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Sovietai pasirengę derėtis del ginklų

Maskva. — Sovietų Sąjungos] Švedijos premjeru Ulofu Palme,
aukščiausio sovieto suvažiavime j kuris atvyko kaip "Ncpriklausokalbą pasakė L. Brežnevas, kal mos komisijos nusiginklavimo ir
tinęs Ameriką, kad ji pradėjo ne- ! saugumo klausimais" atstovas.
regėtą ginklavimąsi, sukėlė bran-1 Brežnevas pažymėjo, kad Sovietų
duolinio karo pavojų. Kalbėjęs 15 Sąjunga pasisako už nedelsiamas
min., Brežnevas neminėjo Lenki derybas, už sąžiningus susitari
jos, tik pabrėžė, kad Sovietų Są mus, už karinės konfrontacijos
junga neieško susikirtimų su jo lygių mažinimą ir Europoje ir
kia Vakarų ar Rytų valstybe.
globaliniu mastu- Brežnevas paPrimindamas 40 metų sukaktį | sakė, kad "ginkluotės apribojimas,
Į nuo nacių Vokietijos puolimo i realus nusiginklavimas — tikros
j prieš Sovietų Sąjungą, Brežnevas j taikos ir ramios visų tautų ateipasakė, kad istorija davė m u m s ; ties garantijos"griežtą pamoką. Žmonija sumokėApžvalgininkai nurodo, kad
jo aukštą kainą už nesugebėji-' Brežnevas savo
pareiškimuose
mą išvengti karo, nesugebėjimą užmiršta pridėti, kad kalbas apie
pašalinti virš pasaulio kabančią j naujas raketas sukėlė faktas, kad
grėsmę- Negalima leisti pasikarto- j sovietai išstatė 160 naujų SS —
ti šitokiai tragedijai, pasakė Brež-1 20 raketų, kurios skrenda 2,000
l
nevasmylių. Jos nutaikytos į Vakarų Eumas, kad socializme šis reiškinys ' a k y s e y r a socialiai pavojingas - Trano musulmonų šijitų sektos dvasiškiai pasiryžę, je* reikės, ginklu ginti revoliucijos laimėjimus. Jie įsitikinę, \
Jis pažymėjo, kad padėtis pašau ' ropą. Kiekviena tų raketų gink-atgyvenų pobūdžio, kad jis bus j ^ n m t a s P a n d a s
suabejoto kad režimo priešų šaudymus, teismus ir kalėjimus laimina Alachas, kad revoliucija nugalės visus sunkumus.
a r
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.
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saulyje susidariusi karinė strateAš toks nerūpestingas ir neap- " J * ^ikysies režimo - c i a sočia
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•
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las Teherane nuteisė buvusį vi-i m a s T o k s hjrsas l e m l a i r n e i g i a . skelbė, kad sušaudyti dar 9 as
kv?im n iau
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Lenkai daugiau gauna, mažiau dirba
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cepremjerą Abas Amir Entezam; m ą Vakarų šalių pažiūrą į dery- menys, jų tarpe vienas žumalisatvykusian
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pasikeitimų,:
eti iki gyvos galvos. Jis apkal- D a s g į n kluotės apribojimo ir nu- i tas, vienas poetas. Buvęs Irano
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malus".
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net
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at
Lenkijos ekonominė padėtis ne
šnipinėjimu JAV naudai.
siginklavimo klausimais. Ameri-1 prezidentas Bani Sadras dar tebeJau antrąkart esu "socialiai pa teisingai čia tave atvežė — čia iŠ stovai susitarė dėl Lenkijos skolų
pagerėjo,
bet
pablogėjo.
"Chris.
~
Vartotojų
kainų
statistikos
į
kiečių sumanymas dislokuoti Va- ! sislapsto. Jugoslavijos žinių agenvojingas". Pirmą kartą — prieš būsi ilgai ir t. t.
-nokėjimo- Amerikiečiai banki tian Science Slonitor" koresponJokios teisės ginti save, — visc ninkai yra susijungę į "United
10 metų už tai, kad knygoje "Vi
įstaiga paskelbė, kad gegužės mėn. j k a r ų Europoje savo naujas rakė- ! tūra skelbia, kad Teherano gansuomenės gyvenimo abėcėlė" ar teisės atimtos. Jei prašysi pars States National
Coordinating dentas Eric Boume, pasikalbėjęs i k a i n o s . P a ^lo 0.7 nuoš. Daugiau- tas ^ n u t a i k y t a s prieš Sovietų Są-i dais, jis slepiasi karo aviacijos ba
ba "Bendražmogiškumo
mani- mos iš draugų ar namiškių, - Committee on Polish dėbt". Ko
su Lenkijos gyventojais, rašo, jog s i a P«_sidėjo namų kainos, pasko- j u n g ą i r j o s sąjungininkus, skel- i zėje Hamadane. Vienas prokufestas" pasmerkiau asmens kul- | čia buvimas nusitęs. Jei' pas k mitetui pirmininkauja
Bankers viena jauna komunistų partijos l u palūkanos, Jei toliau kainos kils , D j a r n a s Europos valstybių — Na- Į roras gyrėsi, kad Irano revoliucito metus bei užsilikusią jo prak nors atras rašymo priemonę a Trust Co. atstovas. Šią savaitę
narė jam paaiškino: "Mes norime t o k i u tempu, metų pabaigoje i n - ( t 0 dalyvių gynimo priemone- Iš i nė gvardija jau
išaiškino, kur
tiką, kad nepagyriau žygio į Če švaraus popieriaus lapelį, — to vyksta posėdžiai kitos panašios
gyventi, kaip Vakaruose žmonės! f l i a c jJ a b u s mažesnė, negu 10 tikrųjų tuo mėginama sužlugdyti | Bani Sadras yrakoslovakiją, kad socializmą no laukia ypatingai sunkaus režim< organizacijos, kurios gimimo pa
gyvena, tačiau nenorime taip n u °š_
• sutartyje dėl strateginių ginklų j Egipto informacijos ministras
rėjau matyti tikrai žmogišku vei kamera ir "gydymas" su aminą reikalavo Lenkijos
ekonominė dirbti, kaip dirba vakariečiai".
—'Praėjusį kovo mėn., kada te- j a p r jbojimo nustatytą strateginį I Mansour Hassan pareiškė, kad
du. Be to, nepatikau už tai, kad zinu —t. y. gydymas psichiatre krizė. Tai 19-kos bankų įstaiga
Paskutinėje seimo sesijoje prem- roristai buvo pagrobę Indonezi- ; Sovietų Sąjungos ir JAV balansą j jis nei patvirtina nei paneigia žiknygos antroje dalyje pasisakiau "lazda".
"Multinational Task Force on ieras Jaruzelskis nusiskundė: "Mes ! o s l e k t u v a s u 5 5 keleiviais, kėlei- j Amerikos naudai. Kartu, žinoma, j nias, kad Bani Sadras atvyko į
už tikrą ir sveiką tvarką, pagrįs
vius
Reikėtų, kad visuomenė pabus Polish Dėbt".
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Europoje apribojimo apie 500 žmonių, 35 jau sušaudy
paskelbiau galą tūkstantmečius pavojaus nėra.
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Algirdas kers Trust žiniomis, yra skolinga Kaimynai žino, kad Lenkijos gy-:»;"*;;>•'"' — r ° v , "";*:;:*I shingtonas iš tikrųjų norėtų vesSocialiai pavojingu tapau ir dėl
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tos sumos 63 Amerikos bankam? laisvių ir privilegijų, negu čekai "o Craxi pare,ka,av 0 kabinete saMaskva.;—
Sovietų spauda to
lenkai skolingi 1-5 bil. dol. Dar ar rytų vokiečiai. Todėl jiems, vo partijai daugiau vietų.
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duolinių priemonių. Tokia pažiū
gramą- Lenkijos skolos privatiems "eštadieniusi'. gamyba įmonėse rė jungtinę komisiją, kuri svars ra labai prieštarauja lygybės ir gumo kertinis akmuo. Dabar ko
bankams ir valdžios įstaigoms gerokai sumažėjo. To dalinai bu tys abiejų šalių prekybos klausi vienodo saugumo principui, ir munizmo priešai sumanę šią pa
dėtį pakeisti, pralauždami Lenki
siekia 23 bil. dol. Spėliojama, kad vo laukiama, tačiau atsirado mus.
Sovietų Sąjunga su ja negali su jos sieną. Bet kokie pasikeitimai
— JAV armijos sekretorius
šiuo metu vien paskolų palūkanų naujas rūpestis: padidėjo pirma
tikti, pasakė Brežnevas.
Lenkijos padėtyje susilpnintų Var
Partija pažadėjo keisti "Maskvos liniją"
! apmokėjimas pareikalautų 2.37 dieniais nedirbančių lenkų nuo John Marsh pareiškė kad armi
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Paryžius. — Prancūzijos p r e - . ginklų lenktynes. Derybose bū- bil. dolšimtis, kuris dabar siekia apie 20 jai užteks savanorių kareivių iki
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Nežiūrint
"atsinaujinimo". nuoš. Daug lenkų nutarė "prail 1987 m. Kareivių nepritrūktų jei
lyje
susidariusį
karinį
strateginį
sistemai,
rašo partijos komentato
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balansą, pabrėžė Brežnevas, mes rius. pridėjęs, kad socializmo ir
komunistų partijos narius. Komu- ! nutarimą įvesti Europon Ameriniais į darbą neateina.
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sveikatos ministru tapo Jack Rali sirinkti savo vyriausybę ir reika k a dKai kurie apžvalgininkai mano, palyginus su pernai metais, kurie
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nutrūksta elektros srovė, masiKomunistų pakvietimas Pran m a Izraelio teise egzistuoti
.....
, navimo. Komunistu parti a pa
sekmadienį ir baigiasi po šešių sėdyje, kad, nežiūrint Irako dabar- į f o r u r n a s " 5 k u r i s p a s kelbė griežtą
cūzijoje laikomas gan jautriu da reti saugias sienas, pripažįstama> darė posūkį, aiškiai nukrypo nuo nos sustoja.
kongresmenas tinių sugebėjimų ar stiprumo, ara-1 p a r t ] ] - o s ''Vanagų" pareiškimą,
Kai kurie lenkai teisina gamy mėnesių. Maine
lyku. Finansų ministras protesta palestiniečių teisė turėti savo tė Kremliaus linijos ir tai apvainika
George Mitchell siūlo pradėti bams reikia turėti atominių gink-; k u r i a m e p a r t įjos vadovybė kaltivo prieš komunistų pakvietimą, vynę- Abi partijos pareiškia, kad vo jų silpnybės atidengimą pasku bos nukritimą politinės atmosfe "vasaros laiką" kovo mėnesį ir lų, tuo atsveriant Izraelio atomi- • n a m a nuolaidomis "liaudies prieros neaiškumu. Darbininkams nė
nę persvarą. Jis pabrėžė, kad jokia ? a m s ' '
sakydamas, kad tokia koalicija iš jos stebi Lenkijos padėtį ir reiškia tiniuose rinkimuose.
ra
noro dirbti, kada jie nežino, tęsti iki lapkričio mėn. pirmo pasaulio jėga nesustabdys Irako
viltį,
kad
šalis
ir
jos
žmonės
pa
gąsdins užsienio investicijas, su
Prezidentui Mitterrandui komu
sios savaitės. Jis nurodo statisti
kels nerimą tarptautinėje bend tys užbaigs ekonominio, sociali nistų įsileidimas į kabinetą užtik kas bus rytoj- Kiti aiškina, kad ką, kiek amerikiečiai sutaupo pažangos, jo tautinių siekių.
KALENTOMTS
pasyvi rezistencija įpratino len
nio ir demokratinio atsinaujini
ruomenėje.
Izraelis, kaip žinoma, turi du
rina darbo unijų pritarimą. Ko
elektros,
kiek
sutaupoma
nelai
kus nesistengti fabrikuose ar ka
mo procesą, kurį jie pradėjo.
atominius reaktorius ir neleidžia
Birželio 25 d.: Vilimas, FebroPrieš komunistų įsileidimą įvymunistai unijose turi nemažą įta
syklose. Būdami okupuoti, lenkai mingų įvykių keliuose ir gatvėse. jų tikrinti tarptautinei atominei nija, Mantminas, Bainutė.
ko kietos socialistų— komunistų'
Viceprezidentas Bush išvvko į ką ir jų pasižadėjimas kooperuo
per daugelį metų išmoko pamažu Be to, Amerikos vaikai galėtų dar agentūrai- Izraelis neneigia, kad
Birželio 26 d.: Jėzaus Širdies
derybos, po kurio buvo paskelb- Paryžių pasikalbėti su prezidentu ti su socialistais užtikrina vy
dirbti, kas būdavo pasipriešini- šviesoje vaikščioti po namus jis turi atominių ginklų, tik tvir
j šv., Dovydas, Persevera, Jau
tas "dviejų partijų pareiškimas"., Mitterrandu. Europos sąjunginin riausybei taiką unijų fronte. SteHalloween proga.
.ymirncnuu. i-ur\jĮjus ^ j u n g i u m - , nausynei lamą unijų UUHK. .JIC- |
nartui išraiška
tina, kad jis niekad pirmas tų nius, Vihautė.
Jame sakoma, kad abi partijos
kai ir Amerika bijo, kad komu- \ bėtojai mano, kad prancūzų k o - ; m o ° ups ^
Arabams reikalingi ginklų neįves į Artimuosius Ry Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:28.
rems Prancūzijos tarptautinius įsi nistų įsileidimas į vyriausybę i munistų "vanagai", padedami
tus.
pareigojimus, gerbs jos sąjungas. Prancūzijoje gali sustiprinti Ita-' Kremliaus, greičiausia pradės ieš— Senato užsienio reikalų ko- j
ORAS
atominiai ginklai
Irako prezidentas tvirtino, kad
siekdamas visų karinių blokų p a - l i j o s komunistų reikalavimus pa- koti prancūzų komunistų partiiai mitotas vi?nbalsiai patvirtino j
naikinimo. Bus reikalaujama 1 tekti į valdžią. Komunistų įsilei- naujo vado, nes Marchais vado- naują ambas.idoriu Vak Vokie- Bagdadas. — Irako prezidentas Izraelis atominių bombų turi, to- Nepastovus debesuotumas, tem' peratūra dieną 75 1. naktį 65 1.
Husseinas pasakė vyriausybės po- ; dėl ir arabai turi jų turėti.
tarptautinių derybų
sumažinti 1 dir-ui nepritaria ir kai kurie ara- vybėje partija gerokai nusmuko.
trjai Arthur Burns.

pasiekiama, jei neišugdysime kul
tūringu žmonių.
Tik dabar, kai jau seniai pasi
D a b a r socialiai pavojingu t a
baigė Tarptautiniai vaiko metai,
pau svarbiausia dėl to, kad kny
LKP CK žurnale "Laikas ir įvy
goje "Sofiokratija ir geodorovikiai" (1980, Nr. 8, p. 14 — 16)
niaį 'jos pagrindai" kultūros kuri
Vilniaus aukštosios partinės mo
mą supratau visai kitaip, negi
kyklos filosofijos dėstytojas V. Timarksistai. Mano ku'ltūros kuri
terenko rašė, kad liūdniausia gir,
, . , . mo formulė paprasta: 1) Ugdyt
lt tavimo ydos pasekme — dide, „
«\ ir • •
• ••
\.-vi • .MM •
-i i normalų žmogų. 2) Kurti jam no
jantis protiškai atsilikusiu vaikų i
,.
.
,
' ...
, .J. „ T.
. v. , j
malias gyvenimo sąlygas. (Nor
-.. skaičius . Jis pripažino, kad pa- agresyvus
, ^bJ žmogus. . J° Normalio
.v.
lizmo:
"Mes,
deja,
atsiliekame
nuo
•i * • i-r. Ji. •
u C i gyvenimo
malus žmogus
sąlygos—pirmiausiai
—kai žmonėsnei
daugelio gelbstimes
šalių... Kai nuo
dėl alkono-'
atsilikivėluotai
tautos savo dispozicijoje turi besą
kimo, iš dalies jį reikia aiškinti
nepakankamu girtavimo pavojaus lygiškąi užtikrintas teises į nor
socialistinei visuomenei suvoki- j malius poreikius).
mu..- Sėstajame dešimtmetyje su- Į Jei šitoks kultūros kūrimo su
subrendusio
socializm
siformavo nerūpestingas tvirtini-I pratimas
,
. . . . . .
(Tęsinys)
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PAMINĖJOM BAISŲJĮ BIRŽELĮ

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš jo
mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.

