skelbia:
vaites išplėštos Ariogalos, Ra tokio stiliaus įgaliotinis yra pa
New
Yorke
rugpiūčio
mėnesį
— Sirija ir Palestinos išlais
alyvos sandėlius ir degančios "Visas pasaulis žino, kokiu tiks
seinių, Viduklės parduotuvės. skirtas tam, kad priverstų Lie
1979 m. spalio 31 d. Viduklės tuvos Ordinarus ir kunigus, vinimo organizacija ragina ara pasisakys už savo remtus kan statinės šovė į viršų kaip rake lu į Afganistaną pakviesti bi
paaugliai internate gėrė i r rū kad ir drebant, bet vis tiek bų kraštus vėl panaudoti alyvą didatus. Tai reiškia prez. Car- tos. Keletas šimtų asmenų iš čiuliai iš Tarybų Sąjungos. Tie
teriui neabejotiną laimėjimą.
padeda Afganistano liaudžiai
prieglaudos buvo evakuota.
kė. Kilusį gaisrą gaisrininkas laikytis
tarybinių, Bažnyčią kaip priemonę, paspausti Ame
atremti
užsienio agresijos grės
— Prez. Carteris, prieš vyk
ir milicijos įgaliotinis užgesi griaunančių, įstatymų
Ačiū, riką ir kitus Vakarų kraštus,
— Bedarbių skaičius Ameri mę, kartu su Afganistano gin
no. Deja, jų niekas nebaudžia. Dievui, kunigai parodė reikia kad paskubintų Vidurio Rytų damas į Japoniją, Detroite su koje šių metų pabaigoje mano
kluotosiomis pajėgomis saugo
Svarbu: jie neina į bažnyčią. mo tvirtumo, belieka jo paro reikalų sprendimą. Jie kreipėsi sitiko su auto pramonės atsto ma gali pasiekti 8.5%. Tačiau
ir gina Afganistano mokyklas,
į arabų 20 kraštų lygos konfe vais ir pažadėjo pramonei pa
tuo pačiu metu infliacija suma ligonines, mečetes, visus taikius
Tikimės, kad ateity bedieviai dyti ir Ordinarams.
renciją, kuri prasidėjo vakarų remti 1 bil. dol. planą. Taip
žės ugi 11.9%, o 1981 m. ligi gyventojus nuo banditų, samdi
Jordane. Egiptas nedalyvauja, pat nedarbo paliestam miestui
9.8%.
nių, teroristų antpuolių, Priešai
Vakarų valiutos Sovietai ekspor nes yra lygos suspenduotas už pažadėjo 50 mil. dol. planą,
Saudi Arabijos
visaip trukdo mums atkurti liau
pasirašymą
taikos
su
Izraeliu.
tą į Vakarų pasaulį pakėlė 17%,
— Thomas A. King U.S. Mer- Kiek žuvo susisiekime dies ūkį, ir tarybiniai žmonės
priekaištai
o į savo satelitinius kraštus tik — Mississippi Valley valsti chant paskirtas marinų akademi
New York. — Statistika pa pirmieji atsiliepė į mūsų pa
2%. Alyva padėjo Sovietams su jose siaučiančios karščio bangos jos Kings Point, N.Y. viršinin
Washtngtonas. — Saudi Ara mažinti deficitą su Vakarų kraš- > jau pareikalavo apie 170 asme- ku. King pats yra baigęs akade skelbė kiek 1979 m. susisiekimo galbos prašymą".
"Jeigu kalbėsime ne apie ta
nelaimėse žuvo žmonių. Automo
bijos ambasadorius Faisal Heje- tais nuo 3.35 bffl, doL, ligi 13 bil. nų gyvybių. Temperatūra jau miją 1942 m.
riamus,
o tikrus žvėriškumus ir
bilių nelaimėse žuvo 51,083 as
lan kritikavo JAV kongresą ir dol. Iš viso alyvos eksportu Sov. 14 dienų laikosi apie šimtą
—
Amerikoje
praėjusiais
me
menys, vandenyse keliaujant ar aukas Afganistane, tai viso to
senatą, kad šio 68 nariai siūlo Sąjungą lenkia tik Saudi Arabija. laipsnių.
tais
įstaigų
tarnautojų,
vadina
neparduoti Saudi Arabijai F-15
Daugiausia bedarbių yra mų baltkalnierių, atiyginimai pramogaujant 1,400, iš viso avia kaltininkai afganų žemėje yra į
cijoj 1,311, komercinėje avia mūsų šalį atsiųsti banditai —
lėktuvų ir reikalingų dalių. Am Prancūzijos - Vokietijos Detroite, 12.9%, Toledo — 10.6,
pakilo
9.1%.
Tai
patirta
pa
basadorius pabrėžė, kad JAV
Gary, Chicagoj — 7.4%, Cle- tikrinus 23 mil. privačių įstaigų cijoj 353, geležinkelių nelaimėse CIA agentai, agentai iš Kinijos
pasitarimai
ir Anglijos.
Izraelį pastato aukščiau visų Vi
velande — 6.2%, New Yorke tarnautojų atlyginimus. Dau 614, traukinių ir automobilių su
Tikrai Afganistane žūsta žmo
sidūrimuose 878, įvairių pergabe
durinių Rytų reikalų ir priminė,
— 6.9%. JAV bedarbių vidur giausia atlyginimas pakeltas dir
nės,
afganus žudo iš užsienio
nimų
ir
persiuntimų
metu
181
ir
Bonna.
—
Prancūzijos
prez.
kad Saudi Arabija ieškos gink
kis yra 6.6%, o prieš metus bantiems technikos srityje.
atsiųsti
banditai, be to, žudoma
iš
viso
judėjimo
nelaimėse
Ameri
lų kitur. Izraelis užprotestavo, Giscard d'Estang atvyko į Vokie buvo 5.8%.
— Pttth Amboy, N. J., kilęs koje 1979 m. žuvo 55,858 asme Anglijoje pagamintais šautu
kad F-15 lėktuvai būtų parduo tiją, ir tai pirma tokio aukšto
— Detroito miesto meras per didelis gaisras sunaikino net 15 nys.
vais. Užvažiavę ant Anglijoje
dami Saudi Arabijai, nes šie Prancūzijos pareigūno kelionė į
spėjo
streikuojančius
miesto
Vokietiją
po
19
metų.
Bus
taria
lėktuvai lengvai gali būti pa
keisti iš ginamųjų j puolamuo masi, kaip sustiprinti Europos įta darbininkus, kad bus imamasi
sius. Saudi Arabija yra didžiau ką pasaulyje ir taip pat kaip su griežtesnių priemonių, jeigu ne
sia naftos pardavėja Amerikai stiprinti karines jėgas Sov. Rusi bus susitarta ir nenutrauktas
ir ginklų pardavimas labai pa jos grėsmėje, Vokietijos kancleris streikas, besitęsiantis antra sa
lengvintų JAV prekybos ba- Schmidt ir prez. d'Estaing sutarė, vaitė.
kad labai svarbu modernizuoti
— Amerikos nepriklausomas
Vakarų Europos atomini gynimą, kandidatas į prezidentus Andergresiant Maskvos atominiams son, norėdamas kai kurių Ame
Maskva alyvos
ginklams.
rikos balsuotojų sluoksnių pri
tarimo, lankosi Izraelyje. Čia
ekspoi>rtuotoja
jo automašina susidūrė su kita,
bet
iš sužalotos mašinos kandi
Stockholmas. — Skelbiama,
Mažėja gamyba
datas išlipo sveikas. Kai kam
kad Sov. Rusija yra viena di
kelia rūpesti, kad, siekiant lai
džiausių alyvos eksporterių pasau
WashingtomM. — Amerikos mėjimų Amerikoje, reikia vyk
lyje. Kainų pakilimas davė Sov.
plieno pramonė, kaip ir automo ti talkos ieškoti j užsieni.
Sąjunga; už alyvą 1979 m 22 bil.
— Demokratų partijos tai
doL pajamų, tai daugiau 50% bilių, labai krito. Labai kenčia
daugiau negu metais prieš tai. nuo plieno importų iŠ Japoni syklių komitetas nubalsavo 87
B viso eksportuoja 3.3 mil. stati jos. Darbininkų atleidimas yra prieš 65%, kad demokratai de
nių per dieną. Geisdami stiprios didžiausias nuo 1933 m.
Sovietų Rusijos tankų vilkstine Afganistano sostinėje Kabule
legatai demokratų konvencijoj

Maskva bijo vakariečių

TRUMPAI IŠ VISUR

Turkams nėra reikalo
klaustis Maskvos
Ankara. — Turkijos ministeris
pirm. Suleyman Demirele pa
reiškė, kad jie nesi tars su Sov. Ru
sija ar leisti skraidyti Turkijoj
amerikiečių žvalgybiniams lėk
tuvams U-2. Kaip žinoma, tokie
lėktuvai skraido netoli Sov. Rusi
jos sienos. Esą Turkija yra lais
va ir jai nėra reikalo su kita vals
tybe tartis ką jj turi leisti ar ne
leisti. Tokį pasiaiškinimą iššau
kė opozicijos vadas ir buvęs min.
pirm. Bulent Ecevit, kurio vy
riausybė prieš metus dėjo pas
tangų, kad tokių skraidymų ne
būtų be Sovietų žinios. Jis ir da
bar manąs, kad tokie skraidymai
statą Turkiją prieš patrankos
vamzdį. Turkijos ir Amerikos san
tykiai yra pagerėję, kai Demire
le vyriausybė ir JAV pasirašė gy
nybos kooperavimo sutartį dar ko
vo mėnesį. Amerika gavo kai ku
rias bazes NATO valstybių rė
muose ir Turkijai pažadėjo 450
mil. dol. ekonominei ir karinei
pagalbai. Tokia suma šiais me
tais ir pridėtinė suma kitais me
tais.
pagamintų minų sprogsta sunk
vežimiai, vežantys iš Tarybų Są.
jungos tai, ko reikia Afganista
no darbininkams, drabužius af
ganų vaikams".
Pavergusi Afganistaną, Sov.
Rusija sakosi išlaisvinusi ir gi
nanti nuo kapitalistų, panašiai
buvo ir kai užgrobė Baltijos
valstybes. Sovietai, žudydami
Afganistano patriotus, sako,
kad jie tai daro iš meilės kraš
tui.

Alyvos importas
Washingtonas. — Alyvos im
portas birželio mėnesį krito 25
nuoš. ir tai labai didelis laimė
jimas. Dar 1977 m. buvo impor
tuojama 8.5 mil. dol. statinių
per dieną, o šįmet 7 mil. statinių.
Tai labai didelis sumažėjimas.
Apie tai pranešė Energijos sekr.
Charles Duncan.
KALENDORIUS
Liepos 10 d.: Mauricijus, Rufina, Gilvainas, Eirimė.
Liepos 11 d.: Benediktas, 01ga, VUimantas, Šarūne.
Saulė teka 5:24, leidžiasi 8:27.
ORAS
Chicagoj ir apylinkėse šian
dien šilta ir tvanku. Tempera
tūra apie 90 L
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m, liepos mėn. 10 d.
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V Y Č I Ų SEIMAS

