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Kongrese laimi
biudžeto projektas

TŪKSTANTMETĖS
GENOCIDO TRADICIJOS
* *• . *
MtllH't

Keli slavų įtakos plitimo bruožai

Pietiniai demokratai palaiko prezidentą

Pripetės pietuose. Tokiu būdu
Washingtonas. — Prezidento; prie biudžeto patvirtinimo.
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Reagano energingas kongreso' Atstovų Rūmuose ketvirtadieNuolatinis, tylus bet nepaliau
M f ***** *
» « » • * * « * * narių kontaktavimas telefonu ir nį buvo pasakyta daug aštrių kaljamas rusu plitimas gresia ne vie- muno ir Neries,, bet ir Dniepro
nai Rusijos imperijos sudėtin pa-1 aukštupio baseinas. T u o laiku,
telegramomis atnešė netikėtą lai į bu. Demokratų partijos atstovai,
I 1 I U H H
tekusiai tautai- Kai kurios Pavol-1 k a i § i o s b a l t u gentys susiformamėjimą
Atstovų Rūmuose, ku-1 kurie nepalaikė savo vadų, bu
******** *
gio ir Pauralės tautelės jau be- vo » JV gyventoju skaičius buvo!
riuos
valdo
demokratai. Respub- j vo piktai puolami savo kolegų.
*ttt«****
veik žuvusios arba gyvos tik iš j maždaug toks pat, kaip ir tuolikonų ir konservatyvių demokra Texas demokratas Charles Wilvardo. Kitos yra labai aprusin- Į metinių germany ir slavu genčiųtų koalicija nugalėjo rūmų va son pripažino korespondentams,
tos, deformuotos, praradę
daug Panašaus dydžio buvo ir jų teridovybės siūlymą ir padėjo pag kad po jo balsavimo kai kurie ko
savo nacionaliniu bruožu- Tary- torijos. bei kultūros lygis- Tokia
rindus vyriausybės biudžeto pa- legos vadino jį „išdaviku", „juby Sąjunga — baisus tautu lydy- j padėtis truko iki pirmosios I tūkstvirtinimui. Atstovų Rūmai 217-4 došium". Kiti kaltino, kad jis
-210 balsų atmetė pirmininko j pardavė savo balsą
milijoniemo katilas. Viena seniausiu, pas tantmečio po Kristaus pusės, iki
siūlymą padalinti biudžeto svars-, riams. Kiti pareiškė: „Niekad su
kutinė (ir vienintelė tokio dy didžiojo ,,tautu kraustymosi", ku
tymą į šešias dalis ir kiekvieną i manim nebekalbėk",
džio) kolonijinė imperija
savo ris pakeitė n e tik Vakaru Europavergtų tautu klausimą stengia- i pos veidą, sugriaudamas Romos
atskirai svarstyti ir balsuoti. Si Į Kongreso reporteriai rašo.kad
si išspręsti visai kitaip, negu jį iš- į imperiją, b e t ir Rytų Europą.
procedūrą būtų palietusi prezi- t prezidentas, kalbėdamas su atskisprendė
Anglija,
Prancūzija, j Slavai ėmė veržtis ne tik į Bal
dento siūlomus lėšų nukarpy-1 rais atstovais, pažadėjo jiems pa
Olandija ir kitos buvusios kolo- j kanus, į Bizantijos žemes, bet
muš. Kitame balsavime rūmai! remti jų siūlomus projektus, svarnijinės valstybės. Ji paprasčiau-1 keliomis bangomis pradėjo plisti Pietų Korėjoje buvo paminėta Korėjos karo 31 metų sukč-:is. Milijonai žmonių demonstravo prieS komunizmą. 214-208 balsais nutarė balsuoti bius atskiriems rajonams,
šiai šias tautas stengiasi nužudy- į ir i Dniepro aukštupį, į rytines Nuotraukoje — Seoulo aikštėje deginama Šiaurės Korėjos diktatoriaus Kim II Sungo ir jo sūnaus iškamšos. Siaurės už visą biudžetą, nedalijant jo į! Prezidentas Reaganas Kaliforti, sulydyti į tariamą „tarybinę",! baltų giminių žemes- V - VII a. Korėja irgi paminėjo šią sukaktį demonstracijomis prieš Ar-eriką. Spauda pabrėžė, kad naujo konflikto grėsmė atskiras dalis. Nors šie balsavi- \ nijoje labai apsidžiaugė sužino
o iš tikrųjų rusišką tautą. Mark- \ kelios slavų bangos, nusiritusiosĮ padidėjo, atėjus naujai prezidento Reagano administracijai.
mai lietė tik procedūros klausi- I jęs balsavimų rezultatus. Jis pa
sistinė doktrina apie tautinių skir- Į į šiaurę, pasiekė Ilmenio ir Lamuš, jie laikomi dideliu prezi-! reiškė, kad Amerikoje yra „nautumų
išnykimą
komunizme j dogos ežerus. Prie Volgos, Okos.
dento ir jo vyriausybės laimėji- | ja koalicija", kuri padės jam įgyšioms užmačioms kaip tik tar-1 Dniepro, Desnos, Pripetės gyvemu. Kongreso demokratai manė, j vendinti ekonominę
programą,
nauja.
' n ? baltai arba buvo išžudyti, a r
kad jie turės pakankamai balsų ' nežiūrint opozicijos pastangų.
atmesti biudžetą. Balsavimai pa- '
I šį lydymo katilą yra pateku- j to susimaišė su ateiviais slavais
rodė, kad 29 demokratai balsavo Į
si ir lietuvių tauta. Ir ne pirmą * * " " • . a , S I ™ i l i u < ? t \ . , Y p a c d * U g
Karine prievole
su respublikonais.
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kartą. Masinis lietuvių, teisingiau į ( s I ) b a l t l s k o k r f u J ° h k o t o s e * l a —Atstovų
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kriviciuose),;
publikonai,
kurie jau priartėjo
mas prasidėjo jau apie V a. po
T i k 2 0 miOŠ. priklauso naujai Sąjungai
suteikti prekių papiginimą tiems
Washingfonas. — Aukščiausia
Kristaus, kai slavai pradėjo verž iš kurių vėliau susiformavo bal
tarusių
tauta.
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rytinių
Lenkijos įvykių. prarado stipendijas ar negauda- P i r k ė J a m s ; ^ r i e už prekes mokės
sis Teismas ketvirtadienį nuspren
tis į rytines baltų žemes. įvairiu
Varšuva. 6
Sueme įtariamąjį
dė, kad konstitucija leidžia Kongmokslo sričių (archeologijos, et baltų žemės jau buvo slaviškos, stebėtojai
pripažįsta, kad jvai- Į vo darbu. I universitetus patekI grynais pinigais, o ne kredito kortik
su
kur
ne
kur
išlikusiomis!
telėmis.
nografijos, lingvistikos, antropo
m
i riuose šalies pasikeitimuose ma-1 ti gan sunku, ju©s baigus, ne- į
Atlanta. — Policija po ištiso I r e s u i r 5 b o t i karinės prievolės resenųjų
gyventoju
salomis.
(Apiej
—
Ugandos
kareiviai
atidarė
_
logijos ir k t ) duomenimis jau
žiausiai
dalyvavo
studentija, į lengvą gauti darbus, todėl dauge- j
Į mėnesio investigacijų, suėmė At-' gistraciją ir registruoti tik vyrus.
~~ Į ugnį *įJ katalikų, misijoje
susirin
aiškiai įrodyta, kad nuo neolito j v i e n 3 tokia- b a l t u gentį — ga nors, paprastai, jaunimas pirmas lis studentų, galvodami apie atei-ir**".*
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"'lantos mieste VVayne Williams. Sprendimą, padarytą 6-3 bal.».
.
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. • KUSIUS žmones,
kurių 55 žuvo,
v
pabaigos mūsų protėviai baltai lindus, gyvenusius prie Protvos išeina
23 metų juodą vyrą ir apkalti- į sais » s u pasitenkinimu sutiko moi gatves del cenzūros, deLties gyvenimą, vengią jungtis l i j o n
• ri
upės
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Možaisko,
rašo
to
gyveno dideliuose Europos plo
asmeninių laisvių varžymo. Var- ; aktyvistu eiles, tik svajoja apie'
no jį paskutinio juodo nužudy terų lygių teisių priešininkės, ku
—Norvegijos
vyriausybė
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u

meto
rusų
metraščiai.
Užuominųj
lvtuose, maždaug nuo Vyslos žem
šuvos universitete matosi daug universiteto baigimą ir bijo patek
mu- Atlantoje, kaip žinoma, žu rios visada tvirtindavo, kad „ly
tarė
sumažinti
savo
naftos
kai
apie
juos
užtinkame
ir
rusų
tau-l
upio ir Baltijos jūros vakaruose
gios teisės" gali reikšti šaukimą
jaunuolių su marškinėliais (T- ti į juodus saugumo sąrašus.
nas 10 nuoš. Neseniai savo naf vo 28 jauni juodukai. Šioje bylo karinėn prievolėn, moterų skyri
*
iki Okos ir Volgos aukštupių ry tosakoje).
-shirts), ant kurių matosi dvi di
tos kainas sumažino ir Britanija. je jis yra pirmas suimtasis. N u  mą į kovos dalinius.
(Bus daugiau)
tuose, nuo Dauguvos šiaurėje iki
delės raidės „EA", o apačioje pa
— Ispanijoje suimti trys ka žudytas vyras buvo visiškai pa
Juda kariuomene
Kovotojos dėl lygių teisių kri
aiškinta, ką tos raidės reiškia —
rininkai ir 5 civiliai, sąmokslo našiai pasmaugtas, nurengtas ir
„Element
Antisocjalistyszny'*.
įmestas į upę, kaip ir kiti 13 žu- tikuoja šį teismo sprendimą.
Varšuva. — Lenkijos žinių prieš vyriausybę dalyviai.
Kaip žinoma, prezidentas NixoTuos marškinius nežinia kas ga
agentūra paskelbė, kad vyksta
— Brazilijos ambasadorius Iz-j " * *
nas
sustabdė
karinę prievolę
mina, jie pardavinėjami univer
jungtiniai lenkų ir sovietų ka raelyje sugrįžo namo pasitarti su
1972 m., o vyrų registravimas
siteto kieme po 150 zlotų. Tuo
Nuobodu
Irako
riuomenės manevrai Silezijoje. vyriausybe. Santykiams pakenkė
karinei tarnybai pasibaigė 1975
užrašu pajuokiami sovietų spau
Kiek yra mokyklų?
Manevrų tikslas —pagilinti ka žinios, kad Brazilija slaptai par
MKri komisija
Irano
fronte
m. Jis buvo atgaivintas pernai,
dos
kaltinimai
„anticocialisVenecijoje posėdžiavusi mišri
Laisvame pasaulyje šiuo metu tiniams elementams", kurie siekia reivių broliškumą, auklėti karei davė Irakui urano, iš kurio ira
Bagdadas. — Irako valdžia n u _; po sovietų invazijos į Afganistavius proletarinio
internaciona kiečiai planavę gaminti atomi
komisija palaikyti dialogui tarp yra daugiau negu šimtas dvide nuversti Lenkijos va>!džią.
vežė grupelę užsienio korespon- j n ą lizmo dvasioje.
nes bombas.
katalikų ir stačiatikių Bažnyčių, šimt tūkstančių katalikiškų m o 
,
tu
Universitete šalia šokių ar eks
i kariuomenės užimtą Irano! Aukščiausiasis Teismas paiaiVaršuvoje nerimą sukėlė ži - Pasaulinis Bankas suteikė K i nutarė sekančią darbo sesiją su kyklų,
kuriose
krikščioniškoje kursijų į kalnus reklamų, matoke ka nes
"
prievoles teisėtum*
nios, kad Vengrijoje apie 7,000 nijai 200 mil- dol. paskolą š v i e - ™ * * * Kasr-e-Shirin. AP agentu- |
šaukti ateinančių metų pirmoje dvasioje yra auklėjami apie 40
atmesdamas
timo reikalams.
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— Buv. prezidentą Nixoną
kietijoje- Komisija buvo sudary bar šias mokyklas lankančius m o  dentų uniją), remti darbm.nkų ^
^ ^ . ^ New Yorke aplankė 8lcinai, b u - : Irakiečiai turi tas pačias pozicijas, rus. Teismas atmetė Philadelfipratimus su^
ta prieš metus, pavedant jai kinius, jų šeimas, mokytojus ir
Pastaruoju
metu
pagriežtėjo vę stalo teniso žaidėjai, kuriuos kurias laimėjo pernai lapkričio j o s žemesnio teismo nutarimą,
svarstyti
įvairius
teologinius buvusius mokinius, apskaičiuoja „Solidarumą .
Studentų pasyvumą Lenkijoje v e n g r u s p a u d o s k a l t i n i m a i
Nixonas prieš 10 metų priėmė : mėnesį. Vienas karininkas paaiš- kuris sako, kad Kongresas laužo
Unki.
ma, kad katalikiškųjų mokyklų
klausimus.
regist
iliustruoja faktas, kad autonomi- .
ijos y a < w
Baltuosiuose RūmuoseTa „ping- į ^rio, kad kartais įvyksta artile- konstituciją, šaukdamas
tiesioginis a r netiesioginis povei
Parama Lenkijai
Čekoslovakijos komunistų cent- pongo" diplomatija padėjo p a  rijos pratimai, pasikeičiama ke ruotis tik vyrus.
kis pasaulyje paliečia apie d u nes darbininkų unijas valdžia pripazmo
lapkričio
menes],
o
stu
p r a v 0 « grindus santykių atgaivinimui. liais sviediniais- Korespondentai
n nis h i k n m s
yRude
Vakarų Berlyno žmonių pagal šimtus milijonų žmonių. Sie sta
Kinijos ministras
dentų
unija
buvo
užregistruota
^
^
k a d a n t i s o c i a l i s t i n i a i e l e . Nixonas
pareiškė Kinijos s v e - > a t ė tik toliau judančius kelis
bos „Caritas" organizacijos, vie tistiniai duomenys
akivaizdžiai
tos vyskupijos ir kitų katalikiš liudija katalikiškųjų mokyklų ne tik kovo men., ir ta, tik Lodzės m e n t a j h a ^ Ą t p a g y v i n o v e i k - čiams, kad stalo teniso sviedinė- karinius sunkvežimius. Kai k ū 
lanko Indija
umversiteto
studentams
.skovo,
^
prie§
komunistu
lis
mažas,
bet
turi
didelę
diplo-;
rhiose
apkasuose
ir
bunkeriuose
kųjų organizacijų rūpesčiu, gegu paprastai didelę reikšmę auklėji
New Delhi. — Indijon atvyko
jus. Varsuvos^studentų unijos vei- k o n g r e s a j k u r i o delegatais išren- matinę jėgą.
į irakiečiai susėdę stebėjo televizijos
žės mėnesio pabaigoje į Lenkiją mo srityje.
Kinijos užsienio reikalų minist
keja,
Pnpazmo
koresponden-; k a m i į v a i r u s d € Š i n i o
Q žmo.
— Paryžiuje vyksta tarptauti programą.
buvo pasiųsta daugiau negu 40
ras. Nuo 1960 m. Indijoje nesi
tams,
kad
tik
20
nuos.
univer-i.,Šalpos
pareiga
nis bankininkų suvažiavimas,kuNežiūrint ramaus fronto, diplo
tonų įvairių maisto
produktų.
nes.
lankė joks kinų vyriausybės na
Maisto produktai Lenkijai buvo
Australijos vyskupai
šiomis siteto studentų priklauso unijai. ( Bulgarijos spauda atvirai kalti riame svarstomas Lenkijos skolų matiniai korespondentai tvirtina, rys, todėl šis vizitas laikomas
nupirkti lėšomis, kurias surinko dienomis Sydnėjuje dalyvavę sa Dar 20 nuoš. priklauso senai, ko- na lenkų komunistų vadus nuo atidėjimo klausimas. Amerikie- kad nuo karo pradžios Irakas tučiai sutinka palaukti originalios I rėjo 10.000 užmuštų ir apie 20, gan reikšmingu. Kinija neprita
Vakarų Berlyno katalikai, atsi vo asamblėjos generalinėje pava- munistų kontroliuojamai studen laidumu ir apsileidimu.
ria Indijos glaudiems ryšiams su
liepdami į vietos vyskupijos ir ario sesijoje, paragino krašto vy tų organizacijai, o 60 nuoš. stu
Lenkijos kongresui jau išrinkti skolos, tačiau reikalauja susida- į 000 sužeistų. Niekas nežino, kada
' i r kurioje fronto dalyje pagyvės sovietais, jai nepatinka, kad In
„Caritas" organizacijos
kvieti riausybę padidinti ūkiniai besi dijuoja ir niekur neturi laiko da 1,395 delegatai, iš 1,965. Tarp riusių nuošimčių.
dija pripažino naująjį Kambodilyvauti.
Paskutinis
didesnis
Var
— Izraelyje palaidotas Y. Zu- karo veiksmai,
mą. Per trumpą laiką buvo su vystančių kraštų pagalbai skiria
delegatų yra daug naujų, negir
jos režimą, atvežtą okupacinės
šuvos
studentų
subruzdimas
įvy
rinkta apie šimtą tūkstančių do mas lėšas. Pagalba ūkiniai besidėtų pavardžių, kurios pakeičia ckerman, buvęs karo metais Var
Vietnamo
kariuomenės. Indijos
ko 1968 m. Policija jį griežtokai
leriu.
šuvos geto žydų kovotojų vadas.
— Amerikietė, 17 metų Aman spauda laukia santykių pagerėji
vystantiem
kraštam,
pažymė numalšino. Buvo pašalinta daug senąją gvardiją.
Atvykęs Izraelin, jis įsteigė Lo- da McKerrow pasidalijo pirmą
jo vyskupai, turi būti teikiama profesorių ir studentų, daug kas
Stadijų savaitė
mo, glaudesnių prekybinių ryšių
Sacharovo
laiškas
hamei Hagetaot kibucą, kuriame vietą Maskvoje pravestose T a r p 
ne kaip turtingojo dovana, bet
ir
ekonominio
bendradarbia
Zairo sostinėje Kinšasoje įvy
gyvena ir dirba Lenkijos ir Lietu tautinėse Baleto varžybose ir ga
teisingo gėrybių tarpusavio pasi
vimo.
Paryžius—
Nobelio
Taikos
lau
ko Penktoji Afrikos
filosofiniu
vos žydai, su ginklu rankoje ko vo aukso medalį kartu su Nata
skirstymo dvasioje.
Prof. Vyt. Skuodys reatas fizikas Andrei Sacharov voję
studijų savaitė, kuriai buvo pa
prieš nacių terorą.
lija Archipova- Tik viena ameri
vienam Prancūzijos
laikraščiui
rinkta tema: „Filosofija ir žmo
Vienuolijų posėdžiai
KALENDORIUS
kietė iš 11-kos dalyvavusių pate
pradėjo bado streike pasiųstame laiške .patvirtino, jog
gaus teises". Šios bendros temos
ko į finalą. Bolšoj teatre labai
Frascati vietovėje, netoli n u o
Birželio 27 d-: Vladislovas,
Lietuvos generalinė konsule J. j nuo to laiko, kai jis buvo iš Mask į Prancūzijos moralinių ir politi
rėmuose studijų savaitės dalyviai
gerai
pasirodė naujas šokėjas, 19 Ema, Gediminas, Norgaila.
Romos,
įvyko
vyrų
vienuolijų
vir
Daužvardienė praneša gautą ži-.vos ištremtas į Gorkį, praėjusių nių mokslų akademiją šių metų
svarstė žmogaus teises ir pareigas
metų Andris Liepa, garsaus šokė
Birželio 28 d-: Orenejus, Reda,
tradicinės ir šiuolaikinės afrikie šininkų visuotinis suvažiavimas, nią, kad komunistų suimtas ir metų sausio mėnesi, jis yra visiš vasario mėnesį. Sacharovas laiš
jo
Maris
Liepa
sūnus.
kuriame
dalyvavo
viso
75
a
s
m
e