Sovietinio genocido Pabal lotynai. Skatino būti gerais
tijy pradžios 40-metį Detroito amerikiečiasi ir kartu lojaliais
pabaltiečiai minėjo
ištisą savo etninei kilmei. Į kalbą
DRAUGO prenumerata mokama i i anksto
savaite. Turiu minyje keturias įliedamas sarkaamo ir humoro,
metams Vz meti} 3 mėn.
radijo
programas:
tris patraukė klausytojų dėmesį ir
Chicago ir Cook County
$42.00 $25.00 $17.00
„Lietuviškų melodijų" ir vieną kelis kartus net prajuokino.
Kanadoje (kanadiškais dol.).... $46.00 $26.00 $18.00
„Lietuvio balso". „Lietuviškos
Jauna
estaitė
perskaitė
Kanadoje (U.S.A. dol.)
$42.00 $25.00 $17.00
Užsienyje
$42.00 $25.00 $17.00
melodijos" savo vakarinių Detroito mero Coleman Young
Kitur — Amerikoje
$40.00 $22.00 $15.00 transliacijų metu pirmadienį, proklamaciją, o apie SouthSavaitinis
$28.00
$17.00
Detroito
suruošto
1941
m.
sukilimo
Lietuvoje
tore
Marija
Rudienė,
JAV
LB
pirm.
Vyt.
Kutkus,
birželio 8, davė apsčiai laiko fieldo miesto mero prokla
minėjime. I eil. iš k.: prof. dr. J. Pikūnas, Balfo direk- Jadvyga Damušienė ir Ant. Rudis. N u o t r . U r b o n o
estams, trečiadienį, birželio 10 maciją prisiminė programos
• Redakcija straipsnius taiso savo
• Administracija dirba kas
latviams,
o
penktadienį, vedėja. Lietuviškos meninės
Šį
iškilmingą
minėjimą kitaip baisųjį birželį minėti. tėvų komitetas džiaugiasi, kad
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
birželio 12 — lietuviams. Kiek programos dalį atliko Kristina prisimindami, lietuviai galime Kaip? Tenusprendžia visuo tiek daug svečių susirinko pa
nesaugo. Juos gražina tik iš anksto
niais nuo 8:30 iki 12:00.
vienos tautos atstovai, savo ir Regina Butkūnaitės su didžiuotis net keletu dalykų. menės veikėjai. Tokie „iškil bendrauti
su mūsų
abi
susitarus. Redakcija už skelbimų
• Redakcija dirba kasdien 8:30
kalbomis ir angliškai, kėlė gitaros akompanimentu pa- Visų pirma, dr. Stefa Brizgytė- mingi minėjimai", kaip tik ką turientais. Dėkojame visiems
turini neatsako. Skelbimų kainos
— 4:00, šeštadieniais 8:30 sovietų gyvuliškumą ir šaukė, dainuodamos keturias dainas. Miškinienė programai pasi aprašytasis, gal būtų veiks to vakaro svečiams ir tiems,
12:00.
prisiunčiamos gavus prašymą.
L
kad mes prieš 40 metų įvykdy Latvių meninei daliai duoklę gėrėtinai vadovavo. Antra — mingesni, jei rengiami tik kas kurie į šį vakarą atvyko net iš
tų masinių deportacijų į ledinį
puikus sesučių Butkūnaičių penkmetį, bet jau pasiruošiant tolimesnių vietovių. Dėkojame
Su luošu gyvendamas, pats
Sibiro
pragarą
niekada
Dėkojame abiejoms radio
dainavimas. Su gitara ir iš peties ir ne pustrečio šimto, o p. Algiui Zaparackui ir p. Ri-.
šlubuoti išmoksi.
nepamiršime. Ir nepamiršime
mikrofonais jų atlikimo būdas pustrečio tūkstančio ir ne vien mai Jotkutei už to vakaro pra- valandėlėms už šio mūsų ren
Lotynų priežodis.
dar daugelį metų trukusio
modernus, o dainelės liūdnos, trijų tautų publikai. Apie tai vedimą, kun. Viktorui Kriščiū- ginio garsinimą ir visiems,
fizinio trijų taikių tautų nai
melodingos,
momentui kultūrininkams, politikams ir nevičiui už sveikinimus ir kurie bent kuo prisidėjo prie šio
kinimo, o dabar tebetesiamo
Advokatų Draugija
tinkamos. Trečia — lietuvių kitokiems veikėjams jau laikas invokaciją, p. Galinai Gobie- vakaro pasisekimo.
dvasinio genocido. „Lietuvių
Dėkojame
dienraščiui VALDEMARAS BYLAITB
nei už paruošimą debiutantes
publikos
gausumas.
Iš gerai pagalvoti.
balso" redaktorius Jonas Kriš
.....
m
maždaug pustrečio šimto,
Alfonsas N a k a s šokti „Sadutę" taip pat ir muzi „Draugas" už taip gražiai iš
čiūnas sekmadienio, birželio 14
spausdintas
abiturientų
nuo
VINCAS BREBGYS
kantui p. V. Neverau8kui už
netoli dviejų šimtų buvo mūsų
ryte savo programoj tokį minė
traukas
su
aprašymais.
Ačiū
Teisiu daktarai
grojimą
akordeonu.
tautiečiai. Tai jautėme giedo
jimą atliko vienas. Šalia
visiems.
„KARTĄ
PAVASARI"
2458 W. 69th St, Chicago, HL
dami himnus. Estų tebuvo tik
Dėkojame ponioms Danutei
Stalino, Serovo ir kelių kitų
Skautų tėvų komitetas
PRAĖJUS
VM teL 778-8000
saujelė, tik rengėjai, visokie
Jankienei
ir
Ritai
Polteraisovietinių niekšų, jis išvardijo
Valandos pagal susitarimą
pareigūnai. Ketvirta — salės ir
tienei
už
stalų
papuošimą,
p.
ir kelias dešimtis genocido
(Nukelta į 5 psl.)
jsjMMMBB BBaea ĮB '.'"/• BE
~ T 'I.ĮZ.ĮEI
Prabėgo birželio šeštoji, išsi Mykolui Abariui už taip pat
scenos išpuošimas. Estai vei
vykdymui talkinusių lietuvių
kiausiai atsinešė dvi milžiniš skirstė mūsų abiturientai su parūpinimą programų visiems
pavardžių.
\
Tel ofiso ir buto. OLympic 2 - 4 1 5 9
kas datas — 1941 - 1981. 0 tų gražiais „Kartą pavasarį" ba sveikinusiems abiturientams
DR. K. G. BALUKAS
Toks Baisiojo birželio minė
liaus
prisiminimais.
Skautų
visų daugiaspalvių „berželių"
baliaus metu.
Akušerija ir moterų ligos
DR. P. KISIELIUS
jimo preliudas.
ir scenoje, ir salės pakraščiuo
Ginekologinė Chirurgija
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tradicinis metinis minė
6 4 4 9 So Pulaski Road (Crawford
1 4 4 3 So. 50th Ave.. Cicero
se, tai prieš mėnesį paliko už
Kasdien 1 3 vai ir 6 8 vai vak išskyrus
jimas įvyko Dievo Apvaizdos
Medical Building). T e l . LU 5 6446
Vito
Underio
ištekėdama
Tau
treč Sešt 1 2 * i 4 vai popiet
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
parapijos
kultūros
centre 1941 m. sukilimo Lietuvoje 40-čio ra Zarankaitė; tais nevystan
Ttro—
minėjime Detroite, prof. J. Brazai
Priima ligonius pagal susitarimą
birželio 14, pačiam vidudieni. čio kalbą, pasakytą laidojant suki čiais medeliais dar ilgai gėrėDR. IRENA KURAS
Minėjimą rengė Pabaltijo tau lime žuvusius, skaito Dalia Nava- simės. Ir penkta — pirmąjį
GYDYTOJA IR CHIRURGE
Tel ofiso HE 4 5 8 4 9 . rez 3 8 8 2233
tų komitetas. Seimininkais šie saitienė.
kartą rinkomės į jau pilnai
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
met rotacine tvarka buvo estai.
DR. PETER T. BRAZIS
SPECIALISTĖ
N u o t r . J . U r b o n o vėsinamą Kultūros centro salę.
MEDICAL
BUILDING
Jų numatytam
programos
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
Ilgai, gal 40 minučių po salę
3200
W
8
lst Street
^ '
vadovui susirgus, tas pareigas atidavė
2
4
3
4
West
71st
Street
anksčiau
minėta švaistėsi TV - 2 (antro kanalo)
Vai.:
pirm.,
antr.,
ketv.
ir
penkt.
11:30
atliko mūsiškė dr. Stefa Miš solistė
Astra
Kalninš, operatoriai. Filmavo įnešamas
Vai Kasdien nuo 10 v ryto iki 1 v p p
vai. ryto iki 3 vai. popiet.
Redaguoja Emilija Pakalniškienė.
Rankraščius siųsti adresu:
kinienė.
Ofiso tel RE 7 1168 : Vezid 239-2919
akompaniatorei
Emilie vėliavas, ilgai svilino akis estų
E.
Pakalniškienė,
3948
S.
Artesian
Ave.,
Chicago,
IL
60632
Estų ir lietuvių Šauliai bei Kalkun palydint. Jaunas lat muzikams,
gubernatoriui
Ofs HE 4 1818: Rez. PR 6 9 8 0 1
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
keletas skautų įnešė JAV ir šių vis p. Ozols ilgai skaitė sieks Milliken'ui, ir publikai. Kad
DR. J . MEŠKAUSKAS
DR. EDMUND E. CIARA
trijų tautų vėliavas. Ilgoką ninę rezoliuciją, kuri bus iš jau rodys, tai rodys! Bet per 6
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DAYTONO
vietoje.
Lietuviškosios
dalies
0PTOMETRISTAS
invokacinę kalbą pasakė estų siuntinėta spaudai ir valdžios v.v. žinias TV - 2 tik vos 10
Specialybė vidaus ligos
K
U
O
P
O
J
E
tvarkytojai
buvo
tiesiog
2
7
0
9
West
51st
Street
liuteronų kunigas, dr. Mihkel pareigūnams. Programos pra sekundžių
terodė vėliavas
2 4 5 4 West 71st Street
Tel - GR 6 - 2 4 0 0
minioje,
besiSoovik. JAV himną sugiedojo džioje ir dar kartą kiek vėliau nešančius ir gal 10 - 15 sekun
Daytono vyčių kuopa Verbų nuskendę
( 7 1 - m o s ir Campbell Ave. kampas)
Vai
pagal
Susitarimą:
pirmad
ir
ketv
14
ir
latvių solistė — sopranas buvo paminėti gausūs minė džių — estų fleitininke ir smui sekmadienį turėjo kepinių žvalgančioje į viską arba bera 7 9: antrad irpehkt 10 4 šeštad 10 3val Vai pirmad . antrad ketvirtad iroenkfad"
3 iki 7 v p p Tik susitarus
Astra
Kalninš,
smuikui jimo svečiai, kitų etninių kininką. Komentaruose žinių išpardavimą. Jo suruošimui gaujančioje kugelį. Nors mais;o
buvo
paruošta
daugiau
negu
Ofs.
tel.
735-4477;
Rez.
246-0067
Glenn'ui Basham akompa grupių
Ofs. 742-0255
Namu 584-5527
Juozas
Mantz.
atstovai.
Tarp pranešėjai net nepaminėjo vadovavo
praeitais metais, jo neužteko,
nuojant. Keletą minučių karš kalbėtojų buvo įterpta ir JAV apie gubernatoriaus daly Išpardavimas pasisekė.
DR. E. DECKYS
Dr. ALGIS PAULIUS
reikėjo dar virti. Visas vargas
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
tai apie sovietų žiaurybes senatoriaus
Carl
Levin vavimą. Kai rodys (jei rodys?)
Po susirinkimo balandžio buvo užmirštas, kai žmones
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA
kalbėjo estų delegacijos Pabal atstovė, kuri perskaitė sena 11 v. v. žiniose, šis rašiys bus mėnesį kuopos narius vaišino
EMOCINĖS LIGOS
1185 Dundee Ave.
tijo tautų k-te pirmininkas Rai- toriaus šiltą laišką. Apie JAV išsiųstas. Ar rytoj rasime kunigas Vaclovas Katarskis, Šypsojosi ir sakė, kad patinka
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
Elgin. III. 60120
6449 So. Pulaski Road
mond Tralla. Estų muzikinę sen. Donald W. Riegle svei kelias eilutes dienraščiuose, 33-jų metų sukakties nuo jo jiems „praleisti laiką Lietu
Valandos
pagal susitarimą
Valandos-pagal susitarimą
voje". Ten pat sode dainavo
programos dalį atliko žmona ir kinimą prisiminė programos irgi dar sunku pasakyti.
atvykimo į Jungtines Valsty Auksė
Tel 372-5222. 236-6575
Bankaitytė,
Joną
vyras, Leelo Valdsaar
vedėja.
J a u esu spaudoje prieš keletą bes proga. Eleonora Mantz ir Muliolis, Elena Muliolytė i
Dr ROMAS PETKUS Z
DR. A. B. GLEVECKAS
Basham — fleitininke ir Geln
Po visų trijų tautų himnų metų užsiminęs ir dabar pakar Grigas Blumas rodė lietu Rytas Urbaitis. Tie jaunuolia
CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
— Basham smuikininkas.
«-,,.
nudažytus
Velykų buvo Čiurlionio ansamblio
pusantros valandos minėji tosiu, kad kasmetiniai tokio viškai
Ofisai:
Tel - BE 3 5 8 9 3
Michigano gubernatoriaus mas buvo baigtas vėliavų išn pobūdžio minėjimai nebe- kiaušinius. Gegužės mėnesio
111 NO WABASH AVE
Specialybė Akiu ligos
nariai, atvykę iš Clevelandc
William G. Milliken atvyko ešimu.
3 9 0 7 West 1 0 3 r d Street
rengtini. Reikia ieškoti būdų susirinkimo dalyvius vaišino dalyvauti Daytono mugėje.
Valandos pagai susitarimą
"«,
minėtai porai liūdnas estų liau
Marija Lukienė.
Valandos pagal susitarimą
Žmonės visuomet ten grūdosi
dies melodijas begrojant, tad
Gegužės 14 d. buvo 96-tos perklausyti lietuviškos muzi
Ofiso tel. — 582-0221
DR. L. D PETREIKIS
nedaugelio tebuvo pastebėtas.
kuopos maldos diena už kos ir dainų. „Vėjeliai" pašoko
DANTŲ GYDYTOJA
DR. JANINA JAKSEVlClUS
Estų muzikams baigus, dr. S.
kenčiančią Lietuvą.
tautinius šokius, Grigo Blumo
8 1 0 4 S. Roberts Road
JOKS A
Miškinienė paskelbė guber
Su dviem didelėm mašinom vadovaujami. Jiems akordeo
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
VAIKŲ LIGOS
natoriaus atvykimą ir publika
Daytono vyčiai vyko į Vidu nais grojo Cecilija Lisaus
Tel. 563-0700
6441 S. Pulaski Rd.
sustojusi jam porą minučių
Valandos pagal susitarimą
rio centro apygardos pava kienė ir Judita Petrokaitė.
valandos pagal susitarimą
karštai plojo. Dėl aukštų
sarinį suvažiavimą ir Vidurio
Daytono vyčiai liūdi miru
Ofs PO 7 6 0 0 0 . Rez GA 3-7278
nekilnojamo turto mokesčių
Vakarų kėgliavimo turnyrą,
DR. FRANK PLECKAS
sio
112-tos
kuopos
nario
Eduar
paskutiniu metu tapęs labai
kurie buvo gegužės 15-17 d.
DR. A. JENKINS
(Kalba lietuviškai)
nebepopuliarus,
guber
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OPT0METRISTAS
Du Bois mieste, Pennsylvani- do Krivicko. Daugeliui dayto
kurie
dalyvauja
Tikrina akis Pritaiko akinius ir
3 8 4 4 West 6 3 r d Street
natorius tikriausia tokio šilto
joje. Du Bois kuopos vyčiai niškių,
"Contact lenses"
Valandos pagal susitarimą
priėmimo nesitikėjo ir su
buvo labai vaišingi. Suva seimuose, jis buvo artimas
2618 W 71st St - Tel 737-5149
draugas.
Šįmet
Scrantone
jaudintas dėkojo. Jam be eilės
žiavimui vadovavo apygardos
6132 S Kedzie Ave Chicapo
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč
Eduardo
buvo duotas žodis. Jis per
pirmininkas Petras Luiza. nebematysime
WA 5 2670 arba 489 4441
skaitė
atsivežtą
įrėmintą
Turnyre dalyvavo dvi Daytono nešant vėliavą.
DR. LEONAS SEIBUTIS
DR. K. A. JUČAS
Fran Petkus
proklamaciją,
skelbiančią
komandos, bet joms nesisekė.
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
0 0 0 $ LIGOS
:
birželio 14 PabaltieČių diena
PROSTAT0
CHIRURGIJA
Tik viena laimėjo antrą vietą.
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
ILLINOIS-INDIANA
2 6 5 6 W 6 3 r d Street
- Michigane ir įteikė ją dr. S.
Daytoniškių
dalyvavimą
Valandos Dagai susitarimą
Vai antr 1 4 popiet ir ketv 5 7 vak
_.
A
P
Y
G
A
R
D
O
S
Miškinienei.
Gubernatoriui
turnyre organizavo
Jonas
įstaigos ir buto tel 6 5 2 - 1 3 8 1
Ofiso
tel
7
7
6
2
8
8
0
.
rezid
4
4
8
5
5
4
5
SUVAŽIAVIMAS
buvo įteikta angliška knyga
Berczelly, Joyce Merczelly ir
DR. FERD. VYT. KAUNAS
„Dream of Freedom", parašy
Pranciška Petkuvienė. Per
Birželio 1 d. Vyčių salėje
DR. C.S. ŠIAUČIŪNAS
Gydytojas ir Chirurgą*
ta bene esto, kurio pavardės
Mišias tą sekmadienį Joyce Cbicagoje vyko Illinois-IndiaDANTŲ GYDYTOJAS
DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
nespėjau užsirašyti.
OF FAMILY PRACnCE
Berczelly buvo pakelta į trečią nos apygardos suvažiavimas.
4 9 1 2 W 14th Street
Pagrindiniu kalbėtoju buvo
Cicero. Illinois
vyčio laipsnį.
1407 So. 49th Court. Cicero. IN.
Nebuvo jis gausus dalyviais;
Tel. 656-2441
*
armėnų tautybės advokatas,
Eleonora Služienė, Judita jokių didesnių nutarimų nebu Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč iršešt
Valandos pagal susitarimą
anksčiau turėjęs teisėjo parei
Petrokaitė ir Rita Ambrose vo padaryta, bet daug ko jame
DR. IRENA KYRAS
gas Michigano 20-to distrikto
Ofiso tel. 434-2123. namu 448-6195
suorganizavo
parapijos sužinojome iš įvairių praneši
teisme, Arpo Yemen. Per 17
DANTŲ GYDYTOJA
dalyvavimą metinėje Daytono mų. Sužinojome, kad buvusi
DR. V. TUMASONIS
2699 W. 9 9 t t . Chicago
minučių jis spėjo papasakoti
mugėje, vykusioje gegužės 29- apygardos iždininkė Emilija
C H IRU RGAS
476-2112
savo margo gyvenimo faktus,
31 d. Marija Ona Blumienė Petraitienė jau nt įgyvena
2
4
5 4 West 71st Street
Vai pagal susitarimą. Pirm. antr, treč
prisiminė turkų
genocido
tvarkė virtuvę, Sally Miller Chicagoje, išsikėlė
koridą,
Vai.:
pirm.,
antrad.. ketv. irpenktad. 2-5
ketv 10 iki 6 vai. Sestad 10 iki 1 vai.
veiksmus prieš
armėnus,
ir 6-7 — iš anksto susitarus.
žinioje buvo kalėdinių papuo bet tvarkingai veda i kasos
Vokietijos nacių, Graikijos
Tel. RElience 5 1 8 1 1
šalų kioskas, o Ados Sinke knygą išvykdama pa.iko apy
Ofs tel 586 3166: namu 381-3772
fašistų ir sovietų bolševikų
vičienės
žinioje
velykinių gardos vald; nriL Irena SankuDR.
WALTER
J
.
KIRSTUK
DR. PETRAS 2LI0BA
žiaurybes, neužmiršdamas nė
kiaušinių dekoravimo kios tė iš jos persku/ kiek apygar
Lietuvis gydytoias
Lenkijos su Afganistanu. Siūlė
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kas. Daug kuopos vyčių prisi dos ižde yra pinigų. Sabina
3925 « M 591h Street
etninėms grupėms vieningai
674SW«st63rd Street
dėjo prie darbo. Kad lietu Klatt par* šiuši senatoriams Vai pirm antr. ketv ir penkt nuo 12 4
laikinosios 1941 m. Lietuvos vyriausybes narys dr. Adolfas
Vai pirm . antr ketv ir penkt.
kovoti už mažumų statusą,
vai
popiet
ir
6-8
vai
vak
Treč
ir
sėst
viams sekėsi, matėsi iš to, kad apie 100 h • <v Parašytas laišDarnusis kalba Detroite surengtame minėjime.
2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą
kokį dabar teturi tik negrai ir
uždaryta
daug žmonių nudlat buvo toje
(Nukf
5 psl.)
N u o t r . J. Urbono
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Lietuvių išeivių karta, kuri rencijos metu Brooklyne birže
1944 metais pasitraukė iš savo lio 12 - 13 dienomis. Iš 150
tėvynės, po kelerių metų pasie registruotų konferencijos daly
kė Ameriką ir kitus kraštus, vių jauno amžiaus žmonių
sėkmingai vadovavusi išei galėjo būti nemažiau kaip treč
vijos kultūriniam ir politiniam dalis. Skaičius nedidelis, bet ir
gyvenimui, kūrusi ir tebe- nevisiškai mažas.
kurianti
įvairias
tautines
Pažvelkime dabar ne į kieky
vertybes, šiuo metu gyvena bę, bet į kokybę. Gal pusė minė
savo saulėlydį. Vis labiau ją to skaičiaus jaunuolių aktyviai
spaudžia
amžiaus nega reiškėsi diskusijose, ypač po
lavimai, vis labiau žilsta ir JAV-bių įstaigų atstovų pra
plinka galvos, vis dažniau ir nešimų, ir čia parodė savo
daugiau tos kartos lietuvių pakankamą išsimokslinimą,
palydime į amžinybę.
gerą politinio gyvenimo ir
Pasitraukimas iš aktyvios Lietuvos reikalų pažinimą.
veiklos, supasyvėjimas ir net Visų kalbėjusiųjų žodis buvo
mirtis nebūtų didelė tragedija, apgalvotas, taktiškas, disku
jeigu vyresnieji bei senieji savo sijos aukšto lygio.
nebaigtą darbą paliktų nau
Pažymėtina, kad jaunoji
jiems tęsėjams — viduriniajai mūsų karta, kuri dalyvauja
ir jaunajai kartai. Deja, net mūsų organizaciniame gyve
labai geriems lietuviams nime, dažnai geriau pažįsta
patriotams ne visada pavyks Lietuvą ir jos problemas, kaip
ta sudominti savo vaikus savo senieji išeiviai. Vieni jų yra
bei tėvų žemės kultūra, idėjo visa tai išskaitė knygose,
mis.
pažinę Lietuvos reikalus iš ten
neseniai
buvojusių asmenų,
Visi gerai matome, kad
mūsų susirinkimuose, pobū kiti patys (o jų nemažas skai
viuose, minėjimuose nedaug čius) yra vienu ar kitu būdu
teatsilanko jaunesnės kartos lankęsi okup. Lietuvoje. Ko
lietuvių. Lituanistinės mokyk munistais jie dėl to netapo, bet
los pergyvena krizę: sumažėjo Lietuvos vargus bei rūpesčius
jų mokinių skaičius, nemaža jų patys savo akimis matė. Daž
užsidarė. Pagrindinės mūsų no jų universitetinių mokslo
organizacijos — skautai ir atei darbų tema bei objektas —
tininkai taip pat gerokai pasi Lietuvos reikalai.
keitė, jų narių skaičius suma
Darant išvadas iš to, kas
žėjo,
lietuvių
k a l b o s pasakyta, susidaro įspūdis,
vartojimas susilpnėjo. Susi kad lietuvybė Amerikoje ir
kūrė ir kuriasi nemaža tautiš kituose kraštuose su senąja
kai mišrių šeimų, o jose tau pokario meto išeivija nesi
tinis auklėjimas ir lietuvių baigs, nemirs. Tiesa, ji smar
kalbos vartojimas labai sun kiai susilpnės skaičiumi.
kiai teįmanomas
Susilpnės ir kultūrinė veikla,
Vadinasi, nuotaikos gerokai bet politinė veikla, o tuo pačiu
pesimi8tiškos. Daug kas klau ir Lietuvos vadavimo akcija,
sia, kas bus „po mūsų". Pesi bus gyva. Nors aktyvaus jau
mistai net teigia, kad lietu nimo ir nebus daug, bet vado
vybės išeivijoje amžius būsiąs vų daug ir nereikia. Pagaliau
trumpas, o kai kurie net sako: savo skaičiumi Amerikoje mes
„Mirsime mes, žlugs ir lie niekada negalėjome operuoti, o
tuviškas gyvenimas".
keli sumanūs vadovai gali
Tačiau, giliau pažvelgus į daugiau padaryti, kaip dešim
mūsų gyvenimą, galime paste tys ar šimtai menkiau išsi
bėti, kad kraštutiniam pesimiz lavinusių asmenų.
mui nėra pagrindo. Vidu
Kartoms keičiantis, savo
rinioji išeivijos lietuvių karta, amžių baigs mūsų politinės
išsimokslinusi Vokietijoje ar partijos, bet nemirs vyriau
vėliau kituose kraštuose, yra sioji Lietuvos laisvinimo insti
pakankamai tautiškai tvirta. tucija, kitais pagrindais suda
Blogiau su jaunesniąja, išei ryta, gal būt, net tuo pačiu
vijoje gimusia ir tebegimstan- vardu vadinama. — „Esame
čia lietuvių karta.
pasiryžę ne tik lietuvišką dar
bą dirbti, bet ir jam vado
vauti",-pasakė konferencijos
* **
metu Virgus Volertas.
Reikia džiaugtis, kad jauKas liečia politinę akciją,
jaunimas nenori dėtis į mūsų nųjų gyvenimo pulsą yra pagatradicines politines partijas, vusi ir padėjusi jam išaugti
nes jos jam yra svetimos, nelo Lietuvių Bendruomenė. Verti
giškos, „savo amžių atgyvenu name Pasaulio lietuvių Jau
sios". Nelengva, sakysime nimo sąjungos, įvairių kraštų
įtikinti čia gimusį ir augusį liet. jaunimo organizacijų dar
jaunuolį, kad Lietuvos politi bą.
nių partijų likučiai, nebeturį
pritarimo nei okup. Lietuvoje,
* * *
nei išeivijoje, galėtų dar vado
vauti politiniam lietuvių gyve
Baigiant reikia gerą žodį
nimui, kai vienur ir kitur gyve pasakyti ir apie nuolat gerėjannimas nuėjo savais keliais, Čią mūsų politinio gyvenimo
kad veikla remiasi visiškai informaciją. Dar neseniai įkur
skirtingais sąjūdžiais. Jau tas Liet. Bendruomenės, Liet
nimui taip pat sunku suprasti, Katalikų religinės šalpos ir
kaip nepriklausomos Lietuvos Liet Kunigų vienybės remia
pilietybės atsisakę asmenys mas, Lietuvių informacijos
dar gali būti mūsų politinių centras New Yorke sėkmingai
partijų nariais. Jie dar labiau plečia savo veiklą ir pamažu
stebisi sužinoję, kad išeivijoje profesionalėje. LIC vadovai —
mes turime ne 2 - 3, bet 15 poli kun. Kazimieras Pūgevičius ir
tinių partijų. Nevertina jie ir iš Gintė Damušytė vis geriau ir
tokių partijų sudarytos Lietu giliau įsitraukia į informacijos
vos laisvinimo organizacijos, darbą ir vis dažniau pasiekia
ners nieko nesako prieš dar amerikiečių, ypač religinę
tebepulsuojančias nepriklau- spaudą. Reikia taip pat pasisomos Lietuvos diplomatijos džiaugti, kad jų puoselėjami
institucijas. Jaunimas pri bei leidžiami Lietuvos Katali
pažįsta reikalingumą vyriau kų Bažnyčios kronikų vertimai
sios Lietuvos laisvinimo insti greitai pasiekia šimtus laik
tucijos, tačiau jis mano, kad ji raščių ir žymių šio krašto žmo
turi būti sudaryta ne iš skur nių.
džių partijų likučių, bet iš
Lietuvių Bendruomenės poli
pačių gausiausių ir gyvy tinė konferencija parodė, kad
bingiausių išeivių organizacijų Lietuvių Bendruomenė ir jos
atstovų.
sudėtyje gyvai besireiškiąs
mūsų jaunimas tebėra stipri
* • •
jėga ir kad ilgametės a.a. prel.
Mykolo Krupavičiaus ir kitų
Toki ir panašūs įspūdžiai šių darbuotojų pastangos sukurti
eilučių autoriui gavosi išsi- instituciją, kuri jungtų lietu-.
kalbėjus su visa eile jaunųjų *"•• L"*™™ laisvinimo ir hemūsų darbuotojų JAV-bių ir tiįvybės išlaikymo darbui neKanados Lietuvių Bend- buvo tuščios.
D kv
ruomenės politinės konfe« *