Lietuvos vyčių seimas šiais me K. of L. Convention Program
tais bus Bostone, Park Plaza Book, A. Chaplik, 788 E. Broadviešbutyje. Tai bus fau 67-tasis way, So. Boston, Mass. 02127.
tos organizacijos metinis seimas. Taip pat rengėjai prašo nurody lietuviai, dalyvavę Valstybes dep-ta konferencijoje Detroite, kuri buvo suruošta ryšium su artėjančia Madrido kon
• Administracija dirba kas- j • Redakcija straipsnius taiso saįvyks rugpiūčio € —10 dueno- ti, kuo labiau domėsis seimo ferencija. Sėdi: V. Abariūtė, A. Zaparackas, M. Kasevičienė, A. Milmantiene; stovi: V. Kutkus, A, Rugienius, S.
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j V o nuožiūra. Nesunaudotų straipsAnužis,
M.
Kasevičius
ir
O.
Valatkienė.
Nootr.
Jono
Urbono
mas. Organizuoja 17 vyčiu kuo dalyviai, kaip norės praleisti lais
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
! m ų nesaugo. Juos grąžina tik iš
ka, kartu su Bostono senjorais. vą 'laiką, kokiose ekskursijose daly
_ . ._ .. . . .
. ,. ! anksto susitarus. Redakcija už
Rengėjai jau išsiuntinėjo kvieti vauti, kaip linksmintis vakarais.
• Redakcųa dirba kasdien j s k e , b i m ų ^ j
neatsako. Skei8:30 — 4:00, šeštadieniais j b i m ų k a i n Q S p r i s i u n e i a m o s gavus
mus ir prašo, kad kuopos ir pavie Apie tai pranešti prašomi Lou
8:30 — 12:00.
j prašymą.
niai vyčiai paremtu seimą pini Mikaloniui, 12 Althea Road, Ran
dolph
Mass.
Ekskursijos
bus
tre
gais, įdėdami sveikinimus arba
reikiamas į programų knygą. Pil čiadienį, rugpiūčio 6 d Ketvirta
nas puslapis kaštuoja 50 d'ol., pusė dienį prasidės seimo posėdžiai.
noms, pakeltas Dainavon įvažia sa, Jurgis Idzelas, Juozas Duoba,
puslapio — 30 dol., ketvirtis — 15 Vakarais bus pramogos. Seimas
vimo mokestis: suaugusiems 2 Viktoras Veselka, Juozas Lelis,
dod. Galima ir mažiau aukoti. Pi baigsis sekmadienį Mišiomis Šv.
nu skyrių. Išrinko laikiną komite-1 Skarupskienė, Mingėlienė, Balan- dol., vaikams 1 dol., Šeimai — Linas Mikulionds ir Jonas Urbo
MICfflGANO LIETUVIAI
A. P.
nigus reikia siųsti šitokiu adresu: Petro bažnyčioje.
RESPUBLIKONAI LAUKIA
tą: Algį Zaparacką p-ku, Joną dienė, Daugvydienė, Poderienė, nežiūrint kiek asmenų — nedau nas. Be to, visas būrys nuolati
SVEČIŲ
Urboną — sekretorium ir Cesį Sa- Rutkauskienė, Kutkienė ir kitos. giau 5 dol. Nuolatinis sezoninis nių talkininkų ir talkininkių: NeDažniau be- verauskų šeima, Lėliai, Pikūnai.
deiką — iždininku. Rudenį nu Išvykoje buvo beveik ir visa Ra bilietas 25 dol
Tur būt retas nėra skaitęs spau tarė sušaukti visuotiną susirinki movėnų valdyba: Kazys Daugvy- silanką Dainavoje turėtų jį įsigy- Nakai, Rutkauskai, Vasruliai,
doje ar girdėjęs per radijo bei te mą ir išrinkti vadovybes bei ap das5 Stasys Simoliūnas ir Vincas ti, tuo sutaupytų keletą dolerių, Skiočiai, Zarankos ir kiti. J. LL
levizijos žinias, kad liepos 13 Det tarti tolimesnę veiklą. Siame po Tamošiūnas, o svečių iš Detroito o be to jis priakaitomas kaip lė
roite prasidės Amerikos Respubli sėdyje daugiausia bazuotasi į ar ir apylinkių. Daugiausiai ten mėjo auka Dainavai. Šiemet įva
Advokatų Draugija *'"
konų partijos nationalinė konven tėjančią konvenciją atvyksiančių buvo matoma Sv. Antano pa žiavimą tvarkyti ir vėl sutiko
rapijos žmonių su klebonu kun. Juozas Duoba.
cija. Jos pagrindinis tikslas išrink svečių priėmimui.
VALDEMARAS BYLAITIS
ti partijos kandidatą į JAV prezi
Nutarta suruošti svečių pri- Alfonsu Babonu priešakyje. Žim
Dainavos valdybos sąstatas
dentus ir viceprezidentus, nusta ėmimą liepos 15 d. 11 — 1 vai. noma barą tvarkė S. Bartkus
VINCAS BRIZGYS
Dainavos vaidybai vadovau
tyti partijos liniją. Į ją suvažiuos po pietų Lietuvių namuose, Da
Teisių daktarai
Išvykoje suregistruoti kėdainiš
iš visos Amerikos per 2000 (de riaus ir Girėno klubo svetainėje. kiai ir įkurtas "Kėdainiškių klu ja Dainavos administratorė — UM W . SSth Street, Chicmflo, m
Jadvyga Damušienė ir dr. Adol
legatų) atstovų, jų antrininkų ir Si vieta pasirinkta todėl, 'kad ji bas".
Visi toL 778-8000
fas Darnusis. Jiems talkina: Ste
tūkstančiai svečių bei spaudos ir netoli nuo miesto centro ir leng
Valandoa p««al auaitaxlm%
A. G. pas Smalinskas, Antanas Tumotelevizijos darbuotojų
Jų tarpe vai pasiekiama per keletą minu
bus ir keletas ilietuvių delegatų bei čių iš konvencijos salės.
svečių.
Kadangi svetainėje nėra per
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2 - 4 1 5 9
KAS NAUJO DAINAVOJE
Liepos 1-rną, Jono Urbono ini daug vietos, rengėjai pageidauja,
DR. K. 6. BALUKAS
kad
Detroito
lietuviai,
norintieji
ciatyva,
kuris
yra
"Reagan
for
Lietuvos vyčių šokėjai, VI Tautinių šokių šventės metu.
DR. P. KISIELIUS
Artėjant vasaros stovyklavimo
Akušerija ir moterų ligos
Foto Ed. Maukus
President" K Michigano lietuvių priėmime dalyvauti, apie tai pra sezonui, dabartinė stovyklos ad
G
Y
D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
Ginekologinė Chirurgija
komiteto pirmininkas, buvo su neštų iš anksto Jonui Galžučiui ministracijos vadovybė, kuriai va
1
4
4 3 So. 5 0 t h Ave., Cicero
6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford
šauktas Michigano lietuvių res telefonu — 869 - 4487. Priėmimo dovauja Jadvyga Damušienė, ne Medicai Buiiding). Te!. LU 5 - 6 4 4 6 Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus
treč. Sešt. 12 iki 4 vai -popiet' ' ' '
MADRIDO KONFERENOJAI
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
publikonų pasitarimas aptarti komitetą sudaro: Algis Zaparac snaudė ir kaip valdybos posėdy
Priima ligonius pagal susitarimą
Tel. REliance 5 - 1 8 1 1 — „ " *
svečių priėmimo, bei kitus su Mi kas, Vytautas ir Birutė Rauckiai, je, kuris įvyko birželio 24 d,
RUOŠIANTIS
IK
chigano lietuvių respublikonų Jonas Gaižutis, Saulius Anužis, Damušių rezidencijoje buvo pra
DR. WALTER J. KIRSTUK
T e i . ofiso H E 4 - 5 8 4 9 , rez. 3 8 8 - 2 2 3 3
Cėsys Sadeika, Rūta Burnytė ir nešta, atlikta daug darbų: per
veikla
susijusius klausimus.
Lietuvis gydytojas
Valstybės departamentas ir Eu i Šiais metais vyčiai daro pastan
DR. PETER T. BRAZIS
Susirinkusieji nutarė atgaivinti Jonas Urbonas. Įėjimas 10 dol. tvarkytos prausyklos, išdažy
3 9 2 5 West 5 9 t h Street
ropos Saugumo bei bendradar gų, kad į Madrido konferenci
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai::" pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4
biavimo komisija bendromis pa jos dienotvarkę būt v įtrauktas anksčiau aktyviai veikusį, dabar asmeniui. Registruotis iki liepos ti kambariai, su nuolatinių tal
2 4 3 4 West 71st Street
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt.
J. U.
kininkų pagalba išvalyti pastatai, Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 uždaryta
stangomis suruošė pasikalbėjimą Žmogaus teisių pažeidimo Lie merdintį Michigano respubiiko- 13-tos.
va!, popiet, treč. ir šėšt. tik susitarus
jau du kartus nupiauta žolė ir
su atstovais organizacijų, kurios tuvoje klausimas ir kad Amerikos
DR. IRENA KURAS
atlikti kiti darbai, kuriuos visus Dr. Ant. Rudoko kabinetą p e r ė m ė
yra parodžiusios
susidomėjimą delegacijos į Helsinkį privačių pi
GYDYTOJA IR C H I R U R G Ė
sunku būtų suminėti. Įvairiems
Europos saugumo bei bendradar liečiu grupėje būtu ir Amerikos
.„.
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
DR. EDMUND E. CIARA
remontams šį pavasarį išleista
biavimo komisijos darbu, 1973 lietuviai.
SPECIALISTE
0PT0METRISTAS
per 11-ką tūkstančių dolerių. Sto
metu susitarimais Helsinkyje ir
MEDICAL BUILDING
Tolimesni pasikalbėjimai nu
2 7 0 9 West 51st Street
vykla paruošta ir laukia stovyk
artėjančia Madrido konferencija. matomi Pittsburghe, Chicagoje,
..3200 W 81st Street
T e l . - GR 6 - 2 4 0 0
lautojų,
kurie
susirinks
po
Šokių
Tokių pasikalbėjimu numatoma Detroite, Seattle ir San FrancdsVai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p.
šventės. Visi darbai daugumoje 7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai Ofiso tel RE 7-1168: rezid. 239-2919
visa eilė, ir jų tikslas yra padėti co miestuose. Centro valdybos pir
atlikti taEkos būdu, talkininkų,
komisijai suformuoti į Madridą mininkas ir Washingtono vyčiu
Ofs. HE 4 - 1 8 1 8 : Rez. PR 6 - 9 8 0 1
Ofs. tel. 7 3 5 - 4 4 7 7 ; Rez. 2 4 6 - 2 8 3 9
kurie ir kurios jau eilė metų ne
vykstančios JAV delegacijos nu kuopos pirmininkė Ieva MigonyDR. J. MEŠKAUSKAS pailstamai talkina, kad būtų iš
sistatymą.
DR. E. DECKYS
tė jau yra .pasirūpinę, kad visuose
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S - •
GYDYTOJA
IR
CHIRURGĖ
laikytas šis lietuviškas kampelis.
būtų atstovaujami vyčiai
Specialybė — Nervų ir
S p e c i a l y b ė vidaus ligos
Šis pirmasis pasikalbėjimas
Pagarba jiems
Emocinės ligos
Pirmajame pasikalbėjime da
2 4 5 4 W e s t 71st Street
įvyko gegužės 13 d. Hunterio ko
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING
lyvavo
Max
M.
Kampelman,
ku
(
7
1
m
o
s ir C a m p b e l l Ave. k a m p a s )
Dainavos
metinė
Šventė
legijos patalpose New Yorko mies
6449 So. Pulaski Road
Vai.: p i r m a d , a n t r a d , ketvirtad irpenktad.
ris
yra
vienas
iš
Amerikos
dele
te. Vyčius ten atstovavo centro
Valandos pagal susitarimą
3 iki 7 v. o. p. Tik susitarus.
Dainavo metinė Šventė šiemet
valdybos pirmininkas Pilypas Ska- gacijos Madride pirmininkų, Eu
ruošiama
liepos
27
d
I
ją
vėl
Telef. — 2 8 2 - 4 4 2 2
beikis. Vyčiai visą laiką rūpinosi ropos saugumo ir bendradarbia
DR. A. B. 6LEVECKAS
žada
atvykti
Lansingo
vyskupas
Dr. ROMAS PETKUS
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S
Helsinkio susitarimu vykdymu ir vimo komisijos pirmininkas Sam Michigano lietuviai respublikonai vieno pasitarimo metu. Sėdi: Birutė Rauc K. Povlich. Kaip visada, ta pro
Wise
ir
kiti.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
T
e
l
.
BE
3
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8
9
3
iš to išplaukiančiomis pasėkomis,
kiene, Rūta Burnyte, Algis Zaparackas. Stovi: Jonas Gaižutis, Vytas Rauckis, ga organizuojamas laimėjimų sta
Ofisai:
Diskusijose
ne
kartą
buvo
pa
S
p
e
c
i
a
l
y
b
ė
AkiŲ
ligos
ir ty susitarimu poveikiu į So
Saulius Anužis ir Cėsys Sadeika.
Nuotr. Jono Urbono
las. Dovanas laimėjimų stalui
111 NO. WABASH AVE.
3
9
0
7
West
1
0
3
r
d
Street
minėta
Pabaltijo
valstybių
padė
vietu okupuotą Lietuvą. Jie tai
4200 NO. CENTRAL AVE.
jau dabar galima įteikti P- A.
V a l a n d o s pagal s u s i t a r i m ą
daro įvairiomis savo seimu rezo tis. Ponas Kampelman pažadėjo,
Valandos pagal susitarimą.
Milmantienei, V. Lėliui ir VeOfiso tel. - 582-0221
liucijomis Prezidentui Jr Valsty kad Amerikos delegacija stipriai lietuvių buvo dar Lietuvių Infor gėlienė ir I. Laurinavičienė.
selkienei prie Dievo Apvaizdos
macijos
tarybos
ir
Pasaulio
Lietu
bės departamentui ir Lietuvos rems žmogaus teisiu reikalą, ir
DR. FRANK PLECKAS
Maisto gaminiai ir pyragai bu parapijos arba sekmadieni ads pa DR. JANINA JAKSEVlClUS
reikalu Komiteto organizuojamu prašė siusti komisijai žinių apie vių Jaunimo Sąjungos atstovė vo pardavinėjami ne brangiai —
(Kalba l i e t u v i š k a i )
J0KŠA
0PTOMETRISTAS
nuolatiniu laišku rašymu. 1977 žmogaus teisių pažeidimo atve Gintė Damušytė, Daiva Kezytė, tai tik birutietės gali paruošti. likti Dainavos svetainėje.
VAIKŲ LIGOS
Tikrina akis. Pritaiko akintus ir
m. seime, įvykusiame Providen- jus, su pavardėmis, datomis ir L. Didžbalienė, A. Vakselis ir
Dainavos
įvažiavimo
mokestis
6 4 4 1 S. Pulaski Rd.
Jos kaip tos bitelės namuose
"Contact lenses"
Brooklyne leidžiamo b'etuviško
ce mieste, vyčiai apdovanojo auk- vietovėmis.
V
a
l
a
n
d o s pagal s u s i t a r i m ą
2 6 1 8 W 71st St. - Tel. 7 3 7 - 5 1 4 9 privirė,
prikepė
ir
čia
atvežusios
Infliacija
ne
tik
palietė
auto
laikraščio "Vienybė" atstovas J.
s'niu "Lietuvos draugo" mecU!-' Val pagal susitarimą Uždaryta treč. Pasikalbėjime dalyvavo apie Valaitis. Buvo taip pat latvių ir mažomis kainomis pardavinėjo. mobilių pramonę, bet jį neaplei
Ofs. PO 7 - 6 0 0 0 . Rez. GA 3 - 7 2 7 8
tuometinį Europos saugumo ir
šimtas asmeny, atstovaujančių estų atstovai iš BATUNo ir Pa O jų būta ne tiek jau mažai: Šimo džia ir Dainavos. Kylant Daina
DR. A. JENKINS
bendradarbiavimo komisijos vice
'DR. LEONAS SEIBUTIS
daugiausia iš Ryty Europos ki baltijo Moterų sąjungos.
Mūnienė,
Baukienė,
Macionienė,
vos
aptarnavimo
ir
kitokioms
kaiGYDYTOJAS
IR C H I R U R G A S
direktorių Alfredą Friendly Jr.
I N K S T Ų . PŪSLĖS IR
lusių žmonių organizacijas. Iš
3 8 4 4 West 6 3 r d Street
PAS
PR0STATO CHIRURGIJA
„J
V a l a n d o s pagal s u s i t a r i m ą

SĖKMINGA

6132 S. Kedzie Ave. Chicagc
WA 5-2670 arba 489-4441

IŠVYKA

Lietuvos kariuomenės kūrėjai
savanoriai, ramovėnai ir birutie
tės Amerikos nepriklausomybės
Šventėje, liepos 4 A Onos ir Česio gražioje sodyboje surengė iš
vyką. Diena visais atžvilgiais bu
vo labai gera. Nežiūrant, kad ta
dieną daug ir įvairių renginiu
buvo mieste, užteko svečių ir iš
vykai. Atvykusieji prie išdėstytų
po medžiais stalų, susimetę vai
šinosi, šnekučiavosi ir linksmai
praleido dieną. Buvo paskirstytos
ir dovanos. Jas gavo: V. Perminąs,
K. Sragauskas, A. Petrauskas, Č.
Sadeika, S. Bartkus, J. Švobienė,
Vyčių seimo Bostone baliui •uosti komisija. Sėdi iŠ kaires: P. Akuie, V Antanas Mikalkėnas. Laimingais
bilietukais juos aprūpino L. MinMarkūną, A. Martus. Stovį: A. Akule ir F. Markuns.

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

2 6 5 6 W 6 3 r d Street
Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5 7 vak.
Ofiso M 7 7 6 - 2 8 8 0 . rezid. 4 4 8 - 5 5 4 5

DR. J. J. SIMONAITIS
T e l . - G R 6-0617
6958 S. Talman Ave.

įstaigos ir buto tel. 6 5 2 - 1 3 8 1

DR. FERD. VYT. KAUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofiso tel HE 4-2123 namu GI 8-6195

DR. V. TUMAS0NIS

'

DIPLOMATE, AMERICAN BOARD
OF FAMILY PRACTICE

C H I R U R G A S
2 4 5 4 West 71st Street
1 4 0 7 So. t9trt Court Cicero. III.
Vai : pirm . antrad . ketv ir penktad 2-5 ii
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč. ir sešt 6 7 — iš anksto susitarus

DR. IRENA KYRAS
15 Valstybes dep-to konferencijos Detroite, kuri buvo sušaukta Madrido kon
ferencijos reikalu Meg Danovan — Saugumo komisijos nare, JAV LB kralto valdybos oirm. V. Kutkus ir Amerikos delegacijos Madrido konferencijai
narys dr. Max M. Kampelman.
Nuotr. Jono Ui

Ofs W. 586-3166; namu 381-3772

DANTŲ GYDYTOJA

DR. PETRAS 2LI0BA

2659 W 59 St.. Chicago
476-2112

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai pagal susitarimą. Pirm., antr.. treč
ketv 10 iki 6 vai. SeStad 10 iki 1 vai.