Tulantas,
Gaudė.
čiu mąstysenos šviesoje, žmogaus
Mordavijoje įkalintas prof. Vy kai izoliuotas nuo pasaulio. Jam ke dėkoja Prancūzijos ir kitų lais
Birželio 29 d.: Sv. Petro ir Po
—Buvęs valstybės sekretorius
teises ir pareigas praeities ir da nys, vyrų vienuolijų viršininkų tautas Skuodys nuo birželio 15 d. Į yra draudžiama su bet kuo susi- vojo pasaulio kraštų mokslinin
barties filosofijoje, taip pat žmo unijos nariai. Suvažiavimo dar yra paskelbęs bado streiką prieš:siekti net ir moksliniais reikalais. kams už jo pagerbimą ir jam reiš Cyrus Vance kritikavo Reaga vilo, Mantigirdas, Gedrime.
gaus teisės ir pareigas moralės, is bai telkėsi apie temą: „Vienuo rusų komunistų okupaciją Lietu- Į Sacharovas laiške rašo, kad šo kiamą solidarumą ir reiškia vil no vyriausybės nutarimą parduo
Saulė teka 5:17. leidžiasi 8:29.
torijos, sociologijos ir kituose linio gyvenimo charizma"- Suva voje. Galima tikėtis, kad arti vietų valdžia jam nieko neprane tį, kad sovietų valdžia atsižvelgs į ti Kinijai ginklus. T a i esanti ne
ORAS
provokacija
moksluose. Studijų savaitę suren žiavimo dalyviai taip pat svars moje ateityje bus gauta ir dau šė apie jo išrinkimą į Prancūzijos prancūzų mokslininkų pareikštą reikalinga sovietų
Saulėta, temperatūra dieną 80
gė Kinšasos katalikų teologijos tė su vyrų vienuolijų veikla su giau žinių apie šį 'laisvės kovoto- Mokslų akademiją Paryžiuje pra pageidavimą jį aplankyti Gorkio paskutinė stipri korta Amerikos
fakultetas.
rankose
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1,
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šio puslapio redaktorius
dien nuo 8:30 iki 4:30, sestadienuožiūra. Nesunaudotų straipaniu
niais nuo 8:30 iki 12:00.
nesaugo. Juos grąžina tik i* anksto
prigriebė mane rašyti čia apie
• Redakcija dirba kasdien 8:30
susitarus. Redakcija už skelbimų
Bet visa tai šiandien
tai, kaip aš kadaise reda
— 4.-00, šeštadieniais 8:30 —
turinį neatsako. Skelbimų kainos
jau praeitis.
gavau „Ateitį". Spynavausi,
12:00.
prisiunčiamos gavus prašymą.
Tai knygon sukloti iš vieno
argumentuodamas, kad jau
Kol žmogus dar nepajėgia
liūdinčio pavasario žiedai.
dėl paties žurnalo vardo „Atei
savęs
apspręsti, jis
yra
Užlieja
ilgesys begęstančias
tis" nepatogu žvalgytis į praei-.
auklėjamas; kai paauga, jis brandos principų yra išreiškia
Jeigu norime dirbti ateičiai
akis,
tį. Bet kietas žemaitis redak
auklėjasi. Suaugusio žmogaus m a
apaštalo
Pauliaus privalome dirbti jau dabar.
Kai juos prisiminimų
torius
manęs lengvai
kelias yra branda, kuri žemiš žodžiais: „Visa
atnaujinti
Spalding
knygose vartai.
nepaleido. Reikėjo rašyti.
koje egzistencijoje niekad nėra Kristuje". Todėl laimingas ir
Taip, tai buvo seni laikai.
atbaigiama. Žmogaus dvasios dvasiškai turtingas ateiti
m
KONGRESO
Bet ir tada jaunystės netrūko,
brandos spektras turtingas ir ninkuos sąjūdis pasirinkęs
Advokatų Draugija,
SV.
RASTO
B
Ū
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E
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RUOŠOS ŽINIOS
kaip jos pasaulyje netrūksta ir
įvairus. Socialinėje plotmėje apaštalo Pauliaus taip nuosta
VALDEMARAS BYLAH3S
KVIETIMAS
šiandien. Juo labiau jaunys
nežiūrint kiek tobulos ir būtų biai atskleistą žmogui dva
Birželio
16
vėl
buvo
VINCAS BRIZGYS
tės netrūko pačiai „Ateičiai".
Ką aš darau, kad meilė Šv. socialinės formos, gyvenimo sinės brandos kelią, kurio
susirinkęs „Ateities" jubilieJi ir šiandien, nors mini savo
pažangumas
ieško,
reikalauja
Teisių daktarai
aktualumas ir svarba moder
Kazys Bradūnas su studentų atei- jinio kongreso rengimo komi- Raštui, sakramentams plistų
70 metų jubiliejų, yra janut
kiek
galima
didesnio
jų
atbaigi
niam pasaulyje yra akivaiz 2458 W. 69th St, Chicago, TU
tininkų meno draugijos „Šatri- tetas ir kai kurių jau sudarytų mano šeimoj ar tarp lietuvių
jaunutėlė. Tai tikras stebuk
mo,
tobulumo.
dūs.
ar
amerikiečių?
Visi toL 778-8080 .
jos" uniformine kepuraite tais komisijų atstovai. Posėdyje
las. Gal tada iš tikrųjų ir metais, kada jis redagavo „AteiValandos
pagal susitarimą
„Jėzus mane išgelbėjo. Jis
J.B.
tėvų marijonų patalpose dalykalbėjimas apie .Ateities" tį".
Tautinis
subrendimas
nėra
vavo: V. Šoliūnas, kun. V. paaukojo savo gyvybę už
praeitį nėra kokia nors „pelė bicko sužinojau, kieno ir ko
Rimšelis, kun. K. Trimakas, J. mane, tai kaip aš negaliu vien tautinio palikimo pasi
siais ir kerpėms apaugus" isto k i a i s s p r e n d i m a i s b u v a u
Tel. ofieo ir buto: OLympie 2*4159
DR. K. G. BALUKAS
Žadeikis, K. Pabedinskas, M. aukoti Dievui — Jėzui savo savinimas. J o esmė yra tauti
rija, o ta pati, ir šiandien pastūmėtas „Ateities" redaga
nio
supratimo
tobulinimas
bei
Akušerija ir moterų ligos
DR. P. KISIELIUS
Tamulionienė, J. Pabedinskas, gyvenimo?" Taip sakė šešių
tebežydinti žurnalo jaunystė. viman: buvau pasiūlytasis
tautinio
pareigingumo
vyk
Ginekologinė
Chirurgija
vaikų
motina
—
baptiste.
J
i
GYDYTOJAS
IR C H I R U R G E dr.
J.
Meškauskas,
K.
„Ateities" redagaviman prof. Prano Dovydaičio kandi
dymas.
6
4
4
9
So.
Pulaski
Ro*d
(Crawford
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So.
50th
Ave.. Cicėffc'
kalbėjo
apie
savo
gyvenimą
ir
Kriaučiūnas, J. Baužys, V.
pakliuvau, kaip ir į visas datas. Su jo argumentais ir
Kultūrinėje
plotmėje
bran
Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai vak. iSskyrus
Medical Buiiding). Tel. LU 5-6446
savo
meilę
Šventam
Raštui.
Kleiza, F. Mackevičienė ir dr.
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
treč Sešt 12 >ki 4 vai popiet į ofiJb
vėlesnes savo redaktorystes, kiti sutiko. Ir aš buvau imtas
P. Kisielius. Posėdyje buvo Jos kunigas ir parapija rinko da reiškiasi asmenybės kūry
Priima ligonius pagal susitarimą
netikėtai, staigiai, nė sapnuo šnekinti. Prof. Pranas Dovy
peržiūrėta iš federacijos valdy si kas trečiadienį ir du kartus bingumu, kiekgalima visosesfeDR. IRENA KURAS
te nesapnuotai. 1937 metų daitis anais laikais buvo
Šv. rose.
bos gautoji paskutinė kongre sekmadienį studijuoti
GYDYTOJA
IR CHIRURGĖ
Tel.
ofiso
HE
4-5849.
rez.
388-2233
pavasarį baigęs Vilkaviškio juridinis „Ateities" leidėjas ir
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
so darbotvarkė ir bandoma Raštą. Kas vakarą jų šeima
Tolesnis
žmogaus
subren
gimnaziją, rudenį atvažiavau į redaktorius, visų moksleivių
DR. PETER T. BRAZIS
SPECIALISTĖ
meldėsi bent 15 minučių. Ir ji
derinti prie vietinių sąlygų.
dimo bruožas yra jo moralinis
Kauną studijuoti universitete ateitininkų spiritus movens,
MEDICAL BUILDING
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
meldžiasi
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y
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ą
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Finansų komitetas savo dar
atsakingumas, kuris reika
literatūros. Jos
studijuoti sekė viską, kas daiosi „Atei
3200 W 81ft Street t J K V
2434 West 71st Street
bą
pradėjo. Į pirmuosius jo džiaugsmas ^ryško iš jos ir jos lauja protinės pusiausvyros,
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 11:30 Vai Kasdien nuo 10 v ryto iki 1 *. .fe£>
registravausi į Teologijos-filo ties" puslapiuose ir paskirose
vyro veido. Tokių jaunų 30-35
vai. ryto iki 3 vai. popiet.
sofijos fakultetą. Universiteto gimnazijose. Moksleivių atei išsiuntinėtus laiškus atsilie metų žmonių retai kada sutin veiksmo taupumo, žodžio tiesu
Ofiso tel RE 7-1168: reaid 239 2919
raštinėje padėjo man forma tininkų susibūrimuos Vilka pimai vis dar negausūs, tad ki, tad reikia pasidžiaugti ir mo ir ištikimybės moraliOfs. HE 4-1818: Rez. PR 6 9 8 0 1
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
lumus sutvarkyti Jonas Vir viškyje, Marijampolėje, Pane netrukus komitetas vėl kreip pasidalinti tuo su ateitinin niems principams.
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laiškais
į
ateitininkus,
DR. J. MEŠKAUSKAS
bickas. Jis tada savo ranko vėžyje ir kitur profesorių jau
DR. EDMUND E. CIARA
kais. Ji pasakojo, kad jos 10
prašydamas
nedelsti
su
auko
Religinis
sąmoningumas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
0PTOMETRISTAS
mis įvairiai talkino ir buvau sutikęs. Pagirdavo jis
metų sūnus, nors labai mėgs yra vienas pagrindinių žmo
mis.
Finansų
komiteto
pirmi
Specialybė vidaus ligos
2709
West
51st
Street
anuometinei ateitininkų spau vieną kitą mano eilėraštį, žodį
tąs žaisti sviediniu, bet neina gaus dvasios brandos bruožų,
2454 We$t 71st Street 168
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Tel
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dai: „Ateities spinduliams", bei aplamai vilkaviškiečių
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Iždininkas
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„Ateičiai", „Židiniui". Po kelių kūrybingumą.
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dienų vėl sutiktas, jis man tie Dovydaičiui už tą įsukimą
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s
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„Ateities"
redaga
gau s egzistencijos svarbiau
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DR.
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sių klausimų: kaip Tvėrėjo ir
Atsisakiau. Aiškinausi, kad priekaištavau, nei padėkojau.
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6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą/-reikšmingas
šia
prasme
popie
Valandos pagal susitarimą
buvęs spaustuvėje, kad Kaune vom „Šviesos" spaustuvėje,
Tel. 372-5222. 236-6575
žiaus Jono Pauliaus II inaugu
dar paklystu ir t.t. ir t.t. O J. kur buvo spausdinama „Atei
racinis
žodis:
„Dabarties
žmo
Dr. ROMAS PETKUS
DR. A. B. GLEVECKAS
Virbickas vėl savo: girdi, nie tis". Profesorius ten irgi atei
gus nebežino, nepažįsta savo
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ko baisaus čia nėra, galėsi ir davo, tačiau kitais reikalais:
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Ofisai:
• -•
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studijuoti ir redaguoti, Kazys toji spaustuvė, jei neklystu,
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bei širdies gelmių. Dažnai jis
Specialybė Akiu ligos
Zupka, jau redagavęs „Ateitį" spausdindavo bent kelis jo
3907 West 103rd Street
nėra tikras savo egzistencijos
Valandos pagal susitarimą
apsčiai metų, nori tą darbelį paties redaguojamus mokslo
" '^$sH HV**^
Valandos pagal susitarimą
šioje
žemėje
prasme.
Jį
vargi
atiduoti kitiems, aš turįs žurnalus. I „Ateities" žurnalo
Ofiso tel. — 582-0221
DR. L. D. PETREIKIS
suprasti, kad čia yra bendras redagavimą profesorius visai Kun. Alf. Iipniūno kuopos susikaupime. Iš k.: Povilas Strolia, Algis n a abejojimai, kurie baigiasi
..
vilties
praradimu,
despera
DANTŲ GYDYTOJA
reikalas... Prašiau kelių dienų nesikišdavo. Tačiau idealo- Kazlauskas, Rimas Kučėnas, seselė O. Alikailaitė ir Rasa Narutytė.
DR. JANINA JAKSEVICIUS
cija.
Todėl
belieka,
...kad
Kris
8104 S. Roberts Road
pagalvoti.
JOKSA
ginių straipsnių man parašy
1 mylia j vakarus nuo Harlem-Ave
tus
prabiltų
moderniam
VAIKŲ LIGOS
Galvojau ir baiminausi. davo.
Bronius Polikaitis. Jo adresu Dievas to nenori; jis geriau žmogui".
Tel. 563-0700
6441
S. Pulaski Rd.
„Ateitis" juk buvo kūry
pasirinko
būti
namie,
nei
su
Valandos pagal susitarimą' '.
Visų redagavimo ir .pus siunčiamos ir visos aukos.
valandos pagal susitarimą
bingiausias ano meto mokslei lapių laužymo gudrybių reikė 7218 S. Fairfield
vaikais
Ave., besikoliojančiais
Nepaprastos svarbos žmo
Ofs PO 7 6000. Rez. GA 3-7278
vių laikraštis. Joje kaip grybai jo išmokti pačiam. Ne kartą Chicago, IL 60629.
žaisti. Jei mūsų katalikų ir at- gaus dvasios brandoje yra jojo
DR. FRANK PLECKAS
po lietaus dygo jauni telentai reikėjo mokytis ir iš klaidų,
Sudarytas jau ir banketo kų meilė Šv. Rašto žodžiui ir santykiavimas su žmogumi.
(Kalba lietuviškai) < —
DR. A. JENKINS
— poetai, beletristai, meno ir kurios buvo pati geriausioji komitetas, kuriam pirmini J šv. Mišioms ir kitiems sakra Be abejonės, mūsų santy
0PT0METRISTAS~";~.
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literatūros kritikai, humoris šios rūšies darbo mokykla.
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir '
3844 West 63rd Street
kauja inž. K. Pabedinskas. mentams būtų tokia didelė, kiavimas su žmogumi turi
"Contact lentet"
-"--tai ir ko tik nori. O redak
Valandos pagal susitarimą
Peršokus pirmuosius slenks Kiti šio komiteto nariai yra: F. koks gražus būtų mūsų jauni reikštis pilna meile, pagarba,
2818 W 71st St. - Tel. 737-31*9
torius, mano akimis, turėjo čius, toliau viskas ėjo gana Mackevičienė, E. Razmienė, A. mas ir vyresnieji.
tiesumu, teisingumu ir žmo
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč
6132 S KedzieAve Chicapo
būti lyg ir aukščiau viso to, sklandžiai. Tik ne dėl kokių Rūgytė, M. Tamulionienė ir V.
Pirmą
mėnesio
ketvir gaus dvasios šiluma.
WA 5 2670 arba 489 4441
žmogus su autoritetu ir patir ypatingų mano žurnalistinių Zadeikienė. Banketo komisija tadienį, (liepos 2 d.), po 9 vai.
DR. LEONAS SEIBUTIS
DR, K. A. JUČAS
timi. AS gi dar tikras gelton gabumų, o dėl to, kad greitu laiku nustatys banketo mišių. Jėzuitų
koplyčioje,
Šie atbaigto žmogaus dva
INKSTŲ, PŪSLĖS £R -Z
00OS LIGOS
snapis, tik prieš kelis mėne entuziastingų ir kūrybingų menu, aptars programą ir klausysimės Jaunimo centro sios bruožai turėtų formuoti
PROSTAT0 CHIRURGUA7"
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
sius palikęs gimnazijos suolą. bendradarbių
kavinėje kun. J. Vaško, MIC, prasmingo žmogaus gyveni
2656 W 63rd Street ,'
Valandos Dagai susitarimą
netrūko. J ų dalyvavimo kainas.
Tiesa, aukštesnėse klasėse buvo tiek, kad galima buvo
Vai
antr
14 popiet ir ketv 5 7-vak- tema:
„Tai
darykite
mano
Religinės kongreso dalies
mo kryptį.
Jstaigos ir buto tel. 652-1381
Ofiso tel 776 2880. rezid 4 4 8 5 5 4 5
buvau nuolatinis „Ateities" rinktis pačius geriausius. O komisija baigiama sudaryti- atminimui"
(Lk.22,19).
Bene pati reikšmingiausia
bendradarbis. Iš Vilkaviškio „Ateitis" tada buvo prira Tuo tarpu jon įeina: kun. V. Kviečiame.
DR. FERD. VYT. KAUNAS
sintezė visų žmogaus dvasios
DR. C.S. ŠIAUČIŪNAS
Gydytoja* ir Chirurgas
siunčiau žurnalui savo eilė šoma beveik vienų mokslei Rimšelis, Jonas Žadeikis ir
DANTŲ GYDYTOJAS
.'„
DIPLOMATE. AMERICAN BOAKD
raščius, korespondencijas, vių. Tai brendo grynai nepri kun. K. Trimakas. Kongreso
OP FAMILY PRACTICE
4912 W 14th Strset
straipsnius ir kitokius raštus. klausomybės metų karta, kuri metu kiekvieną dieną bus
Cicero, Illinois
L^-T
1407 So. 49tn Court. Cicero. IN.
Bet tai ir viskas. Šiaip daly atrodė turi kalnus nuversti.
Tel. 656-2441
_
atnašaujamos šv. Mišios, tad
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir sėst
vavau ateitininkų moksleivių
Valandos
pagal
susitarimą
^
jų
iš
viso
bus
ketverios.
Va dabar verčiu aną mano
veikloje ir buvau pirštus pri redaguotą „Ateities" komplek Smulkesnės
DR. IRENA KYRAS
detalės
bus
Ofiso tel. 434-2123. namu 448.61*5
kišęs prie vilkaviškiečių lei tą, ir pro akis slenka jaunys paskelbtos artimiausiu laiku.
DANTŲ GYDYTOJA
DR. V. TUMASONtS
džiamo ir rotatorium spausdi tės dienų draugai ir plunks
Kongreso dalyvių registra
265* W 5* l t . CNeage
C H I R U R G A S •*"—,
namo „Naujo kelio". Bet nos bilčiuliai. Tai vis dar tik cija
rūpinsis
ateitininkių
476-2112
2454 Wett 7ist Street
„Ateitį" redaguoti buvo man kūrybos taku pradėję eiti poe „Giedros" korporacija. Nakvy
Vai pagal susitarimą Pirm. antr .treč
Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad 2 5
ketv 10 iki 6 vai. SeStad 10 iki 1 vai
dar per anksti. Tačiau Virbic tai, beletristai,
ir 6-7 — iš anksto susitarus. ^
literatūros nių tvarkymo komisijs dar
kas neatleido. Diena po dienos kritikai, vertėjai, idealistai nesudaryta, bet jau ieškoma
Tel. REliance 5-1811
Ofs M 5*6-3166: nemw 3*1-3772
mygo ir mygo. Pagaliau suti visuomenininkai. Tik pradėję, aplinkinių viešbučių, kuriuose
DR.
WALTER
J.
KIRSTUK
kau pabandyti. 0 pabandęs, bet jau koks talentų žeTė- galėtų apsistoti iš toliau atvy
DR. PETRAS 2LI0BA
Lietuvis gydytoias
pasilikau vieneriems 1937-1938 jimas: Vytautas Mačernis, kę svečiai.
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
3925 West 59th Street
metams Gyvenime paskui nie Henrikas Nagys, Aloyzas
6745 Wttt 63rd Street
Nutarta specialaus kongreso Pirmosios Ateitininkų namų muzikines popietės organizatoriai:
Vai pirm . antr . ketv ir penkt nuo 12 4
kad to nesigailėjau.
Vai pirm , antr ketv ir penkt.
Baronas, Julija Švabaitė, Pra registracijos mokesčio neimti. Stasys ir Milda Tamulioniai, Aldona Prapuolenyte ir Faustina
vai popiet ir 6-8 vai vak Treč ir še5t
Po kurio laiko iš Jono Vir- nė Aukštikalnytė, Eugenijus Tad kiekvienos dienog rengi2 - 7 ) šeštadieniais pasai susitarimą
uždaryta
Mackevičiene
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SAVA KALBA -

DEGINANTIS RŪPESTIS

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS IR JAUNIMO
SĄJUNGOS POLITINĖ KONFERENCIJA
Reportažas ir pastabos