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS IR JAUNIMO
SĄJUNGOS POLITINĖ KONFERENCIJA
Reportažas ir pastabos
(Tęsinys)
Batuno tarybos narių simpo
ziumas apžvelgė organizacijos
steigimo8i ir vystymosi istoriją
bei trumpai aptarė jos dabar
tinę veiklą ir ateities užmojus.
Batunas įsisteigė 1966 - 67 m.
laikotarpy. Didžiausia paska
ta jos steigimui buvo masinių
Pabaltiečių demonstracijų prie
Jungtinių Tautų surengimas,
kurios parodė, kad pabaltiečių
atstovavimas Jungtinėse Tau
tose yra būtinas. Šiuo meti di
džiausias Batuno darbas yra
ruošimasis
kasmetiniams
Jungtinių Tautų Žmogaus tei
sių komisijos posėdžiams Žene
voje. Prieš įvykį yra ruošiama
informacinė medžiaga apie
žmogaus teisių pažeidimus
Pabaltijyje. Posėdžių metu
Ženevoje yra kontaktuojami
įvairių delegacijų nariai bei
vietinė spauda.

LINAS RIMKUS
Antrąją dieną — šeštadienį,
birželio 13 — konferencija
persikėlė į lietuvių Kultūros
židinį Brooklyne.
Alexander Epštein
paskaita
Pirmasis dienos kalbėtojas
buvo B'nai B'rith Anti-Defamation lygos Tarpkultūrinių
reikalų komisijos pirmininkas
Alexander
Epštein. Tema
gana opi — Problemos lietuvių
- žydų santykiuose ir svarba
jas šalinti. Alexander Epštein
yra žydas, gimęs ir gyvenąs
Toronte, Kanadoje, kur dirba
advokatu. Jo šeima yra kilusi
iš Rytų Europos.
Alexander Epštein pradėjo
savo paskaitą pastebėdamas,
kad žydai gyveno Lietuvoje
beveik tūkstantį metų taikin-

Simpoziumo apie Batuno veiklą dalyviai. Iš kairės: Inta Rupners
(latvis), Juta Risteoo (estė), Gintė Damušytė ir moderatorius Linas
Kojelis.
Kiek plačiau apie lietuvių gomis sąlygomis. Deja, Antro
galimą įsijungimą į Batuno jo pasaulinio karo metu abi
veiklą pakalbėjo Batuno tary tautos patyrė skriaudas, kurių
bos narė ir PLJS vicepirm. žaizdos nevisiškai s ugi j ę Šian
politiniams reikalams Gintė dien. Mes gyvename kraš
Damušytė. Anot jos, lietu tuose, kurie gerbia žmogų ir jo
viams būtų ypač naudinga teises, tuo tarpu yra kita dalis
palaikyti ir išnaudoti užmegz pasaulio, kuriame yra kitokia
tus ryšius Ženevoje. Aplamai, santvarka, galbūt iš pradžių
kontaktai su nekomunistiškų pagrista humanitariškais prin
kraštų delegacijomis yra drau cipais, bet kuri jau seniai išsi
giški ir nemažai žadantys, o gimė. Geriausias būdas, kaip
ryšiai su spauda labai geri. Be kovoti su tof> santvarkos prie
to, ji priminė talkos bei para spauda, yra sujungti jėgas
mos, tiek materialinės, tiek prieš bendrą priešą. Tam
moralinės svarbą. Ligi šiol pasiekti
yra
svarbiausia
Batunas šiek tiek stambesnės pašalinti visas kliūtis, kurios
finansinės paramos yra susi skiria tautas.
laukęs iš PLB ir PLJS valdy
Anot A. Epštein. Antrasis
bų. Kitos centrinės organizaci pasaulinis karas sukūrė bai
jos yra atsisakę jį remti.
sias sąlygas daugumoje Euro
Po oficialiosios konferen pos kraštų, ir paskiros tautos
cijos programos dalyviai išsi skirtingai susidorojo su tomis
skirstė — vieni į mažesnius sąlygomis. Cia nėra vieta
būrelius rūpimus klausimus smerkti, daryti moralinius
aptarti, kiti dienos įvykius sprendimus, tačiau reikia
apkalbėti, treti ruoštis kitos pastebėti, kad nemaža dalis
dienos programai.
spaudos bei mokslinio pasau

DIENAI RIEDANT
VAKAROP
13
Tuose gražiuose, ramiuose Great Necko soduose
pirmuosius dolerius šiame krašte užsidirbinėjo mano
kambario pas Vasiliauskus dalininkas dr. Zenonas
Prūsas, matematikas, buvęs gimnazijos mokytojas
Ignas Kazlauskas, generolas Stasys Pundzevičius su
sūnumi, vėliau plačiai iškilęs mokslininkas profe
sorius Romas Košuba geografas Antanas Bendorius,
buvęs spalvingas savaitraščio .Amerika" redaktorius
dr. Henrikas Lukaševičius ir daug kitų. O kaip gali
užmiršti mielą dainininką ir muziką Mykolą Cibą, greit
iš Great Necko išsikėlusi vargoninkauti kažkur į
Massachusetts valstiją. Beje, šiandien jau eilės jų
nebėra gyvųjų tarpe.
Vieni iš mano bendiadarbių-sodimnkų greit
metė savo laikiną profesiją ir išvyko į didesnius
miestus — vieni studijuoti, kiti — parankesnių
tarnybų ieškoti, o dalis liko Great Necke ilgesniam
laikui.
Atvykęs į palaimintą Ameriką ir kiek apšilęs,
šalia tiesioginio darbo ir rašinėjimo laikraščiams,
stengiausi atiduoti nors mažą dalį savo energijos ir
visuomeninei-kultūrinei veiklai.
Man, vos atvykus į Great Necką, didelį įspūdį
padarė Lietuvos Vyčių veikėjas Juozas Boley-Bulevičius. Vieną pirmųjų dienų, kai atsiradau pas Vasi
liauskus Great Necke, Aleksui Vasiliauskui kažkas
telefonu paskambino iš New Yorko. Girdėjau, kai
abu telefonu apie valandą kalbėjosi lietuviškai
daugiausia aptardami vyčių veiklą. Netrukus paaiš
kėjo, kad tai kalbėjosi du Amerikos lietuviai: mano
naujasis šeimininkas Aleksandras Vasiliauskas.