6745 West 63rd Street
Vai: pirm . antr ketv ir penkt.
2—7) seštadteniais paRai susitarimą

Kai rengiamos

PRAMOGOS NUSIKALTĖLIO KIEME
Iš nuolatinio pikto šauksmo
prieš Ameriką matyti, kad
JAV užimta pozicija neda
lyvauti Maskvoje rengiamoje
olimpiadoje
komunistams
sudavė gana didelį smūgį.
Ilgai buvo skaitytojai mulki
nami, ilgai nieko nepasakyta,
kad Amerika ragina boikotuo
ti olimpiadą, jei Maskva ne
pasitrauks iš Afganistano, bet
pagaliau prapliupta kaltinti
Ameriką beveik karo kėlimu.
Žinoma, net ir dabar Maskva
nieko savo žmonėms ne
primena, kodėl JAV kvietė
kraštus į olimpiados boikotą.
Iš visų plūdimų eilinis So
vietų gyventojas nelabai gali
susigaudyti, kodėl tie ameri
kiečiai ir daugelis kitų kraštų
nedalyvauja olimpiadoje. Be
abejo, pavergtųjų kraštų žmo
nės, kurie daugiau pasiklauso
užsienio radijų, daugiau žino,
kodėl dalis Vakarų pasaulio
kraštų boikotuoja olimpiadą.
Komunistinė spauda vis
labiau plūstasi, vis labiau
kaltina Ameriką ir vis labiau
matyti, kaip Maskvai tai skau
du, nes be Amerikos juk olim
piada bus daug skurdesnė. Bet
didžiausias rusams pralai
mėjimas, kad nebus puikiai
paruoštos Amerikos tele
vizijos transliacijos, kuri ir
nenorom vykdytų komunis
tinę propagandą.
Tassas paskelbė tokią žinią:
"Jungtinės Amerikos Vals
tijos nenutraukkia biaurios
ardomosios vasaros olimpinių
žaidynių boikoto kampani
jos". Tassas, paskelbęs, kad
JAV nepadeda išmokėti ir žie
mos olimpiados metu susidariu
sių skolų Lake Placid vieto
vėje, toliau rašo: "Į savo
nežabotą kampaniją
kurią
siekiama
suskaldyti tarp
tautinį
olimpinį
judėjimą,
JAV stengiasi įtraukti ir kitas
šalis. Įžūlų spaudimą užsienio
vyriausybėms ir sporto sluoks
niams daro JAV kongresas,
kur tolydžio plūstamos šalys,
atmetančios Amerikos dikta
tą ir stojančios už dalyvavi
mą tarptautinėje sporto šven
tėje".
Gal ir buvo kongrese pa
siskųsta,
kad
Prancūzija,
kurią vokiečiai antrojo pasau
linio karo metu per trumpą
laiką sustūmė į Atlantą, ne
prisideda prie boikoto, o tada
amerikiečiai
tūkstančiais
žudami, išgelbėjo šiandien jau
labai didybės norinčią Pran
cūziją. Ji šiandien nori išlikti
savaranki, tūkstančių ameri
kiečių karių apginta. Tačiau
juos sumušusi Vokietija, prieš
kurią kariavo Amerika, neda
lyvauja olimpiadoj, nes ji su
pranta, kad Amerikos noras
pabrėžti protestą
prieš
Afganistano okupaciją, yra
toks pat, kaip anais metais
noras išgelbėti totaliai
sumuštą
Prancūziją.
Kad
nereikia dalyvauti Maskvoj
ruošiamoj olimpiadoj, skelbia
laisvoji Amerikos spauda,
nuolat iškeldama Sov. Rusijos
gruoboniškumą, jos žiaurumą,
primindama pasauliui, kad
žmogžudžio kieme piknikauti
nedera.
Dar anksčiau "Chicago Tri
būne" išspausdino vedamąjį
"Septynios priežastys boiko
tuoti", kuriame rašo, kad nie
kas taip nemaišo politikos su
sportu, kaip Sov. Rusija. Ir
vedamąjį baigia teigimu: "Ga
li sportininkai vykti į Sov.
Rusiją. Vakarų valstybes ne
Sovietų Rusija ir neturi nei
sargybinių, nei šunų, nei spyg
liuotų vielų, nei žmogų visur

varžančių pasų. Jie gali vykti
ir, jei nugalės kokį Rytų
valstybių "mėgėjų atletą" ga
lės parsivežti aukso medalį,
bet taip pat parsiveš ir kraują
ant savo rankų".
Ne tik tada, kai Maskva
įsiveržė į Afganistaną, bet
ir anksčiau laisvės kovotojai,
kaip rusas Sacharovas ir ame
rikietis unijų vadas George
Meany, kalbėjo, kad nereikia
Maskvoje ruošti olimpiados,
nes ruošiant būtų pripažįs
tama, kad Sov. Sov. Rusija nė
ra diktatūrinis kraštas. Ta
čiau niekas nepaklausė ir
buvo Maskvos pasiūlymas pri
imtas. Tai buvo didžiulis
Maskvos triumfas, ko ji pati
nė nebandė slėpti, nes komu
nistų partijos aktyvistam skir
tame vadove pažymėta, kad
leidimas ruošti Maskvoje olim
piadą yra išskirtinis įvykis ir
pripažinimas teisingai ve
damos Sov. Rusijos politikos.
Mums lietuviams , reikia boi
kotuoti olimpiadą ne todėl,
kad Sovietai įsiveržė į Af
ganistaną, bet todėl, kad jie
stengiasi olimpiadą
išnau
doti, siekdami Pabaltijo tautų
Sov.
Rusijai
pripažinimo.
Nenuostabu, kad daugelį suve
nyrų ir reikmenų olimpiadai
ruošė pabaltiečiai, kad olim
piada atidarymo iškilmėse
dalyvaus lietuviai meni. ninkai, bet svarbiausia, kad
dalis olimpiados vyks Estijoj.
Tuo norima pabrėžti Pabaltijo
kraštų ir Sov. Rusijos vienin
gumą. Be abejo, tai būtų ne
vienu atveju pasiekę, jei n e
boikotas ir jei ne televizijos
NBC tinklo a t s i s a k y m a s
transliuoti rungtynes,
nes
amerikiečiams nedalyvaujant
ir žiūrovų nebedaug liktų ir
skelbimų brangiai apmokami
programai būtų sunku surink
ti. Taip p a t k a n a d i e č i a i
netransliuos
rungtynių,
o
visos tos tranliacijos nors ir
nenoromis padėtų propaguoti
komunistinį režimą, susidary
tų vaizdas, kad tai tikrai spor
tininkų ir visų kitų rojus.
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Sovietai neleis n ė vienam jų jtakon patekusiam kraštui
pasirinkti ne maskvine, santvarka,

Nenuostabu, kad Baltųjų
Rūmų spaudos
sekretorius
skelbė, kad gėda sportuoti ta
da, kai Afganistano sostinėj
rusai šaudo gimnazistus. Ir gė
da tiems kraštams, kurie už
merkė akis ir bandito kieme
žaidžia, nematydami plėšimų
Politiką ir sportą jau seniai
maišo Maskva, nes pas juos
viskas politika. Buvo spau
doje išvardinta daugybė atve
jų, kaip rusai nedalyvavo įvai
riuose susitikimuose, nes taip g
buvo smerkiami Čilės ar
kurios kitos valstybės sporti
ninkai. Malonu, kad kelias
dešimt kraštų pasmerkė Sov.
Rusiją,
nesusižavėjo
jos
apmokamomis kelionėmis, o
Berkley universitetas suruošė
žaidynes, kurios prasideda lie
pos 17 d. ir kuriose dalyvauja
Kanada, Vokietija, * Kenija,
Norvegija ir dar keletas kitų
kraštų. Čia galima tikėtis nė
kiek neblogesnių rezultatų ne
gu Maskvoj.
O laisvės olimpiada įvyko
Toronte liepos 4-6 d., kurioje
dalyvavo pabaltiečiai ir ukrai
niečiai. Visi tie didesni ar ma
žesni protestai ir įvykiai, paro
dė, kad laisvės idėja tebėra
gyva, kad daugelis supranta
komunizmo
grėsmę
ir
Maskvos apgaules, kad dau
gelis nenori pramogauti plė
šiko kieme, kuris viena ranka
žudo, o kita kabina sporto
medalius.
AL B.

Dar ilgai, ilgai siaus čia vargas
Ir metai vėl pro šalį slinks, —
Švaistysis
Juozas Melo
Kardas
Ir daug puikių svajonių
dings...
(Iš S'biro lietuvių poezijos)

Bolševikai tvirtėja
Suprantama, kad svarbia
jai laisvojo pasaulio atramai
žymiai susilpnėjus neatsirado
nė vienos valstybės, kuri būtų
galėjusi pakeisti Ameriką ar
ją pavaduoti.
Taigi, kai JAV pati save
silpnino, tai stiprėjo šio kraš
to ir viso laisvojo pasaulio
priešas nr. 1. Kremliaus valdo
vai puikiai suprato, kad, turė
dami savo rankose karinių
jėgų pranašumą, jie be bai
mės būti nubausti ar sutram
dyti galės plėstis ir dar labiau
stiprėti.
Sis nuolatinis stiprėjimo
vyksmas, remiamas vaka
riečių maisto ir aukštos
technologijos, nesumenkėjo ir
Ugi šių dienų.

BR. AUŠROTAS
Reikalinga p a r a m a
Savaitraštis
„Human
Events" sausio 12 d. numery
je viename iš vedamųjų rašo,
kad, „jeigu vakarų demokrati
jos kariškai neparems suki
lusius prieš Sovietus Afga
n i s t a n o partizanus, tada
Sovietai juos
nesunkiai
sutriuškins. Tai įvykdę jie
Afganistane laimės svarbias
strategines pozicijas".
Apie paramos suteikimą Af
ganistano sukilėliams jau
senokai kalbama. Ir JAV
prezidentas dabar oficialiai
pasiūlė Pakistanui net 400
mil. dolerių paramos, ginklų ir
maisto pavidale. (Past. —gal
dalis šių tiekimų taip pat
skiriama ir
afganiečiams
partizanams?).
Tikėtina, kad komunistinė
Kinija ir Pakistanas remia
sukilėlius. Taip pat ir JAV
Gynybos ministeris Harold
Brown, neseniai viešėjęs pas
Kinijos komunistus, bus šia
tema išsamiai išsiaiškinęs su
Pekino vadais. Mat, kova
prieš vis besiplečiančius ir
stiprėjančius Sovietų valdo
vus ir jų vispusiškas silpnini
mas sutampa su JAV ir komu
nistinės Kinijos interesais.
Geografinės pirmenybės
Pažvelgę
į
žemėlapį
pastebėsime,
kad susovietintas Afganistanas priartins
Sovietų Sąjungos sienas prie
Arabijos jūros tik 350 mylių
atstume. Šios jūros pakran

SLAPTAS KUNIGAS
RUSIJOJE
Juozas Vaičeliūnas
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Abakane
Jei būčiau gavęs lėktuvu skristi bilietą, į
Abakaną būčiau atvykęs per 50 minučių, o traukiniu
važiavau visą parą. Išlipęs iš traukinio, įėjau į
geležinkelio stotį, o paskui išėjau į gatvę. Norėjau
pagauti taksį, kad mane nuvežtų į viešbutį.
Vienintelis taksistas pasakė, kad jis dabar užimtas,
jis sugrįšiąs už valandos. Liepos vidurys, šilta.
Atsisėdau lauke prie stoties ir sekiau apylinkę. Aikštė
prie stoties negrįsta. Daug dulkių, ypač kai
pravažiuoja mašinos.
Čia gyvena kaikasianai. Tai mongolų gentis.
Senos moterys dėvi savo tautinius drabužius, o
jaunimas — rusiškus bei Vakarų pasaulio drabužius.
Jie vartoja savo kalbą. Abakan yra 65,000 gyven
tojų miestas.
Apie 7 vai. taksistas sugrįžo ir nuvežė mane į
viešbutį, kuris buvo tik už 4 blokų. Viešbutyje visi
kambariai užimti. Budinti mergaitė nurodė, kur aš
galėčiau privačiai gauti nakvynę. Į tą vietą tolokai
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Nuotr. Z. Degučio

AR TAI NAUJA SOVIETINE DOKTRINA
Ne nuo šiandien laisvojo
pasaulio politikams yra pažįs
tamos Sovietų užmačios. Prieš
jų per drąsų platinimą ligi 70jų dešimtmečio pradžios gana
sėkmingai priešinosi šio kraš
to valdžia, talkininkaujama
Europos bei kitų demokra
tinių
ir
antikomunistinių
vyriausybių.
Tačiau prasidėjus detentės
flirtui, šio krašto atsparumas
bolševizmo plitimui palaips
niui silpnėjo. Ypatingai po
nesėkmingo Vietnamo karo
užbaigimo. Ir dabar, net pen
keriems metams praslinkus po
gėdingos kapituliacijos Piet
ryčių Azijoje, dar vis tebejau
čiamos to karo pasėkos, pasi
reiškiančios žiauria infliacija
ir šio krašto ūkiniu negalavi
mu.

\(,0

tėse yra sutelkti didžiausi
pasaulio energijos ištekliai.
Pagal minėtą savaitraštį,
„Afganistane įsitvirtinusiems
Sovietų karo aviacijos viene
tams tebus vos pusvalandis
oro keliu pasiekti Vakarams
gyvybines žibalo arterijas. Iš
šių aviacijos bazių Sovietai
sugebės ne tik užkirsti žibalo
tiekimą per Hormuz sąsiaurį,
bet laikui atėjus ir visiškai
užantspauduoti šią
žibalo
versmę".
N e vien n a f t a
Sovietų įsigalėjimas Afga
nistane suteiks jiems ne tik
strategines primenybes: šis
satelitas įgalins Sovietų diplo
matiją laikyti iškėlus sunkų
vėzdą ir juo grasinti Iranui ir
Pakistanui.
Iš nesenos istorijos prisi
mintina, kad Pakistanas ir
Iranas praeityje yra turėję
nemažų problemų su pasienio
gyventojais. Jie visada siekė
daugiau laisvių, negu jų davė
centrinė valdžia.
Sėdėdami Kabule Sovietai
galėtų diriguoti ir agituoti
nepatenkintų pasienio genčių
vadus Irano ir Pakistano
pasieniuose. O kurstyti ir kelti
nerimą svetimose valstybėse
Sovietai turi daug patyrimo.
Tuo būdu Irano ir Pakis
tano vyriausybė visą laiką
būtų terorizuojamos ir šanta
žuojamos. Kaip taisyklė, jokia
pasaulio vyriausybė nepa
kelia per ilgo politinio spaudi
mo. Anksčiau ar vėliau mėgi
nama surasti išeitį: šiuo atveju
ji būtų Sovietams palanki.