•

Lietuvių kalbos perteikimas
jaunajai kartai šiuo metu jau
slegia „kaip didelis akmuo ant
širdies". Kalba nėra tik susi
žinojimo priemonė. Sava kal
ba išreiškiami geriausi jaus
mai,
sukuriamos
nemirš
tančios
vertybės,
palie
kamas paveldimas turtas tau
tos ateičiai. Geras išmokimas
ir geras išmokymas tos kartos,
kuri turi tęsti vyresniųjų ir
savo pačių tėvų darbus, yra
sąlyga kurti tautai ir savo žmo
nėms, neatskilti nuo tautinio
kamieno, išpažinti savo tau
tinę kilmę ir jai priklau
somumą.
Šiuo klausimu rūpinasi jau
nimo organizacijos. Bet ne
visuomet ir joms vyksta savo
'uždavinį tinkamai išspręsti.
Tuo yra susirūpinę ir tėvai, bet
ir jiems reikia pagalbos iš tos
aplinkos, kurioje jie ir jų vai
kai gyvena. Vasaros stovyk
los yra pagalba, bet taip pat tik
laikina — kelių savaičių va
saros gyvenimas didesniame
lietuviškame spiečiuje.
Sukurti tokią aplinką, ku
rioje jauni lietuviai jaustųsi
lietuviškam gyvenime, lietu
viškose studijose, juo labiau
stengdamiesi ir tarp savęs kal
bėtis lietuviškai, jau kelerius
metus mėgina Lietuvių Jau
nimo sąjunga savo Lituanisti
kos seminare. Šis seminaras
jau yra davęs labai dėmesingų
ir gražių vaisių. Daugelis jau
nuolių be jokio priekaišto
kalba, rašo, diskutuoja lietu
viškai. Dažnai net geriau už
dalį vyresniųjų, kurie įpranta
namuose, o paskui ir viešu
moje kalbėti dviejų kalbų miš
raine.
Šiuo metu pirmą kartą suor
ganizavo Skautų sąjunga savo
vadovams lituanistikos kur
sus, kad jie grįžę su mažaisiais
ir didesniaisiais galėtų leng
vai kalbėtis lietuvių kalba. Tą
pati darys, tik ne tokiomis tie
sioginėmis priemonėmis, atei
tininkai ir skautai savo va
saros stovyklose. Ir visų
pastangas kartu sudedant, jau
yra didesnis ar mažesnis
sprendimas, kad lietuvių kalba
iš lietuviško dabarties jau
nimo dėl tėvų ar organizacijų
apsileidimo nebūtų nustumta į
antrą vietą arba teliktų tik
menkai pramokta svetima

#h« X »

» * *

Dviejų kalbų
vartojimą
palietė prof. dr. Algis Norvilas
savo studijoje „Dvikalbiškumas: palaima ar prakei
kimas?" (Išleido Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo sąjunga, 1981
m.). Čia autorius ribojasi
dviem kalbomis, kurių viena
kalbama šeimoje, kita — aplin
koje.
Psichologijos
tyri
nėjimais pagrįsdamas, jis
nusako, kokius sunkumus turi
vaikai, būdami iš mažumės
dvikalbiai, kokius sunkumus
tori tėvai, norėdami gerai pa
grįsti dviejų kalbų pasisa
vinimo būdus svetimoje aplin
koje. Reikia didelių pastangų
tėvams visuomet su vaikais
kalbėtis tik lietuviškai, ir tai ne
tik namų apyvokos reikalais,
bet ir visomis jų amžiui rūpi
momis temomis.
Aplinka
veikla gatvėje, draugystėje,
mokykloje ir kiekviename susi
tikime su svetimaisiais.

eiti į tikslą — išmokyti savo
vaikus geros lietuvių kalbos.
Reikia su jais kalbėtis, reikia
kartu skaityti, net diskutuoti
politinius įvykius ar juos ap
tarti ir apspręsti, nors jie šiaip
reikšmės ir neturėtų. Bet tiek
vidinis, tiek išorinis gyve
nimas domina suaugusius ir
vaikus, tik vaikų žvilgsnio
plotis čia yra skirtingas.
Geras praktiškas pavyzdys
yra Liuksemburgo gyventojų
dvikalbiškumas. Kiekvienas
ten moka vokiškai (nors ir tar
miškai) ir prancūziškai. Jų gal
vojimas ir kalbėjimas, ypač
truputį pasimokiusių,
juo
labiau intelektualų, yra vie
nodai tobulas, viena ar kita
kalba išreiškiant įvairias sąvo
kas. O tie, kurie studijuoja
aukštuosius mokslus, turi dar
mokėti bent dvi ar tris sveti
mas kalbas — paprastai anglų
ir olandų, dažnai anglų, loty
nų, olandų. Liuksemburgiečių
žodžiais tariant, „skaičiumi
maža tauta turi sugebėti kurti,
bet dar labiau semtis jau su
kurtas vertybes iš kitų tautų jų
kalbomis". Tai prisimintina ir
lietuviams išeivijoje.
* * *

Dar įdomesnis reiškinys
trikalbėje valstybėje — Švei
carijoje. Vokiečių, prancūzų ir
italų kalbos čia turi tas pačias
teises ir visos vartojamos.
Kiekvienas
šveicaras
(iš
skyrus mažas kaimiečių išim
tis) kalba vokiškai ir prancū
ziškai, bet dažnai nemoka
itališkai. Itališkoji dalis kalba
itališkai ir prancūziškai, bet
mažiau vokiškai. Šviesuoliai gi
moka visas tris kalbas, kalba
jomis visomis, net liesdami
abstrakčias sąvokas. Tik maža
dalis
vadinamų
helvetų,
kalbančių savo kalba, temoka
dar itališkai, kartais ir pran
cūziškai, bet visų keturių
nemoka. Ir jiems nė nereikia,
nes jie mažiau judrūs ir mažiau
ryšių turi su kitomis grupėmis,
nors save laiko viena šveicarų
tauta. Į klausimą, kaip švei
carai taip gerai išmoko savo
vaikus kalbėti trimis kalbo
mis, šveicaras profesorius at
sako: „Paprastai. Jau vaikas
žino, kad jis turės kalbėti
trimis kalbomis, nes jo tauta
yra trijų kalbų. Tai ir viskas".
Šiuo atveju nesprendžiamas
psichologinis klausimas, bet
praktiškas, — mokytis turi
pagal nustatytą programą, ir
tai pirmiausia kalbų. Jokio
menkystės komplekso neturi
kalbinės kilmės šveicaras, kai
jis žino, kad jo tauta yra net tri
kalbė. Ta baimė kyla tik
imigrantiniuose
kraštuose,
kurie dar nėra susikūrę tau
tinio identiteto, o savojo nepaveldėję iš imigrantų, sunkiai
dirbusių ir išnaudojamų, tėvų
ar senolių.

(Tęsinys)
Simpoziumas

LINAS RIMKUS

Po prof. Klimo paskaitos
buvo surengtas simpoziumas,
kuriame dalyvavo neseniai iš
Lietuvos pasitraukusieji: Auš
ra Marija Jurašienė, Tomas
Venclova ir Vladas Šakalys.
Simpoziumo tema — Išeivijos
pagalba sąžinės kaliniams.
Aušra Jurašienė savo pra
nešime gvildeno tuos dalykus,
kurie, anot jos, yra visiems
žinomi, bet verta juos pakar
toti. Pirmoji pagalbos politka
liniams grandis yra infor
macija — kas kalinamas, kur,
už ką ir pan. Ta informacija
turi būti paskleista tiek išei
vijoje, tiek atgal į Lietuvą, nes
mūsų tauta gyvena uždaros
visuomenės sąlygomis.
Antroji grandis yra infor
macijos skleidimas viešumon,
Vakarų pasaulio spaudoje,
visuomeninių
organizacijų
tarpe. Neužtenka gauta infor
macija savo tarpe dalintis, nes
tuo būdu nebus išnaudotos
visos
galimybės
politkali
niams gelbėti.

ir rasti būdų, ne tik kaip efek
tyviau informuoti pasaulį, bet
taip pat ir kaip greičiau gauti
informaciją iš Lietuvos.
Savo
pastabose
Tomas
Venclova atkreipė dėmesį į
mažai žinomus kalinius —
vadinamuosius
„kiškelius",
kurie, palyginus su plačiau
žinomais kaliniais yra užmirš
tami ir neglobojami. Jo nuo
mone, tai yra vienas iš svar
biausių darbų, kuriuo išeivija
gali apsiimti.
Toliau, jis pabrėžė, kad polit
kalinių gelbėjimo veikla negali
pasilikti tik lietuvių tarpe, o
būtinai turi būti ieškomi ryšiai
su kitomis tautomis. Be to, jis
išreiškė tam tikrą nusivylimą,
konstatuodamas, kad nemaža
dalis
lietuvių politkalinių
išgarsinimo pasiekta nelietu
vių dėka. Airijoje, Dublino
Pašto rūmuose, kur įsisteigė
Velykų sukilimo centras 1916
m. ir kurie yra tapę airių tau
tiniu paminklu, yra iškabin
tas Nijolės Sadūnaitės portre
tas su žiniomis apie ją anglų
kalba. Sčaranskis, Orlovas,
Rudenko ir Petkus — žydas,
rusas, ukrainietis ir lietuvis —
buvo trečią kartą nominuoti
Nobelio taikos premijai. Pet
kaus vardas nuskambėjo spau
doje kartu su Ščaranskio ir
Ginzburgo, kai visi trys buvo
teisiami. Tiesa, Petkaus var
das buvo daug mažiau mini
mas, negu Ščaranskio, bet,
anot Venclovos, tam yra objek
tyvių priežasčių; Ščaranskiui
vieninteliam grėsė mirties
bausmė ir kt. Už tuos visus
Vladas Šakalys
išgarsinimo atvejus lietuviai
Trečia grandinė yra konkre turėtų būti dėkingi, o ne kaip
čios politkaliniams ir jų šei Petkaus atveju, pasipiktinti,
moms pagalbos organizavi kad, girdi, žydai išpūtė savo ir
mas.
Ketvirta,
i e š k o t i lietuviui nebeliko vietos. Tokie
priemonių ir būdų veikti šioje nusiteikimai yra vengtini.
srityje su kitų tautų visuo
Baigdamas Tomas Venc
meninėmis organizacijomis — lova glaustai pakartojo savo
su rusais, žydais, estais, lat mintis; reikia dirbti platesnėje
viais ir kt. Geriausias modelis dirvoje, negu tik savo, ir būt
tokiai veiklai yra sovietiniai inai reikia mažinti spragą tarp
konclageriai, kur visi pade lietuvių visuomenės ir Lietu
da visiems, neatsižvelgdami vos pogrindžio.
į tautybę.
Vladas Šakalys pabrėžė, kad
Toliau A. Jurašienė paste kaliniams yra labai svarbu,
bėjo, kad per pastaruosius pen kad apie juos žino Vakarai.
kerius metus politkalinių gel Tokios informacijos sklei
bėjimo veikla išeivijoje yra dimas savo tarpe ir platesnėje
padariusi daug pažangos. Ji visuomenėje ne tik apsaugoja
ypač įvertino kun. Kazimiero kalinius, bet taip pat pakeičia
Pugevičiaus vadovaujamo Lie esamą atmosferą aplamai, tuo
tuvių informacijos centro veik būdu palengvinant būklę vi
lą, skleidžiant informaciją apie siems.
lietuvius politkalinius tiek
Toliau V. Šakalys užsiminė,
lietuvių tarpe, tiek platesnėje kaip ir kiti du simpoziumo
visuomenėje. Ji taip pat para dalyviai, apie „amžinąją bai
gino lietuvių organizacijas mę" išeivijos lietuvių tarpe.
plėsti savo veiklą šia kryptim Anot jo, bijojimas, kad veiks

DIENAI RIEDANT
VAKAROP
VLADAS RAMOJUS
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Šiaurės Amerika — JAV ir
Po poros dienų Long Island vienam laikraščių
Kanada — kalbiniu požiūriu
prievartos nevartojo, bet įtako jau pamatėm savo atvaizdus ir straipsnį su gan rie
jo čia gimusius imigrantų vai bia antrašte: „Lietuviai prisidėjo prie Korėjos karo".
kus kalbėti tik vietos kalba. O Tai buvo savotiškas džiaugsmas patekus į
tokia Brazilija, net kurį laiką amerikietišką laikraštį ne kokios vagystės ar kitokio
Argentina, plačių galimumų kriminalinio nusikaltimo proga, bet atlikus „šventą"
imigrantiniai kraštai, net įsta pareigą. Nors suaukota lietuvių šimtinė dolerių kaip
tymais buvo uždraudę sve lašas paskendo turtingam Amerikos ižde, bet mes S.
timų kalbų mokyklas ir ujo Urbono iniciatyvos dėka ne tik patys pasireksvetimomis kalbomis kalban lamavom, bet aplamai lietuviai susilaukė tam
čius gatvėje. Kaip pastovumas tikros reklamos.
Žiūrint šių dienų akimis, tas užmojis buvo tikrai
vienoje vietoje yra tik sėslių
tautų žymė, taip judėjimas yra naivus. Tačiau, iš kitos pusės žvelgiant, tada dar
Tai psichologinis žvilgsnis į imigrantinių kraštų polinkis. neabejojom, kad grįšim į laisvą Lietuvą, kad karinis
dvikalbiškumą,
kuris turi Dėl to nėra kaimynystės, kurioj konfliktas pasaulyje plėsis, jis palies ir Europą. O ir
didelę reikšmę, kad lietuvių vieni kitais pasitikėtų, nesu Lietuvos miškuose tuo metu dar nebuvo visiškai
vaikai neprarasti) savo lietu kuria čia ir tautiniam identi- nutilę laisvės kovotojų-partizanų kovų aidai. Tik ką
viškos dvasios, lietuviško gal tetui pagarbos. Dabarties etni iš Vakarų į Lietuvą buvo grįžęs Julijonas Būtėnas,
vojimo ir planavimo, lietuviš nių grupių judėjimas verčia ir Juozas Lukša-Daumantas, Vakaruose palikęs parti
ko santykiavimo su savo lietuvius tapti, kaip vokiečiai zaninių kovų atsiminimus, ir kiti. Ir atrodė, kad
tautinės grupės draugais. vadina „Doppelmensch" — Amerika tuo laiku Lietuvos partizanų kovomis buvo
Knygelę reiktų perskaityti dvigubu žmogumi, tai reiškia lyg ir susidomėjusi.
kiekvienam tėvui ir kiekvienai mokančiu gerai dvi kalbas. Šią
Po metų kitų, jau man gyvenant Chicagoje,
motinai.
Praktiškai
kiek vasarą ir reikia tai skatinti.
pasiekė, kaip tada atrodė, tikros žinios apie Julijono
vienas turi susirasti savo kelią
Pr. Gr. Būtėno mirtį kovos lauke. Nebuvo jis man nei
giminė, nei artimas pažįstamas, bet gabaus laikraš
tininko netikėtą mirtį Lietuvos kovų lauke giliai
Kiekvienas doras darbas žmogų aukština.
pergyvenau. Tą išgirstą žinią laiške pranešiau jo
A. Smetona

mai išeivijoje ar net keliaujant
Lietuvoje gali pakenkti gimi
nėms bei pažįstamiems yra be
pagrindo. Kiekvienas gali ką
nors nuvežti, ko nors pasiklau
sinėti, kažką paaiškinti.

Aušra Marija Jurašienė
V. Šakalys taip pat pabrėžė
bendradarbiavimo su kitomis
tautomis svarbą. Turime iš
naudoti kiekvieną galimybę,
vengiant būtų ar nebūtų pra
eities skriaudų iškėlimo. Anot
jo: „Brandi tauta tuo ir ski
riasi, kad jinai vertina tą visą
padėtį; žino, ką galima užmirš
ti, atidėti arba bent jau nemi
nėti".
Konkrečiai veiklai V. Šaka
lys pasiūlė organizuoti šalpos
fondą, remiantis Solženicino
fondo pavyzdžiu, kuris rūpin
tųsi politkaliniais, ypač tais
vadinamaisiais „kiškučiais",
bei jų šeimomis. Iki šiol šelpi
mo pastangos, nors ir labai
sveikintinos, bet neefektyvios,
nes
veikiama
decentrali
zuotai. Iš tikrųjų, derėtų pra
plėsti šelpiamųjų kategoriją,

Rimties valandėlei

ŠEIMOS NAIKINIMAS
Vienas iš baisiausių šių die
nų šeimų „vėžių" yra negi
musių kūdikių žudymas arba
abortai. Motina nepakenčia jos
įsčiose atsiradusio kūdikio ir
pasidaro abortą — nužudo
nieku nekaltą, dar pasaulio
šviesos neišvydusį kūdikį, juo
nusikrato, atimdama jam
gyvybę. Dar neperseniai visų
valstybių įstatymai abortą
skaitė žmogžudyste ir ją pada
riusias motinas griežtai baus
davo. Dėl to motinos abortus
darydavo retai ir slaptai, o dėl
sanitarinių dėsnių nepaisymo
kartais ir pačios netekdavo
gyvybės.
Paskutiniais metais, etikos ir
doros dėsniams susilpnėjus,
daug kur abortai yra ne tik ne
draudžiami, nebaudžiami, bet
įstatymais globojami, sutei
kiant abortų norinčioms moti
noms sanitarinę ir mediciniš
ką
pagalbą
ligoninėse,
gydytojų pagalbą visiškai
veltui. Abortų legališkumas
bandoma pateisinti įvairiais
argumentais. Vienas iš jų —
motinos sveikata, nes slaptai
be sanitarinės pagalbos da
romi abortai pakenkia motinų
sveikatai. Kitas argumentas —
moters išsilaisvinimas, kada ji
gali daryti, ką tik nori, be
baimės už aborto pasidarymą
susilaukti bausmės. Taip argu
mentuojant atrodo, kad kūdikis
motinos įsčiose yra jos kūno
dalis, jos nuosavybė, su kuria ji
galinti daryti, ką tik norinti.
Tuose kraštuose, kur abortai
yra legalizuoti, kur už aborto
padarymą ar pasidarymą yra
panaikintos bausmės, kaip sta
tistikos rodo, slapti abortai ne
tik nesumažėjo, bet dar pagau
sėjo. Vis tik yra motinų, kurios
sąžinėje jaučia, kad abortas
yra nedoras darbas, nesikrei
pia į gydytojus specialistus,
bijosi viešumos ir daro abortus
slapta, surasdamos, kas joms
padeda.
1941 m. sukilimo bei Laikino
sios vyriausybės laikotarpio —
keturiasdešimtąsias metines,
konferencijos užbaigimui buvo
surengtas minėjimas, kuris
įvyko šeštadienį, birželio 13,
Kultūros židinyje, Brooklyne.