lio yra parodę nepaprastą
nejautrumą kai kurioms Rytų
Europos tautoms. Per dažnai
visa tauta yra pasmerkiama už
kelių individų nusikaltimus.
Kaip pavyzdį, A. Epštein
nurodė telefilmo „Holocaust"
prasižengimus su tikrove. Jis
pats buvo susisiekęs su kai
kuriais
žydų
organizacijų
vadovais, kad būtų oficialiai
išreikštas nepasitenkinimas
dėl neteisingo lietuvių ir ukrai
niečių pavaizdavimo filme. Tai
buvo padaryta, tačiau gautas
atsakymas nurodė, kad jau per
vėlu pakeisti filmą.
Tęsdamas toliau, A. Epštein
pastebėjo, kad įvairiai galima
pagerinti padėtį, bet taip pat
yra daug būdų jai pakenkti.
Yra viena grupė, kuri suintere
suota kliūtis didinti, sukiršinti
vieną tautą prieš kitą. Tos
grupės centras yra Maskvoje
— KGB dezinformacijos sky
rius. Tuo pačiu jis pastebėjo,
lietuvių ir lenkų išeivijų orga
nizacijos yra
suartėjusios
paskutiniu metu. Jis tai pagy
rė, pabrėždamas, kad tas
suartėjimas
turėtų
būti
tęsiamas, nepaisant praeities
trinčių.
Toliau jis kalbėjo apie pasi
taikančius įtariamų nacių koloborantų teismus ir būdus emociniams išpuoliams vengti.
Anot jo, byla turėtų būti prieš
asmenį, o ne prieš etninę
grupę, kuriai tas asmuo atsi
tiktinai priklauso. Ypač daug
dėmesio turėtų būti atkreipta į
bylos garsinimą spaudoje. Jis
yra susisiekęs su žydų orga-

JAV LB pirm. įteikia žymenį „La Lithuania et la Seconde Geurre
Mondiale" veikalo autoriui dr. Broniui Kaslui.

nizacijų vadovais su siūlymu
— jeigu pasitaiko teismas,
vietos žydų organizacijos ir
tautinės grupės organizacijos
atstovai turėtų susitikti su
spaudos atstovais ir pareikšti,
kad teisiamas asmuo, ne tauta.
Spaudai nereagavus, turėtų
būti daromas kuo didesnis
spaudimas padėčiai atitaisyti.
Kitu atveju, spaudoje sukelti
skandalai tegali daugiau suer
zinti ir pakelti nepasitikėjimo
jausmą.
A. Epštein pareiškė, kad
dauguma
žydų
ir
jų
organizacijų
vadovai
yra
palankūs tokiam bendradar
biavimui, tačiau, jis pabrėžė,
kad yra nemažai žydų, išgy
venusių nacių mirties stovyk
las, kuriems ta baisi praeitis

dar per artima, kad galėtų
veiksmingai įsijungti. Galbūt
jie negali kitaip elgtis.
Užuot identifikavus su na
cių
koloboravimu, reikėtų
pagerbti asmenį, kuris nusi
pelnė tiek lietuviams, tiek žy
dams. A. Epštein žodžiais:
„Laikykitės gėrio, išmeskite
šiukšles". Kaip pavyzdį, jis
paminėjo Oną Šimaitę, biblio
tekininkę, kuri karo metu
gelbėjo žydus ir dėl to pati
buvo pasodinta Dachau sto
vykloje. Jis pasiūlė, kad lais
vojo pasaulio lietuviai pasta
tytų jos garbei paminklą — gal
mokyklą, gal va*kų prie
glaudą — ir padovanotų jį žy
dams Izraelyje. Tai būtų sėkla,
nešanti daug gero vaisiaus.
•

(Bus daugiau)

Kalba
B'nai
B'rith Anti-Defamation lygos -Kutkus, Lietuvos gen. kons. A. Simutis, PLB pirm.
Tarpkultūrinių reikalų komisijos pirm. Alexander V. Kamantas ir Kanados LB Visuom. reik. kom.
Epštein. Prie prezidiumo sėdi iš kairės: JAV LB narė I. Meicklejohn.
Visuom. reik. tar. pirm. A. Gečys, JAV LB pirm. V.

kurį greitai išmokau vadinti Aleksu arba Al, ir vyčių sodus bei gėlynus su kastuvu, grėbliu ar žolei plau
veikėjas Juozas Boley, prieš karą lankęs nepriklau nama mašina. Tačiau jaunystė, tyras oras ir gėlynų
somą Lietuvą ir ją pamilęs, o dabar amerikiečių bei sodų kvapas, kad ir trūkstant miego, diena iš
teatro aktorius, kartu ir aktyvus Amerikos lietuvių dienos suteikdavo naujų jėgų bei atgaivos.
veiklos narys.
Savo sodininkų-daržininkų ekipoje turėjom ir
Bėgančios dienos mus suartino, nes Juozas vieną prieškarinį ateivį — rusą, iš kvailumo gerokai
Boley, pats būdamas teatro žmogus*, panoro paraudonavusį. Vargas jam būdavo, kai jo idėjoms
Brooklyne, tame sename lietuviškų vaidinimų lopšy niekas nepritardavo, o tik šaipėsi, špilkavo. Tačiau
je, atsteigti lietuviško teatro mėgėjų grupę. Kažkaip kartą tai išėjo į naudą. Vieną pirmadienį, kai
netyčia įtraukė ir mane, nes buvau šiek tiek maišę- jaunesni ekipos nariai buvom kiek pavargę po
sis stovyklinėse mėgėjiško teatro scenose buv. savaitgalio pasiautimo, reikėjo iš vienos vietos į kitą
Šiaulių miesto teatro aktoriaus J. Petkūno sta perkelti gan didelį dekoratyvinį medį. Atkasėm jį,
tytuose veikaluose. Juozas Boley pasirinko P. Nau- išlai8vinom šaknis, jas gražiai apvyniojom kartu su
miestiškio patriotinio sukirpimo veikalą „Baisusis prie šaknų prisisiurbusia žeme ir, kai būrys paban
Birželis", kurio siužetą atveria jau pats veikalo pava dėm su virvėmis išjudinti, medis nė krust iš vietos.
dinimas. P. Naumiestiškis, prie New Yorko gyvenęs Tada kažkuris juokdarys suriko: „Už Leniną, už Sta
dr. Pranas Bagdanavičius, buvo savas žmogus — liną, pirmyn!" Ir mūsų Ivanas taip smarkiai trukte
kaimynas, tad režisieriui atrodė, kad jo patriotinis lėjo, jog medį, apačioje pakišę vamzdelius, kad jis
veikalas, vos 6—7 metams praėjus nuo tikrojo Bai pirmyn riedėtų, kaip reikiant išjudinom. Nustebo ir
siojo Birželio dienų Lietuvoje, bus labai patrauklus pats sodybos savininkas — kažkokios didelės
publikai, nors meninėje plotmėje galinėtis su J. Ble- bendrovės New Yorke viceprezidentas. Ir kai medis
kaičio teatru Chicagoje ar kuriais kitais teatriniais buvo pergabentas į naują vietą, ponas liepė tar
vienetais, iš V. Vokietijos stovyklų persikėlusiais per naitei visus pavaišinti šaltu alučiu. Ir mūsų Ivanas
Atlantą, J. Boley tikriausiai nė negalvojo.
mielai gėrė kapitalisto alų.
„Baisiojo Birželio" buvo keli spektakliai Apreiš
Režisierius vaidintojų būrį sudarė iš neblogai
lietuvių kalbą valdančių jau Amerikoje gimusių kimo parapijos salėje Brooklyne, po to Elizabethe,
lietuvių — vyčių, prijungdamas ir kelis tik ką atvy New Jersey valstijoje. Žmonės ėjo šio patriotinio
kusius į šią šalį. Nors būdami skirtingų kultūrų žmo veikalo pasižiūrėti, viename spektaklyje žiūrovų
nės, visgi greitai suradom bendrą kalbą, tik vargu tarpe buvo ir aktoriai Antanas Škėma, Vitalis Žu
ar profesionalas aktorius iš mūsų galėjo išspausti kauskas. Nežinau, gal jiems ir labai menką įspūdį
tiek, kiek jis norėjo ir tikėjosi? Ir repeticijoms susi mūsų scenos menas paliko, nors vėliau net ir Teatro
rinkti buvo ne taip jau lengva: gyvenom plačiai išsi festivaliuose Chicagoje pasitaikydavo panašaus
skirstę po New Yorko apylinkes, o po nelengvų iygio spektaklių. Tačiau mes visi artimai susidienos darbų reikėdavo visiems sulėkti į tuometinį gyvenom ir pamilom Juozą Boley, tą „sudypukėjusį"
lietuvių centrą Brooklyne — Apreiškimo parapijos Amerikos lietuvį, kuris po daugelio metų Clevelando
salę. Po repeticijų skubėdavau pagauti paskutinį ir Chicagos lietuvių scenose tikru profesionališkumu
traukinį į Great Necką, kad ankstų rytą, kiek nušvito Algirdo Landsbergio dramoje „Šventasis
(Bus daugiau)
numigęs, suspėčiau vėl kasdieniniam darbui į ponų narvas".

s

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1981 m. birželio mėn. 25 d.

PHILADELPHIA IR APYLINKĖS
SUSIRINKIMAS —
DISKUSIJOS

G. Dragūnas konstato, kad Ben
druomenės balso kasoje yra 5478
dol- kuriu radijo valandėlės reika
lams užteks dvejiems metams.
Vasario 16-tosios proga surinkta
2816 dol. Aukos, palyginus su
praėjusiais metans, padidėjo ke
liais šimtais-

~

jai valdybai. Po kiek užtrukusiu
diskusijų buvo sudaryta komisija,
susidedanti iš V. Maciūno, G. Dra
gūno ir G. Mirono, kontaktuoti
įvairias organizacijas, surasti kan
didatus naujajai valdybai. Du
rudens bendruomeniniais rei
kalais rūpinsis senoji valdyba. Mi
nėta komisija taip pat įpareigota
ištirti galimybes anksčiau minėtu
LB-nių susijungimuiSusirinkimui pirmininkavo T.
Gečienė, o sekretoriavo O. Kreiveniene.
.Bronius Vašhaitis

Philadeiphijos Lietuvių Bend
ruomenes apylinkė savo metinia
me susirinkime, įvykusiame bir
želio 14 d. Šv. Andriejaus parapi
jos salėje, buvo užsimojusi "nu
šauti du zuikius": išrinkti nau
J. Viesulienė, kalbėdama apie
ją valdybą ir simpoziumo metu
panagrinėti opiuosius mūsų ko šeštadieninę mokyklą, pastebėjo,
jog šį pavasarį ją baigė 3 moki
lonijos klausimusDiskusijų, kurioms vadovavo niai: Regina Krušinskaitė, Alg.
Rima Mironienė. pradiniais kai-! Cesonis ir Paulius Kazakauskas.
bėtojais buvo pakviesti Jūra Vie- '• Jiems buvo suruoštas gražus at
sulienė, V. Krėvės lituanistinės sisveikinimas. Iš viso mokykloje
mokyklos vedėja, Vytautas Mato buvo 26 mok, kuriuos mokė 6 mo Lcmont, 111.
nis, Lietuviu namų valdybos pirm. kytojai. Aštuoni mokiniai priėmė
VIEŠPATIES PAŠAUKTI
Vytautas Maciūnas, jaunimo at pirmąją komuniją- Mokykla gra
AMŽINYBĖN
stovas ir Gediminas Dragūnas, žiai pasirodė Vasario 16-os minė
jime. Tėvų komitetą ateinantiems
skautų veikėjasPetrė Zinkutė - Šiugždienė š.m.
Viesulienė, palietus jaunimo metams sudaro Gegiminas Surgegužės mėn. 4 d. važiavo su
organizacijas, nusiskundė, kad kai dėnas, Dalia Daunorienė ir Gied
vaikaičiu, jam vairuojant auto
kurioms ju labai sunku prisipra rė Šnipienė.
mobilį. Jaunas vairuotojas, gerai
šyti vadovų ir dėl to veikla daro
Revizijos komisijos aktą per neapskaičiavęs, norėjo pervažiuo
si silpnoka. Šeštadieninei mokyk
skaitė O. Kreivėnienė. Po trum ti skersai Archer Ave., bet Ar
lai šiuo metu dar trūksta 3-ju
mašina
pų diskusijų visos apyskaitos buvo cher Ave. važiuojanti
kvalifikuotų mokytoju ir JŲ ne
priimtos. Buvusiai valdybai pa trenkė į jų automobilį. Susidūru
įmanoma surasti- Prašė, kad su
reikšta nuoširdi padėka už atlik sios mašinos įvažiavo į sunkveži
sirinkusieji padėtų minėtas pro
tus didelius darbus. Norisi pri mį. Įvyko didelė katastrofa. Per
blemas išspręsti.
dėti, kad prieš dvejus metus LB išmuštas duris Šiugždienė iškri
Matonis pastebėjo, kad norint
vadovybę perėmus T. Gečienei, to ant kelio. Sutrenkė galvą ir čia
išlaikyti lietuviškiausią Sv. And
viduriniosios kartos atstovei, veik pat mirė. Ją vežęs vaikaitis visai
riejaus parapiją, reikia jai suras
la buvo pagyvinta bei paįvairinta- nesužeistas, bet policijos apkaltin
ti nauju narių. Kalbėdamas to
Senajai valdybai atsistatydinus, tas ir patrauktas teisman.
liau ragino kolonijos gyventojus
nors ir gausiame susirinkime bu
Petrė Šiugždienė, prieš 67 me
paveikti taip, kad neliktų nei vie
vo sunku surasti kandidatus nau- tus gimusi Lietuvoje, Tauragės
no abejingo LB reikalams. Siūlė
LB valdybą sudaryti iš organiza
cijų atstovų. Prašė visomis išga
lėmis remti Liet. namus, mūsų
kultūrinį centrą, kurio ateitis da
rosi vis šviesesnė.
Maciūnas liesdamas jaunimo
įtraukimą į lietuvišką veiklą pa
brėžė, kad ši problema yra gana
sunki, komplikuota: kol jaunuo
PAVIENIAI:
liai mokyklose — užimti studijo
6,801.50 dol.: a.a. Viktoro Ignaicio palikimas, Anglija.
mis. Jas baigus, nori savo jėgas
6 , 0 0 0 dol.: ir. Kazys Bobelis.
išbandyti profesiniam darbe.
1,975 dol.: J. ir L. Giedraičiai, N.Y.
Nebelieka laiko veiklai, kai kurie
1,500 dol.: 3.A. Jono Narvydo palikimas, N.Y.
jų pamažu nutolsta nuo lietuviš
P o 1,010 doU- A. Audronis, CA, P. ir Ant Petkelis, CA.
P o 1,000 dol.: P. Pagojus, MI, a.a. prel. Klemenso Razmino palikimas.
ko kamieno. Bene geriausias ke
Italija, a.a. Prano Simanavičiaus palikimas, MA, M. ŠmulkStienė, IL, a.a. R.
lias jų grąžinimui į lietuviškas vė
U ginto palikimas, PA.
žes yra draugai, aktyviai besireiš8 0 5 dol.: dr. A. Matukas, CT.
kiantieji lietuviškame gyvenimeP o 500 dol.: dr. A. B. Gleveckas, IL, N.N., MI.
4 5 2 dol.: kun. St. M. Matutis, Kolumbija.
Dragūnas siūlė, jog, norint dar
3 2 5 dol.: N.N., N.Y.
labiau sustiprinti lietuvišką veik
P o 300 dol.: J. Blažys, I L J. Puodžiūnas, CT.
lą, reikia sujungti Philadeiphijos
2 7 5 dol.: a.a. Jono Karitono palikimas, Australija.
ir Pit New Jersey LB-nes, daryti
2 6 0 dol.: A.V. Andriuliai, FL.
2 2 5 dol.: J. Lekas, IL.
ryšių, kad 35 — 40 m. žmonės ne
2 1 0 dol.: J. Stašaitis, MA.
liktų nuošalyje nuo lietuviško gy
P o 200 dol.: K. Avižienis, Jr., IL, Vyt. Bieliauskas, OH, kun. L Dieninis,
venimo- Siūlė renginių kalendo
MI, kun. V. Dubinskas, Kolumbija, prof. dr. P. Jucaitis, OH, J. M. Juozaparių patvarkyti taip, kad vienam
vičiai, N.Y., A. Ražaičiai, IL, O. Kowachewski, N.Y., J. Mikalauskienė, IL, Pr.
savaitgaly nebūtų keli susibūri
Povilaitis, IL, I. Sekmokas, IL.
1 7 5 dol.: kun. S. Morkūnas, 10.
mai.
P
o 150 dol.: S. Bartkus, MI, S. Daugėla, C A VI. Pažiūra, CA, C ir O. SadeiPo pranešimų susilaukta daug
ka, MI.
paklausimų, komentarų, pasiūly
1 4 5 dol.: O. ir Alf. Kindurys, FL.
mų. Buvo gerų sugestijų kai kurių
1 3 0 dol.: J. Jasys, CT.
P o 125 dol.: Sadauskai, IL A. Šileikienė, MI, V. Dudėnas, WI, A. ir I.
problemų išsprendimui. Vienok
Tumai, CA, M. ir V. Valys, OH.
liko ir tokių reitalų, kuriu page
P o 120 dol.: dr. E. Armanienė, MD, J. ir I. Rašys, MA, A. ir A. Repšys, I L
rinimui nerasta reikiamų priemo
115.50 dol.: N. Butkus, Anglija.
nių.
1 1 5 dol.: A. ir A. Januška, MA.