Ne vien Europoje
Toliau straipsnyje rašoma,
kad „Afganistano okupacija,
jeigu su ja sutiktų priešsovietinės jėgos, sukurtų ne vien tik
betarpišką
pavojų
taikai.
Tokia kapituliacija sudarytų
pagrindą tikėti, kad vadina
mąją .Brežnevo doktriną' jau
galima išplėsti ir už Sovie
tams pavaldžios Rytų Euro
pos ribų".
„Šiuo metu Sovietų vadai
tiki, kad laikinis susijaudi
nimas dėl Afganistano okupa
cijos ir dėl to keliamas erzelis
greit nurims ir būklė savaime
išsilygins". Ir kai tik akių ne
grauš pravažiavusių tankų
sukeltos dulkės, tai ir vėl
spaudoje pasirodys .viltingos
prošvaistės', kai keli sugedę
tankai bus išvilkti į Sov. Rusi
ją. Ir reikalai toliau normalės,
nes nauji parašiutininkų dali
niai neatskris į Kabulo aero
dromą".
„Normalizuodami invaziją į
Afganistaną, Sovietai įtikins
trečiojo pasaulio valdžias, kad
Maskva tėra vienintelis teisė
jas socialistinėje imperijoje.
Su jos sprendimu turi skai
tytis socialistiniai kraštai. Na,
ir kapitalistiniai", ironizuoja
autorius.
N e t i k ė k i t e Sovietais
Baimės
kvaituliui
išsklaidyti Sovietai jau dabar
skelbia, kad J i e tuoj išeis iš
Afganistano, kur jie buvo „pa
kviesti", kai tik nuslinks pavo
jus iš imperialistų pusės". Na,
jie taip pat skelbė ir 1968 m.
rugpiūty. kai okupavo Čekos
lovakiją. Dabar po 11-kos
metų jų divizijos tebėra tame
krašte".
Musulmonų p a s a u l i s ir

nueiti, ypač su pora lagaminų, o jau buvo 8 vai.
vakaro. Ėjau ta kryptimi.
Priėjau teismo rūmus. Įėjau į juos. Čia dirbo
valytoja. Paklausiau, ar aš negalėčiau čia pernakvoti,
nors ir ant grindų. Ji pasakė, kad čia negalima
nakvoti, bet ji paklausiant! teisėją, kuris dar tebedir
bo. Atėjusiam teisėjui pasakiau savo padėtį. Jis pa
tarė tuo reikalu kreiptis į policiją ir nurosė policijos
adresą. Palikęs lagaminus nuėjau į policiją prašyti
nakvynės Budintis policininkas pasakė, kad ir jie
patys neturi apartamentų, o iš kitų nuomoja atskirus
kambarius. Nieko kito neliko daryti. Grįžau į teismo
rūmus.
Ta moteris tebelaukė, nors jau buvo baigusi
darbą. Pasiėmęs lagaminus ir jai padėkojęs, išėjau.
Paėjęs gatve, sustojau prie lentinės tvoros ir at
sisėdau. Argi teks naktį praleisti gatvėje? Gal jau
buvo vienuolikta valanda, kai kieme išgirdau balsus.
Aš pažvelgiau per tvorą ir pamačiau du vyrus. Aš
šūktelėjau ir paklausiau, ar negalėčiau įeiti į kiemą.
Jie atidarė vartus. Jiems papasakojau savo bėdas.
Vyresnysis pasakė, kad galėsiu pas juos pernakvoti.
Pasiėmiau savo lagaminus ir įėjau į 4 kambarių
namelį. Viename kambarėlyje buvo dvi lovos, kurių
vienoje miegojo mažas vaikas. Nuo mūsų kalbų jis
pabudo ir, pamatęs mane, šoko verkdamas prie tėvo.
Tuo metu į kambarį įėjo jo žmona. Vyras pristatė
mane ir pasakė esamą padėtį. J i , matyt, buvo
nepatenkinta vėlyvu svečiu, bet nieko nesakė.
Kitą rytą nuėjau kambario ieškoti pagal duotą
adresą, bet be pasekmių. Seimininkas Stepan laukė
manęs. Jis pasakė, kad jo žmona nerimavo dėl
manęs, nes ji jau žinojo, kad aš iš Krasnojarsko į
Abakaną atsiųstas MVD. Ji norėjo, kad aš išeičiau,
bet Stepan sakė, kad galiu čia pasilikti, kol surasiu
kambarį.

JAV, gindami savo gyvy
biškus interesus, turi kuo
griežčiausiai atmesti Brežne
vo doktriną, kuri skelbia, jog
„Sovietai yra socializmo gynė
jai". Priešingai, Sovietai stu
mia pirmyn savo tankus ir
pabūklus laisvam pasauliui
nugalėti.
„JAV turi suburti visas savo
jėgas nepriklausomų Art. Rytų
valstybių gynybai. Musul
monų vadai turi suprasti Isla
mui gresiantį pavojų. Jie turi
atmesti Khomeinio fana
tizmą, naikinantį ir sunki
nantį laisvųjų bendradarbia
vimą. Art. Rytų tautoms
gresia mirtinas laisvės nete
kimo pavojus",
rašoma
straipsnyje.
Neabejotina, kad nuo 1939
m., kai Sovietai užpuolė
Suomiją ir Lenkiją ir kai 1940
m. okupavo Pabaltijo tris
nepriklausomas
valstybes,
laisvieji turėjo daug laiko
pažinti, ko siekia Sovietai.
Ar Afganistano okupacija
bus tas paskutinis vandens
lašas, perpildąs
Vakarų
valstybių kupiną kartybių
nesibaigiančio pataikavimo ir
pasitikėjimo taurę? Kas žino?
Iš Lietuvos Didžiojoje Kuni
gaikštystėje buvusių kelių bastioninių pilių karine strategine ir isto
rine reikšme, statybos istorija
išsiskiria Radvilų statyta Biržų
pilis. (Biržai Radviloms atiteko
XVI a. pradžioje). Ji statyta iš pra
džių pagal itališką, o vėliau pagal
olandišką tipą. Per Biržus ėjo svar
bus prekybinis ir strateginis kelias
iš Vilniaus į Rygą. Valstybės ir
savo valdų šiaurinėms sienoms ap
saugoti Radvilos Biržuose pastatė
tvirtovę ir pasirinko ją savo rezi
dencija.
(iš Lietuvos pilys)

Kitą dieną mano pastangos taip pat buvo be
pasekmių. Grįžęs iš darbo Stepan man padavė lapelį,
kuriame skelbė išnuomojamą kambarį- Ir pagal tą
adresą vos įsiveržiau į kiemą, nes nieko nebuvo
namie. Tik kaimynė senutė paklausė, ko aš noriu.
Pasakiau, kad noriu gauti čia išsinuomoti kambarį.
Ji pasakė, kad šeimininkai grįš tik apie 5 vai. J i
pakvietė mane į savo namelį palaukti. Netrukus grįžo
išnuomojamo kambario Šeimininkai Josip ir Valja ir
jos sesuo Marija. Čia gavau kambarį ir valgį už 150
rublių per mėsnesį. Kambarys labi mažas, bet kam
barys.
1958 m. žiemą turėjau laiko ir pažinau miestą ir
nemažai žmonių. Bet 1959 m. policija pradėjo
teirautis, kodėl aš neturiu darbo. Dėl Josip reputaci
jos, nes jis buvo partietis ir miesto valdybos narys,
nors dabar buvo ligonis ir gavo pensiją, policija
manęs iš kambario nemetė. Aš buvau gerai pailsėjęs
ir norėjau ieškoti darbo, bet gavau laišką iš Krasno
jarsko. Buvę parapiečiai kvietė atsilankyti. Reikia
dar pasinaudoti proga, nes, kai pradėsiu dirbti,
nebebus progos važinėti.
Atvažiavau į Krasnojarską. Nuvykau į Rožes
namus ir apsistojau tame pačiame kambarėlyje,
kuriame ir anksčiau gyvenau. Čia kelias dienas
laikiau šv. Mišias, klausiau išpažinčių, krikštijau.
Vieną pavakarę atvykau pas Praną. Jam pasakiau,
kad norėčiau aplankyti ukrainiečių kunigą Honofrį,
kuris gyveno už kelių blokų. Kai prie kun. Honofrio
apartamento teiravaus apie jį, kaimynai žiūrėjo į
mane nustebę. Po ilgesnio beldimo buvau įleistas į
vidų ir durys vėl buvo užrakintos. Aš čia susidūriau
su dviem KGB pareigūnais, kurie čia darė kratą. Jie
paklausė manęs paso. Pasakiau, kad mano pasas yra
už 4 blokų ir norėjau išeiti. Bet jie sugriebė mane ir
pasodino už stalo. Krata baigėsi apie 1 vai. nakties.(Bus daugiau)

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m, liepos mėn. 10 d.
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Nuotr. Jono Kuprio

VEIKSNIŲ KONFERENCIJA BROOKLYKE
I konferenciją Kultūros židiny
je birželio 21 d. ativyko Vyriausio
Lietuvos išlaisvinimo komiteto
pakviestųjų veiksniu Lietuvos
diplomatinės tarnybos, Ameri
kos IietuBviv Tarybos ir Balfo at
stovai.
Suvažiavimui formaliai susi
tvarkius, dr. J. K. Valiūnas — pir
mininkas, A. Vakselis — jo pava
duotojas ir M Noreikienė — se
kretorė, suvažiavimui tarė žodį
Lietuvos generalinis konsulas A.
Simutis. Jis, Ikaip Lietuvos Diplo
matijos šefo min. St. Lozoraičio ir
Lietuvos atstovo Washingtone dr.
St Bačkio įgaliotinis, atstovavo
visai Lietuvos diplomatijai. To
dėl jis aktyviai reiškėsi ir visoje
konferencijoje.
Konferencija buvo sukviesta
vienam specialiam uždaviniui ap
svarstyti. O tas uždavinys labai
svarbus -— lapkričio mėn. Madridan suvažiuos 1975 m. Helsinlkio
akto signatarai patikrinti, kaip
ir kas vykdo tada Helsinkyje pasi
rašytą susitarimą.

Europos lietuviai ir ju jaunimas
juo gausiausiai atvyktu į Madri
dą ir su savo plakatais pademons
truotu Madrido gatvėmis, reika
laudami Lietuvai laisvės.
Dr. D. Krivickas, Žmogaus tei
siu komisijos pirmininkas, išsa
miai nagrinėjo Helsinkio akto
turinį. Jo nuomone, konfe
rencijai susirinkus Madride, Eu
ropoje prasidės didesnis susido
mėjimas Europos išlaikymo pro
blema. Todėl išeivija turinti pa
sirūpinti gera dokumentacija ang
lu, ispanu ir prancūzu įkalba.
Jis ir .pateikė sąrašą pridėtinų
dokumentu. O .lietuviai dabar
ju turi gana apsčiai. Dokumen
tinė medžiaga turinti būti išsiun
tinėta ne tik vyriausybėms, bet ir
didžiajai Europos spaudai, radijo
ir televizijos stotims.

BALTMORČJE

šiais metais LB metinis susirin
kimas Baltimorėje dėl gausių ren
ginių įvyko palyginti vėlokai —
gegužės 18 d. Nebuvo jis
gausus nei dalyvių skaičiumi, ta
čiau netrūko jame užsitęsusio ke
lias valandas pasidalinimo min
timis ir rūpesčiais savosios kolo
nijos lietuvišku gyvenimu. Bal
timorėje LB metiniuose susirin
kimuose savos veiklos praneši
mus pateikia įvairios organizaci
jos, kaip Baltimorės Lietuvių mu
ziejus, sporto klubas, mokykla ir
net trys tautinių šokių grupės.
Būta pranešimų ir šį kaną,
įvairiais klausimais visiems pasi
sakyti leido susirinkimui pirmi
ninkavęs vietinio ALTS skyriaus
pirm. Vladas Bačianskas. Apylin
kės valdybos pirmininkas Vytau
tas Eringis trumpai apibūdino
svarbesnius valdybos darbus,
kaip> „Antrojo Kaimo" atsikvietimą, daiL A Petrikonio ir skulpt.
Pr. Baltuonio kūrinių parodas,
Vilniaus universiteto sukakties
minėjimą su dr. V. Maciūno pa
skaita ir jo paruoštu montažu,
literatūros popietę, dalyvaujant
poetui B. Brazdžioniui ir rašyt.
J. Jankui, Vasario 16-sios minėji
mą su pagrindine kalbėtoja dr.
Elona Vaišnienę, informacijos ir
spaudos platinimo stalą festiva
lyje miesto centre. Visi LB ren
giniai buvo labai sėkmingi, su
traukę daug publikos, praėję be
finansinių nuostolių, o kai kurie
net davę pelno. Didesnėmis ar
mažesnėmis, kartais tik simboli
nėmis sumomis paremta spauda:
„Darbininkas", „Dirva", „Drau
gas", ,Lituanus", Pasaulio Lie
tuvis". Neužmirštos ir įvairios
organizacijos, institucijos ir sam
būriai. Finansiniai paremta: cho
ras „Daina", tautinių šokių gru
pės, radijo valandėlė, Lietuvių
namai, Lietuvių fondas, parapi
ja, Washingtono lituanistinė mo
kykla. Pagal pirm. V. Eringį, di-

kokio nors juodųjų veikėjo vardu.
Sporto klubo vardu kalbėjo Au
gustinas Uleckas. Klubas yra
viena gausiausių Baltimorės lie
tuvių organizacijų, ypač gerai
tinklinyje pasirodė Šiaurės Ame
rikos lietuvių sporto varžybose.
Nepaprastai džiugu, kad klubo
tinklininkas Kęstutis Karalius bu
vo išrinktas į Amerikos lietuvių
tinklinio rinktinę, o kitas narys
Vytautas Brazauskas į rinktinės
atsarginius. Festivalio rengimo
komiteto vardu kalbėjo jo pirmi
ninkas Kęstutis Česonis ir taip
pat perskaitė tautinių šokių gru
pės „Ratelio" pranešimą, paruoš
tą tėvų komiteto pirm. Anitos
Orent^nės. Diskutuojant bend
ruosius reikalus, Vaclovas Laukai
tis iškėlė spaudos reŽkalus. Pasku
tiniu laiku Baltimorės kolonijos
vardas daug dažniau minimas mū
sų spaudoje, deja, taip pat prasi
dėjo faktų iškraipymas ir tiesiog
netiesos rašymas. Jei gaAvojame,
kad ateity istorikai rašys apie mus
pasiremdami pageltusiais nuo lai
ko laikraščiais, tai jie tikrai susi
darys klaidingą vaizdą paskaitę
kai kurias korespondencijas. Jis
kvietė susirinkusius padėkoti
tiems, kurie randa laiko ir drą
sos ištaisyti tą netiesą mūsų spau
doje. Vytautas Eringis kaip fak
tų iškraipymo pavyzdį nurodė,
kaip Baltimorės apylinkės įkurta
tautinių šokių grupė „Ratelis"
mūsų spaudoje linksniuojama,
kaip sostinės — Washingtono
grupė (Jurgio Janulaičio straips
nis „Darbininkė" 1980 m. gegu
žės 9 d. J.G.). Stasys Kligys at
kreipė dėmesį, kad spaudoje bū
tų vengiama asmeniškumų ir sa
vosios kolonijos kritikos. Juozas
Gaila reiškė nuomonę, kad spau
da tai veidrodis, kuriame atsis
pindi mūsų gyvenimo teigiamo
sios ir neigiamosios savybės. Re
daktoriai netur; galimybės patik
rinti aprašymų tikslumo, tad ra
dę klaidų liečiančių mūsų koloni
ją, turime patys jas" atitaisyti, o
jei privelės klaidų vietoje atsi