Tomas Venclova

(Bus daugiau)

įtraukiant tokius, kaip pavyz
džiui, Danutę Keršiūtę, kuriai
statomos didžiausios kliūtys KLAIDOS ATITAISYMAS
įsidarbinimui. Be to, tokio šal
Ankstesniuose
politinės
pos fondo veikla turėtų ir
konferencijos
aprašymuose
įsi
padrąsinimo funkciją, kuri yra
vėlė
klaida.
JAV
ambasadorės
nepaprastai svarbi.
štabo tarėjas buvo įvardintas
kaip C ari Gershwin. Iš tikrųjų,
Minėjimas
jo vardas ir pavardė yra Carl
Minint 1941-ųjų metų įvykių Gershman. Atsiprašome už
— Baisiųjų birželio trėmimų ir klaidą.

broliui kalbininkui Petrui Būtėnui, gyvenusiam
Bostone. Ir ko susilaukiau už tą žinią? Tik pikto
laiško, kad skleidžiu gandus... Nors, kai šiandien
sklaidom Lietuvių enciklopediją ar kai kuriuos doku
mentinius veikalus, randam, kad iš Vakarų grįžusio
Julijono Būtėno mirtis partizanų kovos lauke buvo
tikras faktas. Tad ir aš nebuvau gandonešis, nors,
antra vertus, anais laikais, kai dar kieta Stalino
nuleista geležinė uždanga skyrė Europą, ne visais
gandais buvo galima greitai pasitikėti.
1949 metų rudenį vienam viešbutyje New Yorko
centre įvyko Amerikos Lietuvių tarybos šauktas
Lietuvių kongresas. Suvažiavo garbingi veikėjai iš
visos Amerikos, nes tai buvo laikai, kai Altą gyveno
didingas dienas. Prieš ją, sakyčiau visai teisingai,
lenkiamės visi, išskyrus vadinamus „pažangiuo
sius", nes Altą patriotinę lietuvių išeiviją buvo
sujungus tikrai į tvirtą bei vieningą Lietuvos laisvės
bylai kelti vienetą. 0 taip pat Altos pastangų dėka
įsteigtas Bendras Amerikos lietuvių šalpos fondas —
Balfas, kurio paramą, nors kiek ir nubyrėjusią, kol ji
pereidavo per įvairių jau stovyklinių pareigūnų
rankas, pajusdavom V. Europos stovyklose. Tos
pačios Altos dėka 1951 metų vasario 16 dieną į
Lietuvą pradėtos radijo transliacijos lietuvių kalba
per valstybinį Amerikos radiją, sudarytas Kersteno
komitetas ir t.t.
Tame kongrese, kurio rengimo komisijai
vadovavo Juozas Laučka, pirmą kartą savo akimis,
šalia visos eilės kitų Amerikos lietuvių veikėjų,
pamačiau ir „keturis didžiuosius", atvykusius iš
Chicagos — Leonardą Šimutį, daktarą Pijų Grigaitį,
Miką Vaidylą ir advokatą Antaną Olį. Tada tikrai
nenujaučiau, kad ateityje, išskyrus Antaną Olį, su
kitais trimis teks artimiau susipažinti, net bendra
darbiauti, o su Leonardu Šimučiu ne vienu atveju

Kad abortai yra leidžiami,
skatinami, kad tai yra žudy
mas nekalto, negalinčio gintis
kūdikio,
yra
baisus
žmogaus
paniekinimas,
pažeminimas, atėmimas jam
labai svarbios teisės gyventi.
Visi rimti motinos įsčiose esan
čio
kūdikio
tyrinėtojai
pripažįsta, kad kūdikis nuo pat
savo prasidėjimo yra jau tik
ras, pilnas žmogus.
Motinos įsčiose kūdikis nėra
motinos kūno dalis, kurią, kaip
kokį auglį, galima pašalinti
operacijos pagalba. Dar negimusis kūdikis yra jau sava
rankiškas, žmogus, tiesa, pri
klausąs nuo motinos, tačiau jis
nėra motinos nuosavybė. Ne
gimusio kūdikio santykiai su
motina yra lygiai tokie, kaip
gimusio ir esančio ant motinos
rankų, dar reikalingo motinos
meilės ir globos.
Suprantama, kodėl tokiame
žmogaus ir jo teisių (ypač tei
sės gyventi) pažeidime ir panie
kinime, pasigirdo stiprus popie
žiaus Jono Pauliaus II balsas,
smerkiantis abortus ir jų legali
zavimą. Tai popiežius kartoja
kiekviena proga, ypač lanky
damasis tuose kraštuose, kur
abortai yra legalizuoti. Jam
daroma priekaištas, kad jis
kišąsis į valstybių vidaus
reikalus, kad skatinąs neklau
syti valdžios išleistų įstatymų.
Bet popiežius tai daro tik
pabrėždamas ir aiškindamas
penktąjį
Dievo
įsakymą
„Nežudyk". Jį primena šių
dienų pasimetusiems ir klys
tantiems individams ir tautų
vadams, kad jie nusikalsta
Dievo įsakymui ir padaro nedo
rą veiksmą.
Nekaltų kūdikių žudymu pa
daroma baisus nusikaltimas ir
žmonijai, tautai. Žmonijai, nes
mažinamas žmonių skaičius,
ardant Dievo planą, panieki
nant Dievo pavestą žmonėms
misiją. Per abortus žūsta dau
gybė tų, kurie ne tik buvo skirti
amžinajai laimei, bet ir žmo
nijos pažangai, jos gerovei.
Tautai, nes mažinamas jos
potencialas, naikinami tie,
kurie turėjo pratęsti iš tėvų ir
protėvių gautą paveldėjimą,
tautines savybes. Lietuvoje
tvirtinama, kad dabar ten
abortų skaičius (apie 60,000
kasmet)
beveik
prilygsta
gimusių kūdikių skaičiui. Tai
baisus savosios tautos nai
kinimo vaizdas.
Kam tad rūpi lietuvių tautos
ateitis ir jos išlikimas nepalan
kiose sąlygose, turi stoti į kovą
su abortais, į kovą už sveiką ir
natūralų tautos prieauglį, į
kovą už tautos, ypač jos
motinų, moralę.
J. V.

valandų valandas išsikalbėti, kai jau dirbau
„Drauge".
Pirmą kartą, nors ir iš toliau juos pamatęs ir iš
klausęs nemažą dalį jų pakaitomis pravesto
kongreso, įsitikinau, kad jų autoritetas kongreso
delegatų ir stebėtojų tarpe yra nesugriaunamas, kad
jie turi pilną ypač ankstyvesnės emigracijos lietuvių
paramą bei pasitikėjimą. Ne vienas jų kalbėjo superpatriotiškai, užtikrindami, kad laisvė Lietuvai bus
iškovota, kad lietuviai nenuleis rankų kovoje už
Lietuvos išlaisvinimą. Atsižvelgiant į tuometinę
politinę padėtį, jų ir kitų žodžiai dar labiau žadino
viltį, kad ir mūsų, naujųjų ateivių, viešnagė
Amerikoje gal nebus ilga.
Iš to Lietuvių kongreso New Yorke ilgam pasi
liko visa eilė įspūdžių, prisiminimų, nes pirmą kartą
gyvenime pasitaikė proga dalyvauti tokiame
dideliame lietuvių būryje — rinktinėje išeivijos
lietuvių rikiuotėje — iškilmingame, kilimais nuties
tame New Yorko didmiesčio viešbutyje. Tai buvo
istorinis įvykis Lietuvos provincijos sūnui, tik
neseniai persiritusiam per Atlantą. Tada tikrai
nesvajojau, kad ketveriems metams praėjus jau
Chicagoje būsiu įjungtas į sekančio Altos rengiamo
kongreso reklaminį-propagandinį darbą.
Menu, kaip Lietuvių kongreso New Yorke metu
viename viešbučio kambaryje kažkas supažindino su
į kongresą atvykusiu rašytoju Liudu Dovydėnu,
nepriklausomos Lietuvos valstybinės literatūros
premijos laimėtoju. Tikrai nustebau ir džiaugiausi,
kai rašytojas, kurį iš tolo įsivaizdavau esantį labai
kairų ir gal net atšiaurų, vos išgirdęs mano pavardę,
tuojau prabilo: „Žinau tave, mano dukra turi iisikirpusi porą paties eilėraščių iš Amerikos' savait
raščio".
(Bus daugiau)

ir
vadovavimą.
Santa Monikos
DRAUGAS, šeštadienis, 1981 m. birželio mėn. 27 d. problemas okupuotose Pabal mokymą
tijo valstybėse.
Abiem jom sukeltos tikrai
Amerikos Lietuvių
Pats naujausias Informaci užpelnytos ovacijos. Tai labai
klubo veikla
jos centro išėjimas į visuo vertingas, daug ištvermės
menę įvyko birželio 5 d., kai reikalaujantis darbas. Kai yra
S.M.A. Lietuvių klubo meti
Sheraton viešbutyje suorgani kam judinti, atsiranda gerų nis narių susirinkimas įvyko
zavo vakarienę pagerbti Dan talkininkų ir iš kitų šios meno gegužės 8 d. Pereitais metais
Fisher, vieną iš „Los Angeles srities žmonių.
klubas turėjo du didesnius
Times" vedamųjų štabo redak
Ansamblis ištisus metus ruo renginius: vasarą — gegužinę
torių, kuris trejus metus išbuvo šiasi didžiajam pasirodymui. E. ir J. Sinkių rezidencijoje, S.
dienraščio
korespondentu Mažesnius — ne tik savie Monikoje ir Naujų Metų sutiki
Maskvoje
ir
neseniai
grįžo į siems, bet ir kitataučiams, jie mą S.M. Women Club salėje.
Pas Amerikos lietuvius nuo sakyti. Greičiausiai todėl, kad
Los
Angeles.
Būdamas
Mask atlieka dažnai. Šiemet toji Abu renginiai buvo labai
seno buvo susidariusi tradi nėra siekiama asmeniškų
šventė įvyko birželio 7 d. sėkmingi.
voje,
jis
lankėsi
Pabaltijo
cija, kad tik organizacijai kontaktų su tais, kuriuos šie
1980 m. S.M.A klubas
priklauso teisė vykdyti plates biuleteniai pasiekia. Tačiau, valstybėse ir paskelbė eilę erdvioje ir puošnioje Hollywood
Palladium
salėje.
„Spin
straipsnių.
Vakarienėje
daly
Eltos
biuletenių
anglų
kalba
paskyrė
iš savo lėšų aukas kai
nės apimties lietuviškuosius
dulys",
kaip
margaspalvė
vavo
minėtas
Allan
Bock,
reikšmės
nereiktų
vertinti
vien
kurioms
lietuvių organizaci
darbus. Privati iniciatyva, jei
puokštė,
užtvindė
salę
su
maž
„Orange
County
Register"
tik
tuo,
kiek
jais
pasinaudoja
joms
ir
spaudai
paremti; viso
nepalenkta
organizacijos
daug
180
šokėjų
—
vyresniųjų,
redaktorius,
John
Kurzweil
—
amerikiečių
spauda.
Yra
žino
paskirta 700 dol.
kontrolei, buvo laikoma kenks
I naują 1981 m. klubo valdy
mingu lietuvišką
vienybę ma, kad Eltos pateikiama „National Catholic Register" jaunių ir mažylių. Jiems
yra
vertinama redaktorius, dr. Rakin Sher- gražiai ir darniai talkino sve bą susirinkimo buvo išrinkti
ardančiu veiksmu. Privati medžiaga
iniciatyva ypač nepakenčia daugelyje institucijų, kurios zoy ir dr. Shir Miskinyar — čiai šokėjai, kurių buvo net 4 žemiau išvardinti klubo nariai,
ma diktatūriniuose kraštuose, tiria dabar vykstančią raidą buv. nepriklausomo Afganis grupės. Iš toliausiai buvo Den- kurie pasiskirstė pareigomis:
kur visas tautos gyvenimas Sovietų Sąjungoje. Ypač jie tano ministrai, dr. Antanas ver, Colorado, „Rūta". Ten pirm. — dr. B. Raulinaitienė,
Butkus — JAV LB Krašto mažytė lietuvių kolonija, bet vicepirm. — A. Markevičius,
turi paklusti dažniausiai netei savo rolę atlieka Europoje.
Kun.
K. Pugevičiu8 New valdybos viceprim., „Amnes- turi subūrusi šaunų, arti 20 vicepirm. — S. Kvečas,
sėtos valdžios prievartai. Laisty
International",
„East šokėjų būrį, vadovaujamą A. protokolų sekretorius — K.
vose santvarkose visokeriopa Yorke savo įstaigoje vadoWest
News
Service"
ir Bulotienė8-Kolupailaitės. Su Černiauskas, valdybos sekr. —
pažanga remiasi valdžios, vauja net trims tarnyboms, jų
jais į šventę atvyko ir taut. E. Gedgaudienė, ižd. — L.
„Hannaford
Public
Relations"
organizacijų ir privačių inicia tarpe ir Lietuvių informacijos
šokių puoselėtojas Vytas Bela- Whiler ir valdybos narė rengi
atstovai,
lietuvių,
latvių
ir
estų
tyvų santalka. Jau Cezaris centrui. Informacijos centro
ju8.
Antroji grupė buvo iš San
suprato šią tiesą, tardamas, idėja išplaukė iš privačios kun. veikėjai ir daugiau negu 150 Francisco „Vakarų vaikai". niams ruošti — G. Plukienė.
I revizijos komisiją — E.
kad laimingos tos tautos, K. Pugevičiaus iniciatyvos, vidurinės ir jaunesnės kartos Tai irgi graži jaunimo grupė,
dalyvių. Trumpus žodžius tarė
Balceris, E. Jarašūnas ir A.
kurios turi gerus įstatymus, bet prisiglaudė Amerikos lietudėkodami arti 20, nedidelėj liet. kolo Milienė.
laimingesnės, kuriose geri v"* katalikų tarnybos ir Lietu- afganistaniečiai,
nijoj. Vadovauja Danutė Janu
Diskusijų metu buvo pasiūly
papročiai daugiau reiškia negu ^ katalikų religinės šalpos baltams už dėmesį ir paramą tienė; jai talkina akordeonis
geri įstatymai.
patalpose ir išaugo į rimtą jų vedamai kovai už krašto tas R. Pažemėnas. Kitos dvi ta ilgametį klubo narį pik. J.
laisvę. Jų nuomone, rusai
Andrių pakelti į klubo garbės
Afganistane sunkiai įklimpę. grupės buvo latvių ir estų. Jie narius.
Susirinkimas
ši
Beveik visas kraštas tebėra Los Angelėj nėra skaitlingi, pasiūlymą vienbalsiai priėmė.
laisvės kovotojų kontrolėje. bet veiklūs, turi chorus ir šokių Svarstant einamuosius reika
Net pačiame Kabule, ypač nak grupes. Abiejų po 4 poras lus buvo nutarta: liepos 19 d. 1
tį, okupantas saugiai nesi pašoko atskirai ir drauge su vai. p.p. suruošti klubo gegu
jaučia. Kalbėtojai užtikrino, „Spindulio^ šokėjais.
žinę E. ir J. Sinkių reziden
Šventę pradėjo „Spindulio" cijoje ir Naujų Metų sutikimą
kad okupantas Afganistano
Maršui
grojant, Women Club, S. Monikoje.
nepavergs. Candice Fisher vadovė.
įdomiai papasakojo apie užsie įžygiavo margaspalviai šokė Susirinkimas vyko darnioje ir
niečių diplomatų ir žurnalistų jų pulkai Programai vado draugiškoje nuotaikoje.
bei jų šeimų gyvenimą Mask vavo LB apygardos valdybos
E. Gedgaudienė
voje: liūdna ir nesaugu; lengvi pirm. R. Dabšys. Įnešamos
kontaktai su valdžios agen vėliavos, giedami himnai.
LATRONICA A8PHALT
tais, su kitais asmenimis Žodžiu sveikina dr. A. Butkus,
DRIVEWAY SPECIALISTO
LB valdybos atstovas iš Cleve Reputable Service for 30 Years. Licensbeveik neįmanomi.
Los Angeles baltų veikėjai su Los Angeles Times redaktoriumi Dan
lando. Taut. šokių instituto ed, Bonded, Insured, Radio DisRedaktorius
Dan
Fisher
Fisher ir jo žmona; iš kairės (sėdi) — Leslie Dutton (Hannaford Co.),
plačiau pavaizdavo ir paanali vadovė Galina Gobienė iš patched.Office at 3111 W. ColumCandice ir Dan Fisher'iai, Vivii Piirisild (estė), stovi (iš kairės) —
Juozas Kojelis, Rimtautas Dabšys, Valdis Paulovskis (latvis), Anta
zavo
sovietinį
gyvenimą. Detroito, Estijos konsulas E. bus (Southwest Hwy & 79th St.).
n a s Mažeika (inf. centro direkt), Danutė Barauskaitė, dr. Antanas
Papasakojo apie susitikimus Laur, vietos Alto sk. pirm. F. 434-6564 days, 434-6240 nighU.
Butkus (JAV LB Krašto valdybos vicepirm.), dr. Ansis Blakis (lat
Raštu
sveikino
su
lietuviais
disidentais Masaitis.
M. ESUNIS
konsulai:
Lietuvos
—
V.
Čeka
vis) ir Avo Piirisild (estas).
Ginzburgo bute Maskvoje ir
Nuotr. Sauliaus Damušio.
DECORATING CO.
Antano Terlecko bute Vilniu nauskas, Latvijos — L. Ander- Specializing in painting, paper hangLietuvių tautinė bendruome informacijos tarnybą, kuri je. Vilniuje lankėsi, kai buvo son, LB vyriausi vadovai— V. ing also removing paint & stain firom
nė už tėvynės ribų, kaip ir informacijos srityje jau rašo išrinktas naujasis popiežius. Kamantas ir V. Kutkus, buv. wdwork & refinish to natūrai beauty.
istoriją.
Pugevičius
Call after 5 eves. 468-6574
visos kitos, nei teisėtos, nei savo
Taut. šokių instituto vadovė J.
pirmasis
pralaužė
ledus į Tuoj pasklido žinios, kad iš Matulaitienė ir Los Angeles
neteisėtos valdžios, neturi
motinos pusės jis lietuviškos
TOM'S FURNITURE
priverčiamosios
įstatymų amerikiečių katalikų spaudą, o kilmės. Disidentų drąsa jam meras Bradly.
Stripping
& refmishing cabineto,
galios. Viskas remiasi iš tauti taip pat jau tampa vis labiau ir padarė didelį įspūdį. Iš
woodworking.
Free Est. Reasonable
Pirmasis šokis buvo kepuri
nio sąmoningumo, kaip mora labiau žinomas ir kituose spau susitikimų su įvairių tautų ir nė, kuriame mergaitės, mosuo prices. Quality work.
841-0919 or
linio principo, išplaukiančio dos centruose.
skrybėlėmis, tarsi
rusų disidentais galima tikriau damos
841-4693
savanoriška santalka. Šią
Sėkminga pradžia
pažinti Sovietų Sąjungos gyve sveikino publiką. Pirmojoj
tiesą iš visų veiksnių geriau
TONY & SONS
prie Ramiojo
nimą. „Aš jiems dėkingas , — daly pašoko 11 šokių, baigiant
siai yra supratusi ir prakti
vandenyno
kalbėjo Fisher. —Tai drąsūs įspūdingu malūnu. Po to EXT/INT.DECORATING
Quality work since 1960
kuoja Lietuvių Bendruomenė.
žmonės, pasiaukoję idėjai. „Spindulio" choras ir solistės
Texture ceiling, Wallpaper.
Los Angeles Lietuvių infor
Visuomeninės mūsų veiklos
Padarė nepamirštamą įspūdį. V. Polikaitytė ir V. VariakoSr. Citizen Discount
vertinime
ji
nesinaudoja macijos centras yra vieno žmo Ir aš pats toks norėčiau būti. jytė padainavo 11 dainų. Diri
Free Estimate.
prievartinių
kompetencijos gaus iniciatyvos produktas. Tokios dvasios reikia amerikie gavo 0. Razutienė, akopanavo
425-0855
ribų nustatinėjimo matu, o Tas asmuo — tai Antanas čiams".
R. Apeikytė ir O. Barauskienė.
pasikliauja faktų kalba, logiš Mažeika, ne taip seniai atsi
LINCOLN
Po to vėl pašokta 11 šokių, bai
Organizatorių
vardu
žodį
ko įtikinėjimo galia ir tautiniu kėlęs į Kaliforniją iš rytinio tarė Antanas Mažeika, progra giant sadute ir suktiniu. Šven
ROOFING
bendruomenės narių sąmonin Amerikos pakraščio. Jam mai vadovavo Informacijos tei gerai pasiruošta. Visi
ALL TYPES OF ROOFING
gumu. Bendruomenės veiklos išryškėjo, kiek daug pozi centro darbuotoja Danutė plačios programos punktai GUTTERS AND TUCKPOINTING
271-6721
orbitoje privati iniciatyva tyvaus potencialo esama mūsų Barauskaitė; D. Gudauskaitė sklandžiai plaukė vienas po
todėl vaidina reikšmingą vaid tarpe. Šio regionalinio centro įteikė naujausius leidinius Dan kito. Atskirų šokių didesnis ar
darbuose šiuo metu dalyvauja
menį.
SELEMAN SERVICE
mažesnis efektas priklausė nuo
tarp 40-50 jaunesniosios kar Fisheriui ir naujajam „Los
COMPANY INC
šokio charakterio. Žavumu itin
Privati iniciatyva
Painting — Decorating
tos žmonių. Organizacinė cent Angeles Times" korespon
Maskvoje.
Sigitas pažymėtini landytinis, čigo
informacijoje
Wallpaper Hanging
ro pradžia nebuvo lengva. dentui
nėlis, malūnas, žiogeliai, sadu Paint &Spraying, Exterior & Interior
Raulinaitis
perskaitė
Simo
Būtų galima kalbėti apie Idealistiniai nusiteikę jaunieji Kudirkos ir Vlado Šakalio tė. Ypač gražūs šokiai, kurie 8901 A Robind Drive Des Plaines
daugelį politinės ir kultūrinės pasiūlė savo veiklą vystyti sveikinimo telegramą.
296-4115
palydimi daina, kaip V. Polisrities laimėjimų, išplaukusių kontakte su LB ir Altą. Tačiau,
Regioninis lietuvių infor kaitytei solo dainuojant „Esu
NEW WORLD BUILDERS
iš
privačios
iniciatyvos. „kompetencijos ribų" braižy macijos centras Los Angeles puiki audėjėlė, moku gražiai
tojams
toks
pasiūlymas
nebu
RESIDENTIAL
& COMMERCIAL
Tačiau šiuo kartu sustokime
dirba labai svarbų darbą. Ar austi" ir į taktą — „tik tak,
20 Yeara Experience
vo
priimtinas,
tautinių
namų
prie poros lietuviškos infor
tokius centrus nereiktų sku taku taku...", kai šokėjos ima
Reputable & Reasonable
macijos, nukreiptos į šio kraš vadovybė dar atsisakė leisti biai organizuoti Chicagoje, kaip staklių šeivos pirmyn ir
Iicensed & Bonded
patalpas vartoti centro posė
to visuomenę, pavyzdžių.
409 W. 108th St.
Detroite, Clevelande, New atgal „šaudyti", o publika,
821-4800
Po keleto sėnmingesnių ir džiams ir taip centras liko Yorke, Washingtone ir kituose entuziazmo pagauta, į taktą
bendrame
darbe
su
Lietuvių
ne taip sėkmingų organi
didesniuosiuose lietuvių cent ploti. Kai kurie šokiai, kaip WITNEY CONSTRUCTION CO.
zuotos ir privačios iniciatyvos Bendruomene, darbo posė ruose?
Coaiplete Remodeling
Juozas Kojelis berniukų šokamas pakeltkobandymų, šiuo metu Ameri džius kviečiant privačiuose
COMMERCIAL
jis, gana kampuotas ir monoto RESIDENTIAL
koje veikia trys į kitataučius namuose.
niškas, geriau būtų išleisti. INDUSTRIAL
TUCKPOINTING
Per veiklos pusmetį ameri
nukreipti lietuviški informaci
Šokiams vadovavo Danguolė 3HURCHES ROOFING-CONCRETE
TAUTINIŲ
ŠOKIU
jos židiniai: Eltos informacija, kiečių spaudoje Pabaltijo
Varnienė, pranešėja Ilona Compare our Prices
Free Eetimatee
IR DAINŲ ŠVENTĖ
išlaikoma Vyriausiojo Lietu valstybių klausimu pasirodė
Bužėnaitė, muzikinę dalį atli
261-2033
vos Išlaisvinimo komiteto; keliolika straipsnių, iš kurių du
Šiemet jau 25-tą kartą Los ko R. Polikaičio ir D. Steikūno
kun.
K. Pugevičiaus vado vedamieji Orange County Angelėj būna
suruošiama orkestras „Vakarų vėjai",
ARTHUR H. BAUER * CO.
(285,000
skai jaunimo taut. šokių ir dainų fleita — S. Raulinaitis.
vaujamas Lietuvių informaci „Register"
ROOFING & SIDING
jos centras New Yorke ir tytojų). Juos parašė Allan šventė. Būna ji vasaros
ASPHALT, WOOD & SLATE
Ši Šventė Los Angelėj praėjo
regionalinis Lietuvių infor Bock, dienraščio vedamųjų pradžioje, kol moksleiviai dar
ROOFTNG
su
dideliu
entuziazmu.
Tiesa,
FREE
ESTIMATES
vyr.
redaktorius,
su
kuriuo
macijos centras Los Angeles.
neišsklydę po stovyklas, kelia
539-3818
ji
ilgokai
užsitęsė,
ji
nebūtų
informacijos
centro
vadovai
Elta informacijos tarnybos
vimus ar uždarbiavimus. Los
anglų kalba (deja, to negalima suėjo į artimą asmenišką pa Angelėj kone visas gyvesnis ir menkesnė, jei keletą dainų ir
McCLENDON'S PAINTING *
pasakyti apie lietuvių kalbos žintį. Orange apskritis yra judresnis jaunimas yra susi šokių būtų mažiau. Labai gera
DECORATING SERVICE
pažanga
padaryta
vengiant
laidas) biuleteniai yra profe Kalifornijos respublikonų tvir būręs į dainų ir taut. šokių
CITY & SUBURBS
ilgų
„istorijos"
aiškinimų
ir
sionaliai redaguojami, medžia tovė ir dienraštį skaito Baltuo ansamblį „Spinduli" , kuris
3 0 Years' Eaperience
ga aktuali, gerai atrinkta ir siuose rūmuose pats prezi maždaug prieš 30 metų įkur liaupsinimo kalbų. Publikos
INTERIOR * EXTERIOR
BRUSH. SPRAY. ROLLER
reguliariai pasirodo. Deja, dentas. Vėliau centras visoms tas ir visą laiką vadovau buvo gal daugiau 500. Puošni
Complete Painting Service
amerikiečių spauda Eltos baltų grupėms suorganizavo jamas mokytojos Onos Razu- salė, nors kainavusi arti 4000
Specialiste
in Paper Hanging
dol.,
taip
pat
prisidėjo
prie
garsiosios
Rand
korporacijos
teikiama informacija labai
tienės. Be jos kažin kaip su tuo
šventės
iškilmingumo.
Ben
ekspertų
pranešimą
apie
kari
BONDED * I N S U R E D
mažai ar net visai nesinaudo
ansambliu būtų. Tiesa, dabar
488-7932
ja. Sunku suprasti šį reiškinį; nę ir politinę situaciją Sovietų ji
užsiaugino
dukrą — drai, tai buvo puiki šventė.
8528 S. ELIZABETH
gal leidėjai ir redaktorius tuo Sąjungoje. Savo pranešimuo Danguolę Varnienę, kuri vis Pagarba dirbantiems ir rėmė
,—
reikalu galėtų tiksliau pasi- se specialistai plačiai palietė ir daugiau perima ansamblio jams!
CHICAGO
J. Kuprionis