...
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IŠNUOMOJAMA — FOB BENT
ISNUOM. Union Pier, Michigan, 5-ių
kamb. (2 mieg.) butas. Visam sezonui
ar savaitiėmis. Skamb. 616-—469-3599
arba Chicagoje 512—647-7457.

A a. Petre Zimkute - Šiugždinienė s u vyru Jonu Šiugždintu.

B 8 T A T B

ATDARI APŽIŪRĖJIMUI
Sekmadieni birželio 28 d.
nuo 1 iki 4 vaL popiet

6204 S. KOMENSKY
3-jų miegamų mūro rezidencija. 2-jų
mašinų garažas. Puikiai išlaikytas.
$58,500.
— o —
FOR RENT — 4 room heated apart3625 W. 84th PLACE
ment. $210 per month. 6757 S. Ar22 metų senumo 3-jų miegamų mūro
tesian Ave. TeL 927-1094.
rezidencija, {rengtas rūsys. Garažas.
$58,500.
ISNUOM. Marąuette Parke
— o —
5 kambarių butas
6129 S. ALBANY
Skambint 471-9366
5 kambarių angliškas mūro bungalow.
Pilnas valgomasis. 2 maš. garažas.
$49,900.
— o —
MISCKLLANBOUS
3237 W. 71st STREET
Savininkas finansuoja 2-jų miegamų
mūro namą. Garažas. Prašo $55,000.

apskr. Šilalės valsč. Karo metu, i seserys. Velionė Petrė dalyvavo
Sovietų Sąjungai okupuojant Lie j šaulių, tauragiečių, Brighton Partuvą, visa šeima traukėsi vaka- • ko lietuvių namų savininkų veikruosna. Karo sūkuryje ir bambai- Į loję. Rėmė Balfo ir LB veiklą. Bet
D A Ž A U NAMUS
davimo metu pasimetė su vyru ir jos širdžiai patraukliausia organi
Dekoruoju kambarius, {rengiu rūsius.
dukrele Juze. Dukrelė, pasibaigus zacija buvo Lietuvos Šaulių sąjun
Atlieku įvairius staliaus darbus. Ne
karui, atsirado Lietuvoje, bet vyras ga. Jai ji .nesigailėjo nei pinigų
brangiai. Skambint po 4 vai. popiet
dingo be jokios žinios. Ji su trimis nei laiko, visa širdimi atsidavusi,
TEL. — 597-3643
vaikais (sūnūs Ričardas ir Adol visada su vyru Jonu lankė visus
fas ir duktė Bernardina) karo au šaulių susirinkimus bei renginius. iiimiuiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
drai praūžus, pradėjo naują gyve Pašarvota buvo Eudeikio šerme {vairių prekių pasirinkimas nebrangiai
nimą. Vaikus užauginusi, 1964 ninėje, 4330 So. California Ave., i iŠ mūsų sandėlio.
metais susituokė su Jonu Šiugždi- Chicagoje. Gegužės 7 d. po pa COSMDS P A R G E L S E X F R E S 8
niu. Neilgai trukus, iš Brighton maldų švč. Mergelės Marijos N e ',2501 W. 69tb S t , Chicago, IL 60629
Parko persikėlė į Lemonto mieste kalto Prasidėjimo parapijos baž
lį. Čia gerai įsikūrę, gražiai gyve nyčioje Brighton Parke, palydė j SIUNTINIAI! LIETUVA
no.
TeL — 925-2737
ta ir palaidota Šv. Kazimiero lie
Be anksčiau išvardintų jos ar tuvių kapinėse.
Vytautas Valantinas
timųjų Lietuvoje su šeimomis dar
(Palaidota labai gražiai, daly- ; iimiHiiiiiininHiiiiiiuaiiiiuumimiiimi
gyveno vienas brolis ir keturios
(Nukelta j 5 pusi.)

TAUTOS FONDO
AUKOTOJAI
1980 METAIS

Onai Kreivėnienei perskaičius
praėjusio metinio susirinkimo pro
tokolą, Teresė Gečienė, LB valdy
bos pirm-, konstatavo, jog kaden
cijos metu įvyko oficialūs posė
džiai, sėkmingai pravestas rūgs.
mėn- piniginis vajus, sportinin
kams vykstantiems į Australiją,
įteikta 100 dol., suorganizuotos
radio valandėlei remti komitetas,
kuris per vieną dieną surinko per
4,500 dol. Metų pradžioje mus ap
lankė Hartfordo dramos mėgėjų
būrelis ir suvaidino A. Kairio 3jų veiskmu komediją "Ku-kū". Su
gražiu pasisekimu praėjo Vasario
16-sios minėjimas, kurio proga Lie
tuva ir lietuviai buvo garsinami
didžiuosiuose Philadeiphijos laik
raščiuose, per televiziją ir radijo
bangomis- Pavasarį surengtas Gi
nas Capkauskienės su Saulių Ci
bu koncertas.
Genovaitė Mačiūnienė, vald.
narė kultūriniams reikalams pra
nešė, jog buvo suruoštos trys kul
tūrinės vakaronės, kuriose pagrin
diniais kalbėtojais buvo T- Venc
lova, R. Cesonis ir T. Remeikis.
tolimesnėmis vakaronėmis rūpin
sis komisija, susidedanti iš 12 as
menų. Ji nėra surišta su valdybos
kadencija
Marytė Sušinskienė, vad. iždi
ninkė, savo pranešime nurodė,
kad turėta 4033 dol- pajamų ir
3248 dol. išlaidu. Dabar kasoje yra
783 dol.

B B AL

IŠNUOMOJAMAS 4 Kambarių butas
Brighton Parke.
Skambint 247-3996

Mūsų kolonijose

PRANEŠIMAI

CLASSIFIED ADS

P o 110 dol.: A. Bortkevičienė, N.Y., V. Tamošiūnas, MI.
P o 100 dol.: S. Balsys, N.Y., E. A. Bartkus, IN, A A . Beresnevičius, N.Y. J.
A. Bortkevi&us, NY, K. Brencius, IL, B. Budreika-Tender, MA, A. Čepėnas, IL,
K. Ceputis, MI, V. Civinskas FL, A.A. Didžiulis, IL, V. ir O. Dovydaitis, FL, dr.
R. Giedraitis, CA, S. Jarembauskas, Australija, E. ir J. Jašiūnai, IL, J. Jasulai
tis, Australija, T. Jonynas, MI, J. Jurkūnas, IL prof. B. J. Kasias, PA, A. C.
Keblinsky, MA, R. Kisielius, NJ. dr. D. A. Kontvis, CA, V. Kožica, IL, dr. L
Kriaučeliūnas, IL, Gr. ir J. Lazauskai, IL, M. ir Vyt. Lisauskas, CT, P. Mačer
nis, IL, M. ir K. Mattis, CA, dr. J. Maurukas, OH, prel. L J. Mendelis, MD, J.
Mitkus, CA, kun. L. Mustiekis, NE, K. Pabedinskas, I L S t Palekienė, IL, F.
Palubinskas, CA, V. Perminąs, MI, L. ir D. Petronis, MI, D. Petrutytė, IL, K
Povilaitis, IL, Pr. Prankienė, IL, Just. Preibys, MI, V. Prižgintas, CA, kun. J.
Ruokis, CT, M. ir K. Senulis, NJ, T. Sereika, CA, J u s t Šidlauskas, IL, P.
Šimkus, N. Zelandija, V. ir O. Šimkus, I L Ant. F. Skirius, CA, L. ir L Šmulkš
tys, IL, J. Tamašauskas, N.Y., dr. J. Urbonavičiūtė, NY, J. Vineikis, IL, Ant.
Valavičius, C A, J. ir Br. Vasys, MA, dr. P. Vileišis, CT, A Viliušis, IL, J. Vinciunas, IL, Pr. Visockis, WI, Alf. ir A. Wells, AZ, A. Špakauskaite-Wirstiuk, MI, G.
Špakauskaite-Zahara, Kanada, Br. Žilinskienė, Australija, A. Zuras, NY.
9 5 dol.: dr. J. Kuodis, MA.
9 0 dol.: V. Cečetienė, NY.
P o 75 dol.: B. S. Andriukaitis, IL, V. Trumpjonas, I L V. ir B. Varnai, CA,
V. Zebertavičius, MI.
7 0 dol.: G. Bulotienė, MI.
P o 65 dol.: A. G. Norus, MI, VI. Staškus, MI.
P o 60 dol.: A. ir I. Lukai, MI, J. Povilaitis, NB, dr. E. Repšys, IL,
P o 55 dol.: B. P. Cečkus, MI, J. Iiorentas, FL, B. ir A. Seliukas, CA.
P o 50 dol.: G.A.V., OH, V. Apanius, OH, dr. V. Avižonis, DE, A. Balčytis,
IL, dr. J. Balys, MD, V. Banevičius, PA, J. 0. Bartkus, MI, D. Brazdžionis, CA,
E. Butkienė CA, kun. M. Cyvas, N.Y., dr. S. Daugėla DC, K. Dubauskas, Canada, dr. A. Gamziukas, N.Y., a.a. A. Gasiūnas, IL, S t Gasiūnas, I L D. I. Gied
raitytė, Australia, V. Jasiulionis, CA, A. Jucėnas, FL, dr. P. Kaladė, MA, V. ir
K. Katelė, IL. A. ir V. Katinai, N.Y., dr. F. V. Kaunas, IL, A. Kruklys, AR, Br.
Kruopis, MA, A. Kudirka, N.J., J. Kapiskas, MA, P. ir J. Maldeikiai, AR, a.a.
kun. V. Martinkus, PI, dr. J. ir V. Masilioniai, OH, A. Mažiulis, MA, P. Mikšys,
MA, K. Mossoian, MI, Alf. Nakas, MI, I. Obolėnas, AZ, A. Orentas, I L J- Palu
binskas, IL, V. ir A. Patalauskai, MI, J. Petronis, CA, A. Platelis, MD, A. Pleškys, IL, kun. V. Radvina, CA, Pr. Razgaitis, OH, dr. K. ir A. Rimkai, I L J.
Ručys, CA, S.J.S., IL, K.S. Šakys, CA, I. ir B. Saldukai, DC, A. ir Br. Šimkai,
CA, A. ir B. Stankaičiai, N.J., prof. J. J. Stukas, N.J., K. Stundžia, Canada, V.
Tomkus, FL. Tverai, IL, V. Vaicekauskas, CA, A. Valavičius, CA, A ir S. Vasiuliai, MI, A. Vasys, MA, B. ir I. Veitai, MA, R. ir R Veitai, MA, dr. E. ir L
Waingortin, MA, dr. A. ir R. Zalubai, MD, kun. J. Žvirblis, MI.
P o 4 5 dol.: I. Banaitienė, N.Y., B. Balčiūnienė, OH, J. ir J. Černiauskai,
MI, B. ir I. Galiniai, MA, P. ir A. Jackson, CA, prof. dr. S. Jankauskas, OH, A.
. Keturakis. MA, J. Nesavas. MI.
P o 4 0 dol.: J. Balčiūnas, IL V. Chavez, IL, J. A. Dabrila, MA, M. Ješmantienė, OH, S. Jurskytė, PA, T. Kavaliauskienė, MI, J. Krištolaitis, OH, K.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Ir kitus kraitut

BUDRAITIS REALTY
6600 S. Pulaski Road
TeL 767-0600
WESTLAWN — Savininkas parduoda
mūr. namą. 4 miegami, 1% vonios.
Centr. oro vėsinimas. Garažas. Virš
$60,000. Atdaras apžiūrėjimui sekmad.
nuo 12 iki 4 vaL popiet — 6334 So.
Tripp. Avenue, Tel. 460-6399.
CICERO — 1439 S. 50th AVENUE
6-ių butų pajamų nuosavybe Kaina
$65,000. Kreiptis į savininką telef.
6524603.