Dr. K Šidlauskas, Altos pirminidkas, savo pranešime konferencijai gausiai panaudojo do
kumentų, kuriuose nuo 1940 me
tų Lietuvos okupacijos buvo prieš
sovietinę agresiją išsamiai pasisa
kyta. Pradedama 1940 m. liepos
Visų veiksnių atstovai ir kiti 13 d. Valstybės
departamente
konferencijos dalyviai buvo tos | pasisakymu, Kersteno komiteto išpat nuomonės, ikad po antrojo j vadomis ir 'kt., kurie išsamiai išpasaufinio karo Helsinkio susita- j ryškina1 Sovietų agresiją prieš
rimai visoje Sovietų Sąjungoje ir : Lietuvą, Latviją ir Estiją ir šių
jos okupuotuose 'kraštuose pagy valstybių neteisėtą įsJkorporavi- džiausiąs valdybos rūpestis buvo; prašymo atsako asmeniniais išir tebelieka lituanistinės mokyk puoliais ,tai tik parodo etikos
vino ir padrąsino daugelį tautu, mą į Sovietų Sąjungą.
stoką.
tarp jų ir pačią rusų tautą, vie
Žmogaus teisių problema Hel los atgaivinimas. Būta vilčių įkur
šąja arba pogrindžio veikla reika sinkio susitarimuose yra kertinis ti klasę mišrių šeimų vaikams,
Siame susirinkime valdybos rin
lauti žmogaus teisių laisvės. akmuo. Todėl ir Balfo pirminin gauti ir vadovėliai, deja, ir tai kimai praėjo sklandžiai, be įpras
Anot prof. D. Krivicko per žmo kė Marija Rudienė savo praneši iki šiol nepavykę, tačiau pastan tų išsisukinėjimų ir atsisakymų.
gaus teises prieinama ir prie pa mu išryškino, kaip plačiai ši šal- Įgos tebedaromos. Po pirm. pra Į valdybą buvo pasiūlyti: Justi
vergtųjų tautu laisvo apsispren- • pos organizacija apima žmones, nešimo daugiausia ir kalbėta mo nas Buivys, Fabijonas Marcinkus,
dimo reikalavimo. Tuo būdu negalinčius pasinaudoti savo tei kyklos reikalais. Ilgai ir emoci Stasė Surdokienė, Sofija VičiulieMadrido konferencija, nors ir už sėmis, ir jiems suteikiama mater niai kalbėjo adv. Elena Arma- nė, Vytautas Eringis, Albinas
nienė. Jai esą graudu, kad lietu Prasčiūnas ir visi buvo išrinkti.
dara, sudaro tarptautinį forumą ialinė pagalba.
vių
Šv. Alfonso parapijos mokyk Revizijos komisijon išrinkti: Jo
tiek žmogaus teisių pažeidimus,
Diskusijose šių eilučių auto loje daugiau 90 proc. vaikų yra nas Kazlauskas, Stasys Kligys ir
tiek ir pavergtųjų tautu laisvo
rius iškėlė Lietuvos, Latvijos ir juodosios ir geltonosios rasės. Kazys Misiūnas. Iš senos:os val
jo apsisprendimo klausimus kel
Estijos valstybinių sienų klausi Kur dingo lietuviukai? Seselės ka- dybos kadenciją baigę pasitrau
ti ir reikalauti visiškos laisvės.
mą, kaip jis atrodo Helsinkio su zimierietės tuos svetimtaučius iš kė Birutė Gailienė ir Jonas Kaz
Tik, deja, nieko dar nežinoma,
sitarimuose, dėl kurių ir lietuvių moko lietuviškų giesmių, maldų
ar atsiras bent vienos signatari spauda dažnai sielojasi, o ypač ir ji tikra, kad jos išmokytų mūsų lauskas. Pastarasis daugelį metų
nės valstybės delegacija, kuri drįs kad susitarimuose pripažinta sie vaikus lietuviškai. Tad nerei dirbo valdyboje ir jo įnašas apy
iškelti tame forume laisvo tau nų neliečiamybė. Paminėjau JAV, kia mums ieškoti vadovėlių, ne linkės veikloje neišmatuojamas.
tų apsisprendimo klausimą, t. y. Kanados, Prancūzijos ir Didž. reikia vaikų vežti į Washingto- Taip pat pajusta buvo ir kita
spraga: susirinkime jau nebuvo
mesti Sovietų Sąjunga; pirštinę
Britanijos vyriausybių ir parla no lituanistinę mokyklą, tereikia adv. Nado Rastenio, tik prieš sa
mentų tuo klausimu pasisaky tik prašyti gerųjų seselių, kad jos
Vliko pirmininkas dr. K. Bobe mus Tos visos institucijos išsa bent kas antrą savaitę sutiktų vaitę iškeliavusio amžinybėn Su
lis savo pranešime suminėjo visą miai pasisakė, kad Pabaltijo vals vaikučius mokyti lietuvių kalbos, sirinkusieji jo atmintį pagerbė su
eilę žygių ir priernoniv jau Vli tybių sienos nesančios pažeistos ir visa problema būtų išspręsta. sikaupimo minute, gi tą patį ry
tą LB vardu reto jautrumo atsi
ko padarytu dr daromų lietuvių sovietine okupacija. Did. Brit. Že
Apylinkės išsamią finansinę sveikinimo žodį per radijo valan
tautos priespaudą sovietinėje oku muosiuose rūmuose buvo paklaus
pacijoje ir Lietuvos valstybės su tas Užsienių reikalų ministeris. apyskaitą pateikė valdybos iždi dėlę tarė aktorius Jonas Kazlaus
verenumui atstatyti bylai iškelti. Jo pavaduotojas atsakė, 'kad Did. ninkas Algis Veliuona, o kont kas.
Ir JAV kongrese ir Valstybės de Brit. vyriausybė pripažįsta de fac- rolės komisijos vardu K. Misiū
Pirmasis naujosios valdybos po
partamente esą daromi žygiai, to tik tų valstybių esančią sovie nas užgyrė profesionaliai A Ve
sėdis
įvyko gegužės 30 d., kuria
kad JAV delegacijoje būtų įtrauk tų okupaciją. Jis darg; paminė liuonos vedamas iždo knygas. Lie
tas bent vienas pabakietis. Vie jo, kad po Helsinkio viršūnių su tuvių muziejaus Baltimorėje ku me buvo pasiskirstyta pareigo
nas memorandumas Pasaulinės sitarimo Oderio — Neisės linija ratorius Algimantas Grintalis mis. Pirmininku vėl tapo Vytautas
pabaltiečių santalkos vardu sig nebus pripažinta ir įteisinta kaip trumpai peržvelgė muziejaus at Eringis, vicepirm. Justinas Bui
natarams jau išsiuntinėtas. Kitas siena, lygiai kaip ir prieš jį. Mes liktus darbus ir ateities planus, vys, sekr. — Stasė Surdokienė,
memorandumas dar teberuošia taip pat pripažįstame, kad Pabal tarp kurių lietuviško paminklo renginių vad. — Valerija Sajausmas bendrai su Lietuvos Diplo tijo valstybės yra Sovietų Sąjun projektą prie Lietuvių namų nau kienė, ir Albinas Prasčiūnas, ižd.
matine tarnyba. Jį pasirašys dip gos dalis de facto, ne de jure, ši jai įrengtam parkui. Susirinkusie — Algis Veliuona, kultūros rei
lomatijos šefas min. St. Lozorai pozicija lieka nepasikeitusi. (Pla ji išreiškė muziejaus valdybai di kalų vad. — Juozas Gaiia, jau
tis ir Vliko pirmininkas dr. K. Bo čiau apie tai žiūr. 1977 m. "Var delę pagarbą už jų darbą, nes nimo reikalų vad. Augustinas
muziejus Baltimorėje tapo svar Uleckas ir Fabijonas Marcinkus,
belis. Sis memorandumas būsiąs pe").
biausia kultūrine institucija. Ki visuomeninių reikalų vad. — Kęs
asmeniškai įteikiamas laisvosios
Europos ir Siaurės Amerikos Hel
Dr. D. Krivickas pasisakė, kad lusiose diskusijose Aleksandras tutis Česonis, socialinių reikalų
sinkio signatarams.
mūsų diplomatiniai atstovai prie Radžius siūlė stengtis, kad mies vad. — Irenijus Krasauskas ir na
įvairių valstybių atstovauja to to įrengtas Lietuvių rajone par re — Sofija Vičiulienė. Pažymė
Madride jau esąs išnuomuotas kiai Lietuvai, kurios sienos buvo kas nebūtų vaidnamas „Little Li- tina, kad pirmą įkartą LB valdy
didelis butas, kuriame nuo lapkri nustatytos laisvos ir nepriklauso thuania Park". kaip dabar laiki bos susirūpinom socialiniais reika
čio 11 iki gruodžio 15 d. veiks įs mos Lietuvos tarptautinėmis su noje lentoje rašoma, bet „Lithu- lais, minty turėdama didėjantį
teigtas Lietuvos informacijos ir tartimis.
anian Park", išmetant žodį "lit pensininkų skaič ų, kuriems gali
propagandos biuras. Biurui vado
tle", nes lietuviui tai reiškia Ma būti reikalinga teisinė ir kitokia
Konferencijos
išvadas
bendrais
vaus du Pietų Amerikos lietu
žąją Lietuvą. Senosios išeivijos pagalba. Tačiau, štai birželio 7 d.
bruožais
paruošė
nutarimų
ko
viai, gerai moką ispanų kalbą.
veikėjas B. Karpers-KarpavičKis naktį visiškai sudegė gausios Vit
Daugiausia informacinės literatū misija, susidedanti iš A. Simu priminė, kad ta lenta yra tik kausku šeimos namas, palikda
ros bus paruosta ispanų, prancū čio, J. Valaičio, T. Blinstrubo ir laikina ir iki šiol parko vardas mas juos ne tik be pastogės, bet
zų ir anglų 'kalbomis. Ten bus M. Rudienės, o galutinai sureda yra neįteisintas. Jei nieko neda ir be rūbų ir visų reikmenų su
informatorių ir šias kalbas var guoti pavesta Vliko valdybai.
rysime, tai vieną dieną sužinosi labai kuk'Ha namo apdrauda. ši.ū
(Nukelta į 5 puaL)
tojančių. Daroma žygių, kad
J. Audėnas me, kad miestas parką pavadino
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rir.I P VVANTED — MOTEBiS

I S I A I 1

68th & Rockwell St.

parduodamas l į £ aukšto mūr.
2 Apartment
namas arti 71-os.
Skambint 436-1096
Looking for a 2-apt. in a like~new
oondition,
2 NAMAI ANT 1 SKLYPO
Krautuvės patalpa ir 5 kamb. butas
užpakaly. Antras namas kiemo gale —
2 butai — 4 ir 5 kamb. Apylinkėj
Archer ir California
Skambint — RE 5-3089

DOWNERS GROVE
4,200 Square feet store, Office or
light manufacturing. Ample parking.
Immed. occupancy. 501 Rogers Street.
TEL. — 968-1112
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimi

INVESTUOTOJAMS
Už žemą nuošimtį — puikiame prie
miesty — 8 metų senumo liuksusinis
mūr. 3-jų vienetų namas. 2 butai po
3 mieg. ir vienas su 2 miegamais.
Naujas 2l/2 maš. garažas. Prašo
$119,900. Galima VA paskola

R-N'.'s a n t I_P_N7»
TmnmrtaTo Openings On AU
Pieasant aurroundinga
Congenial co-workers
TOP 3ALARY

«•
...

Sbirts

PLAZA NURSING CENTER
SS55 M&roud, 3TUee, minais
TEL. — M7-7000

If ao, call to see this de luxe building-. Each 5 room apt. has a dining
room and 2 bedrms. Price $59,500. HAIR STYLIST/PARTNER VVANTED
with good experience, for Northbrook
Call JOE now.
beauty salon. Excellent opportunity in
REYNOLDS REALTY — 636-1014 good location.

Bf I S C E L L A N

MICHAEL'S HAIR STUDIO
Call — 272-1140

EO V S

iimiiiimiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiniiiiiiiiiii

VYRAI B

MOTERYS"'

Liaudies menas ir kitkas MATURE COUPLE For Maiateaanee
And HousekMpiag
rr
in near north synagogue. Apartment
"Drauge
Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti j vairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobes, taip
pat gražiai papuoštų lėlių.

CENTURY 21 — BEACON
3215 W. 63rd St. — 436-7100

plūs salaiy. Mušt speak RngH«h Call
Mr. Kovolott —• 344-5960

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT
ISNUOM. 5 kamb. (2 mieg.) butas

Apsilankykite į "Draugo" ad Brighton Parke. Suaugusiems.
Skambint 523-1588
ministraciją i s pasižiūrėkite. Gal
iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiMiiiimimimiimiiimii rasite kai ką padovanoti savo
IŠNUOM. 4 kamb. butas
suau$35,000 — 2-jų krautuvių mūr. pasta giminėms ar draugam*
šiems. Marącette Parke.

tas, 55 pėdų pločio: viena patalpa 38
Skambint 434-2813
"Draugo" adresas: 4545 Wea*
p. pločio, antra 17 p. Atskiri šildymai.
2 maš. garažas. 71-os ir RockweH 6Srd St., Chicago, DL 60629.
For rent 4-room heated apt. 2nd
floor. $195.00 per mon.
apylinkėje.
iiiiiliiiiiiiitliliiiliiiliiiliiiilliiuiiiuiiimM
•757 S. Artesian.
I27-10M
Skambint — 476-2427

Marąuette Parko ir Apylinkių
NAMŲ PIRKIMO-PARDAVIMO
GREITAS IR SĄŽININGAS
Aptarnavimas
K r e i p t i s
į
DANGUOLĘ VALENTINAITĘ
Century 2 1 •— Beaoon Realty
3215 W. 63RD STREET
Tel. 436-7100 arba 434-0935

NAUJA VIETA
Susitarti telefonu

Valdis Reai Estate
2644 W, 69th Street
Tel. 737-7200 ar 737-8534
Lietuviškas restoranas su namu ir
įrengimais Marąuette Parko rajone.
Labai geras biznis. Lengvos pirkimo
sąlygos.
2 butai — medini*. 68 ir Maplewood. Labai tinka giminingoms Šei
moms.
Mūrinis bungalo-*- Brighton Parke.
15 metų. Dėl ligos reikia skubiai pariuoti. Geras pirkinys.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tax
Notary Public

2951 W. 63rd Street
Tel. 436-7878 ar 839-5568
?>-«>C^«>«- , 8>«'*&«>8*C-"»«S>^*>5>«>' S

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių butas
Marąuette Parke. Teirautis
TeL 737-7200

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
ir kitus kraštus

i . .

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave,
Chicago, HL 60832, tel. 927-598S
= J - = I = L »

r
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BRICKYVORK • TUCKPOrNTTNG
10% — 20% — 30% pigiau mokėsit
a i apdrauda nuo ugnies ir automo
CHIMNEY REPAIR
bilio pas mus.
40 years experience in industrial,

FRANK

ZAP0LIS

Telef. — GA 4-8654
3208 V2 West 95tb Street

M OVI

CHGO. TEIi. — 525-0M1

PACKAGE EXPRESS AGEN'CY
MARIJA N'ORETKIENfi

NG

ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
SIUNTINIAI 1 LIETUVA
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
Ijftbaį pageidaujamos geros rūšies
dimai ir pilna apdrauda.
prekes. Maistas iš Europos sandeliu.
2608 \V, 8» St., Chicago, IL 00629
TeL — WA 5-8063
TEX. — WA 5-27ST
IltlHIlIltlIlttltlMIIUIIIlIflIllUinUUUIlIlIt

VALOME

PLUMBING

KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame
visu rūšių grindis.
BUBNYS — TeL RE 7-5168
' H I M

> ) I I I > U I M » H 4
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M. A.

GALVOJATE

PIRKTI AR PARDUOTI
Kreipkitės i

BUDRAITIS REALTY 00.
6600 S. Puteski Road
Tel. — 767-0600
Insependently owned and operated

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiii

BUTŲ NUOMAVIMAS
Namų pirkimas — Pardavimas
Draudimai — Valdymas

INCOMF TAX
Notariatas — Vertimai

B E L L REALTY

Lkeused, Bonded, Iasured
Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuvės ir vonios kabinetai. Kerami
kos ir k t plytelės. Glass blocks.
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra.
Į automatą galit kalbėt lietuviškai
palikit pavardę ir telefoną.
S E R A F I N A S — 636-2960

ŠIMKUS

iiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiii

INCOME TAX SERVICE
NOTARY PUBLIC

iiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiimiiimiiiifiiiiiiiiiiiin

4259 So. Maplewuod, teL 254-7450
Taip pat daromi VERTIMAI,
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
P I U E T Y B E S PRAŠYMAI Ir
kitokie blankai.