Jei stengsiesi būti naudingas kitiems, būsi naudingas ir
sau; ir jeigu kitų nemylėsi, tuo labiau niekas nemylės tavęs.
M. A. Mureto

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE

u

Aft)bcr HplidaysW

SU AMERIKIEČIAIS
ŽURNALISTAIS

1961 METŲ EKSKURSUOS Į LIETUVĄ
liepos 20
rugpiOcio 3
rugpiOcio 19
rugsėjo 3

— $1112.00
— $1112.00
— $1382.00
(su Riga)
— $1148.00

£-~*|*B69.00

rugsėjo 17
rugsėjo 24
spalio 8
gruodžio 26

— $1459.00
— $1019.00
— $ 979.00

Visos grupes aplankys KAUNĄ ir TRAKUS, bus lydimos vadovų. Prie sių
grupių galima jungtis iŠ VISŲ AMERIKOS ir KANADOS MIESTŲ, su pa
pildomu mokesčiu.
Registracijos reikalu kraipkttas fc

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE. INU.
IM W. Broadway, P.O. Boa 116, S. Boston, Mass. 02127, TeL (617) 216-8764
(staigai vadovauja Aldona Adomoms ir Albina Rudžiunas.
Prices are based on double occupancy and are aubject to changes.
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome dokumentus.

BECKER BLACKTOP
& CEMENT
Sidewalks, Patios»
Garage Floors, DriveMŽays.
389-6926
448-4886 448-896f

HERTHEL STEPHENS
ROOFING & REPAIRS.
REASONABLE PRICES.
WORK FULLY GUARANTEED.
FREE ESTIMATES.
790-1529
WATSON*S ROOFING
762-1211
SHINGLES
LAMINATED
FLAT
REROOFS
GRAVEL
FREE ESTIMATES
Ali Work Guaranteed
Emergency Service

(Drcritair

M

MAHONEY CONCRETE
AU concrete work. Garage
floors, driveways, patios* steps,
sidevvalks.
CALL 422-7136

Dnts.xn.ation.al

Jltd.

su bendradarbiu

JONU ADOMĖNU

A

pristato

BALTIJA — LAISVALAIKIU
• Pasirinkimas iš 5 kelionių marirutų
• Pirmos klases patarnavimai

• Via Firmatr — CSA
• Su palydovu iŠ JAV

• Prieinama, viską — įskaitoma Kaina

Programoje
•
•
•
•
•
•

Pagal tvarkaraščius tarptautinių džety skratdos ii New Yorke su pilnu patarnavimu skrendant.
Pirmos klases viešbučiai su vonia/shonver (dviem asmenim kambary)
Trys valgiai kasdiena Lietuvoje. Pabaltijo apylinkėse
Inturisto vadovo-verteįo patarnavimas
Platus įžymybių apžiūrėjimas, jskaitant įėjimo mokestj į muziejus
Persėdimai į ir ii aerodromu

•
•
•
•
•
•
•

Lietuviškai kalbantis amerikonas palydovas išvyks su 15 ar daugiau keleivių grupe iS'Num Vuiku
Lankymosi teatruose pagal keliones maršrutą
,.
m
Oru susisiekimas tarp Rusijos miestų.
Rusijos vizų sutvarkymas ir įskaitytas mokestis.
~Z'L
Galima gauti papigintas kainas vaikams
. -f Rankpinigių įmokėjimas po 100 dol. asmeniui
«2£E - . „
įvairių kelionių marSrutuose įskaitoma Vilnius. Riga. Tallin. Maskva, Leningradas. Roma ir Prague

Specialūs ORBITAI R patarnavimai

Pilnos dienos ekskursija j Kauna ir pusę dienos apsilankymas Trakuose.""

ORBITAIR INTERNATIONAL. LTD.
Toli Free (800) 223*7953
20 East 46th Street
NY State (212) 986-1500
Nsw York, N«w York 10017
Prašau prisiųsti man „nemokamą" brošiūrą su pilna informacija apie kainas ir
datas penkių kelionių programoms ] Pabaltijo kraštus.
Vardas .
Adresas
Miestas ir Valstybe

AUTOMOBILIU TAISYMAS:
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas u balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir kiti pataisymai. FIRESTONE TERES.
Wheel alignment and balaneing.
Brakes. Shock absorbers. Muffiers
and pipes. Tune-ups. Lubricatbm.
Change of oil and filters. - i i zq

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE
2423 W«t 50ih Strttt — Ttl. GA 6-7T71
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai vakaro.
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESA9
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai popiet

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71«t St.. Chicago, DL 60629

^

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNTE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
KUHLMAN, B.S.. Registruota* vaistininkas
Atdara šiokiadieniais ano S «aL ryto Ik) 10 vai.
flakmarllsulili ano 9 vai ryto iki 8:30 vai. vakaro

TtL — 4 7 6 - 2 2 0 8

Džiovink dabar...
naudok vėliau

DRAUGAS, šeštadienis, 1981 m. birželio mėn. 27 d.