«mtimiiiiiiiimiMnuimMH?iuttmmim*
BUTŲ NUOMAVIMAS

Draudimas — Valdymas
NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, Namų pirkimas — Pardavimas
Chicago, ŪL 60632, UL 927-5990
Naudžius, CA, P.A., CA, M. Samatienė, DC, dr. V. Šaulys, DE, Ant. ir E. Stiu
kas, NY, dr. E. ir R. Šilgalis, OH, P. O. Skardis, OH, A. ir St. Skėriai, NY, J. ir A.
lllllllllilllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllll
Starinskai, MA, M. J. Uksas, C A.
P o 35 dol.: A. J. Augustas, OH, J. O. Briedis, MI, dr. A. Goeldnerienė, N.Y.,
M. A. Š I M K U S
S. ir H. Idzelis, OH, K. Jankūnas, NJ, N.N., CA, S. ir I. Kaimeliai, MI, K. ir V.
I-N'COME TAX SERVICE
Kleiva, FL, V. Kundrotas, MI, E. Legeckienė, IL, VI. Mieželis, AZ, V. Prūsas, IL,
NOTART PUBLIC
A. Rudzitas, NY, H. ir K. Šilinis, MI, V. S., OH, J. ir P. Vaičaitis, FL.
4259
S.
Maplewood, tel. 254-7450
34.91 dol.: F. Borumas, Australia.
34.00 dol.: L. Tamošaitis, N.Y.
Taip pat daromi VERTIMAI,
P o 30 dol.: J. Ambrizas, IL, J. Baltrėnas, CA, P.J. Bliudžius, MI, P.
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
PILIETYBES PRAiTMAI ir
Davidonis, PA, dr. A. Grigaliūnas, I L M. Gylys, AZ, Vyt. Janulaitis, IL, D. V.
kitokie blankai.
Z. Jasys, CT, O. ir V. Jokūbaitis, OH, dr. B. Juodėnas, OH, dr. A. Juzaitis, PA,
A. Karklius, OH, dr. J. ir M. Kriaučiūnai, CT, K. Laskauskas, MD, V.D. LemberiiiiirrrmiiinittniinimiHiiiimiiiiHHiiiiii
tas, CA, P. A. Litvinas, CA, F. Motuzas, MI, M. Ostrauskas, IL, R. ir V. PeniiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii
kas, NY, B. Rakštelė, MI, K. Šimulis, FL, S t Staniškis, IL, D. Šumskis, IL, B.
Tamulienė, CA, kun. J. Tautkus, CT, Ant. Valys, IL, K. ir A. Venclauskai, CA P
ir A. Zičkus, MA.
2 9 dol.: K. Sragauskas, MI.
27 dol.: P. ir B. Kapiskas, RI.
P o 25 dol.: V. Anelauskas, CA, J. M. Apanavičius, OH, J. Audėnas, N.Y.,
V. Aviža, N.Y., A. E. Bacevičius, FL, D. Balčiūnas, CA, prel. V. Balčiūnas, CT,
P.P. Balčiūnas, AR, prel. J. Balkūnas, FL, J. Baltrušaitis, CA, M. Balys, OH, V.
K. Banelis, CT, K. Barūnas, MA, H. Bitėnas, N Si., S. Blaskevičius, MI, S. Bliu- •TeL 376- 1882 arba 376-5996
kds, OL, J. Boley, N.Y., dr. N. Bražėnas, NY, V. Bražėnas, F L R. R. Bričkus,
į «niiiiHnmnnnnmnmnmutmmniiin
MA, A. R. Bridžius, OH, Bražėnas, FL, Ant. Būga. IL, V. Bukota, Kanada, V.
Bulkaitis, NB, A. Čepėnas, MA, A. Cukuras, IL, V. Dainauskas, NB, P. Dalinis, i MiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiniiiiiiiiiuiiiiiiiniiiHi
FL, T. Dambrauskas, AR, dr. A. Devenis, CA, dr. J. Dičpinigaitis, N.Y., kun. A.
Dranginis, MD, S. Dzikas, FL, V. 0 . Eikinas, MA, M. G. Erčius, N.Y., B. Fleck,
MI, A. Garka, OH, A. Gumbrys, MI, dr. D.S. Harmon, MD, R. ir D. Ivaškas, MA,
Licensed, Bonded, Insured
V. ir F. Izbickai, MA, M. Jegutis, FL, dr. A. Šlepetytė-Janačienė, N.Y. V. Jankū
Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
nas, N.Y., A. J. Janušonis, N.Y., S. Jasaitienė, MA, dr. I. ir A. Jasys, OH, Gr.
ves ir vonios kabinetai. Keramikos ir
Juodeika, CA, A. ir J. Kasulaitis, OH, dr. ir G. Kenter, CT, St. Kežutis, N.Y., R.
kt_ plyteles. Glass blockj. Sinkos
Kezys, N.Y., A. Klemas, PA, dr. D. ir G. Krivickai, MD, J. Kunevičius, OH, J.
vamzdžiai išvalomi elektra. Į automa
Kutra, CA, P. Lalas, NY, St. ir S. Laniauskai, OH, J. Leščinskas, MI, J. Litvi
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite
nas, IL, M. Lušienė, MA, V. McGinty, NJ, J. Mačiulaitis, MI, S. Mackevičius,
savo pavarde ir telefoną.
NY, kun. J. Maknys, R.I., A. ir L. Mažeika, CA, V. Mažeika, I L I. Medžiukas,
CA, M. Melienė, IL, J. Mikaila, MI, Jurg. Mikaila, MI, D. Mikeliūnas, IN, St. ir
SERAPINAS — 636-2960
E. Miknius, CT, E. ir O. Milkauskas, MI, J. ir N. Mockus, CA, A. Moriarty, MA,
IUIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUUI11UU1UUIUIIII
kun. D. Morrow, MI, V. ir B. Motušis, IL, J. Naujokaitis, OH, K. ir I. Nenortai,
MA, Z. ir S. Obelenis, OH, B. Paliulis, MA, B.B. Paulionis, OH, A. ir S. PautieNAMŲ APŠILDYMAS
nis, CA, J. ir E. Pažėra, CA, R. Penkiūnienė, VA, dr. J. Plikaitis, IL, A. ir Z Ra
tas, NY, L. Raudžiūnas, MA, P. Sablauskas, NY, V. Senuta, MA, J. ir M. Šlegaijstatau naujus pečius ir vandens šil
tis, AR, R.V. Šležas, MA, A. Smilga, IL, A. Šmitas, MA, St. Šmitas, MA V.
dytuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius
Sniečkus, OH, D. ir A. Špokas, IN, G. Stančienė, NY, I. Steponaitis, NY, kun. J.
pečius J gazinius.
Steponaitis, MA, O. Strimaitienė, NJ, A n t ir B. Sukauskai, MI, K. Tamošaitis,
ALBIN BANYS, Telef. 447-9999
MA, A. Tumosa, MA, A. Uknevičius, NY, dr. A. Urbanc, CA, dr. E. Vadeika, NJ,
D. Vaičius, NY, V. Vaikutis, CT, A. Vaitėnas, MI, J. ir M. Vaitkus, MD, A. ir V.
Vaškys, MD, A. Vedeckas, NJ, J. Vembrė, MA, K. P. Vilnis, FL, G. Viskantas,
MI, V. Vitkus, NY, kun. St. Yla, CT, G. Zabelskis, NY, M. Žitkus, OH, B.
Žukauskas, IL.
P o 2 0 dol.: A G. S., CA, J. G. Asminas, MI, J. ir G. Auštra, MD, kun. A.
KILIMUS IB BALDUS
Babonas, MI, A. D. Baltutis, CA, L. Barmus, IL, dr. J. Bartkus, IL, S. Bartkus,
CA, J. Baublys, MI, R. Budreika, MA, V. Bulota, I L B. Čepauskas, FL K.
visų r0Jh| grindis.
Dabulevičius, IL, K. Devenis, MA, A. Devenienė, CA, S. A. Dimas, NY, B Dirsė,
Kanada, P. D. Domkus, CA, A. Galdikas, CA, S. Garliauskas, MI, K. Gasparaitis, FL, A. ir K. Graudis, NJ, L. Grunavas, MI, A. Gudaitis, IL, Alg. ir J.
Gustaitis, CA, O. Ivaškienė, MA, M. Jagučanskienė, CA, J. Jankauskas, IL, E.
ir R. Jasinskas, MI, S. Jasutis, CA, Z. ir Z. Jūriai, NY, A. ir E. Juška, MI, L ir E.
Kačinskai, FL, J. ir O. Kemežai, CT, J. Kiznis, NY, F. Kontautas, MA, M.
Lembertienė, CA, VI. ir S t Levanai, CT, J. ir E. Liaukus, FL, P. ir B. Lukas, FL,
SERfiNAS perkrauato baldus ir
F. ir A. Mackus, OH, R. Markus, NY, J. ir E. Matulaitis, CA, A. Mikalkėnas, MI,
dimai
ir pilna apdramda.
A. Mikoliūnas, OH, A. ir E. Misiūnas, MI, M. Mockapetris, MA, R Mulokas, CA,
kitus
daiktus.
Ir ii toli miesto leiJ. Murinas, MI, S. Nyerges, CA, J. Pakalka, IN, E. Pakulis, DE, M.Palaikienė!
Priimame MASTER CHARGE ir VISA
CA, L. Puskepalaitis, MI, A. Ragauskas, NJ, V. Ramonas, IL, L. Rasiavičius,
IL, A. iT E. Rašytinis, MI, J. ir V. Rutelionis, MD, A. Rysavy, NY, L. ir D.
Telef. — WA 5-806S
Seimaškas, NY, J. ir S. Šimkus, MI, B. Simonaitienė, MI, F. X. Skirmantas, CA,
A. Smith, NY, J. Smolskis, CT, A. Sprindys, FL, J. Stravinskas, OH, A. Suba
iimiiiiiiiiiiiiHiiiiiimiiiiiitiiniiiiiiiiiiiiii
čius, FL, R. Švoba, MI, J. Taruška, FL, M. ir V. Tyla, MI, B. Vaichaitia, Kana
da, J. ir A. Vaičiulaitis, MD, Ed. Vaitkus, IL, E. Vengianskas, IL, S. Vičiulis,
MD, dr. E. Vilčinskienė, NY, O. Vileniškis, MA, V. Ziaugra, MA, A. Žindžius,
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
NJ.
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
P o 16 dol.: S. Augonis, MA, S. O. Bačkaitis, VA, V. Bagdanavičius, IL D.
Pardavimas ir Taisymas.
Bobelis, FL, T. Bogušienė, MA, J. Brazauskas, MI, R. J. Bulota, MI, V. Dubaus
kas, NY, E. Eidėnas, IL, N. Gintalas, MD, kun. A. Goldikovskis, OH, J. ir V.
Gurka, MI, C. Hill, MI, Jasiulaitis, CA, E. Jovaiša, CA, E. Juršėnaitė, IL, J.vi.
2346 W. 69 S t , teL 776-14M
Knasas, NY, P. Lanys, NJ, A. ir J. Lapšiai, MA, K. Mackevičius, I L J- ir J.
Mikulionis, MI, A. B. Merkys, CA, L. ir S. Packauskas, MI, kun. J. Pakalniškis,
uniiiiiitmtiiiiiiiHiiiiii
NY, V. Radžius, OH, J. Ramanauskas, NJ, J. Reinys, I L K. ir A. Šimėnas, MA,
E. ir J. Sisas, CA, J. ir K. Sniečkus, OH, O.E. Stanaitis, MN, V. Stimburys, OH,
1 0 * — 90% — M «
A. Styra, OH, J. ir P. Tamašauskai, CT, V. Tuskenis, CA, E. ir J. Valiukoniai,
u i apdrmodą amo
MA, kun. J. Velutis, I L kun. K. Žemaitis, OH, O. ir P. Žilinskas, OH.
blllo
13 dol.: B. Tiškus, IL.
FRANK ZAPOLIS
12 dol.: V. Nastopka, MD.
Po 10 dol.: St. Adamonis CA, D. Adomaitis, I L K. Adomavičius, MA, V. I.
S208y West 95tJh Street

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

Apdraustas perkraustymas
{•airių atstumų

P L U M B I N G

VALO

Tel — RE 7-5168

M OV I N G

TELEVIZIJOS
M I G L I N A S TV

INCOME TAX
Notariataa — Vi

BELL R E A L T O R S
J.

B A C E V I Č I U I

6529 S. KedzJe Ave. — 778-S233

mmmmmmmmmammmmĘmmm
3-jų butų mūr. Evaastoa*. 20 metų.
Gražiai išlaikytas. Arti ligoninių ir
universitetų. $130,000.

ŠIMAITIS REALTY
Iasurancs - Iacens Tax
Nocaty Public
2951 WEST 63rd STREET
TeL 436-7878 ar S39-I34*

LEMONTE
Parduodama skalbykla
LATJNDROMAT
... ~ .
su namu. Skambint 2 5 7 4 2 1 *
DtMESIO

Zenonas Ignonls

PRAEITIS KALBA
Dienoraltiulai užrašai
G

ii a i j

A

1941-1944
Spaudai parengė Klemensas Jftra
Tai lietuvio karo kapeliono dieno
raštis Antrojo pasaulinio karo meta.
Leidėjas Bronius Ignatavičius
Spaudė; Pranciškonų spaustuvė
Brookiyn, N. Y. 1980. Knyga dide
lio formato, 286 pusi. Kaina su
persiuntimu $845.
Illinois gyventojai dar prideda
48 e t valstijos mokesčio.
.
TJfaakymus siusti-.

DRAUGAS, 4S4S W. 63rd Si
Chicago, TL 60629
**.m*m***mm*p*m

Wlfh Liberty & iustice
Amerikiefiių premijuota PAU
LIAUS LEONO knyga, kurio
je atvirai ir drąsiai nagrinėję
fto kralto negeroves bei peroJos ir tiesia kelias i saugų tisų
gCl LlUfJ.
•

Kaina kietais
SSBBBSSSSSBS —

vlrianaJa

Iftjft,

f M &

2

(Bus daugiau)

Telef. G A 4-8654

Knyga gaunama ir Dranga.

pa yra aktyvi, judri. Dalyvauja norą Ramančioniene visus pavai- I PHLLADELPHIA j DRAUGAS, ketvirtadienis, 1981 m. birželio mėn. 25 d.
kultūriniuose ir visuomeniniuose šino skania kavute su sausainiais.
renginiuose uniformuoti ir kur
(škbj
(Atkelta i i 4 psl.)
tinka su savo vėliava. Praeitoje
Ką tik išėjo iš spaudos MARUOP AUKSTAITES
DR. ALGIRDAS
TRUMPAI
kadencijoje neteko dviejų veiklių
naujas
romanas:
_ Bedarbystė D. Britanijoje j vaujant dideliam būriui žmonių,
kuopos narių, kurie iškeliavo am pasiekė 2.56 milijonus. Tačiau j XPač š a u l i u STATKEVICIUS
•
"ANT MARIŲ KRAŠTO",
žinybėn: muz. Mykolo Cibo ir į tą skaičių neįeina 310,000 ku-1 Paskutinis atsisveikinimas buSv.
Antano
lietuvių
Jo
vardas
ir padėtis j bažnyčioje D e t r o i t e birželio gir- bibl. Antano Maceikos. Jų pa rie dėl t a m tikrų vyriausybės \ vęs labai graudus, ypač jos vaipagrindinė mintis: meilė, auka, tragedija ir kova,
aprašyta LKB Kronikos 45 į I 4 d > sekmadienį, įvykę baž- gerbimui susirinkusius pakvietė priemonių yra įvairiose apmoky- j kams ir vaikaičiams (vaikaičių 9).
herojiškumas ir humaniškumas, Lietuvos istorinis
laidoje. Vilniaus teismo nuo- Į nyčios
patrono
atlaidai, minutei atsistoti. Su jais pagal
duelis,
plačių pažiūru.
mo schemose ir specialiuose už- j Bet ne nuo mūsų priklauso, tai
sprendis — priverstinas gyd. sutraukė daug lietuvių ir iš galimybes kuopa padoriai atsis
Knyga turi 408 pusi., kaina su persiuntimu 10.95 dol.
siėmimuose, o taip yat yra ne-! Viešpaties buvo tokia valia,
Algirdo Statkevičiaus gydy kaimyninių Šv. Petro ir Dievo veikino, karstai buvo apdengti
ls kis
maža
tokių,
kurie
visiškai
nej
l
ė
^
^
tautiete,
Amžinoje
Apvaizdos
parapijų.
Pamaltautine vėliava ir garbės tarnybas
Užsakymus siųsti:
mas
spec.
psichiatrinėje
ligoninėje. Šiuo metu nuteis-i dose dalyvių buvo bevei arti- nešė šermeninėje, bažnyčioje ir ieško darbo ir nesiregistruoja I Dievo Ramybėje, po tiek vargų
DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street
ilnė
tasis yra Černiachovskio spec. P
bažnyčia. Per pamaldas kapinėse. Glaudžiai bendradar darbo įstaigose.
1 šiame pasaulyje.
Chicago, IU. 60629
psichiatrinėje ligoninėje.
buvo prisiminti Sibiran iš- biaujama su draugiškomis orga
Illinois gyv. dar prideda 60 et. valstijos mokesčio.
Aa manau, kad skaitytojai tremtieji, kuriems bažnytinis nizacijomis, ramovėnais, birutienorėtų žinoti apie jo tėvą Joną, i choras skyrė A. Mikulskio tėmis ir savanoriais, bendrai ruo
kuris 1918 m. buvo Šv. Jurgio j giesmę „0 Dieve". Po pamaldų šiamos šventės.
parapijos Detroite komiteto | visi rinkosi į naujai įrengtą
Kiek ilgiau sustota prie kuopos
parapijos salę vaišėms
narys.
leidžiamos
monografijos — kny
O n a Mažeikienė, Šv. An
Kaip a š prašiau infor
gos:
"D.L.K.Algirdas".
Jos paruo
macijos apie jį „Drauge" kovo tano parapijos ilgametė para šimas kiek ilgiau užtruko, bet da
mėnesį ir per Lietuvos Vyčių pijietė, birželio 17 d. buvo paly
bar visos kliūtys nugalėtos, rank
man, kaip garbės nariui dėta į amžino poilsio vietą Šv.
raštis jau spaustuvėje surinktas,
Kryžiaus
kapinėse.
Pamaldos
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
surengtą banketą. Susilau
sulaužytas
į
lankus,
šiuo
laiku
pa
už
mirusiąją
buvo
Šv.
Antano
kiau pagalbos iš kelių šaltinių.
DOVYDAS P. G A I D A S ir GERALDAS F. DAIMID
Kun. K. Kuzminskio iš bažnyčioje; jas atnašavo kun. ruošiamas vardynas. Jau numa
Chicagos laiškas man pranešė A. Babonas, kun. D. Leng tyta visuomenei pristatymo data
TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
šiais metais spalio mėn.
Algirdo sesers (dabar Agnietė vinas ir kun. K. Simaitis.
P a m i n k l o žuvusiems už
Kuopos kasininkas Vladas Va
Šatienė) Floridos antrašą. J i
4330-34 So. California Avenue
Lietuvos
laisvę šventinimo siliauskas perskaitė finansinę apys
irgi buvo mano sesers vienuo
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje.
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-^852
lės, sesers Agnietės klasės iškilmės bus liepos 4 ir 5 die kaitą. Kuopos pinigai laikomi
nomis
„Pilėnuose".
Šeštadienį
Mirė birželio 22 d., 1981 m., 5:40 vai. popiet, sulaukės 95 metų
bankuose, termininėse sąskaitose
draugė Šv. Jurgio mokykloje;
4e»05-07 South Hermitage Avenue
liepos
4
d.,
11
vai.
ryto
vėliavų
amžiaus.
dabar
Pranciškiečių
aukšt. proc Knygai leisti' komite
Telehonat. — YArds 7-174 I-2
pakėlimas. 1 vai. pietūs ir 7 tas likviduotas, pinigai pervesti į
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, Joniškėlio parapijoj. Ame
vienuolyne Pittsburge.
rikoje išgyveno 72 metus.
Prieš mėnesį parašiau laišką vai. banketas. Sekmadienį kuopos sąskaitą. Anksčiau kuopos
liepos
5
d.,
9
vai.
ryto,
vėliavų
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Josephine (pagal pirmą vy
poniai Šatienei ir ji atvažiavo į
išleistų knygų dar yra ir jos to
rą Sodat), sūnus Algerd, marti Aldona, duktė Olga Scaulfer, 8 anū
Detroitą. Pasikalbėjome apie pakėlimas. 10 vai. ryto pamal liau platinamos.
kai, JO proanūkų, — brolio vaikai dr. Peter Brazis su žmona Ceil,
jos tėvą Joną, jo pilietybę ir dos, paminklo šventinimas,
Kontrolės komisija, kurią suda
Arnold Brazis su žmona Albina, podukros Virginia Bell su vyru
akademija,
bendri
pietūs
ir
kitas žinias, kurių ieškojome
ro š. Aloyzas Balsys, Bronius Bo
John, Ruth Speakman su vyru David ir kiti giminės Amerikoje ir
atsisveikinimas
su
svečiais.
U.S. Immigration and Natubelis
ir
Eufemija
Cibienė,
susirin
Lietuvoje.
S. Sližys
ralization įstaigoje. Ji jau buvo
kimui perskaitė Kontrolės komisi
Velionis buvo uošvis a. a. Walter Schulfer.
pakeliui į Washingtoną, nes ir
jos surašytą aktą, iš kurio paaiš
Priklausė S.LA. 260-tai kuopai.
Detroito raštai yra tenai siun
'• + •a- Laidotuvių Direktoriai
kėjo, kad kuopa finansiniai pajė
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 West
čiami. Valdžios įstaiga man
gi, knygos vedamos tvarkingai.
71
st
Street.
prisiuntė užpildyti klausimų
6845 SOUTH VVESTERN AVE.
Siūlė susirinkimui valdybos pa
formas, kurias tik jo šeima
Laidotuvės įvyks penktadienį, birželio 26 dieną. Iš koplyčios
teiktas apyskaitas patvirtintigalėtų atsakyti. Jono dukrai I N c w Y o i i c , N Y »
9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Švenčiausios Mergelės Marijos Gimi
Po trumpų diskusijų ir paklau
mo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
būtų lengviau tai atlikti, nes
Trys Moderniškos Koplyčios
simų buvo renkami valdybos or
lionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių
tokie dalykai laikomi konfi
LIETUVIŲ SAULIŲ
kapines.
ganai. Pirmininku išrinktas vien
dencialiai.
Mašinoms Vieta
'
balsiai
Kęstutis
Miklas.
Kiti
valdy
SĄJUNGOJ
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
Man sunku suprasti, kodėl
bos nariai: Vaclovas Butkys, Vla
dalyvauti šiose laidotuvėse.
mūsų didžiosios tautinės drau
Simo Kudirkos šaulių kuopa
Tel. 737-8b00
das
Vasiliauskas,
Algirdas
Jankaus
gijos, neprisideda prie tokio New Yofke gegužės 30 d. Kultū
Nuliūdę: Žmona, sūnus, duktė, marti, anūkai ir proanūkai
Tel. 737-8O0I
darbo. Gal darbšti Liet. Bend ros židinio patalpoje turėjo meti kas, Albinas Sakalas, Juozas JurV i
Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus, TeL 476-2345.
kuyėnas,
Elena
Mickeliūnienė
ir
ruomenės pareigūnė Aušra nį narių susirinkimą. Susirinki
Zerr galėtų įsijungti į šią mą atidarė kuopos pirmininkas Kazimieras Bačkauskas. Valdyba
veiklą.
Kęstutis Miklas. Pasveikinęs daly papildyta dar dviem kandidatais:
Prane
, - . Kapočiūniene
. , . ir
, .—^.
A n t a n a s D a i n i u s vius, invokaciją sukalbėti pakvie-i Marija
r v
• • 1 >•
i7 T
J A Turkuviene. I Kontroles komisiją
te kapelioną kun. Leonardą An-;J u r ,
. * • . . . T. Z
J - i r\r?\/r n
•
• Eufemiiai
Cibienei atsisakius toMirus mylimam tėvui
uie J 1
; drieku, OFM. Po prasmingos m- f , ' ,.,
. - • «^ A _
Ė
! vokaci os pirmininkas įasiūlė * » *°***?»L** *
*?
A. f A.
MARQUETTE FUNERAL HOME
! kandidatus į susirinkimo prezidi-! *»** f ^ ^ * * d u k a n d l "
d a t a i l s n n k t l te
lumą: pirmininku Bronių Bieliu^ ^
DR. STASIUI PETRAUSKUI,
ką, sekretore Mariją Kapočiūnie-j Kuopos garbės teismas praneTĖVAS IR SŪNUS
reiškiame gilią užuojautą dukteriai Laimu
nę- Susirinkimas vienbalsiai kan- i še, kad savo kadencijos laiku jokių bylų neturėjo ir visus juos su
didatus patvirtino
tei ir jos vyrui dr. Van Den Stoepel, sū
2533 West 71 St., Chicjgo
Prezidiumui užėmus savo vie- sirinkimas išrinko dar vienai katas, pirmininkas padėkojo susirin j dencijai: Jurgį Kiaunę, Petrą Min
1410 So. 50th Av., Cicero
nums Romui ir Gintarui su žmona*
kusiems už pasitikėjimą ir per- Į kūną ir Bronių BieliukąTel. 47t>-2345
skaitė valdybos pasiūlytą darbo- į § i a i s m e t a i s ^gina nuo kuopos
ONA STRIMAITIENĖ
\fKSTF. A L T O M O B I I IAMS STATYTI
tvarkę. Darbotvarkė buvo priimta j a t k ū r i m o 10-tis. Valdyba prašė suJONAS IR MARIJA STRIMAIČIAI
kaip pasiūlyta
| ^ „ , ^ 5 ^ 5 pasiūlymų, kaip šią
DAVID IR JŪRA KERMAN
Kuopos veiklą platokai aptarė; s t f t a k t | paminėti. Susirinkimas
Elizdbeth, Neto Jersey
m ą paVedė valdyLietuvoje teistas dr. Algirdas Stat- kuopos pirm. Kęstutis Miklas. 15 b - d }r
jo pranešimo paaiškėjo, kad kuo- Į, .
kevičius.