LIK

SVEIKAS

Raiša URBONIENĖJ atlieka
pramogines
dainas, kurias su
nnumimiimiHiiiHiininiiiiimuiinmm
kūrė kompozitorius B. GORHiiiHiiiitiiiitimiiiumiiiiimiiitmitnim BULSKIS.

!; įvairių prekių pasirinkimą*
brangiai iš mūsų sandelio.

n*,

COSMOS PARCELS EXPRESS
2501 W. 69 S t , Chicago, DL 60629

Telef. — 925-27S7
Vytautas Valantinaa

JEI

commercial and residential work.
J. LEONARD — 459-8874
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

SIUNTINIAI f LIETUVĄ

We'H help you make the right movė

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

—

Garso režisoriua Paulius Jasiukonis. Išleido GINTARAS,
filmų ir plokštelių gamyba, Hollywood, California.
Kaina su persiuntimu $8.95

Užsakymus siųsti:
fiiiinifftiiiiifitiiiiiiiiititiniHiiminniiim DRAUGAS, 45ĄS W. 6Srd St.,
Chicago, IL 60629
iitimiMimrtrniniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitimiHi
IIIIIIIIIItlHIIIIIHIIIIIIIlilIUlIUIIIIIIIUllUI

TELEVIZIJOS

Spalvotos ir paprasto*. Radijai,
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
Pardavimas ir Taisymas.

M IGLINAS

TV

2846 W. 69 St, teL T76-1486
itiTTiiiiiiifiiiitiiiiiitiiiiitiitiifiiiiiiiiiiiiiii

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

iiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiini

Gyvenimo nuotrupos
Nauįa
Sofi|os Ambrozeviirenės
knyga

Įdomiai pavaizduotos gyveni
mo iškarpos iš nepriklausomos
Apdraustas perkraustymas Lietuvos, Vokietijos stovyklų ir
Amerikos gyvenimo.
įvairių atstumų

TeL 376-1882 arba 376-5996
iiiiitniiiiiiftiiriiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiftitti
miiiiiiiiifiiiiiiiiiiuiiiiifiiiiiiiiuiiiiiiiiiiti
Apsimoka skalbtis disn. DRAUGI.

Kaina su persiuntimu $4.85
Gaunama Drauge, Marginiuo
se, Vaznelio krautuvėj ir kitur.
Knygos mylėtojams — tikra
dovana.

asa jis plaasnaiai •kaitomsui Us>

turių dienraštis, gi skalbimo kaii.
B A C E V I Č I U S
Perskaitė "Draugą** duoUU
6529 S. Kedzie Av, — 778-2283 v » vrs f f o — prisinamoa.
iiiiujniij uimiiinuuuiumuiiuiuiuiii intuiKniiiii'iMtuniiiunimiiiiunniiitBi 1 kitiems pasiskaityti.
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MOSU KOLONIJOSE
Brockton, Mass.
KETURIŲ SESELI1
AUKSINIS JUBILIEJUS

kino eilė asmenų. Raštu gautas
JAV prezidento Jimmy Carterio
sveikinimas, kuris audringais plo
jimais puotos dalyvių sutiktas.
Banketo programai vadovavo
buv. motiniškojo namo ir Šv.
Juozapo seselių globos namų ka
pelionas kun. Vincas Valkavičius,
Jis ir dalį programos smuiku,
kaip visada, gražiai, jautriai porą
kūrinių išpildė ir solo padainavo
Oscar Rasbacho "Trees" ir "Kur
bėga Šešupė". Pianinu lydėjo He
lena Yuknevičius. Toliau Mary
tė B izinkau skaitė akompanuo
jant jos tėveliui dr. P. Bizinkauskui,
solo gražiai
padainavo:
"Sound of Music", "Impossible
Dream", "Kur bakūžė samano
ta" ir "Had I Jubal's Lyre". Ji
sėkmingai tęsia studijas Bostono
konservatorijoje.

Mass. Seselė Dolora po studijų ir
darbų įvairiose mokyklose bei
klinikoje dirba bibliotekoje šv.
Petro mokykloje, So. Bostone.
Vienuolynai didelį vaidmenį
suvaidino praeityje — n e mažes
nį ir dabartiniais laikais. Telydi
Dievas ir Sopulingoje Dievo Mo
tina lietuviškuosius vienuolynus
ir jubiliates.
E. Ribokienė

nes kovas su deportacijoms pasi
ruošusiais, specialiais rusų ka
riuomenės daliniais, jų talki
ninkais NKVD ir stribais. Nely
gioje kovoje žūna partizanų va
das Perkūnas, buvęs nepriklauso
mos Lietuvos kariuomenės kapi
tonas, ir du būriai gerai paruoš
tų ir apginkluotų kovotojų. Su
skaudančia širdimi norėtųsi pa
klausti autorių, kodėl jis leidžia
žūti vienam iš pagrindinių ro
mano veikėjų, kurio didžiausias
troškimas buvo kovoti Lietuvos
kariuomenės gretose už savo
krašto nepriklausomybę.

joms. Muzikui Antanui Giedrai
čiui palydint, solistė, kaip visa
da, žavėjo klausytojus savo gra
žiu ir turtingu balsu. Po koncerto,
jai pakvietus, minėjimas buvo
baigtas visiems dalyviams gie
dant "Lietuvą brangi". LB-nės
East Chicagos apylinkės valdy
bai pavaišinus kavute, minėjimo
dalyviai palengva, lyg nenoriai,
išsiskirstė palikdami ir toliau
daug skaudžių neišspręstų pro
blemų ir neatsakytų klausimų.
A. V.

Birželio .21 d. Nukryžiuotojo
Jėzaus Sopulingosios Dievo Mo
tinos kongregacijos motoniškajam e name, Brocktone, pirmąją
vasaros dieną keturių šviesiu se
sėliu auksinio jubiliejaus iškil
minga diena.
BAISIOJO
BIRŽELIO
KARŠČIAUSIA D I E N A
Prieš 50 m. 1930 m. keturios
MINĖJIMAS
lietuvaitės, gimusios PennsylvaChicagoje pirmadienį, liepos
Meninę programos dalį išpil
Baisiojo birželio
minėjimas
nijoje, pasiryžo Dievo garbei So
7 d., buvo net 102 laipsniai šili
East Chicagoje susilaukė gražaus dė solistė Natalija Aukštuolienė,
pulingosios Dievo Motinos nu
mos. Tai buvo karščiausia Chi
būrio dalyvių. Darnus parapijos kuri gyvena East Chicagos apy
rodymais paaukoti savo darbus —
choro giedojimas per šv. Mišias linkės ribose ir dažnai padeda cagos diena iš paskutinių 24
vesti jaunimą ir žmoniją gėrio,
už Lietuvos laisvės kovotojus bei LB valdybai ir kitoms organizaci metų.
tiesos ir dangiškos
šviesos ke
įspūdingas ir giliai patriotiškas
liais. Įstojo į Nukryžiuotojo Jė
kun. Sabaliausko pamokslas su
zaus ir Sopulingosios Dievo Mo
darė visiems iškilmingą, bet kar
tinos seserų vienuolyną, kuris
A. f A.
tu
ir labai liūdną nuotaiką.
buvo įsteigtas 1924 m. Elmhurste,
Po programos svečiai dar vai
Pennsylvanijoje.
LISAI BUNSTTRUBAITEI
Po pamaldų, VVisconsin uni
šinosi, šnekučiavosi. Ses. Annun
Vienuoliškojo gyvenimo 50 m. ciata gražiu padėkos žodžiu puo versiteto prof. Vytautas Janušo
mirus, jos tėveliams BIRUTEI ii ARŪNUI BLINsukakties sulaukė: kongregacijos tą ir iškilmes užbaigė. Dėkojo nis vaizdžiai apibūdino susirinku
STRUBAMS, dėdei RIMANTUI ir IRENAI BLINSTRUviršininkė ses. M. Annunciata, visiems, padariusiems šią dineą siems dalyviams pasaulinę, poli
ses. Gabrielė M., ses. Marija neužmirštamą seselėms ir jų arti tinę, karinę ir JAV rinkiminių
BAMS, seneliams GENEI ir BROMUI BLINSTRUMagdalena ir ses. Dolora M. Ne miesiems.
metų situaciją. Jo manymu, neuž
BAMS, STASEI ir JONUI ŠIAUČIŪNAMS ir visiems
visiems pašauktiems į dvasinį, vie
Susipažinkime su jubiliatėmis. tenka vieną kartą per metus su
giminėms reiškiame gilią užuojautą ir kartu liū
nuolijos ar šeimos luomą lemta Seselė M. Annunciata Mažei sirinkus paliudyti apie sunkią pa
dime.
sulaukti 50 m. sukakties. Todėl kaitė kongregacijos viršininkė gi vergtos Lietuvos ir jos gyventojų
tai pasiekusioms seselėms, arti mė Philadelphijoje, Pa. Baka dalią, neužtenka nepripažinti ir
Sofija ir Norman Burstein
miesiems ir draugams buvo dide lauro laipsnį gavusi Marywood pasmerkti rusų šeimininkavimą
lė šventė.
kolegijoj ir magistro Bostono ko mūsų tėvynėje. Mes turime iš
Jubiliačių
pagerbimui iškil legijoje iš anglų kalbos. £jo vir nešti savo skundus į tarptautinę
mės prasidėjo 11 vai. Sopulingo šininkės pareigas "Immaculate plotmę. T u r i m e susirasti draugų
sios Dievo Motinos koplyčioje. Conception" mokykloje Camb- amerikiečių tarpe, kurie būtų pa
VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
Erdvi koplyčia perpildyta iš arti ridge, Šv. Kazimiero mokyki. jėgūs iškelti mūsų bylą ameri
ir toli atvykusiais jubiliates pa Amsterdame ir "Mater Dei Aca- kiečių didžiuosiuose laikraščiuo
gerbti. Seselių chorui gražiai gie demy" Brocktone Kongregacijos se, televizijoje ir radijuje. Smagu
dant procesijos himną "Sveika viršininkė 1952 — 58 m. ir vėl buvo klausyti V . Janušonį kal
Dievo Išrinktoji", į koplyčią su nuo 1974 m. antrą kartą išrink b a n t Jis parodė didelį pasaulinės
ėjo procesija, kun. Richard Crow- ta ketvirtai kadencijai, sėkmingai situacijos supratimą ir blaivų
Mirė 1979 m. liepos 9 dieną Chicagoje. Palaidotas Sv. Kazi
ley nešant kryžių. Pagarbiai žen eina viršininkės pareigas. Ses. Lietuvos reikalų įvertinimą. Tai
miero kapinėse.
gė jubiliatės papuoštos auksinių Annunciata šviesi, gabi asmeny svarbu, nes jis yra LB-nės tary
Už jo siela bus aukojamos šv. Mišios liepos 13 d., sekmadieni,
rožių puokštėmis, viena iš jų ne bė, miela lietuvaitė.
bos narys.
U vai. ryto T. Jėzuitų koplyčioje.
šina Nukryžiuotąjį, lydimos pre
Toliau
programos
dalyvis
ra
Ses.
Gabrielė
Marija
Zakarauslatų, kunigų ir Brocktono bei
Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti
kaitė, gimusi Scrantone, Pa., bai šytojas Vladas Vailionis paskai
apylinkės vysk. Daniel A. Hart.
a a Pijų savo maldose.
Vysk. D. Hart atnašavo iškil gė istoriją ir gamtos mokslus ma tė ištraukas iš savo paskutinės
Žmona ir Sūnūs su Orimomis
mingas padėkos Mišias, asistuo gistro laipsniu Marywood kolegi knygos "Likimo Audrose", šios
gerai
parinktos
ištraukos
vaizda
joje
Gilinosi
lietuvių
kalbą
Vy
jant šv. Kazimiero kolegijos rek
žūtbūti
toriui ppel. L. Tulabai iš Romos tauto Didžiojo universitete Kau vo lietuvių partizanų
su jubiliatės ses. Annunciatos ne. Sėkminga mokytoja Carbonbroliu kun. Saliamonu Mažeika dale, Pa. ir "Mater Dei Academy".
ir dar koncelebruojant 20 kuni iki užsidarymo 1971 m.
Paieškojimas
Mūsų klubo narei
Ses. Marija Magdalena Kadigų. Mišių metu lekcijas skaitė
PraSau atsiliepti VYTAUTĄ PET
jubiliatės. Pamokslą
angliškai tytė, gimusi Scranton, Pa. Studi RAUSKĄ, Adolfo ir Benignos FabiįoA. + A.
pasakė vysk. D. Hart, — lietu javo rusų kalbą Emmanuel ko navičiūt&s sūnų, ar seserį LIUDUKC
viškai prel. L. Tulaba. Turinin legijoje Bostone magistro laips KLUSIENC. Adr.: Bron* stangenbcrIDAI BUDGINIENEI
guose pamoksluose iškėlė jubili niui. Studijavo Marywood kolg. giene, 1837 S. 51 Avenue, Cteera, m.
TeL 856-1096.
mirus,
ačių kilniai vienuolijoje praleis Scranton, Pa. Mokytoja Pennsylvanijos,
Cambridge,
Bnocktono,
tus 50 m., dėkojo Dievui ir jubi
reiškiame nuoširdžią užuojautą jos šei
liatėms už pasiaukojimą žmoni Lawrence ir So. Bostono mokyk K-C
858-1882
DAŽYMAS IR DEKORAVIMAS
jai. Jie abu jubiliates sveikino lose. Ses. Magdalena buvo moti
mai, broliui ĖMĖJUI SUSKIUI ir gi
Ii TVIMM Ir Ii lanko
niškojo
namo
noviciato
vedėja
linkėdami sveikatos tęsti kilnius
POPIERUOJAME SIENAS
darbus, nurodant jmonijai tie nuo 1952 — 1958 m. Ji paruošia Nemokamai apakaičiuojua*. Rekaminėms.
pageidaujant NeairSptnsius gyvenimo ir pas Sutvėrėją su Šv. Juozapo senelių globos namų mendacijo*
ktt«! MOių kaino* prtelnamlaoatoa
grįžimo kelius. Perskaitė pop. Jo slaoiges, vizituojančias senelius.
Santa Monikos Amerikos Lietuvių Klubas
Ses. Marija Dolora Kalnoskai- (iiiiiiiiiifiiiiiiiiimiiimiiiiiHHiiimniiHii
no Pauliaus II palaiminimą auk
tė, gimusi Kingston, Pa., "Misere- AUKSAS? DEIMANTAI? SIDABRAS?
sinio jubiliejaus sulaukusioms.
cordia"
kolegijoje
gavo baMONETOS?
SENĖNOS?
Mišių aukas atnešė visos 4
kalausrą
iš
muzikos.
Gilino
ži
Sužinokite
kodėl
CLAY moka
jubiliatės.
Po Mišių choras su
daugiau.
nias
Cardinol
Cushing
klinikose
visais sugiedojo Marija, Marija
TEL. — 885-6216
ir procesiją iš koplyčios išlydė ir baigė "Regis" kolegiją, Weston,

East Chicago, IncL

A.fA.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. liepos mėn. 10 d.