S T E F A N I J A STASIENĖ
Žmogus jau iš seno yra ant lapų susirenka daug
įpratęs konservuoti maistą, t.y. kenksmingų chemikalų.
Lapus nenuskinti, bet palikti
apsaugoti jį nuo gedimo.
ant
kotelių. Nuplovus nu
Primityvus žmogus mėsą, žuvį
sausinti,
kad kuo mažiau drėg
bei įvairias žoles paprastai
mės
paliktų.
Taip paruoštus
džiovindavo ir tokiu būdu
au
1 8 8 u d ė t l orkaitė
sudarydavo sau maisto atfį ?
J? « *
sergąs žiemai.
padėklo nestoresmu sluoksTai natūralus konservavimo n™> , k a i P * 9 ° ^ ' A v i n t i prie
būdas. Juk ir gamta išdžio- nepertraukti
140 lmps F. Be
džiovinimą
ir to
džiovinti,
kol
vina
įvairias
augalų
sėklas
bei
REDAGUOJA ST. SEMUNTKNP., 6597 TBOT STn CHICAGO, ILL. 60629. TEIJEF. (312; 925-5988
atrodys
sausi.
Žinoma,
reikia
grūdus, kad šie nesupūtų ir
nesugestų. Taip atsirado ir patikrinti. Išimti keletą lapelių
pirmosios razinkos, kurios tik ir kai šie atvės, bus matyti, ar
vėliau žmonių buvo pa jie trupa, ar dar drėgni.
\
Išdžiovintus lapelius nuo
stebėtos, jog tinka maistui.
stiebelių
nuskinti ir sudėti į
Taip žmogus ilgai nežinojo,
sandarų
indą
ar dėžę. Po 24
kodėl išdžiovintas vaisius ar
valandų
vėl
patikrinti, ar
Eugenija
(Tęsinys)
Neturėdavom ten nei duonos, nei kitas maisto produktas ilgai neatsirado ant dėžės sienelių
Kerėse vičienė
vandens. Jei kas susirgdavo, vis negenda. Tik prancūzų moksli
•
drėgmės. Jei sienelės nedrėg
Rožančius s u m e t a
tiek neiškeldavo iki pamainos galo, ninkas Pasteras vėliau įrodė,
atvažiavo
komunistiški
vergų
nos tai sandariai uždaryti ir
išvietėn
nebent kam ranką, koją nulauž- kad maisto gedimą sukelia
pirkliai pasirinkti darbui žmonių.
davo ar krintantieji akmenys, bakterijos. O mikroorganizmų laikyti tamsioj ir vėsioj vietoj.
Marijampolėje po teismo išbu
Aš ir dar apie 40 lietuvių, esčių,
Galima džiovinti ir ne orkai
žemės užmušdavo. Reikėjo dirbti 8 visur pilna: ore, vandenyje ir
vome apie 6 mėnesius. Padarė
ukrainiečių patekome į 12-tą sky
tėje,
o šiltoj ir sausoj vietoj ant
vai.
be
valgio,
be
gėrimo.
Arkliams
žemėje. Tačiau jie gyvena ir
kratą, atėmė rožančius, sutraukė,
rių. Viršininkė ten buvo išgerti
aukšto
ar garažo, pastogėje, jei
vandens
būdavo.
Nebent
kur
į
arkli
sumetė į išvietę. Didžiausias nusi
dauginasi tik palankiose sąly
mėgstanti moteris Zaicova. Viena
des prislinkęs galėjai vandens gose, būtent ten, kur yra drėg ten nėra nuo automobilio ben
kaltimas, jei pas ką rado pieštuką
me barake buvome 100 moterų, 16gurkšnį nugerti. Jokios ventilia mės, šiluma ir deguonis.
zino kvapo. Tokiu būdu džio*
kos tautybių.
cijos. Pasistatai lemputę, susi
ar popieriaus.
relkia
Išdžiovinus augalą ar kurį ™?£
V****** • • • " • \
Moterys
rietus krauni žemę į karutį, paskiau
Atėmė ką turėjome. Apie 200
paveldėjimu besirūpinant Balzeko Liet. kult. muziejuje. IŠ k.:
nors
maisto
produktą,
mikroZ™*?**
^nuplovus
pakabinti Etniniu
kerta mišką
veži pusę kilometro pati žemę į
moterų ir vyrų nakties metu su
Marge Tasonne iš Illinois Ethnic Heritage Commission, Mrs. Michael
šių
s ą l y g ų į * f į * f > .J™** * į į
g f Madigan ir Stasys Balzekas, Jr., BLK muziejaus prezidentas. Jie susi
vagonėlį, o paskiau stumi tą vago o r g a n i z m a i
sargybiniais ir šunimis per mies
Nuo sekančio ryto jau išėjome
dulkė
reikia
1
lona
nėlį.
Pagrindinis
įrankis
—
kirka.
tiko muziejuje pasvarstyti pobūdį Etninio festivalio, kuris vyks
netenka, ir jų augimas sustoja. medžiaga
* * ' ar popieriumi.
^P*
P
tą nuvarė į gyvulinius vagonus ir
kirst miškų. Reikėjo nueit 3-4 km į
Taip
pat
bakterijų
daugini
Springfielde nuo rugpjūčio 6 ligi rugp. 16 d.
Kerti
ir
krauni
rankomis.
nuvežė į Kauno sunkiųjų darbų
mišką, nusinešt pjūklą, kirvį, nusiKaip minėjau, džiovinimas
masis
sustabdomas,
kai
mais
kalėjimą, kur išbuvome apie pusę
kast sniegą ir pjaut medžius, pada
Moteris s k r i a u s d a v o
yra geras produktų apsaugos (Hyssopus officinalis). Labai č i a m a 8 prieskonis riebuilių
tas
yra
užšaldomas.
Tik
kon
„^.jnetų. Ten varydavo koridorius
rant dideles normas. Nuleidus
prižiūrėtojai
servuojant"karštu"būd'u, kada ***** n u ° C * ™ * tafiau via- geras prieskonis padažams, įdarui, a n t i e n a i , a v i e n o s k e p s 
šluoti, valyti. Visur pilna kalinių.
medį, nugenėjus šakas, reikėdavo
kam
3™ l a i k o n b a - Nenbotą mėsos ir daržovių patiekalams n i a m s . Vartojamas ir arbatai.
Mus laikė izoliuotas, niekas
Būdavome pajuodusios. Sutinki ir stikliniai indai iškaitinami
pačioms nutraukti prie Uchtos
laikt
negalėjo
aplankyti,
namiškiai
žmogų ir nežinai, ar tai dulkių ir sterilizuojami, bakterijos su* ^ v i n t u s prieskoninius bei kraujo sriubai (jukai).
nežinojo kur
esame.
upės.
K v a p u s i s rozmarinas (Roz
Vaistinis š a l a v i j a s (Salvia
stulpas,
ar
žmogus.
Juodi
veidai,
augalus
ar
arbatžoles
laikyti
naikinamos.
Brigadoj
būdavo
20-30
moterų,
m
a
rinus
officinalis).
Tai
Pravieniškių baisumai
trys rusų sargybiniai su šunimis. pilnos dulkių burnos ir nosys.
Tačiau džiovinti produktus negalima, kai kurie jų jau officinalis). Suteikia pikan d e i i k a t e s i n i t prieskonis m ė s o s
Turėdavome padaryt normą —
Iš Kauno apie 300 mūsų išvežė į
Buvome perspėtos, kad jeigu kuri
yra daug paprasčiau ir niekuo nustoja vertės po 9 mėnesių, tišką skonį žuvies, paukš p a t i e k a l a m s , konditerijos kepi
išvežti
apie
dvi
tonas
žemės.
Už
tai
Pravieniškes, kur išbuvau 2
patie
nueis į šalį, nepasakiusi virši
nerizikuojama. Nėra pavo pvz. čiobreliai (Thyme) ar t i e n o s , t r i u š i e n o s
niams, saldiems padažams,
metus. Ten buvo baisios sąlygos.
ninkui, nušaus. Buvo keletas gaudavome savo davinį — pusę jaus, jog gali atsirasti botu- šalavijo8 (Sage). Todėl patar kalams, bei m a r i n a t a m 8 ir š a l t i e m s g ė r i m a m s ir arbatai.
kilogramo duonos. Padarančios
Taip mus apniko blakės, kad
nušautų be jokio įspėjimo.
lizmas ar kitas sveikatai pavo tina ant dėžės pažymėti ir džio arbatai.
baisu. Be miego rytą reikėdavo eiti
Diemedis
(Abrotanum).
Ten išbuvau trejus metus. Jei daugiau normos, galėdavo gaut
vinimo datą.
Čiobrelis
(Thymus
serjingas gedimas.
į durpynus dirbti.
V
a
r
t
o
j
a
m
a
s
konditerijos
gami
buvo šalta, apie 40 laipsnių, neva 800 gramų.
Tad kuriuos augalus reikėtų pylum). Tinka grybų, mėsos
Kalbėdama apie džiovinimo
1946 m. rugsėjo-spalio mėnesį
rydavo miškan, o duodavo sniegą
Kartu buvo kriminalistai ka
n
i
a
m
s
aromatizuoti.
Kai
kur
džiovinti ir kurie mums nau patiekalams ir arbatai.
užpuolė dizenterija. Apie 200
kast, taipgi pinti inspektams liniai. Jie nedirbdavo. Kai mes procesą, noriu paliesti šiuo
vartoja
k
a
i
p
prieskonį
m
ė
s
o
s ir
dingiausi?
Pankuolis
paprastasis
išbadėjusių žmonių išmirdavo kas
tokius apdangalus iš žolių. Žiemą išeidavome į kasyklas, jie išvog atveju tik prieskoninių augalų
ž
u
v
i
e
s
p
a
t
i
e
k
a
l
a
m
s
.
Petražolė
(Petroselinum (Foeniculum vulgare). Tinka
mėnuo, kuriuos papildydavo nau
buvo labai šalta miškuose. Ap davo duoną, rūbus, paskiau džiovinimą. Šie labai dažnai
jais, iš Kauno atvežtais.
sirengti gerai nebuvo kuo. D"oda- p r a l o š d a v o kortom. L o š d a v o naudojami kaip prieskoniai sativum). Ši mūsų virtuvėje sriuboms, p a d a ž a m s ir vietoj
Kartusis
kietis
(Abvo kokius karių atlikusius dra kortomis ir terorizuodavo poli sriubose, mėsų ar daržovių plačiausiai naudojama. Tinka krapų rauginant agurkus.
s i n t h i u m ) . Daugelis
vadina
Uždaryta lavoninėje
Krapas ( A n e t h u m
grave- p e l y n u ar metėle. V a r t o j a m a s
bužius.
tinius kalinius. Jie būdavo pri patiekalams bei arbatai. Kai sriuboms, mėsos, žuvies ir
Parėjome kartą iš darbo. Buvo
grybų
patiekalams.
žiūrėtojų
patikimi.
ir
prieš
juos
olens).
Tinka
sriuboms,
bul apetito sužadinimui.
kas savo darže augina įvairius
P l y t ų f a b r i k e ir
ten dvi studentės Zarembaitės. J a s
nebuvo
galima
pasiskųsti.
Šaltmėtė
(Mentha
piperita),
vėms,
salotoms
p
a
s
k
a
n
i
n
t
i
ir
prieskoninius augalus ar vais
naftos kasyklose
varė grindų plauti, parėjusias iš
V a i s t i n i s kietis, a r b a pelet
arba
mėta
(mentha).
Tinka
būtinas
priedas
rauginant
Pagrindinis m a i s t a s
buvo
tažoles. Todėl štai keletą
Paskiau išvežė į plytų pabriką.
durpyno. Aš jas užstojau. Mane už
r
ū
n a s (Dracunculus). V a r t o 
kraujinių
dešrų
gamybai
arba
duona, po truputį duodavo sriu sugestijų, kaip tokius augalus
agurkus.
reikėdavo
kasti molį,
bausmę uždarė į tokį autobusą — Tenai
j
a
m
a s y p a č su v a r š k ė s patie
bos, dar kokių priedų. Šachtose džiovinti ir ilgesniam laikui arbatai.
Kvapusis m e i r ū n a s (Majolavoninę, kur buvo trys lavonai. karštas plytas išimti. Plytas reikė
dirbo apie 300 kalinių. Mūsų šach juos išlaikyti.
k
a
l
a
is.
Vaistinė
j u o z a ž o l ė rana hortensis).
NepakeiPirmą kartą naktį turėjau praleis jo deginti, kai kurie eidavo į mišką
toj — dauguma moterų, daug lietu
ti su lavonais. Aš pernakt sėdėjau malkų. Ten dirbo ir bausmę baigu
Dabar pats laikas džio
: meldžiausi, pavydėdama lavo sių, kuriems neleisdavo išvažiuoti. vių.
ir
vinimui. Patartina naudoti tik
Viršininkai už padaromas nor
nams. Pravienišky išbuvau dvejus Pvz., buvo iš Prancūzijos chemi
jaunus augalus. Ypač tinka jų
metus. Dr. Portnoj, kurį mano bro jos prof. Rozenfeldas. Jis ir mane m a s gaudavo pinigus, o kaliniai —
viršūnės, nes Šios turi stip
lis buvo išgelbėjęs iš geto, paskyrė priėmė į laboratoriją, kur išdirbau tik duoną. Viršininkai nepasi resnį aromatą ir nesumedėjužymėjo moralumu ir nuo jų
• Matilda Marcinkienė, Lietu
mane į trečią grupę ir manęs nebe trejetą metų.
sių dalių. Augalus reikia gerai
jaunoms
kalinėms
tekdavo
nuken
vių
moterų federacijos Chicagos
Iš čia paėmė į 4-tą skyrių, kur
varė nei į mišką, nei į durpyną.
nuplauti,
ypač
miesto
aplinko
tėti.
klubo
pirm., po pasikėsinimo prieš
Siųsdavo į dr. Griniaus ūkį. Pėsti rovėme kelmus, o paskui perkėlė į
je,
nes
nuo
automobilių
taršos
(Bus
daugiau)
popiežiaus
gyvybę pasiuntė klubo
Gegužės
22
d.
Kalifornijos
kvėpavimu.
Gerai
atliko
ir
turėdavome eiti 6 km. į darbą, kur naftos kasyklas. Ten tiek prisi
vardu
apgailestaujantį
laišką į
universiteto
Los
Angeles
greitą,
energingą
Giovanni
. bulves
sodindavome,
žemę gėriau naftos garų, kad buvau
(UCLA) Schoenberg rūmų Learenzi „Che fiero costume". Vatikaną dėl brutalaus atentato,
kasdavome. Grįždamos maty apalpusi.
davome varomus po sunkių darbų
mažajame teatre įvyko stu Obojui įsijungus, gera vokie linkėdama popiežiui greito ir
Neturi įtaisų —
iš durpyno. Kai kuriuos nešdavo
dentės Vitos Polikaitytės kon čių kalbos dikcija padainavo visiško pasveikimo.
p a n a u d o j a kalinius
•
Lietuvaitėms
debiu
ant neštuvų su aukšta tepmeratūcertas kartu su kitu to uni Bacho kantatą Op. 93.
K
o
m
i
r
e
s
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u
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e
tarp
t
a
n
t
a
m
s
,
kurios
yra
pristatomos
ra arba mirusius. O lyg pasityčio
versiteto muzikos deparTolimesnėje programoje V. šiandien iškilmingame Gintaro
jimui sutikdavo juos su armoška Vorkutos ir Uchtos buvo keturios
departamento
studentu
oboisPolikaitytė
padainavo vokie baliuje Hiltono hotely, buvo su
neva už gerai išpildytas darbo nor naftos kasyklos. Komunistai netu
tu
Ned
Doehne.
Šios
,junior
čių kompozitorių „Lieders". ruošta keli pobūviai. Birželio 14 d.
rėjo įtaisų naftą vamzdžiais iškel
mas.
ti
į
paviršių.
Tam
jie
panau
recital"
programos
klausėsi
Publika labai šiltai sutiko buvo pietūs — brunch Chicagos
-—- Paskiau buvau perkelta į baldų
akademinė publika ir gražus Schumanno „Widmung", nors Yacht klube. Pietus suruošė dr.
•dirbtuvę. Ten buvo mūsų viena dojo politinius kalinius — vyrus ir
būrys lietuviškos visuomenės. šios apžvalgos autorei labiau Waitkus su žmona savo dukters
paguoda — peteliškė lange. Iš moteris. Nuleisdavo apie kilo
Lafin Pravienišky buvo apie 800 metrą gilyn po žeme. Kaliniai
Jaunoji dainininkė Vita Po patiko „Die Lotusblume". Ši Terry debiutavimo proga. Daly
„. žmonių. Buvo baisios sąlygos, iškasdavo ir išveždavo žemes,
likaitytė dažnai atlieka prog daina tikrai buvo artima solis vavo debiutantės su savo paly
„ j badas. Nusilpusį vėjas prispau nutiesdavo geležinkelį. Urvais
ramas lietuviškuose paren tės charakteriui, praskambėjo dovais bei šeimos nariais.
įsikasdavo
net
iki
septynių
kilo
Birželio 19 d. Walter Mazil su
džia prie sienos ir jau nebepajuda.
gimuose, ir publikos yra labai labai nuoširdžiai su žavingu
metrų šachtoje. Kaliniai padary
žmona iš Naper Ville surengė
mėgiama. Malonaus tembro piano. Šių dainų grupės pabai vakarienę savo dukters Debbe de
davo medinius sutvirtinimus, kad
Vilniaus k a l ė j i m e
balsas ir prigimtas muzikalu gai atliko Brahmso „Juchhe". biuto proga. Dalyvavo debiutan
negriūtų, kasdavo kanalus van
Iš Pravieniškių nuvežė į
mas jai žada gražią dai
deniui nutekėti. Tuose urvuose
Koncertą solistė užbaigė tės, jų palydovai. Gintaro baliaus
Vilniaus kalėjimą, kur grupavo,
nininkės ateitį.
buvo gręžiama, kol pradėdavo
trim
amerikiečių kompozitorių komiteto narės. Pobūvio tema —
*^ku? ką veš. Vilniaus kalėjime radotekėti nafta.
Muzikos
mėgėjai
nekantriai
dainomis:
„At the Cry of the Miss Piggy.
"THe daug lenkių iš Volkovo armiKaliniai ten dirbo trimis pamai
laukė jos pasirodymo aka First Bird" David Guion, „The
—-• jes. Tai lenkų armija, kariavusi
nomis. Jokių lengvatų moterims
deminėje programoje. Ir ji pub Crucifiction" — Samuel Barm prieš vokiečius. Kai rusai juos
nebuvo. Po žeme drėgna, Salta,
likos neapvylė. Koncertą pra ber (kompozicijos atžvilgiu
•-Apsupo, nuteisė, sugrūdo į kalėurvai žemi, negali išsitiest, daug Marytė S a n d a n a v i č i f l t ė - N e w g o m p r a v e d ė k o n c e r t i n ę p r o g r a m ą dėjo oboistas Ned Doehne su pati įdomiausia) ir „MidV jttnus ir lagerius.
dulkių, nuolat didžiausios nelai „ D r a u g o " 30-tojo premijuoto r o m a n o į t e i k i m o i š k i l m ė s e L o s
Paul Hindemith sonata. Kūri summer" — Amy Worth.
17 m. birželio 24 d. mane ir
mės: užgriūdavo žemė, statybų A n g e l e s ; ji mokytojauja t e n Sv. K a z i m i e r o l i t u a n i s t i n ė j e š e š t a 
lietuvių, jų tarpe ir p. Lasnys parašytas 1938, yra mo
Apibendrinant
jaunosios
medžiai, a k m e n y s . Moterys, d i e n i n ė j e m o k y k l o j e ir yra m o k s l e i v i ų a t e i t i n i n k ų b ū r e l i o
į, Kauno univ. dėstytoją, išvedernus,
bet
su
melodine
linija.
dainininkės pasirodymą
pripylusios vagonėlius žemių, juos v a d o v ė .
Jė į Sov. Sąjungos šiaurę. Vežė dvi
Vidurinioji sonatos dalis — akademinėje programoje, su
stumdavo net iki kilometro, kol
Z- savaites gyvuliniuose vagonuose,
„sehr langsam" — labai melo malonumu reikia pastebėti,
pasiekdavo didesnį kelią ir prika
72'JBSi dar buvo arklių mėšlo liekadinga, vietomis priminė K. V. kad per pastaruosius metus ji
bindavo arklius.
'^Sgm
Duodavo tik vandens, duoBanaičio „Lopšinę". Jaunasis padarė gražią pažangą ir balso
D a r b a s p o žeme
rjKJl, retkarčiais silkių. Vagone
instrumentalistas kūrinį atliko technikos apvaldyme, ir
\įttfo apie 60 moterų.
Moterys prie šachtų ateidavom
sklandžiai, švaria, nors kiek vokalinės literatūros pažinime.
valanda
anksčiau. Apsimauda
Uchtoje —
sauso tono technika. Bet mums Ypač jaučiamas žemesnio
vome kareiviškomis vatinėmis kel
netoli Vorkutos
šiuokart labiausiai rūpėjo registro sustiprėjimas, o aukš
nėmis, baisiai sunkiomis, naftos
išgirsti lietuvaitę dainininkę.
tosios gaidos pasiliko gražios
luvežė į Uchtos miestą, Komi primirkusiomis, kojas apsivyniopublikoje, apie 300 km nuo d a v o m a u t a i s , apsiaudavom
V. Polikaitytė pradžioje pa kaip buvę iš prigimties. Taip
^„Vorkutos. Čia buvo išskirstymo tokius keistus guminiais padais
dainavo tris italų senųjų pat reikia džiaugtis jos ryžtu
punktas. Iš Vilniaus išvežė visą „kerzavus" batus, gaudavome
kompozitorių dainas. Pirmoje dainavimą pasirinkti pagrin
etaloną, gal kokius 60 vagonų. lempas ir tada mus tokiomis pinti
dainoje, Bonocini „Per la dine studijų šaka universitete,
Uchtoj paliko 4-5 vagonus, o kitus nėmis nuleisdavo žemyn. Prieš
muzikos
gloria d'adorarvi", puikiai val nes vyresniųjų
nuvežė į Vorkutą.
Uchtoje leidžiant visuomet padarydavo
darbuotojų
eilės
retėja,
o gau
dė dinamiką su ypač gražiu
* """"Trpgyvendino barake. Ten šiaurė. kratą.
sesnio
prieauglio
nematyti.
piano. Antroje dainoje, Giulio
] Vasarą nebuvo nakties. Šviesu ir
A
r
k
l
i
a
m
s
—
vanduo,
Cassini „Amarilli, mia bella", Vitai galime palinkėti sėkmės
nakčia. Maži krūmeliai, maži
Balzeko l i e t kult muziejuje U kj Stasys Astras, Silvija Weiukus, B. L.
Solistė Vita Polikaitytė po kon
ž
m
o
n
ė
m
s
—
ne
pastebimas žemesnio registro ir ištvermės.
medeliai. liepos 1 d. pasiuntė mus
K.
certo Kalifornijos valstybiniame
K. M.
M. moterų gikio* plnn, UrSute Astrton*. steUa Kaulakten* į ! * * £ , >~*"f " " ^ ° ~ « « ™ » » u « * » . * «
Po žeme išbūdavom 8 valandas.
Giedra Gudauskienė universitete (UCLA) gegužės 22 d.
sodinti bulvių. Sekančią dieną
galzekas j r .
""*
J , ™ " i . j ^ T * sustiprėjimas, paremtas geru
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Vienos tremtinės išgyvenimai

Vita
Polikaitytė
akademiniame
koncerte

Nuotr. P M*l«trw

Mūsų veikla

DRAUGAS, šeštadienis, 1981 m. birželio

mėn.

grįžome į rezidenciją. Mūsų laukė
šeimininkė su skaniai pagaminta
vakariene. Atrodo, kad kolonijos
kūrimosi procesas jau praeityje, o
jos plėtimasis tik iaiko klausimas.
Stasys Balčiūnas

27 d.

Mūsij kolonijose
Milwaukee, Wisc
S.m. birželio 28 d. sekmadieni,
3 vai. p.p. Sv. Gabrieliaus para
pijos salėje vyks JAV lietuvių
Bendruomenės Mihvaukee apylinės nariu susirinkimas. Prašo
me visu nariu kuo gausiausiai
susirinkime dalyvauti.
Apylinkes valdyba
POKŠTAI
Lietuvių Seimų pobūvyje Pompano Beach, Ha. Iš kaires pirmoj eilėj: Kristutė Bronišutė, Larisa Bronišutė,
Alinutė Coleman; antroj eilėj: Kristutė Baker, Juozas Viškus, Steve Baker, dr. Albina Prunskienė, Rūta Gustaitytė-Bronišienė, Marytė Prunskytė-Coleman. Ričardas Logan, Virginija Logan, Klara Virškuviene, Lonanaite,
Bronius Petrauskas, Debbie Petrauskienė, Jonas Zells, Viki Zells ir Jonukas Povilas Zells (Žilinskas).
Nuotr. Dr. Martino Coleman

Jau įsikūrusių ir užplanavusių
namus statyti yra per 40 lietu
vių seimu. Įsikūrusių namaj nau
ji, maždaug vieno stiliaus, bet
žūs
miškai
ir
tarpuose
dideli
plo
Pompano Beach, Fla. tai kultivuojamos žemės. Galop gan gražūs.
Lietuviams jau parduota bent
įsukome į 77, paprastą ir siaurą 500 sklypų. Sklypai dideli ir jų kai
ORGANIZUOJASI JAUNOS
kelią. Aplinka kalnuota, apaugusi nos pradedant 4.500 iki 8.500 dol.
LIETUVIŠKOS ŠEIMOS
pušimis su lapuočių priemaiša; Perkant jau iš antrų rankų, kai
Floridos pietryčiu
daly — vietomis kultivuojamos žemės plo nos didesnės.
Pompano Beach, Fla., ir arti tai. Keliaujant atrodė lyg kyla
Sunny Hills centrinėje vietoje
mesnėse, kaip Pt. Lauderdale, gy me aukštyn. Bekildami pasiekė pastatyta nauja, graži katalikų
venančios jaunos lietuviu šei me kelio kairėje pusėje didelius bažnyčia. Jai priklauso dar 4 akemos pradėjo organizuotis. Pirmą vartus su užrašu: "Sunny Hills". riai galimam plėtimuisi. Prie baž
savo susirinkimą — pobūvį turė Įvažiavome ir dairomės pagal turi nyčios yra kapinės. Parapijos kle
jo Marijos Prunskytės - Coleman mą adresą kolonijos puoselėtojo bonu yra kun. Pranas Juraška —
ir jos vyro daktaro bute. Suvažia Vytauto Belecko rezidencijos. Ra lietuvis, kuris kiekvieną sekmadie
vo visos šeimos su vaikais. Atvy dome ir čia mus pasitiko du gra nį 12 vai. dienos, laiko lietuviams
ko ir vyrai ar žmonos ne lietu žus šunes —bebalsiai, kurie tik pamaldas. Čia apsigyvenęs muzi
viu tautybės. Br- Petrauskas atga- i zujo apie mus, tarsi kviesdami sve kas Mamaitis su žmona, teko nu
beno lietuviškų leidiniu, kuriuos Į čiuotis. Pasirodė ir Vytautas, ku- girsto organizuoja chorą. Čia pat
daugelis įsigijo.
Didelį meninį i rio kviečiami suėjome į vidų, o šu- >:a ugniagesių ir pirmosios pa
patyrimą turinti Klara Viršku- neliai pasiliko savo poste matyt galbos punktai; nemaža salė su
vienė pamokė, kaip dažyti lietu- laukti ir susitikti naujus ianikyto- virtuve ir kitais patogumais. Visi
viškus margučius, tai vaikai kiek jus, kurių čia, atrodo, netrūksta. gyventojai sale naudojasi nemo
vienas sau nudažė po margutį Bematant visi pasidarėme lyg se kamai. Planuojama įkurti apsipir
Pobūvis buvo jaukus. Planuo ni pažįstami. Pagal kiekvieno sko kimui centrą ir seneliams prie
jama ruošti bendrą
gegužinę, nį buvome nuoširdžiai pavaišinti glaudą. Artimiausias didmiestis
bendras kūčias. Dr. M. Colman šaltais gėrimais.
yra Panama City, 30 mylių nuo
visą grupę nufotografavo.
Pailsėjus ir troškulį numalši Sunny Hills. Miestas kurortinis
nus, šeimininkas išvežė apžiūrėti su gražiu paplūdimiu. Apsižvalgę
Sunny Hills, Fla.
kolonijos. Pirmas vaizdas. Vieta
aukšta, kalvuota, bet nesimato luiiiinnmiiiiimiimniiimmiimiimiHii
PIRMO APSILANKYMO
smailių karnų ir stačių šlaitų. Ap
TONY PIET
ĮSPŪDŽIAI
augusi gražiomis, lieknomis puši
Pontiac - Datsun
Smalsumo vedini Juno Beach, mis. Aukščiausias pakilimo taš
Fla. gyventojai S. Balčiūnas, K kas yra 364 pėdos virš jūros lygio.

LIETUVIAI FLORIDOJE

6633 S. WESTERM AVE.

ttNLOMDJAUA — FOR BENT

LIETUVIS DAŽYTOJAS

MOVI N G

10% — 20% — 30% pigiau mokesti
ui apdrauda nuo ig"'"" ir automo
bilio pas mus.

FRANK

(Tovrn of Lake)

Telef. GA 4-8654

REIKMENYS FOTOGRAFAMS

ELEKTROS
ĮVF.iUMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagoa miesto ieidimą.
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, ga
rantuotai ir sąžiningai.

Daug sutaupysite, pirkdami čia 4514 S. TaJman Ave, 927-3559
KLAUDiJUS PUMPUTIS
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai.
T A I S O
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
SKALBIMO m D2IOVLNLMO
aptarnavimas. Atidaryta pirmad.
MASINAS IR ŠALDYTUVUS
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.
Kreiptis į Hermaną Dečkį

Adresas

Knygų skaiCius:

(kaina $10.95)

Siunčiu

CICERO — 1439 S. 50th AVENUE
6-ių butų pajamų nuosavybe Kaina
$65,000. Kreiptis i savininką telef.
652-6603.

Marquette Park

MOIIBTf

7251 S. FRANCISCO
3 full baths, 4 bedrms., or small income upstairs. Near transportation.
Ideal for growing family o r m-laws.
Immed. possession. Mortgage terms
available.

LIETUVOJE
Birželio 8 iki 22 d.
Vilnios — Kaunas — Trakai — Druskininkai
Anykščiai — Rumšiškes
13 DIENŲ ST GIMINĖM!!!
Liepos 9 — 23
Liepos 23 — Rugpjūčio 6 d.
Rugpjūčio 1 3 — 2 7
Rugsėjo 3 -«- 17 d.
Gruodžio 21 — Sausio 4 d
Toronto (416) — 537 - 3080 arba 532 - 8772

6901 W. 159th Street
(Brementowne Mali)
Tinly Park, IUlnois
Kqual opportunity employer, m./f

62-ra ir Artesian. 4-rių butų mūr.
$10.000 pajamų. Kaina $75,000. rj
55-ta ir Kedzie — 5 kfų butų mūr. s u
garažu. Pajamų $15,000.
Savininko
paskola u ž 12%.
Marųuette Parko apyl. — Liuksusinis
12-kos butų. Pajamų virs $33,000. Sa
vininką paskola rimtam pirkėjui.