DETROITO ŽINIOS

EUDEIKIS

TELESFORAS

BRAZIS

Mažeika & Evans

MŪSIĮ kolonijose

s

K

PETKUS

Susirinkimas nebuvo gausus da
lyviais, bet labai tvarkingai pra
vestas, iškelti klausimai vienin
gai išspręsti.
Liepos 4 d. Chicagoje bus 1 Renginių vadovė Š. EleneMicvyčių gegužinė. Jos suorgani fkeliūnienė su pagelbininke Leozavimu
rūpinasi
Vincas.
Samoška ir Jonas Paukšty^.
Indai, visokie puodai ir virimo
SCAVELU * SONS
krosnis jau blizginami. MoteOEMEHT OONTRAOrORS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

VYČIŲ GYVENIMO ŽINIOS
(Atkelta i i 2 psL)
kas ir dėl Vytauto Skuodžcs
gimusio
Chicagoje, kuris
dabar yra sunkiųjų darbų sto
vykloje. Kun. Jonas Savuky
nas
pasiuntęs
senatoriui
Percey Skuodžio gimimo metri
kų nuorašą, nes jis buvo krikš
tytas Aušros Vartų parapijos
bažnyčioje, kurioje kun. J.
Savukynas
ilgus
metus
darbuojasi. Vidurio Vakarų
kėgliavimo turnyras DuBois
mieste praėjęs puikiai, ir
čikagiečiams
sportininkams
jame
vadovavęs
Paulius
Binkus. 1982-rųjų metų gegu
žės 16-17 dienomis toks turny
ras būsiąs Chicagoje. Irena
Sankutė ir Ona Marija Kaselienė jau ieškančios patogių tam
patalpų, kad būtų arti viešbu
čio, kuriame sustos nakvynei
iš kitų miestų atvykę vyčiai.
Chicagos Prekybos Rūmai taip
pat turėsią kėgliavimo turny
rą ir vyčiai jame dalyvausią.
Gegužės 26 d. vyčių choras
giedojęs Aušros Vartų bažny
čioje per Mišias už Lietuvą.
Viską
suorganizavęs kun.
Jonas Savukynas, n e t ir
pyragus
iškepęs,
kuriais
parapijos
salėje
vaišini
, pamaldų dalyvius. Chor
važiuosiąs į valstijos mu
Springfielde.

ry8 perka n a u j a s priejuostes, Pavta* * »eaUn« drtvewaya Wat*r-

kad atrodytų visoje Iteim i v S ™ ^ ^ "Fully
X inaured.
t££T
ninkės didybėje. Sodas b u s
TeL — 582-3869
pagražintas, salė turi vėsintu
vą ir bus gražiai išpuošti 1.1
Vyčiai tikisi, kad lietuviškoji PAOSAOE EXFRE88 AOEKCV
MARUA JTOREmiEN»
visuomenė gausiai dalyvaus j ų
gegužinėje. Pelnas bus skiria
SIUNTINIAI 1 LIETUVA
Labai paseidaujamoa fnm rflii«a
mas salės išlaikymui.
prekto. Maistu ti Europos MbndUht
Illinois-Indiana apygardcs SMS W. MCh St.. Chtoft*o, UL M I N
:
TtL IJS-2787
pirm. Vincas Samoška yra \*
Pavergtų
Tautų
komiteto
Chicagoje vicepirmininkas. J i s
priminė, kad liepos 18 d. Dalėy
Plazoje bus Pavergtų Tautų
paradas. Prašė, kad kiekvie
nas atvykstąs atsineštų vėlia
vėlę. Sis įvykis prasidėsiąs 12
vai., vidurdienį.
Rugpiūčio 1§;23 d. univer Radijo ralaada Jmu 40 metų tarnauja
siteto paralpose Scrantone buv N«w J t m r . N*w York ir Connecticut
Lietu vos vyčių organizacijos lietuviam*!
Kaa toiUdlanl 11 WEVD atotlaa
68-tasis seimas.
N«w Torka nuo I lkl • Vftl. vakaro
Lapkričio 22 d. Chicagoje PM «•«. ru
bus Mišios už mirusius vyčius.
Mnfct ML JOK0BAS STUKAS
Suvažiavimas buvo baigtas
tH • H f t D r t v *
malda. Po jo Geraldina Mack
N. J.
vaišino visus kava ir pyragai
čiais.
T«L - OiD
E. Pakalniškienė

A. f A.
ADOLFUI VAINAUSKUI mirus,
jo seserį, mūsų skyriaus narę, VANDĄ DAGIENĘ
šioje skausmo valandoje širdingai užjaučiame.
LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS
MELROSE PARKO SKYR. VALDYBA ir NARĖS

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUANICA AVE.

Tel. YArds 7-1138-39

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS
2424 VV. fcOth STREET
11028 Southvvest Highvvdy, Palos Hills, III.

A . f A.
Dr. profesorei Marijai Krasauskaitei
mirus,
jos seseriai IRENAI KRIKŠČIŪNIENEI ir artimie
siems širdingą užuojautą reiškia

Tel REpublic 7-1213
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO CALIFORMA AVE

Tel LAravette 3-3572

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 SO LITUANICA AVE

Tel. YArds 7-3401

LMKF CHICAGOS KLUBAS.

Lietuvos atsiminimai

POVILAS J . RIDIKAS
3354 SO HALSTED STREET

A. f A, Tas. PFTRUI LINKUI
mirus,
gilią užuojautą reiškiame žmonai JANINAI, svainei
PRANEI ŠOŠIENEI su SETMA i r giminėms.
ANTANINA IR JONAS REJERIAI
BIRUTĖ IR KAZYS SEKMAKAI
SU ŠEIMOMIS

Tel \ Ards 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
144& SO 501h AVE, CICERO. ILL

Tel Olympic 2-1002

CHARLES STASUKAITIS
Gordon Funeral H o m e
729 S MALSTtD STREET

Te! 22o 1344

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1981 m. birželio mėn. 25 d.