PADĖKA
Ryšium su darbovietės perkėlimu
ir mūsų išvykimu į Floridą, nuošir
džiai dėkojame PLB ir PLIS valdybų
nariams ir jų šeimoms už mums su
ruoštą atsisveikinimą. Ypatinga pa
dėka ponams Vytautui ir Aldonai Ka
mantams, kurių namuose šis pobūvis
įvyko.
Taip pat neužmirštamą įspūdi Pali
ko Ateitininkų Namų ir A-kų Sendrau
gių valdybų suruoštas plataus masto
atsisveikinimo vakaras, pakviečiant
mūsų draugus, pažįstamus, artimuo
sius ir gimines, čia tikrai pajutome
kaip brangūs, malonus, šilti ir nuošir
dūs gali būti čikagiečiai, su kuriais
jau dešimtys metų dalinomės ne tik
gyvenimo kasdienybėmis, bet ir
džiaugsmu, liūdesiu ir ateities svajo
mis. Dėkojame visiems dalyviams ir
talkininkams, bet išskirtinai rengė
jams: ponioms O. Abromaitienei, I.
Kazlauskienei, E. Razmienei, A. Šle
žienei, A. šoliūnienei, V. 2adeikienei,
F. Mackevičienei, M. Tamulionienei,

I. Stončienei, ponams Baužiams, Misiuliams, Alenskams, p. Balšiūnui,
mūsų marčiai Rasai ir sūnui Raimun
dui. Kartu dėkojame vakaro pravedėjui dr. A. Razinai ir visiems svei
kintojams.
Nesakome sudiev, bet iki malonaus
pasimatymo St. Petersburge.
Irena ir Mečys Silkaičiai
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiuiiiiiiiiii

Lietuvos atsiminimai
Radijo Valanda jau 39 metus tar
nauja New Jersey. New York tr Conneetteut lietuviams !
Kas
piet
1330
vak.

šeštadieni nuo * iki S vai. po
15 WEVD Stoties New Torke
kil., AM Ir nuo 7 iki S vai
97.9 meg\ FM.

Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS
234 Sunlit Drive
WatchTmg, N. J. 07060
TEL. — 73MCM (211)
įmiiiiiiiiiiiiimiiiiiiMiiiimiiiMiiiimiiii

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D
TRYS M O D E R N I Š K O S

KOPLYČIOS

4330-34 So. California A v e n u e
T e l e f o n a i LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3-9852
4605-07 South H e r m i t a g e Avenue
Telefonas — Y A r d s 7-1741-2

PIJUS BIELSKUS

llllllllllllllllllllllilIHHUilUlUUUUUUIlII

jo jubiliatės.
Sv. Mišias, himnus ir giesmes
seselių choras gražiai, skambiai
ir iškilmingai giedojo. Chorą pa:uošė ir vargonais lydėjo ses. Celestina. Solo smuiku griežė ses.
Kotrina. o viskam vadovavo ses.
mirus,
Dovida.
vyrui ANTANUI, SŪNUMS, MARČIOMS i r ANtJKAMS
Po iškilmių koplyčioje ses. An
reiškiame gilią užuojautą ir k a r t u liūdime.
nunciatos sukviestieji svečiai vyko
Kostas ir Justina
Prelgauskai
į Christo's svetainę Brocktone
ir
seimą
puotai. Banketas seselių rūpes
Grand Rapids, Michigan
tingai suplanuotas. Svečių per
430. Visų pakili nuotaika.
Prieš puotą invokaciją sukalbė
jo vysk. D. Hart. Puotai pakvies ĮjiiiiiMiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiHiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuHHiiiiimiiiimiiiiMfniiiiiii^
tasis vadovas kun. A. Jurgelaitis,
OP, dėl jį užklupusios ligos ne- |
atvyko. Vadovavo kun. Paskalis'"
ANTANAS aad ANASTASIA TAMOtAITB
Balkonas.
Published by Lfthoanaa Folk Art
Juibiliatas žodžiu ir raštu svei
Toronto, O u u d t , lf/7t

A. t A. Julijai Ivanaiiskienei-GelenūnieM

LITHUANIAN NATIONAL COSTUMES

Baltimore, Md.
(Atkelta i i 4 pusi.)

i
Veikalas didelio. liuksusinio formato, 258 pal., gausiai fliua- j
S truot&s nuotraukomis, istoriniais ir iiaip piešiniais, gera dattl "
s iliustracinės medžiagos spalvota. Knyga rimta mokslina studija.
| Taip pat grasi, rertinga dovana bent kokia proga.

Knygos kata* m
nelaimes ištiktai šeimai padėti
iniciatyvos ėmėsi LB valdyba,
Užsakymus siusti:
per radiįo kreipdamasi į BaltimoDRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chkagt, IL 60629
rės ir apylinkių lautiečiužprašy i
dama aukų. Per porą savaičių jau 5
D'dBois gyventojai dar prideda $1.56 r a i t i j o s mokesčio.
yra surinkta apie 70 dol. Tau S
tiečiai kviečiami aukas siusti so ?iHiiiuuuiiiiiii»iwiiiHnn>iinimiiiiinwiniiiiHmiiniiiintiiiiiimitiiiuiiniinBiiu^
cialiniu reikalu vad. Irenijui Kra
sauskui ar kitiems ankxiau sumi
nėtiems valdybos nariams.
Juozas Gaila

Perskaitę Draugi duokite jį kitiems pasiskaityti

Mylimai sesutei
A. f A. IDAI BUDGINIENEI
mirus, jos broliui EMILIUI SINKIU! ir
šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą,
Viktoras ir Birutė Rauiinaičiai
Santa Monica, California

A. f A. POVILUI KESIŪNUI
mirus, didžios širdgėlos valandoje nuo
širdžiai užjaučiu dukrą LIJANĄ ir anūką.
VLADAS MACKUS

Mielajam jaunystės draugui

A. f A. Adv. JONUI NASLIŪNUI
mirus, jo giminėms ir artimiesiems reiškia
me nuoširdžią užuojautą,
Albina ir Pranas tapenai

Mažeikai Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE.
Tel. 737-8600-01

9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS
2 5 3 3 VVest 71 S t . , C h i c a g o
1 4 1 0 S o . 50th A v . , C i c e r o
Tel. 476-2345

AIKŠTĖ A U T O M O B I L I A M S S T A T Y T I

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. liepos mėn. 10 <L

X Pavergtųjų tautų savaitė
šiais metais minima liepos 13-19
dienomis. Kaip žinoma, ji yra
paskelbta ir autorizuota spe
cialiu kongreso įstatymu iš
1959.VII.17, prezidento D. Eisenhowerio laikais. Šios savai
tės proga Chicagos mere Jane
M. Byrne paskelbė specialią pro
klamaciją, kuria liepos 19 skel
biama pavergtųjų diena. Pa
vergtųjų mitingas bus laikomas
liepos 19 d. 12 vai. Ricbard J.
DpJey aikštėje, miesto centre
prie rotušės. Pavergtųjų tautų
komitetui Chicagoje šiuo metu
vadovauja latvių atstovas Vik
toras Viksninš.
x Ses. M. Damjana Margytė,
daugelį metų dirbanti Šv. Šei
mos viloje, Lemonte, yra susir
gusi ir tyrimams paguldyta Šv.'
Kryžiaus ligoninėje. Jos labai
pasigenda vilos gyventojai, o ją
dažniausiai lanko Šv. Kazimie
ro seserų vienuolijos narės, jos
brolis Tadas Margis, MIC, ir
kiti giminės. Tikimasi, kad už
kokios savaitės galės grįžti na
mo.

x Dr. Aleksandru Vabalas,
ekonomistas, jau apie 30 metų
gyvenąs Venecueloje ir ten lai
kąs nuosavą statybos dalykų
bei įrengimų įmonę, atskrido į
Chicagą Sustojo pas savo se
sers dukterį Aldoną ir Vytautą
Čepėnus, Downers Grove, HL
Dalyvavo VI Tautinių šokių
šventėje, lanko savo pažįsta
mus. Užsukęs į "Draugą", kal
bėjosi su dienraščio vadovais,
apsirūpino lietuviškomis knygo
mis, supažindino redaktorius su
Venecuelos spauda, kiek ji ra
šo apie Lietuvos reikalus.
X Vytautas Kamantas, Pa
saulio Liet B-menės pirm Ve
necijoj, Italijoj, vykstant viršū
nių konferencijai, pasiuntė visų
tų kraštų — JAV prezidentui,
Kanados min. pirmininkui, Ja
ponijos užs. reik. ministeriui,
Vokietijos kancleriui, Prancū
zijos prezidentui, Didž. Brita
nijos min. pirmininkei, Italijos
ministeriui pirmininkui telegra
mas, primindamas Lietuvos rei
kalus, kurie svarstant Afganis
tano okupaciją, paliekami už
maršty.

X Pranė Patiabiene jau grižo
iš Lorettos ligoninės namo po
sveikatos tyrimų, kuriuos atli
ko dr. Petras Kisielius ir dr.
Michael Scrementi. Ji nuošir
džiai dėkinga abiems dakta
rams už rūpestingą gydymą,
seselėms M. Paulissai ir M. Teo
filei bei patarnauvusiam ligo
ninės personalui Dabar gydosi
savo namuose.
X Sora. Vladas Dumčius £
Adelaidės, Australijos, yra at
skridęs į Chicagą. Jis dalyvavo
VI-je Tautinių šokių šventėje,
bankete, aplankė senų laikų pa
žįstamus ir draugus. Lydimas
A. ir J. Vasrakevičių, aplankė
"Draugą", kalbėjosi su redakto
riais, apžiūrėjo spaustuvę, įsigi
jo knygų. Ketvirtadienį skren
da į Los Angeles, o iš ten grįž
t a į Australiją.
x lietuvių fondo Meno puo
selėjimo komisija šį savaitgalį
— liepos 11 d. (penktadienį)
7 vai. 30 min. vak. Jaunimo
centro kavinėje, Chicagoje, kvie
čia spaudos atstovus ir besido
minčius menu asmenis į vaka
ronę, kurioje bus pristatyta
dail. Prano Domšaičio kolekci
jos įsigijimas ir organizavimas
mūsų dailininkų reprezentacinės
parodos. Vakaronėje dalyvauja
Lietuvių fondo dailininkų ko-'
misija, kurios patarimais bus
vykdomas užsibrėžtas tikslas.
Komisiją sudaro: A. Valeška
(pirm.), V. Balukienė, R. Vie
sulas, Pr. Lapė ir Br. Murinas.
X Stasys Jazbutis iš Miami
Beach, Fla., dalyvavęs Tauti
nių šokių šventėje, šia proga
aplankė ir "Draugą", susipa
žino su spaudos darbais, susi
mokėjo sąskaitas už knygas,
kurios jam anksčiau už didelę
sumą buvo pasiųstos, ir palin
kėjo lietuvių spaudai sėkmės.
X Vincas Padvarietis, gyve
nąs Brooklyne, N. Y., dalyva
vo Tautinių šokių šventėje. Ta
proga aplankė "Draugą", įsi
gijo lietuviškų knygų ir su ad
ministracija aptarė, kaip pa
greitinti pktinimą JAV LB
New Yorko apygardos išleistos
knygos "Maži žingsniai".
x A. a. Julija Ivanauskienė,
Lietuvių Operos choro sopra
nas, buvo palaidota liepos 5 d.
po pamaldų, kurias švč. M. Ma
rijos Gimimo šventovėje atlai
kė kan. V. Zakarauskas. Pa
mokslą pasakė kun. F. Kareflis,
Pamaldų metu Operos choras
atsisveikino savo narę giesmė
mis, sugiedodamas, Viešpatie,
pasigailėk, Tėve mūsų, ir su sol
Margarita Momkiene, Šventoji
Dievo Motina, Globok ją. Be
to, ji dar pagiedojo Moniuškos
O, Visagali, Vaclovas Momkus,
lydint karstą iš šventovės, pa
giedojo puikų atsisveikinimo
pasažą. Vargonais grojo Alvy
das Vasaitis, dirigavo Alfonsas
Gečas. Choristai negalėjo pa
lydėti velionę į kapines, nes tu
rėjo skubėti į Tautinių šokių
repeticiją. Velionė buvo nuo
širdi choristė ir visų mėgiama
dainininkė.

IŠ ARTI
IR TOLI
U A. VALSTYBISE

Muzikas Faustas Strolia —

Tautinių šokių šventes dirigentas, vadovavo jungtiniam chorui ir orkestrui.
Foto Ed. Mankus
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— Mindaugo ir Janetėe Krei
vėnų sūnus birželio 17 d. bu
vo pakrikštytas kun. K Saka
lausko Petro, Vytauto ir Ward
vardais Šv. Andriejaus liet pa
rapijos bažnyčioje Philadelphijoje, Pa. Krikšto tėvai buvo
Gema Kreivėnaitė ir giminaitis
Vytautas Staškus. Janetės tė-*
vai ir Mindaugo mamytė Ona:
Kreivėnienė labai džiaugiasi sa
vo nauju vaikaičiu.
— Mykolas Dranga, Žurna
listas ir visuomenės veikėjas,
kaip praneša "Vienybės" laik
raštis, pakviestas dirbti minė
to laikraščio redakciniame ko
lektyve.
— Tautodailės paroda įvyks
spalio 18-19 dienomis Kultūros
židinyje, Brooklyne, N. Y. Montrealio vyr. skaučių vienetas at
veš ir išstatys daugelį lietuviš
kų kilimų, tautinių drabužių,
juostų pavyzdžių bei kitų audi
nių.