VUSCELLANEOUS

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tax
Notary Pubbc
2951 West 63rd Street
TeL 436-7878 ar 839.5568

DAŽAU NAMUS
Dekoruoju kambarius. Įrengiu rūsius.
Atlieku įvairius staliaus darbus. Ne
brangiai. Skambint po 4 vai. popiet

— 597-3643
•-•-•-•-•••-•

PUSMEČIUI

$93.00
Ciceroje
(10/20/5 UM)
Pensininkams auto apdrauda
Amžius 62 iki 80 m.
6529 So. Kedzie Aveuue

I. BACEVIČIUS — 778-2233

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštui

ADDING MACHINES
Nuomoja,

Parduoda,

Taiso

Virš 50 metų patikimas jums
patarnavimas.
5611 So. Pulaski Rd.. Chicago
Phone - $81-4111

VISŲ R f š r V

STOGUS

U ž s a v o darbą j c a r a n t u o j a m e
ir e s a m e a p d r a u s t i .
Skambinkite —
ARVYDU

KIEIJU

Trf.: 434-9655 arba 737-1717

Notariatas — Vsrflsasi

BELL REALTORS

imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii

M. A. Š I M K U S
INCOME TAX SERVICE
NOTARY PUBUC
4259 S. Maplewood, teL 254-7450

J.

B A C E V I Č I U S

6529 S. Kedzie Ave. — 774-1231
lllilIlIilHIJIIIMIIIIIIIcll

Taip pat daromi VERTIMAI,
GIMINIŲ iftkvtetimai, pildomi
PILIETYBES PRAiYMAI ir
kitokį* blankai

PERRY PLAZA MOTEL

'!!iirmnmnnniiiniiiiiii!ii!i::iiiiiHiiirii:

PARDUODA 3-JŲ KAMB.
miiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiii
BŪTUS
*
A. V I L I M A S Arti Super Market. Mali
mokesčiai ir apdrauda.
M OV I N G
Apdraustas perkraustymas Fireproof. Swimming Pool.
Hot Springs, Ark. 7 I M I
Įvairių atstumų
Ttl. 501—623-9814

Tel. 376- 1882 arba 376-5996
lllliniMMMIlIlIlIirilllllllllllllUIHIIHIMIII I . .
Į S I G Y K I T E

D A B A R

wr

i
DENCtlAME IR TAISOME

INCOME T A X
.-r/-r

NAMŲ
PATAISYMO
D A R B U S

TYPEWRITERS AND

Draudimas — Valdymas
Namu pirkimas — Pardavimą*

NEDZINSKAS, 4050 Areber Avenue,
Chicago, m. 60632, tel. 187-5960

ATLIEKAME

WAGNER and SONS

BUTŲ NUOMAVIMAS
-

$121.00 Chicagoje

dienų

Taip pat sutvarkome: Iškvietimus J ir i i Lietuvos.
Perkam masinas giminėms Lietuvoje.

IR

Sales
FURNTTURE/MAJOR
APPLIANCE SALES

TEL.

i

Telefonai — Chicago (312) — 673 - 5391 arba 654 - 4238
Montreal (514) 669 - 8834
Tetex 06 - 986768 TOR

_....

Tel. 585-6624 po 5 vaL vak.
Kalbėti lietuviškai

PETRAUSKAS CONSTRUCTION CO.
Skambint po 6 v. vak. TeL 847-7564

Organizuoja: SIMONAS TBAVZL
2385 Dunda* S t W.
Toronto, ftft, Ganada M6P — 1X2

WESTLAWN — Savininkas parduoda
mūr. namą. 4 miegami, 1 % vonios.
Centr. o r o vėsinimas. Garalas. Virt
$60.000. Atdaras apžiūrėjimui sekmad.
nuo 12 iki 4 vaL popiet — 6354 S o .
Tripp. Avenue, Tel. 460-6399.

G AT E LY 'S

*

Vardas ir pavarde

VYBAI

IR MĖGĖJAMS

SimorisTravml

nan atsiųsti knyga Sovict Genocide in Uthuania

BUDRAITIS REALTY
6600 S. Pulaski Road
TeL 767-0600

Immediate opportunity exists for indiv-iduals Experienced in Furniture/Ma- 73-eia ir Ricbmond — 6 kamb. (3 mie
jor Appliance sales.
gami) mūr. Garažas. Gazo šildymas.
NAMŲ APŠILDYMAS
Didelis
ir gražus kiemas. $48.000.
For your experience you will receive
įstatau naujus pečius ir vandens šil good earnings, hospitalization, life in- 72-ra ir Washtenaw — 5 kamb. (2 mie
dytuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius ' surance, liberal discounts, paid vaca- gami) mūr. 2 maš. garažas. $51,500.
pečius j gazinius.
• tions and holidays.
59-ta ir Pulaski — 3-jų butų mūr. Nau
jesnis. Modernus. Gazo šilima. Geros
ALBTN BANYS, Telef. 447-89M
Apply to Personnel Department
nuomos.

MARQUETTE PHOTO
SUPPLY

^

LITHUA.NIAN NATIONAL
FOUNDATION, INC.
P . O . BOK 21073
VVoodhaven. N. Y. 11421

ZAP0LIS

3208y 2 West 95ta Street

Skambinti 927-9107

rilIlIlIlUlllllllllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIUlIlIlilIlIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlilIlIlIlIHIHIlIlIltlIir-

Į laisvę ištrukę afganistaniečiai
šiandien su skausmu pasakoja apie
sovietų vykdomą terorą jų šalyje.
Mums dabar pats laikas kuo plačiau atskleisti tiesą apie sovietų
vykdomą genocidą mūsų tėvynėje.
Dr. Juozo Pajaujo knygoj rasit tikslius faktus, paremtus
dokumentais, statistikom, iliustracijom ir gyvais išlikusiųjų liu
dijimais. Yra išsami bibliografija ir indeksas.
Užsisakykit vieną knygą sau. o kitą padovanokit savo mies
to bibliotekai ar universitetui!

PIRKTI AB PARDUOTI,

Open house Sunday 1 to -6 p.m.

4612 S. Paulina St.

11

Sekmadieni birželio 2 8 d.
nuo 1 iki 4 vaL popiet

i

6204 S. KOMENSKY
3-jų miegamų mūro rezidencija. 2-.ų
mašinų garažas. Puikiai išlaikytas.
$58,500.
o
255 N . Hunt Dr. East, Mėsa, Arizona
3625 W, 84th PLACE -••D £ M B S I O
85203. Tel. (602) 9694252
22 metų senumo 3-jų miegamų mūro
Į
rezidencija, {rengtas rūsys. Garažas.
l
->Do,DUU.
_ o—
ŠERĖNAS perkrausto baldus ii
6129 S. ALBANY
dimai ir pilna apdrauda.
5 kambarių angliškas mūro bungakro.
kitus daiktus. Ir ii toli miesto leiPilnas valgomasis. 2 maS. garsias.
Prumame MASTER CHARGE ir VISA
$49,900.
We H heip you make the right movė
— o—
Telef. — WA 5-8068
S237 W. 71st STREET
Savininkas finansuoja 2-jų miegamų
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiijiiii. J E I G A L V O J A T E mūro namą. Garažas. Prašo $55,000.

Dažo namus iš lauko
ir ii vidaus.
Darbas garantuotas.

Praleiskite

E 8 T A T B

ATDARI APŽIŪRĖJIMUI

• nuomoti ar apdrausti savo nuoĮ savybę Chicagoje ar bet kur
i Amerikoje, prašome skam' binti ar užeiti į mūsų įstaigą.
Mes visuomet pasiruošę
i
jums patarnauti.
Mes priklausome MLS
ir turime kompiuterį.
1'ACiiAtiE EJtFRESS AGEUiCT
V
i
r
š
500-tai
namų
MARIJA NOREIKIENS
pasirinkimai.
SIUNTINIAI 1 UETUV4
B U D R A I T I S REALTY CO.
i^a-bai pageidaujamos geroa rdšie*
6 6 0 0 S. P u l a s k i R o a d
prekės. Maistas iii Kuropo* aandUli}
a«08 \V. 6»th SC, CMcago, IU. MISS
TeL 7 6 7 - 0 6 0 0
TeL 925^2787

STASYS ŠAKINIS

by Joseph Pajaujis - Javis, Ph.D.
Manyland Books, Inc. New York, 1980
$10 95
246 pel.

B B A L

E S T A T B

MĖSA, ARIZONA

Jei įkanda gyvatė, įkąstoji
vieta peržegnoti ir kalbėti tris
TELEVIZIJOS
kartus: "Eik tu, gyvate, ant sū
Spaivotos
ir paprastos. Radijai,
do Dievo (teismo), kuriam įkan
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
dai tam žmogui (mintyje reikia
Pardavimą* ir Taisymas.
turėti tą žmogų, kuriam įkan
MIGLIHAS
TV
do gyvatė). Kad t a s žmogus
2346 W. 69 S t , tel. 776-1486
nejaustų nei sopulio (skausmo),
^
• •w-x*ow
nei tinimo! Ar ruda, ar mar UlliililIlIlIliiiiiilIlIillIiilUlUllUIUUUili^
ga, ar juoda!

A. T V E R A S

Pernai suėjo 40 metų nuo Lietuvos
pavergimo, o šiemet minim 40-tą
"baisiojo birželio" sukaktį. A r gali
būti geresnis t ų tragiškų įvykių pa
minėjimas, kaip akivaizdus j ų pri
minimas laisvajam pasauliui?

B E A L

FOR RENT — 4 room heated apartment. $210 per month. 8757 S. Artesian Ave. TeL 827-1094.
Parduodamas gražus naujas mur. na
mas. 3 miegami. Centrinis vėsinimas.
Prie 66-os ir Whipple išnuomojamas 2 maš. garažas. 75' x 100* sklypas su
gražus 3 kambarių butas.
vaismedžiais. Rašyti adresu:
Skambint 778-6916
A. BALTUSNK

"Boat Lake" ežeras — 70 akeGiniotienė, A. ir A. Pilipavičiai
Nauji ir vartoti automobiliai.
ryžomės apsilankyti Sunny Hills. riu dydžio. Vanduo švarus, tinka
Kreipkitės | ARMANDO NACIŲ
Kelionė Floridos Turnpike, ku mas maudytis ir vietos gyvento
Lietuviams geriausios kainos
3314 West 63rd Street
rį supa neįdomios lygumos su gy jai maudosi. Be to žuvingas —
ir patarnavimas.
tikras
rojus
žvejams.
vuliu bandomis, daugelyje vietų
Tel. — PRospect 8-8998
Tel. 434-8200
Pirmoje eilėje ežero visi sklyriogso nudegusių mišku medžiu
stuburai. Sekė 75 greitkelis. Čia | pai parduoti išimtinai lietuviams, i'::insi!:iiiuiiitiiiinimiii!itmiimiiiiiiit
į
abipus kelio lvdi gražūs miškai pravestos gatvės ir po žeme įtai
^iiiiiiiiuiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiuiiiii;
Daugumoje pušys, tik kartais pa syti vandens vamzdžiai ir elekt
maišytos lapuočiais.
Paskutinis ros laidai. Kanalizacijos kol kas
greitkelis 10. Jau čia yra kalne- ;nėra, bet tikima greitu laiku bus ir
LAIKRODŽIAI IB BRANGENYBĖS S
lių ir gan didoku aukštumu. Gra- ji pravesta.
Pardavimas ir Taisymas
'£
=
2646 W «9th Street — Tel. B E 7-1941 |

Sovief Genocide in Uthuania

CLASSIFIED ADS

ISNUOM. Union Pier, Michigan, 5 įų
kamb. (2 mieg.) butas. Visam sezonui
ar savaitiėmis. Skamb. 618—489-3598
arba Chicagoje 312—847-7457.

Ką tik išėjo iš spaudos
naujas romanas:

MARIJOp

AUKŠTAITfiS

"ANT MARIŲ KRAŠTO",
pagrindinė mintis: meilė, auka, tragedija ir kova,
herojiškumas ir humaniškumas, Lietuvos istorinis
duelis, plačių pažiūrų.
Knyga turi 408 pusi., kaina su persiuntimu 10.95 dol.
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, kU5 W. 6Srd Street
Chicago, IU. 60629
Ulinois gyv. dar prideda 60 et. valstijos mokesčio.