IŠ ARTI IR TOLI

X Gražina ir Albinas Reškevičiai iš Omahos. Nebr., buvo
pasiekimais džiaugiasi močiutė
J. A. VALSTYBĖSE
R. Kriaučiūnienė ir seneliai Sta
atvykę j Chicagą dalyvauti Lie
—
Aidas
V.
Kriaučiūnas,
dr.
sys ir Elzbieta Rudžiai.
tuvių operos pastatyme "I Li
Romualdo
ir
Gražinos
Kriautuani". Aplankė '•Draugą", pa
— K u n . dr. ' l a t a s č y v a s , gv.
; čiūnų,
gyvenančių
Lansing,
sidalino įspūdžiais apie lietuvių
Jurgio parapijos klebonas, Al; Mich., sūnus, baigė Sexton vals
veiklą Omahoje ir Kentucky.
bany, N . Y., lankėsi Daytone
tybinę ir Detroito " ž i b u r i o " lix Romp. J o n a s Govedas, at-'' &*• Sf"*
antrosios ir trečioir dalyvavo savo brolėno uni
| tuanistinę gimnazijas.
Toliau
vvkęs dalvvauti operos " I Li- s i o s k a r t o s nemažas skaičius
versiteto užbaigimo iškilmėse.
studijas t ę s Michigan S t a t e unituani" pastatymuose, d a r pa- lietuvių ^ ir jie mielai nor^ben
Vytenis Čyvas, kilęs iš Clevelanversitete. Aidas per visus gim-; ,
.,
,
,.
dradarbiauti.
Gražina
Omahosiliko šią savaitę.
š i a proga
, r
, . &
do. užbaigė medicmos studijas
e
Ta
svečias iš T o r o n t o Ivdimas so- i J >
įteigusi šokių grupę
naznos metus buvo garbes m o - ; , , . . , . e * *
-^ . • Z.
listo
Algio Grigo, aplankė; "Aušrą" ir jai vadovauja. Daž, . .
„
r ,,
Wright State universitete ir bu
kimų sąraše. Be mokyklos, ket- l
• . . -".
, , ,.
"Draugą",
painformavo
apie n a i dalyvauja ir pasirodo ame.
. . • , ,. . . I vo j a m suteiktas gydytojo dipvenus
metus
turėjo
k
a
s
d
i
e
n
i
n
i
;
,
—
.
.
. ,.
laikraščių
išnešiojimo
darbą
4
, .,
, , * tuvį
lomas.
Taigi turime
nauja
hegydytoją.
Kunigas
M. Čy
savo d a r b u s ir ateities planus. rikiečių programose. Albinas
savaitines katekizmo, pianino ir
uolus darbininkas lietuvių or- į
vas
t
a
proga
š
v
.
Kryžiaus
baž
X Etninių grupių paradas
lituanistinės mokyklos pamo
ganizacijose. Šiuo metu y r a
nyčioje atlaikė šv. Mišias už
bus miesto centre birželio 27 d.,
kas. Dalyvavo futbolo komanLB tarybos narys. Reškevičiai
savo jauniausią brolį a. a. An
šeštadienį, 9 vai. rytą. Norin
į doje ir lengvosios atletikos spor
"Drauge" nusipirko naujausių
taną, kuris netikėtai mirė ok.
tieji ir galintieji jame dalyvau
te. Lietuvių olimpiadoje Toron
leidinių.
Lietuvoje. Mišiose dalyvavo gi
ti su tautiniais drabužiais pra
te už bėgimą laimėjo aukso ir
x
Balys
V.
P
a
k
š
t
a
s
,
muz.
minės ir būrelis daytoniškių.
šomi informuotis po 5 vai. tel.
bronzos medalius. P e r paskutiBaiio
ir
Emilijos
Pakštų
sūnus,
:
471-0811.
mus dvejus metus taip p a t ėmė i — V H I Lituanistikos sėmi
šį pavasarį bakalauro laipsniu
kursus vietinėje kolegijoje. P r i - n a r a s ^ ^ rugpiūčio 9-23 Lox Lietuvių agronomų sąjun
baigė elektroninės inžinerijos
klausė mokyklos šachmatų klu- - v o ! a o f t h e L a k e s rekolekcijų
gos narių metinė išvyka į gam
technologijos mokslus. Birželio
t ą Faustinos ir Mečio Macke
bui, o šįmet buvo komandos k a  namuose, Ohio valstijoje, š i a i s
23 išskrido į Kaliforniją, k u r
pitonas. J o vadovaujamas klu metais k u r s u s dėstys Mykolas
vičių ūkyje (138 State Road. gavo darbą Lakevvood elektro-.
bas laimėjo Lansing's rajono Drunga, Violeta Kelertienė, d r .
Lackporte)
vyks sekmadienį, nikos kompanijoje, prie S a n !
A
Solistai Jonas Vaznelis ir Bernardas Prapuolenis su choru „I Lituani" operoje.
Nuotr.
Jono
Kuprio
^*™s
Klimas, dr. Benediktas
čempionatą
Gimnazi:ją baigiant
birželio mėn. 28 d. Agronomai ir Jose.
jų bičiuliai malcrūai kviečiami
laimėjo fizikos žymenį, kurį Mačiuika. dr. Ilona Maziliausx
Elena
Bradūnaitė
kalbės'
dalyvauti.
suteikiamas tik vienam, geriau kienė. Vladas š a k a l y s , dr. Rim
apie lietuvių mitologiją PLJS',
siai šioje srityje pasižymėjusiam vydas Šilbajoris ir kun. J u o z a s
X L K V S "Ramove*' Chicagos ,.
.
. . ..
f Ryšių centro rengiamame h e - :
mokiniui. Aidas nuo mažų die- Vaišnys. Kreiptis: P L J S R y 
skyriaus narių susirinkimas b u s i . , , . _
„^
šių centras. Seminarų komisija,
tuvių kultūros seminare lietu- \
birželio 28 d., sekmadienį, 12
LIETUVIŲ OPEROS
A. Razmą, kun. V. Rimšelį, E . Fondas skiria 8,003 dol. operai ^ J ^ f ^ J ^ ^ į ^ 1
VT* 5620 South Claremont. Chicaviškai nekalbantiems. Semina
zacijai ir galima tikėtis, k a d ir
vai. J a u n i m o Centro patalpose.
JUBILIEJAUS MINĖJIMAS Barienę, kur.. A. Zakarauską, įrašyti (paskola ir parama).
go, IL. 60636.
ras vyks rugpiūčio 2-9 Ohio val
toliau
Kviečiami visi ramovėnai daly
J. ir A. Kučiūnus, rašyt. St.
Gausiu plojimu
pagerbtas |
S^3* dalyvaus lietuvišPo trijų sėkmingų spektaklių
stijoje. Primami visi, kurie y r a
vauti.
Santvarą, J. Kutkuvienę-Vencevi operos choras. Pagerbti solisbaigę gimnaziją i r domisi lietu- Lietuvių opera birželio 2 1 d.
X Marija ir inž. Antanas R u - viškais
reikalais.
Kreiptis: ; surengė savo 25 m. jubiliejaus čaitę. E. Baltrušaitienę, K. Oželį. į tai: A. Brazis, dalyvavęs 77
Gen. kons. J. Daužvardienė spektakliuose, J. Vaznelis — 54
džiai grįžo iš Pietų Amerikos, P L J S R v s į ų c e n t r a s . Seminarų minėjimą. Prasidėjo pamaldok u r aplankė penkias valstybes. k o m i s i j a f 5620 S o . Claremont,; mis švč. M. Marijos bažnyčioje, sveikinimo kalboje pasidžiaugė, spektakliuose, D. Stankaitytė Birželio 25 d.
Jie dalyvavo Rotary suvažia- chicago, IL, 60636
Mišias aukojo kun. A. Zaka kad "I Lituani" karališkai ap- \ 52 spektakliuose, St. Wicek —
1788 m. Virginijos valstija
vime. Pietų Ameriką jie daug
rauskas, kun. dr. J. Rimšelis ir vainikavo operos laimėjimus pa- 40 spektakliuose, M. Momkienė
statymas
—
profesionališkas,;
—
32
spektakliuose,
Bern.
Prapriėmė
J A V Konstituciją.
kartų lankė, domėjosi lietuvių
kun. J. Borevičius, kuris pa
galįs
pralenkti
Lyric
operą.
Papuolenis
—
17
spektaklių,
N.
1815
m.
Napoleon B o n a p a r t e
visuomeniniu gyvenimu, tarėsi
sakė ir pamokslą iškeldino ope
pasakė
atsisveikinimo
kalbą
su žymiaisiais veikėjais. M. Ru- *
ros choro meilę scenos menui dėka visiems, kurie įgalino Liet. Linkevičiūtė — 14 spekt., Alg.
B
8
aukito lv
Grigas
n s ekt
Rex E i
prieš
savo
egzilę
§v.
Helenos
dienė, Balfo pirmininkė, atliko
.Mišių metu giedojo operos"cho-1 •*" 1 P* ****
^°~
P " '
'
daug organizacinių reikalų. Inž.
salon.
I ras diriguojamas A. Gečo. Var- Ilgametis OJ*™8 dirigentas A. kum ir Vyt. Paulionis - po 1
A. Rudis, kuris prieš keturias į
1876 m. generolo George C u s i gonais palydėjo A. Kaminskas. Kučiūnas perbėgo Lietuvos ope- spektakl}. I š dabar nedalyva:
ros
savaites grįžo iš Kinijos, š į
ter
kariuomenė buvo s u m u š t a
Mišių aukas atnešė sol. Stankaivystymosi kelią, mesdamas: vusių solistų: J. Saunmas Jik 1
lstonn
penktadienį Jaunimo centro k a - j
Little
Big H o r n mūšyje, Monta
t y t ė ir sol A Brazis Klebonas
i žvolgsnį, suminėdamas 58 spektakliuose, St. Baras —
solistl
vinėje, 8 v. v. papasakos savo
nos
valstijoje.
kun. A. Zakarauskas paprašė
* įsijungimus, choro a u - 44. R. Mastienė - 29, Br. Maim
įspūdžius, pailiustruodamas n u o
1950 m. prasidėjo Korėjos
pasimelsti už operos rėmėjus ir š ^ Pagarbiai suminėjo ope- ciukevičius — 26, V. Momkus
^
r0 e
traukomis. Palies ir klausimą,
karas,
kuomet šiaurės Korėja
mecenatus
• J daugelyje vaidmenų dai- — 25, A. Stempužienė — 19,
! navus
S t
e i l ė e roli
a
G
ar galima mūsų sportininkų ke
užpuolė
Korėjos respubliką.
I Po pamaldų Jaunimo centre
J
****>
J
U P " - Mažeikienė, Pr. Olis - 10,
l siekiant
lionė į Kiniją.
buvo vaišės operos nariams,
tarptautinio lygio. P a - ; J. Aleksiūnas — 9, K. Kogut I koje veikloje, šįmet b u s trečia 1976 m. darbininkų pasiprie
šini
privertė Lenkijos vymecenatams
ir
kitiems
prie
pa-1
s
k
a
u
g
ė
lietuviškais laimėji
8. M. Kripkauskienė — 6, į vasara, kai jis dirba "Dainavos" šinimai
x Lietuvių Fondas parėmė
Br
mais
Gražino
statymo prisidėjusiems. Neoli- j
~~
s . Danos opero- E. Ozaki— 6, K. Skaisgiris —, jaunimo stovyklavietėje. Aido n a u s y b ę atsisakyti kelti mais2000 dol. auka projektą išsau
; mis
Pagyrė
Wicik
to kainas.
goti Lietuvos valstybės "Vy
I
tuanų
orkestrui
grojant
maršą,
'
"
*
^ - i i m ° - ; 4 ' P r - B i č k i e n ė — 3, A. Pavasa-,
^^^/
:kus lietuviškai
i iškilmingai įžvgiavo garbės s v e ^
- Buvęs Lietuvos: ris - 3, P . Gudas - 3. V A m
vasaičiui
operos
riausybės 2inias".
Projektas
tui A
•nmirmJimunuiimtnimiiKHminrnn
^•iiiiiifl
r^lii&iiaH
ičiai.
'
i operos dirigentas V. Marijošius, Radžius _ 3 . Pagerbti baleto; v a r d u - t e i k t a s k a r d a g p e r b .
yra vykdomas Liet. Kat. moksAdvokatas
! Operos
Operos vicepirmininkas
vicepirmininkas V.
V Į Iįsijungdamas
lo akademijos Chicagos židinio: 1
- J — e « - « « = *į ^Chicagos
. ^ 0 . 5 ^ «lietu-1
« - , vadovai
. - — - V.
, . ^Karosaitė,
^ u : , -J.. iPuor " " - į! t a
Bičiūnaitė - Santoski,
G r
GINTARAS P. ČEPĖNAS
iniciatyva.
^ T ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T
Momkus pradėjo iškilmes, pa- j V I ^ ° P e r a - 5 ' j t e i k ė profesionali- džiūnas ir šokėjai B. Barodicairai įr transliavimul
skyrusi
X
Ij0reta Ku renaitp
n
:
x Moksleiviu ateitininkų glo^ " ^
P
- kviesdamas joms vadovauti sol. * antspaudą. A. Vasaitis _ so- tė, V. Barauskas. Paminėti spau 3.500 dol. Dėkojo Stropienei, Darbo vai.: 9 v. r. iki 6 v. v.
bėjų kursai, turėję vykti šį sa- , a * 2 ? f K ^ Z l g m ° K u p r ė _ Barą. St. Baras įžanginėje kai- l i d u s A g e n t a s , šioje organiza-Įdos ir radijo atstovai: VI. Būtė- surengusiai puotą.
Šestad. nuo 9 v. r. .iki 12 v. d.
Iilinol univer
išau
vaitgalį. birželio 27-28 d., y r a "SJ^ZŽJSŽ
į
- boję pasidžiaugė lietuvių ope-i ^
? ° i r subrendo. Pa- j nas . A . Daukienė, A. Nakas. J
_
.......
J .....„ _
Vyt.
Radžius
minėjimo
da
ir pagal susitarimą.
atšaukiami i r atidedami iki ?Atet° M e d l C a J C e n t e r ^ c a g o j e r o s p a s i e k t u a u k š t u l y g i u >
S.AfaJB, b į p Į j a i ^ ^ K F P e t n t e . S t J u š - Į ^ p a v a d i n o overo^^y.
**
: a d a a a g ė kitais
a r b a 776-516S
Ateitininkų kongreso.
" L g a W *??***"_ s e s € r s I reiškė, kad didžiuojamės jos di-1 D" S t a n k a i t y . A. Braziu. Ope- kenas. kun. J. Prunskis, J. Rep-tojais,
^ kuriems
'J^}™
k u r i e m s padėka,
p a d ė k a kkaaddsusu,
2649 W . 6Srd Street
Kęstutis Skrunskelis l , N u n d n f > bakalauro diplomą. r i g e n t a i g g o l i s t a i g p u i k i u 6 h o _ ' ros choras sugiedojo aštuonbal- šys^ T. Siutas A. Juodvalkis. ' s i l a u k ė m e s i o s ^ e n t ė s
MeceX Dr
"-- v
2
Pr
n
miš1
Din entas A
Chicago.
ID.
60629
JfZ
P i e t a s KITO
, e •
? S i ™- b a l e t u - * * * » * « °V*™ f*A*
J^ulem
^ S«to,s'
^
- Vasaitos pasi-;
^
taikininsoli
chorist
UnivC itet0
u
n
o
f ^S^IS^Z
g į * £ ° - d - ! džiaugsmas " visos^ Išeivijos, I « « * * * » atlikti Carmina Bu- džiaugė, kad "I Lituani" buvo kų dėka pasiekėme tą unikumą, Mnimiii.'iiiHiminiiiiumimumimmu
" ' , , ' .
™y„.
*į siekti magistro laipsnio. Da- d ž i - a m į i r u t
^ Y č raną". PagaUau — be Vyt. Ra- operos premjera JAV-se. Dė
kuo galėjome pasauliui parody
* M B f .t***?*r_
u t ė > T a bu„:
a i g s«;
i Marijos
n Z Z" ^ į^euuvuje.
s
džiaus.
neturėtume Lietuvių
kojo chorui už uolų
mas -"Ateities
lubiheuniame r„.„+x
\t ;^ aukšt.
i.x* Llz"Zd-uZs^"i<i»i
ipac
*
. darbą. A. ti kultūringą lietuvių tautą.
eros
sią
operą
steiAdvokatas JONAS GIBAITIS
kongrese Chicagoje rugsėjo 4-7 m o k y k l
°P
i r K r _ P l „ Į . į g , U t . o i a n t J r i š v v s t a n t a a mu V
: Kaminskui. A. Gečui, E. SakaPažymėtina,
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Amedienomis, darys pranešimą. Jo , mokyklas
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Buvo
6247 So. Kedzie Avenue
Baltrušaitis, pirm. V. Radžius,
paminėta operos vai- dolskienei, K. Oželiui už didelį rikos Ba. ' r f u o t o s ištraukos
tema b u s "Tautinė kultūra i r !
dvba
Chicago, Illinois 60629
—.
x Rita Dapkutė. Lietuvių į muz. A. Kučiūnas. Dideli n u o - 1
P i r m - V. Radžius, vicepir-1 įnašą. Pasisakė, kad iš V. Mfr iš T Lituani". A. Siuto pa
mes". Tema derinsis prie v i e - '; e r 0 s c h o r o n a r ė t a i
at
mininkai:
nosi" popietės" svarstvbu l a i r tik ° P
P P la-; pelnai choristų,
kurie ištvėrė
Momkus. J. Vidžiū-1 rijošiaus ir A. Kučiūno jis mo- ruoštas skaidrių garsinis monTel. — 776-8700
s k i r i a m . kultūriniams klausi- b a i p r i s i d ė J ° p r i e ^ L i t u a n i " : lankydami tūkstančius repetici- n a s - s + ekr " V. žadeikkne, ižd. kėši. Liet. opera dar gj-vuos I ^ f m n ^ i m e , apžvel- Darbo vai . n u o 9 iki 7 vai. v a k .
mams svarstvti
dalyvių
grimavimo.
Vincas jų, praleisdami daug nemigo ĮA- **«tnus. vald. nare E. Ozehe- eilę metų.
giant 25 metų operos darbą.
Šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d.
nė
! Vaitkevičius, chore išdainavęs naktų.
- chormeisterė E. SakadolsDaug sveikinimų gauta raštu.
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x Į J A V L B Vidurio Vakarų 2 5-rius metus, pagamino karei-! Invokaciją sukalbėjus kun. A. k i e n ė - d a i L v - Vijeikis.
Sveikino vysk. V. Brizgys, V.
De
j
apygardos ruošiamą Chicagos ^ butaforija. Daugelis Lietu- Zakarauskui prasidėjo vaišės
' A- Razma pabrėžė, kad Kamantas, I. Bublienė, A. VoLietuvių Dienos gegužine . į v y k - £ o p € r o s sąstato narių au- Sol. A Brazis, kuris aukojo vai! s ė t u v i ų operos ištesėjimas per \ ketaitis, P r Bičkienė, G. Cap- V>,mmillll..m.l..l.m
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stancią sį sekmadieni, birželio k o j a g a v o laisvalaikį n e tik re- į šių gėrimus,. pakvietė pakelti * m -teinuostabus laimėjimas,; kauskienė. Sprindžiai, Rauchai. ! =
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28 d., iš Brighton Parko
Marąuette Parko apylinkių ga- j b a m S ) p a d ė d a m i
urna važiuoti Stevenson greit- • ^as
keliu iki Harlem Ave.. ir H a r -,
X Dr. Martinas
lem Ave. važiuoti į šiaurę. Pra
važiuoti pirmas šviesas, prava mas, ispanų ir
žiuoti a n t r a s šviesas ir ant tre profesorius Midland Lutheran giausių metų
Illinojaus gyventojai dar prideda 96 et. valstijos mokesčio.
=
College. Fremont. Nebr.. atei-i
Operos choro sekretorė V. Ža- i W h k a v alstybių net Europoje. Inž. Kupcikevičiaus iniciatyva J
čių (Joliet Rd.) sukti į kairę.
3 siųsti:
5
nančių metų sausio pradžioje deikienė perskaitė valdybos akI
DRAUGAS,
4545
W.
63rd
S
t
,
Chicago,
IL
60629
|
Įvažiavimas į Ottawa Woods rengia specialią ekskursiją į į ą. kuriuo pagerbiami 10 tne
E
Redagavo
redakcinė
komisija.
Išleido
Jurbarkiečių
sambūris
1979
=
Parką y r a iš Joliet kelio. Įva šventąją žemę. Aplankys Egip- t U operoje dainavę: C. Gogut.
r
žiavimas laisvas. Prašome atsi tą. Izraelį, Jordaniją, Italiją ir K. Sakalas ir B . Naureckaitė
<IMIMHIItlllllllllllllllinilllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIII||||||||||||||||||||||||ll|||||||||||ll?
vesti lauke sėdėti kėdžių. Pra kt. kraštus.
bei operai spaudoj ilgus metus
džia 12 vai.
(pr.)
talkinus
X Vincas Kamaitk, Sutton.'
J k u n - J - Prunskis. Vix Jei SKILANDŽIŲ t a u tik
SlemS
buVo jteiktOR
tradicinės
reik. tuoj pas Petrą ir užeiki Mass.. užsisakė anglų kalba nau- operos dovanos. Buvo pagerb
JANINA NARŪNE
— INTERNATIONAL MEAT jausiu leidinių ir pridėjo 5 dol. ti, kad nuo p a t pradžios su Lie-1
Leidinyje rašoma apie lietuves studentes Šveicarijoje, Petrapilyje.
MARKET. Medžioklinės deire- aukų su gražiais linkėjimais. tuvių opera dirbo chormeisteris
L a b a i ačiū
auką ir
]inkė
Maskvoje,
Berlyne, Lenkijoje, Kijeve ir kitose vakarų Europos vals
lės. kumpiai, aviena, veršiena.
^
^ A. Gečas ir dainavę choristai
tybėse
bei
Lietuvos universitetuose. Taip pat yra atskiras skyrius
deftroa ir t. t. Užsakymus siun mus.
P.
Celkis.
V.
Stropus
i
r
V.
Vait
apie
Lietuves
nusipelnusias moteris. Leidinyje daugel biografinių ži
xM
Mame paštu bet kur Amerikoje.
- Petrauskienė, Hartford. kevičius. Buvo pristatyti nuo
nių ir fotografijų. Knygos pratarmėje Juze Daužvardienė taip raSo:
I91S We*t 6Srd S t . Chicaico. m . Conn., mūsų bendradarbė ir pirmo spektaklio dainavę sol.
"Autorės J. Narūnės Pakštienės atliktas milžiniškas darbas yra svar
bus ir naudingas istoriniu, enciklopediniu ir kultūriniu požiūriu".
•0820. Tel. 486-4SS7.
r«k.) n ^ o š i r d i rėmėja, užsisakė lei- D" Stankaitytė sol A. Brazis.
x NAMAMS prRKTI PA- d l n ' 4 " " pridėjo 5 dol. auką. sol. J. Vaznelis.
Speudė DRAUGO spaustuvė. Leidėja dr. Zuzana Salnienė (ShaUna)
Jame
Didelio formato. Kaina su persiuntimu $12.90.
SKOLOS duodamos mažais m*'
į Programos vedėjas St. Ba-,
aesiniais {mokėjimais 'r priei-; x Baltic Monuments, Ine., ! ras iškvietė garbės svečius:
Užsakymus s i ų s t i :
namais nuošimčiais. Kreipkitės j 2821 W. 71 S t Tel. 476-2882. j gen. kons. J. Daužvardienė.
DRAUGAS, J5.$5 W. 6Srd Street, Chicago, IL 60629
U u t u a l Federal Saving*. 2212 Atdara kiekvieną dieną n u o 10 : dirig. Arv. Vasaitį s u žmona.
v
Ulinoia gyv. d a r prideda 72 et. valstijos mokesčio.
Weat Cermak Road
Telef
» ! ryto iki 5 vai. vak. Antrad. kun. J. Borevičių. V y t . Radžiu |
Monfc<;snrj renpiarną vaikų gegužinę atvyko netikėtas svečias.
VI 7-T747.
fsk.) ir sekmad uždaryta.
^sk.) ! f pirmininkavusi 21 metus), dr.
Nuotr R GierStiko
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