gėles, Calif., Vytas Bandžiulis,
— lietuvių Studentų sąjun
x Adelė ir Antanas Baltru
Tuoj po tautinių šokių šven Hartford, Conn., Ramoną Liau- Spindulys, Los Angeles, Jadvy
šaičiai iš Cicero, BĮ., pasinaudo
tės Condessa Del Mar salėje kutė, Berželis, Hartford, Conn., ga Reginienė, Lazdynas, VI T. gos suvažiavimas šaukiamas
dami papigintų knygų platini
įvyko didžiulis banketas, kur Rūta Mikalajūnaitė - Galinaitie- Š. Š. vyr. vadovės padėjėja, Ro- lapkričio 27-30 dienomis New
mu, atvykę į "Draugą", už di
dviejose salėse dalyvavo 2,400 nė, Dariaus Girėno Lituanistinė .chester, N. Y., Rūta Bgūnaitė, Yorke. Šiuo reikalu informacidesnę sumą įsigijo naujausių ir
asmenų. Vyresniųjų salėje su mokykla, Chicago, Galina Go- Lazdynas, Rochester, Lilija Re- jas teikia Raimundas Balsys
senesniųjų lietuviškų knygų.
sirinkusių daugiau tūkstančio bienė, Šilainė, Detroit, Mich., kašiūtė, Sadutė, Chicago, Gra 240-76 67 Ave., Douglaston, N.
svečių pasveikino banketo ren Regina Grigaliūnaitė, Klumpė, žina Reškevičienė, Aušra, Oma Y. 11363.
x Eugenija Bačmfienė iš
gimo komiteto pirm. Sofija Džiu Melrose Park, UI., Alina Grinie ha, Nebr., Laima Antanelienė,
X Brazilijos lietuvių tautinių Bostono, Mass., buvo atvykusi
AUSTRALIJOJE
gienė,
pasidžiaugdama šiuo po nė, Ratukas, Vokietija, Ona Aušra, Omaha, Nebr., Lydia
šokių grupė "Nemunas", šokęs dalyvauti Tautinių šokių šven
didelio darbo ir gražaus pasi Ivaškienė, Sambūris, Boston, į Ringienė, Gija, Chicago, Liudas
— A. a. Kazimieras Gudaitis
Tautinių šokių šventėje, antra tėje ir ta proga aplankė "Drau
sekimo pabaigtuvių vakaru, dė Gediminas Ivaška, Sambūris, į Sagys, Grandinėlė, Cleveland, mirė birželio 9 d. Brisbanėje.
dienį kaip ekskursija aplankė ge", įsigydamas už didesnę su
kodama visiems, kurie talkinin Boston, Mass., Lilija Ivaš- Ohio, Pranciška šlutienė, Jau- Buvo gimęs 1907 m. Alvito val
"Draugą", susipažino su redak mą lietuviškų knygų.
kavo,
prisidėjo prie šventės ir kienė, Sambūris, Boston, Danu- nimo centro ansamblis, Chica- sčiuje. Lietuvoje vertėsi mūri
toriais, administracija ir spau
banketo pasisekimo. Kiti komi tė Janutienė, Vakarų vaikai, i go, Julius Ringus, Jaunimo cen- ninko amatu. Į Australiją atX Sigita ir Vytenis Rama
dos darbais. Šokėjų buvo 26, o
teto nariai buvo M. Ambrazai San Francisco, Calif., Veronika tro ansamblis, Chicago, Irena vyko 1949 metais. Gyvendamas
nauskai
iš
Daytona
Beach,
Fla.,
iš viso ekskursijoje dalyvavo
tienė, N. Beamer, J. Krutulienė Jurienė, Lietuva, London, Ang Smieliauskienė, Grandis, Chica- Brisbanėje gyvai reiškėsi lietubuvo
atvykę
į
Chicagą
dalyvau
su palydovais 32 žmonės. Šiai
ir
Br. Juodelis Po sveikinimo lija, Virginija Juraitė, Lietuva, go, DL, Rasa Šoliūnaitė, Spin viškoje veikloje, tvirtai rėmė
šokių grupei vadovauja Jonas ti Tautinių šokių šventėje ir
pirmininkė pakvietė vakaro pro London, Anglija, Rūta Juškie dulys ir Maironio mokykla, Le- Lietuvių Bendruomenę. Ligos
Lukoševičius. Jie visi patenkin ta proga aplankė "Draugą", įsi
gramai vadovauti Rimą Janu- nė, Brighton Parko Lit. mo mont, UI., Vanda Stankienė, Žil metu jį nuoširdžiai globojo žmo
ti, kad galėjo dar ilgiau JAV- gydami čia liaudies meno kūri
levičiūtę, televizijos antros sto kykla, Chicago, Juozas Kara- vitis, Chicago, m., Aniceta Ma na Ema.
bėse pasilikti, patenkinti ir pro nių už didesnę sumą.
ties žinių perteikėją. Invokaci- siejus, Gintaras, Toronto, Rita žeikienė, žilvitis, Chicago, m.,
grama bei banketu, kuriuose
— Pavergtų tautų savaitė mi
ją
sukalbėjo vysk. V. Brizgys. Karasiejienė, Gintaras, Toron Astra Valytė, Melrose Parko
dalyvavo.
nima daugelyje Australijos di
Šventės komiteto pirm. inž to, Dalia Nausėdienė, Gintaras, lit. mokykla, Melrose Park, EI., desnių vietovių, šiam reikalui
x Dr. Antanas Būtims iš
J.
Talandis savo žodyje dėkojo Toronto, L Pacevicienė, Ginta Sofija Vaškienė, Banga, St. Pe- specialius
renginius
ruošia
Clevelando buvo atvykęs į Chi
visiems šokėjams ir vadovams, ras, Toronto, R. Grigaliūnaitė, tersburg, Florida, Algimantas sutartinai lietuviai, latviai, es
cagą dalyvauti Tautinių šokių
komisijų nariams, svečiams ir Ramūną, Toronto, Vida Kaz Vitkauskas, Kalvelis ir Aras, tai, ukrainiečiai, lenkai ir kitų
šventėje. Kaip JAV LB kraš
visiems prisidėjusiems prie šios lauskaitė, Kristijono Donelaičio Baltimorė, Md., Aldona Zan- pavergtų tautų žmonės. Kvie
to valdybos narys socialiniams
Šaunios šokių šventės pasise aukštesnioji lit. mokykla, Chi der, Silvija Martinkus, Vida Ja- čiami dalyvauti ir dažniausia
reikalams, jis turėjo pasitarimą
kimo.
Jis kartu su šokių va cago, Rūta Končienė, Kristijono vaitė, Snieguolė Underytė, Ri dalyvauja aukšti Australijos pa
su būriu susirūpinusių lietuvių
dove
įteikė
šokių vadovams ir Donelaičio aukštesnioji lit. mo čardas Dreseris, Dana Jurkšai- reigūnai.
senesnių žmonių socialiniu gy
grupėms
atžymėti
gražias len kykla, Chicago, Teresė Kybar tytė ir Valius Asevičius, Atža
venimu ir rengia projektus, kad
— Adelaidėje buvo paminėti
teles, kuriomis išreikšta padė tienė Aidas, Downers Grove, lynas, Toronto, Frank Zapolis,
galėtų tiems reikalams gauti
Knights
of
Lithuania
Dancers,
pabaltiečių
masiniai trėmimai i
ka
už
darbą
ir
pasišventimą.
LL,
Jonas
Lukoševičius,
Nemu
federalinę paramą. Šia proga
Chicago,
Kęstutis
Laukaitis
Sibirą.
Minėjimą
suruošė Aus
Lenteles
priėmė:
nas, Sao Paulo, Brazilija, Silvia
dr. A . Butkus aplankė "Drau
Marlene Aglinskaitė, Neris, Bendoraitis Machado, Sao Pau Maironio mokykla, Lemont, UI. tralijos Pabaltiečių taryba, šv.
go" redakciją, pasitarė apie so
Pittsburg
Penn., Violeta Atkin- lo, Brazilija, Rasa Lukoševičiū- Taip pat įteiktos lenteles muz. Mišias aukojo kun. Pranas
cialinių klausimų svarstymo bū
son, Vytis, Chicago, Dana Au- tė, Gintaras, Montreal, Kanada, Alfonsui Mikulskiui, Onai Mi Dauknys. Minėjime dalyvavo
x žibutė Kėžerytė š. m. bir
dus lietuvių spaudoje. Papigin
gustinavičiūtė, Vasario 16 gim, Jadvyga Matulaitienė, Trypti- kulskienei, Zigmui Lapinui, St, ir Simas — Genovaitė Kudir
tų knygų platinimo vajuj dar želio 8 d. baigė John Marshall
kai. Buvo atvykę ir nemaža
Vokietija,
Stasė Bacevičienė, nis New York, Rūta Jurkevičiū- Pautienienei, Vii. Kerelytei.
įsigijo naujų lietuviškų leidinių. Law School su Juris Doctor
tė-Mickūnienė,
Liepsna,
New
I š savo pusės LB pirm. inž. australų, jų tarpe vietos vys
Rambynas ir Marąuette Parko
x Lemento De Andreis se laipsniu. Kadangi baigė mokslą
Ans.. Chicago, Rusnė Baltrušai Jersey, Stasys Milašius, Bijūnas V. Kutkus dėkojo komitetui, kupas, keli parlamentarai. Me
minarijos bažnyčioje sekmadie pirmajame klasės dešimtadaly
tytė Audinys ir Detroito Lit. ir Klumpė, Kenosha, Wis., Ri pasidžiaugdamas, kad LB pada ninę programos dalį išpildė lie
nį, liepos 13 d., 12:30 bus lie je, ji buvo apdovanota Order of
mokykla, Detroit, Genovaitė ma Kažemėkaitytė, Bijūnas ir rė labai puikiai, pasirinkdama tuvių, latvių ir estų jungtinis
tuviams pamaldos. Ateityje pa John Marshall medaliu. Lan
Breichmanienė, Gyvataras, Ha- Klumpė, Kenosha, Daina Bul šventės ruošiniui cokį auksinį choras, vedamas muzikės G.
maldos vėl bus kas pirmą mė kydama mokyklą ji buvo mo
milton, vadovė Irena Jokttby- vytė, Ratelis, Baltimorė, Sofija darbininką ir žmogų, J, Talandį. Vasiliauskienės.
kyklos teisinio žurnalo redak
nesio sekmadienį.
nienė, Gyvataras, Hamilton, Jo Palionienė, Ratelis, Cicero, UI., Dėkojo komisijoms ir jų vado
cijoj ir atstovavo savo mokyk
x A. Dirgėla, Chicago, 111.,
lanta Jokubynaitė, Gyvataras, Ilzė Peteraitienė, Tėviškės jau vams už labai sklandų darbą.
lai National Moot Court varžy
nusipirko knygų už 21 dolerį.
Hamilton, Jūratė Dambrauskai nimo ratelis, Chicago, UI., Ni Iš savo pusės drauge su Kultū sisekė. Malonu buvo ant puoš
bose. Po valstybinių egzaminų
tė, Brockton, Antanina Bulotie jolė Jasėnaitė-Pupienė, VI Tau ros tarybos pirm. I. Bubliene naus restorano bokšto stebėti
X Jei SKILANDŽIŲ tau tik Žibutė dirbs su vienu iš fedenė, Rūta, Denver, Colo., Giedrė tinių šokių šventės vadovė, Suk įteikė lenteles kom. pirm. J. bėgančiųjų šviesų didelį užra
reik, tuoj pas Petrą ir užeik! ralinių teisėjų Chicagoje. Prieš
Cepaitytė, VI T. Š. 5. vyr. va tinis, Lėtūnas, Chicagos aukš Talandžiui, šokių vadovei N. šą: 'Lithuanian Folk Dance
— INTERNATIONAL MEAT įstodama į teisės mokyklą Ži
dovės padėjėja. Švyturys ir Mar tesnioji lituanistinė mokykla. Pupienei, choro vad. komp. F. FestivaT. Po didelio džiaugs
MARKET. Medžioklinės dešre butė baigė Ripon College Bamo ir didelio nuovargio valan
x Antanas Rugys buvo iš quette Parko ans., Chicago, Mi
lės, kumpiai, aviena, veršiena, chelor of Science laipsniu su į Floridos į Chicagą atvykęs.
Dariaus ir Girėno mokykla, Chi- j Stroliai ir visiems komisijų pir- dų, visi išsiskirstė į tolimiau
ras Chainauskas, Baltija ir Su
dešros ir 1.1. Užsakymus siun pagyrimu (with honors). Laips
sius laisvojo pasaulio kampe
ssipažino su spaudos darbais ir grįžki jaunystė, London, Cana- cago, m., Virginija Jurcys, Lė mininkams
čiame paštu bet kur Amerikoj. nį pasiekė politinių mokslų ir
Banketo metu taip pat buvo lius, vildamiesi susitikti sekan
įsigijo lietuviškų knygų už 30 da, Dana Chainauskianė, Bal tūnas, Chicago, Eimutis Ra2913 West 63rd St, Chicago, TL rusų kalbos srityse. Žibutė yra dolerių.
džius, Aušrinė, Baltimorė, Ona pravestas dovanų dalinimas.
tija ir 'Sugrįžki jaunyst, Lon Razutienė, Spindulys, Los An Tūkstantį dol. gavo Br. Bikul- čioje tautiniu šokių Sventėie,
60629. TeL (812) 4864387. (sk.) adv. Algimanto Kėželio ir Alės
kuri įvyks 1984 m., Chicagoje.
x Viktoras Bulkartis, žino don, Dalia Dzikienė, Berželis,
geles, Danguolė Razutytė-Var- čius iš Cicero, 500 doL — Da
mas omahiškis, pereitą savait
X NAMAMS PIRKTI PA BaleiŠytės-Kėželienės duktė.
L. Galinis
nutė Viskantienė, Newington,
galį lankėsi Chicagoje, dalyva
SKOLOS duodamos mažais mė
Conn.,
250
dol.
—
V.
Banevi
x A. a Juozo Ročkaus šeš vo Tautinių šokių šventės ren
nesiniais įmokėjimais ;r priei
čius, Philadelphia, Pa., 150 dol. miHintiifiiiifiiiiiintiiimim'jtiinniiitin
tųjų
mirties metinių progą, šv. giniuose. Užsukęs į "Drau
namais nuošimčiais. Kreipkitės j
— Marija Silauskienė, Quebec.
Advokatas
Mutual Federal Savings, 2212 Mišios už jo sielą bus atnašau gą", nusipirko lietuviškų kny
Kanada,
100
dol.
B.
Vilčinskas,
jamos
liepos
12
d.,
šeštadienį,
West Cermak Road — Telef.
gų už 30 dolerių.
GINTARAS P. 6EKNAS
New Britain, Conn. Dovanų
VI 7-7747.
(sk.) 8:30 vai. ryto T. Jėzuitų ko
X Eileen T. Boken iš San
dalinimą sklandžiai pravedė L Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v.
plyčioje. Prašoma prisiminti
Seštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d
X Išimom, rąstų kabina arti Juozą maldose.
Kerelienė.
(pr.) Francisco, Calif.. atvykusi į Chi
ir pagal susitarimą.
Wt9consin Delis. Savaitei ar se
cagą, užsuko į "Draugą" ir nu
Dar kartą buvo šiltai sutik
zonui.
t a s šventėje ir bankete dalyva Tel. 776-5162 arba 776-5163
X Neprigirdintiems — Ne sipirko knygų u i 32 dolerius.
2649 W. 68 Street
Skambint (813) 434-7001. (sk.) mokamai klausa patikrinama
vęs kongr. Ed. Derwinski. Išvi
x Vitas Gruzdfa buvo iš New
Chicago, HL 60629
so bankete dalyvavo gausiai ži mimitiumiiiHimmniuuiiiiiiiiiiiiiiinii
penktadieniais nuo 10 v. r, iki Yorko į Chicagą atvykęs. BūtiifmiiimuiHiituiiimuimimmmiimti
nomų lietuvių, jų tarpe Vliko
Skubiai reikalinga lietuviškai t j ^ ^ flf T e S l * I * " " " " ^ ^
*»**«
=
pirm. dr. Kazys Bobelis.
ir angliškai JL*
ra**** i £ ^ 5 3 i r t a i t ^ ^ i f ^ ^ ™
™ " * »
Po vakarienės visi turėjo pro
Advokatas JONAS GIBAITIS
darbui tarnautoja mokanti ra- j m ų k l a u s o s a p a r a t a i . Baterijos i ^ 1 ° ^ * * n u a P i r k o "*
gos pašokti ir pabendrauti. Jau
ę SUm
6247 So. Kedzie Avenae
syti mašinėle ir susipažinusi su! UŽ pU sę kainos. Zenith firmos!
"
*'
nimas šoko atskiroje salėje. To
TeL _ 776-8700
kio pobūdžio renginiai pareika
sąskaityba.
Geros sąlygos, ausiniai aparatai. Robert Stens- Į x LietoviSkų knygq "DrauChicago, Ulinois 60629
lauja daug įtampos ir darbo,
Skambinti darbo valandomis k a d & Associates, 950 LakeĮge" nusipirko ir aukų paliko:
"Draugur, tol. 585-9500. P r a - Į S t , Oak Park, 10. Atdara tik J A. Arminas. Virgilija Remezie- Kun. G. Kiįauskas, SJ, DMNT parapijos klebonas, atšventė dvi reikšmingas nes sunku visus besukontroliuo Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
ti, aprėpti ir patenkinti. Bet
šytl reikalų vedėją,
pirmad., kitv-rtad. ir šeštad. | nė, S. Bučmys, Aleksandra Ma- sukaktis. Cia matome fl giminių ir artimųjų tarpe.
Seštad. 9 vai. fld 1 vai d,
TeL
vis*
tai
nugalėti
komitetui
pa! tekūnienė. Dėkojame
«muniiUi!!iiint!niitMNiHH"i!HH<:iitm'
**8"7125. (ak.)
•