1

miai gyvendamas pensininko gy dr. J. Gutauskas, kun. A. Si tosios kalbos mokytojų konfe DRAUGAS, šeštadienis, 1981 m. birželio mėn. 27 d.
venimu Pranas Atkočaitis, ro manavičius, OFM, kun. E Jur rencija Joje buvo svarstomai)
dos, galėjo dar ilgai čia, šioje že gutis, OFM, kun. A. Staliorai- programų sudarymas, gimtosios
— Tyra širdis nelengvai įbau-1 Duok man laisvę arba duok
užbaigė Petras Zapasnykas, inž, mėje gyventi. Bet Viešpaties pla tis ir kun. dr. Pr. Gaida. Asi kalbos įjungimas viešųjų mo ginama.
j man mirtį!
Zenono tėvas. Buvo palaidotas nai kitokie. Š. m. birželio 1 d., be stentu buvo
atostogaujantis kyklų sistemon, lėšos, mokytojų
Shakespeare
birželio 6 d. Arlington kapinė sitvarkydamas prie namŲ esan klierikas K. Kaknevičius. Pa paruošimas, mokymo metodai,
MOTINOS DIENA
se, kur visi lietuviai laidojami, čiame sodelyje apalpo. Nuvežta į mokslą pasakė ilgesnį laiką kar kalbos mokymas mažose vieto
Gražiai, turiningai ir lietuviš
anksčiau Bujaus, dabar jo Įpė ligoninę, rastas jau
miręs. tu dirbęs su velioniu kun. dr. vėse ir t t
kai vaišingai šiemet paminėta
dinio Mario Teocera aptarnauja Velionis
buvo
pašarvotas J. Gutauskas. Mišių metu gie
Motinos diena, gegužės 3 d.
Iš lietuvių konferencijoj da
mi. Tik gaila, iš eilės, kaip pa Chicagoje,
Marąuette Parke, dojo parapijos choras, vad.
sekm., vadovaujant Onai Karu
mok. A. Punkūnas,
sitaiko.
Niekas nepasirūpino Petkaus šermeninėje. Birželio 4 d. muz. S t Gailevičiaus, vargonais lyvavo
žienei, programoje dalyvaujant
lietuviams atskiro sklypo kapi- po pamaldų Šv. Mergelė Marijos palydint muz. J. Govedui. Solo Augštesniųjų lituanistinių kur
jo broliams, mūsų garbės nariui ALGIRDUI REI
šešt. mokyklos vaikams, tauti
| nėse jgyti. Tikrai gaila Brook- Gimimo parapijos bažnyčioje, giedojo solistė S Žiemelytė ir sų vedėjas ir eilės mokslo va
VYČIUI ir VYTAUTUI bei kitiems giminėms reiš
nių šokių šokėjams i š liepsnos
dovėlių autorius.
Jlyne, Marytė Salinskienė suge- palaidotas šv. Kazimiero lietuviu L. Marcinkutė.
kiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.
ir Broniui Balčiūnui su V. Krė
! ba lietuvius suguldyti artumoje, kapinėse.
Konferenciją
suruošė
Fede
Pranys
Alšėnas
vės Antanuko Rytu. Vaišes pa
BUY. POLICIJOS
TARNAUTOJŲ
! kuone viename kalnelyje, kur
racinės vyriausybės daugiakulPranas Atkočaitis prieš 77 me
rūpino ir skoningai patiekė lie
KLUBO
"KRIVŪLĖS"
VALDYBA ir NARIAI
DAUGIAKULTCRĖS
jau ilsisi Galdikas, Bendorius, tus gimęs Lietuvoje, Valių km.,
tūrinių reikalų direktoriatas ry
tuvės moterys. Buvo tikrai nuo
Vainiai, dr. Stanaitienė, BUeriai, Šakiy apskr. Amerikoje išgyveno KANADOS DEŠIMTMETIS
šium s u Kanados daugiakultūtaikinga ir maloni Motinos die
Šventoraitis, o netoliese jau ir 32 metus. O Lemonto apylinkė
S. m. birželio 15-17 d. Saska- rės politikos dešimties metų su
na, kaip jau seniai Newarke
daugelis kitų, jaunų Ir vyresnių je gal 15 m.
Pr. AM.
toono
universitete įvyko gim kaktimi.
bebuvo.
ilsisi. Šia Marytės šalinskienės
Velionis buvo veikius lietuvišTėvo diena birželio 21 d. pa sumania rikiuote tenka tik gė kol veikloj.Niekada, čia, Lemonte,
minėta kleb. prel. Jono Šerno rėtis, sugebant tai padaryti to neapleisdavo Balfo, LB susirinki
Taurią lietuve motiną, auklėtoją ir veikėją
gimimo dienos pietų metu, ku kiose milžiniškose kapinėse.
mų' ir jų ruošiamų renginių, bei
riuose susirinko tikrai pilnutė
minėjimų ir švenčių. Buvo veiklus
.
Po poros dienų, tėvą palaido
lė salė lietuvių ir nelietuvių,
šaulių organizacijoje. Lankė ir jų
jus, inž. Zenonas Zapasnykas s u
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI
parapijiečių ir svečių. Kalbėjo
visus susirinkimus bei renginius
žmona Helen Petrėnaite susilau
Chicagoje
pats prelatas, kalbėjo kun. Po
D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D
kė antros dukrelės Onos Elžbie
cius (abiem kalbom) ir pran
Pasiliko žmona Petronėlė (jie
tos, o seneliai Petrėnai ir Bronė
TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
ciškonas tėv. Leonardas Adriedu buvo atšventę 50 metų vedy
Zapasnykienė naujos vaikaitės,
1912.I.6-1981.III.3
binę sukakti), duktė Janina ir sū
kus, kuris tą dieną talkino pa
kuria visi džiaugiasi, nubrauk
4 3 3 0 - 3 4 S o . California A v e n u e
nus Algis su šeimomis, o taipgi
rapijoje, turiningai ir trumpai.
pamaldomis, aukomis Tautos Fondui, gėlėmis, rasiniais spau
dami tėvo netekimo skausmo broliai ir seserys.
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3 - 0 8 5 2
doje ir užuojautos pareiškimais pagerbė mūsų bičiuliai:
Aišku, entuziastiškai ir spalvin
ašaras.
O.
Aidžiai
Aloyzas
ir
Danutė,
Aistienė
Aldona,
Albrick
pik.
Velionį Praną Atkočaitį palai
gai kalbėjo prof. dr. Jokūbas
4605-07 South Hermitage Avenue
Edgaras ir Emma, Amerikos Balso Lietuviškoji Tarnyba,
doti susirinko gana didelis lietu
Stukas. Diena buvo labai šilta
Andriušis kpt. Juozas, Armanienė dr. Elena, Aušrotai kpt. Bro
T e l e f o n a s — YArds 7 - 1 7 4 1-2
vių būrys. Daugiausia šauliai. Jie
ir prakaitas vilgė visus šventės
nius ir Vera,
buvo ir karsto nešėjai, ir laidotu
dalyvius, nes salė neturi vėsini
LIETUVIŲ DUKTERŲ
Bačkiai — Lietuvos atstovas dr. Stasys A. ir Ona, Balčiū
vių
tvarkytojai.
mo. Dabar newarkiečiai talpinai
Stasys ir Stasė, bei Remigijus, su Danute, BALFo Centro
DRAUGIJA VEIKIA
Birutė Navickienė, Lemonto
nasi su pamaldomis rūsio sa
Valdyba ir Direktoriai, Baliai dr. Jonas ir Elena, Barškėtytė
lėje, didelei bažnyčiai apsvilus
Ofelija, Bartash Anna, Blekaičiai Jurgis ir Gražina, Bobeliai
Lietuvių Dukterų draugijos iLB apylinkės valdybos narė, lai
dr. Kazys ir Dalia su šeima, Boynton Ed ir Joan, Bryant
viduje. Šitaip beviltiškai stovi Seattle skyrius aktyviai reiškia dotuvėse atstovavo LB. Be to Le
Alnson, Budrienė Regina, Burba kun. Mik., Burgess dr. Jack,
nuo N. Metų. Manoma, kad teks si labdarybės darbuose. S u gau monto LB apylinkės valdyba
Butėnai Vladas ir Dalia, Butkai pik. Walter ir Mary,
"Drauge"
pareiškė
velionio
žmo
ruselyje ir pasilikti.
siausiu pasisekimu veiklios ir
Carroll William ir Joan, Chaplick Juozas, Chennault
nai,
vaikams
ir
artimiesiems
už
energingos narės neseniai pra
Anna,
Čižauskai Albertas ir Genovaitė, Čižiūnai Kęstutis ir
Betgi, pranciškonų talka sek
I
vedė populiarų "garage sale", uojautą.
Laidotuvių Direktoriai
Milda, Crosby Richardas ir Andrea, Dambriūnienė Elena,
madieniais pamaldose sukviečia
(naudotų prekių išpardavimą),
Velionis Pranas Atkočaitis bu
Dansker Koše, Darlys Barbara, Lietuvos gen. konsule
parapijiečius ir, nors metaliniai
6845 SOUTH VVESTERN AVE.
uždirbdamos daugiau kaip 550 vo giliai religingas, niekada ne
Daužvardienė Juzė, Depenbrock Eleonora, kongresmanas
suolai nemalonūs, bet geras,
Deroinski Edward su Seimą, Domanskiai dr. Al ir dr. Pranė,
praleisdavo Sv. Mišių ir visada pri
doL padėti draugijos veiklai.
turiningas kunigo pranciškono,
Dorrow dr. Stanley T., Dowhan Veronica, Dzikai Alfonsas ir
imdavo šv. Komuniją, tad tikimės
Išpardavimas įvyko paskutini
dažniausiai tėv. Klemenso 2aDalia,
Esunas Ladas, Eurkoos Luiza, F altus Anna, Fischer
kad Viešpats, mūsų Sutvėrėjas su
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
lalio, o jam esant užimtam ki gegužės mėn. savaitgali Rimo teiks jam Amžiną Ramybę.
George, Bertba ir Hedwig, Fleming Mirga Harmon, Fresen
eq
Tel. 422-2000
Ileana,
tose pareigose, tėv. Leonardo ir Dianos Palčiauskų rezidenci
Andrius Laukaitis
solistė Gage Jeanne, Gaidis Henry L , Gale Anthony su
Andriekaus, maldos ir pamoks joje. Prie ruošos prisidėjo apie
šeima, Gale dr. Julius, Marie ir Diek, Gale kpt. Ronaldas, Gied
lo žodis, sušaukia pamaldoms 13 lietuviškų šeimų, pasidalinraičiai Juozas ir dr. Leonilda, Glod pik. Stanley, Goodrich Ed
ir dvasinei atgaivai bei paguo damos darbais: skelbimų pa
John G. Evans, Jr. — Stanley P. Evans
ir Dorothy, „GOP Nationalities News" redakcija, Gracey
dai. Vargana, bet savo ir mie ruošimu ir platinimu, fantų suBarbara, Grannan Kari, Grentzer prof. Rose Marie, Grinius
vežimu, gardžių kepsnių paga
la.
liūtas su šeima, Hansen Ruth, Harmon Joseph ir dr. Danutė,
Havelka George ir Sonia,
Iškilmingai atšvęsta ir dr. Jo minimu ir pagaliau budėjimu
VIENERI METAI B E
Jackūnas dr. Vladas, JaraSūnas kun. Matas, Jokubauskas
kūbo Stuko vadovaujamo l i e  prie kasos. Projektą koordina
KUN. P. AŽUBALIO
Jonas su šeima, Jurėnai Petras ir Liuda, Jurgėla kpt. Petras,
tuves atsiminimų radijo 40 me vo Zita Petkienė, skyriaus nau
Jurgelaitis kun. Antanas, Jurgelas William su šeima, Juška
Jis buvo taip reikalingas To
tų sukaktis. Programą atvežė jai išrinkta sekretorė. Nutarta
Juozas, Kačinskai Henrikas ir Sofija, Kačinskai dr. Leonas ir
dalį
pelno
persiųsti
Chicagos
ronto
lietuviškajai
kolonijai,
bet
ebieagiečiai Faustas Strolia su
Elena, Kamantauskienė Irena, „Kario" štabas, Karulis Irena
savo dainuojančiais ir šokan skyriaus valdybai padėti jų gai jo nebėra. Prieš vienerius me
su Am. Balso Latviška Tarnyba, Kasiai dr. Bronis ir Pranė.
tus jis iškeliavo amžinybės ke
čiais menininkais.
Tai buvo lestingam darbui.
Kaulakienė Ona, Kostianes Dino N., Kostick prelatas Adam,
nauja ir įvairu, pritaikyta šven
Krivickai dr. Domas ir Gražina,
Smagu
sėkmingai pasiekti liais ir daugiau — pas mus ne
tės nuotaikai.
bendrą tikslą, bet dar maloniau begrįš. Rašau apie a a. kun.
Labanauskas kpt Paulius J., Labanauskai Vytautas su
TĖVAS IR SŪNUS
Į
Agota ir Mindaugas, Landis Emily, Lapė Nelė, Laučkos
Nuolatinis newarkietis, Lietu to darbo bėgyje gilinti pažintis kleb. Petrą Ažubalį, kurio mir
Juozas B. ir Izabelė, Laučkaitė Izabelė, Leary Helen, Lewis
voje buvęs gimnazijos direkto ir stiprinti draugystės bei lie ties metinės iškilmingai buvo
George,
Liatukienė ,dr. Elena, „Lietuvių Dienų" redakcija,
2533 VVest 71 St., Chicago
paminėtos
1981
m.
birželio
13
rius, Vincas Ambraziejus, savo tuviškus ryšius!
Z.
lietuvių
Istorijos
Draugija,
Lietuvos
Vyčių
Centro
Valdyba
ir
1410 So. 50th Av., Cicero
d. Lietuvos Kankinių šventovėje
87 m. gimimo dienos proga ga
Washington D.C. kuopa, Lileikos Alfonsas ir Laimutė, LithuaTel. 47t>-2345
pamaldomis, jo kapo aplankymu
vo malonią staigmeną — prezi JLcinottt, 111,
nian Catholic Mission in D.C, Lietuvos Diplomatijos šefas
ir
parapijos
moterų
paruoštais
AfKŠTĖ
A
U
T
O M O B I L I A M S STATYTI
dento Ronald Reagan sveikini
Lozoraitis Stasys, Lietuvos atst. Lozoraitis Stasys Jr.,
VIEŠPATS
PAŠAUKĖ
užkandžiais.
Sv.
Mišias
už
veLukaševicius dr. Henrikas, Luber Helen, Lutwin Jean,
mą su linkėjimais, visai nesi
AMŽINYBĖN
lionies sielą atnašavo šeši ku
tikėjęs ir nieko panašaus nelau
Mangių šeimos nariai svetur ir JAV, Mariani Teodoras ir
Veronika, Martin John M., Maxwell dr. Louis ir Ehzabeth,
kęs. Ambraziejus dar geros
Rodos, buvo sveikas. Gyveno nigai: dabartinis t o s parapijos
McClanahan Judy, de Mesones grafas Pedro, Michelevičius
sveikatos, bet mėgsta gyventi ramioje, gražioje vietoje. Taip ra- klebonas kun. J. Staškus. kun.
kpt.
Bronius, Mickai Stasys ir Elena, Migonis Eva, Milukai
savo namų ramumoje su savo
Matas ir Elena, Milunas Anatolis, Morales Fred, Morrow kun.
prisiminimais ir dabartine spau
Dennis, Mullings Linett, National Lithuanian American
da bei knygomis, nepolitikuo
Republican Federation of Illinois, National Republican
Brangiam prieteliui
damas ir neveikdamas. Su žmo
Heritage Council, Niemczyk pik. Jay ir Peggy, Noreikienė
Marija, Norkai Antanas ir Marija,
na Rozalija atostogauti žada
sūnaus Mariaus ir jo šeimos glo
Paliokai Pranas ir Milda, Paramskienė Natalija, Pasztor
iškeliavus amžinybėn, žmonai JANINAI, dukteriai
Laszlo, Patlaba kun. Petras, Patlabaitė Stasė, Perros Ted ir
boje Atlanto vasarvietėse.
VIDAI U" seseriai VANDAI reiškiame gilią užuoElectra, Perry John ir Jane, Petcavage Genovaitė, Petručiai
Ilgą kančios kelionę, 6 me
Alfonsas ir Regina su šeima, Plateliai dr. Aleksandras ir
iauta.
tus sirgęs, pusiau paraližuotas,
Laima. Pollard kun. Thomas W., Povilaičiai Petras ir Stasė,
BRONĖ
PAKŠTIENĖ
Puglesi Bar, Puodžiūnienė Joana, Ramonas Jurgis,
įminimu
ILONA, PETRAS ir RITA DAPKAl
Raslavičiūtė Jolanta, Rastenienė Julija, Raulinaitis kpt. Zig
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai
mas ir Marina, Republican National Committee, Richards
ii mūsų sandėlio.
Richard, Rudžiai Antanas J. ir Marija, Rūgytė Alicija, RutelioOOSBfOS PARCEL8 EXFRESS
niai Vytautas ir Julija.
W I W . Sfth St., Chfcago, IL 90929 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmmmmmmmmmmm
Samatienė Margarita, Scalan USCG kpt. Bernardas ir
Cecilia, Semel Mary, Siler Danutė, Sisters of Immaculate
SMOTIMAI1 UETUVą
Conception, Simanis Jos. su šeima Simučiai — Lietuvos gen.
konsulas Anicetas ir Janina, SlapSiai Teodoras ir Ona, Slavoff
NAUJASIS TESTAMENTAS 1
TeL — 925-2737
Radi ir Cornelia, Smitrus Helen ir Regina, Snapp Audrey,
Vytautas Valantinas
Keturias EvaugsBjas Ir apaštalų darbai.
Sprinkle Judy, Steele Earl ir Sally, Stankaičiai dr. Alfonsas ir
HHUNIHIimilllllllllUliUIIUlIlUlllllllimi
Olga, Stiklioriai dr. Jonas su šeima, Stoller Martin ir Marjory,
Vertė ir komentarą pridėjo
Stukai dr. Jokūbas ir Loretta, Šalčiai Almus ir Nijolė.
tiiiiiiiiiiurtiiiiMiiiilMMiillluiniliiiiiiilii
LADAS TULABA, Sv. Raito
Daktaro*
škirpienė Bronė, šnapštys Marijonas su Seimą,
Tautos Fondo Taryba ir Valdyba, Tomkai Vytautas su
Sv. Raito evangelijų vertimai į lietuvių kalbą: Pro
Llcenscd, Bonded, Iiuured
šeima, Trilupaitis Leonas, Tyliai Adolfas ir Konstancija, Tystestantiškieji ir katalikiškieji vertimai. Kristaus evangelija
Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
liavienė Valerija, Vaičiulaičiai Antanas ir Joana su šeima,
pagal keturis evangelistas: MATĄ, MORKŲ, LUKĄ ir
vės ir vonios kabinetai. Keramikos ir
Vaitkai Jonas su šeima, Vaivados Antanas ir Milda, V akseliai
JONĄ. Prie jų yra tekstų aiškinimai, o taip pat ir apaitalų
kt plytelės. Glass blocks. Sinkos
kpt. Aleksandras ir Irena, Vasaičiai Antanas ir Faustina,
vamzdžiai išvalomi elektra. Į automa
darbai.
Vasiliauskai Kazys ir Vanda „Vienybės" redakcija Viliatą galite kalbėti lietuviškai, palikite
mienė Regina, Vilniai Kazys ir Elena, Vitėnai Juozas su
Roma 1970 m, Didelio formato, 832 psl. Kaina su per
tavo pavarde ir telefoną.
šeima, VLIKo Valdyba ir Taryba, Weisbecker Jadvyga,
siuntimu 21.25.
Yovaish Aldona Zach Alfred ir Eileen, Zaleckai Vincas ir
SERAPINAS —
Alicija, Zalubai dr. Romualdas ir Aleksandra, Zamites Joseph
Miiiininiiiiuiii
ir Helen, Znotinas kun. Jonas, Zolotas Socrates ir Dina, Zibai
DRAUGAS, Ą5Ą5 Wt*t €Srd St,
kpt. Vladas ir Kaziunė, Žiūraitis kun. dr. Tomas, Ziurys Gene.
Chieaco,
1L606Ė9
JIEMS VISIEMS NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME.
Illinois gyventojai dar prideda $1.20 valstijos mokesčio.
Kostas R. Jurgėla
KUINUS D t B A L D U S
sūnus Algimantas Julius,
Plauname ir valkiiojaaM
dukra Elena Aldona May,
visi] raus grindis.
vaikaieiai
Bethesda, Maryland
**«*• Viktoras ir Elytė

MOSU KOLONUOSE

Newcnk, N. J.

A. I-A.
JANUARIUI REIVYČIUI mirus,

E U D E I K IS

A. A. ELENĄ APOLONIJĄ
CEPINSKAITĘ
JURGĖLIENĘ

•

Seattle, Wash.

Mažeika & Evans
Tel. 737-8600

KANADOS ŽINIOS

Toronto, Ont.

PETKUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

A. f A. ALFONSUI VAINAUSKUI

ŠVENTASIS RASTAS

PLUMBING

VALOME

Tel - RE 7-5168
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DRAUGAS, šeštadienis, 1981 m. birželio mėn. 27 d.

IŠ ARTI IR TOLI

X Dr. Lino ir Rimos Sidriu
mis
suruošė
renginį, skirtą
J. A. VALSTYBĖSE
sūnus, gimęs Gainsville, Fla..
kenčiančiai bei kovajančiai oku
— Neringos stovyklos Ver- puotos Lietuvos katalikų, Bažny
birželio 12 d., birželio 17 d. buvo
THEM THAT A«E
monte, vedamos Nek. Pr. Mari čiai.
pakrikštytas Rimo Augustino
W1TH THEM.
jos seserų, naujas telefonas yra
vardais.
Krikšto tėvai buvo
— Algimantas Žilinskas, Mel(802) 254-9819, seserų liko kaip
Laima Sidrytė ir J o n a s Sidrys.
bourao lietuvių veikėjas, para
buvęs (802) 254-8090.
Dr. Linas i r Rima Sidriai j a u
šė rašinį, kuriuo gražiai atrėmė
I augina vyresnę dukrelę Liną.
— Lietuvių Fronto bičiuliu j s k i e i d 2 į a m u s šmeižtus prieš I i e X Marijonų vienuolijos Sv.j J i e v i s i ^ ^ ^ g ^ į j chicagą.
sukaktuvinė 25-ji studijų ir po-1 t u v ą i r k i t u s p a v e r g t u s kraštus,
Kazimiero provincijos visuoti-j
ilsio savaitė rengiama liepos į R a š i n y s a n t r a š t e "Sufabrikuota
nis
susirinkimas — kapitulai
x Atvykstanti*ji j "Ateities"
11-18 dienomis Kennebunkpor- i s t o r i j a - . b u v 0 V 1.3 atspausdinrenkasi ateinantį pirmadienį, jubiliejinį kongresą rugsėjo 4-7
te. Maine, lietuvių pranciškonų j t a g . . M o r a b b i n s t a n d a r t " laikbirželio 29 d. Dalyvaus provin- dienomis ir neturintieji k u r Chivasarvietėje. Be plačios studi-! r a §tvje.
cijolas kun. J. Dambrauskas, cagoje apsistoti prašomi rašyti
jinės programos, meno parodos,
rnc 0CSM a B s.- i ..r
provincijos taryba, vienuolynų rengimo komiteto pirmininkui:
filmų ir skaidrių iš buvusiųjų I ~ Australijoje pensininkams
m • . >'• s; t a rw **£?•*»
. ' ij'JHIIIlMI'jlii m (URS : ' - ; f*
vyresnieji ir išrinkti vienuoly- Vytautas Šoliūnas, 115 Stephan
stovyklų vakaro, stovykla b u s , n u o gegužės mėnesio pakeltos
ŪUMJNUS . iii*.:.\>*A •. .\iv:A M *
nų delegatai. Kadangi b u v u - Į s t . , Lemont, DL 60439.
užbaigta koncertu, kurį atliks j pensijos. Viengugiams pridėta
šios vadovybės kadencija jau i
Bostono vyrų sekstetas, v a d o - 1 2 5 5 doL > ° vedusių porai —
baigiasi (šešerių metų laikotar-!
* L š S T Martyno J a n k a u s
vaujamas komp. Juliaus Gaide-1 43<> do1 - Pakėlimai padaryti atpio), tai šiame suvažiavime bus ^ u l i ų kuopa, Brockton, Mass.,
lio, 'ir sol. Marytė Bizinkauskai- j įžvelgiant į bendrą kainų pa
renkami naujas provinciolas. ! P ^ i ž d - Antaną Šeidukį atsiunte. Sekstete dainuoja bosai —i kilimą.
provincijos taryba, o vėliau ta tė 25 dol. auką lietuviško dien
Vytautas
Eikinas (jis ir seks- \
Dėkojame
ryba su provinciolu išrinks nau raščio stiprinimui.
teto pirmininkas) ir Pranas Miiiiiriiif!iiiiiuiiiiiiimiiiuii;uininiiui
jus įvairius pareigūnus. Susi visiems kuopos nariams.
Lietuvių, latvių ir estų parodėle, minint birželio trėmimus, Illinojaus kongreso atstovės Penny Pulley būstinės lange, Starkus, baritonai — Ričardas j
rinkimas bus dvi a r tris dienas
Advokatas
x Detroito Birutietės per sa Park Ridge m.
Nuotr A Birkeno
Lizdenis ir Bronius Banaitis ir '
Chicagos marijonų vienuolyne.
vo įgaliotinę, kuri buvo atvykutenorai — Helmutas ir Norber-; GINTARAS P. čcPtHAS
X Kun. J . Staškevičius iš To- si į Chicagą. įteikė 20 dol. auj t a s Lingerataičiai.
Darbo vai.. 9 v. r. iki 6 v. v.
ronto sutiko eiti kapeliono pa- ką. Didelis ačiū.
Šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 v. d.
AUSTRALIJOJE
reigas jaunučių ateitininkų vair pagal susitarimą.
saros stovykloje Dainavoje Se-I x R v t i * Balčiūnas, Michigan
— Šv. Kazimiero parapija Tel. 776-5162 a r b a 776-516S
ros 5-19 d
i State University, E s t Lansing,
PAGALBA TAUTINĖMS
[ Daley Plaza
(Randolph and \ įteikta per Neocon konferenciją j Adelaidėje ggeužės 16-17 dieno- \
i Mich., pratęsė " D r a u g o " pre2649 W. 63rd Street
jDearborn), Chicago, Illinois.
Į Chicagoj birželio 15 d. Ninai
'
X Birutė (Lieponytė) ir Kęs- numeratą,
pakeitė gyvenamą
Chicago, 111. 60629
GRUPĖMS
Demonstracijos tikslas — pa- j kartu su vyru John ir bendraPRAEITIES
tutis DaiKdės džiaugiasi susi- vietą ir pridėjo 10 dol. auką.
IIIIIIIIIIIIMMIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH
Etninių grupių tarnyba (Eth-1 reikšti laisvajam pasauliui ir pa- | darbiu Shaw Hunt buvo vieni
laukę pirmojo sūnaus Vytuko. Nuoširdžiai dėkojame. DabartiPUSLAPIUOSE
nic Community Services) po i vergėjui, j o g pavergtų tautų j iš 9 finalistų
tarptautiniam
kuris krikštijamas ši šeštadie- i nė vietovė — Coraopolis, P a .
septynerių metų veiklos yra j klausimas y r a pagrindinis rei- j baldų kūrinių konkurse. Jie suBirželio 27 d.
nį, birželio 27 d. Naujagimiu
Advokatas JONAS GIBAITIS
x
daug
prasmingų
ir
gražių
už-i
kalas,
norint
sumažinti
įtampą
kūrė
bažnytinį
altorių
su
labai
1847
m.
New Yorkas i r Bos-,
džiaugiasi seneliais tapę LiepoMarija Rimkus, Bervvyn
6247 So. Kedzie Avenue
U1
niai i r Dailidės.
- Uršulė Leleika, Redf ord davinių pasiekusi. Praeitą va- I ir sugrąžinti taiką t a r p t a u t ų ; progresyvinėm linijom ir taip tonas buvo sujungti telegrafo;
Chicago, Illinois 60629
Township. Detroit Mich., at-\ sąrą t a r n y b a pravedė apklau- į ir valstybių.
| pat senoviškais marmuro mo- linijomis.
X Dr. A. Shtremas, W. York- s į u n t ė ^ 1 0 d o l ' a u jr ų . Labai'' sinėjimą Marąuette Parko ra-! Nuo dalyvių skaičiaus pri- j tyvais. Visi teisėjai grožėjosi I
Tel. — 776-8700
1893 m. smarkiai
nukrito
shire, Anglija, žinomas lietuvis d ė k o j a m e
""
i jone, ištirdama lietuvių dalyva- į klauso demonstracijų pasiseki- j sinteze tarp senovės ir moder- į k a i n o s N e w Y o r k o biržoje ir Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
disidentas, "Politinė sąmonė
Todėl visi dalyvaukime J nizmo. Jų kūrinys išspausdin- į p r a s i d ė j 0 e k o n o m į n ė krizė.
j geštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d.
v imą Amerikos pohtiniame gy- į mas.
Lietuvoje"
autorius, pratęsė
x Aleksandras Nelsas, Fuller- j venime. Rezultatai parodė, kad \ ir kitus paraginkime.
V. M. j t a s "Progressive Architecture" Į jg^g m amerikiečių bombone-1
"Draugo" prenumeratą ir pri
ton, Cal., atsiuntė 5 dol. auką.; 30<7 lietuvių nėra tapę JAV pi-;
QAJH
^ĮįCjnrEiįT*:
! ž u r n a l € | W * " m ė n - l e i d i n y - j šiai užpuolė vokiečių okupuotus
dėjo auką. Nuoširdžiai dėkoja
Domą Kaunaitė, Collingsvood, j liečiais. Tai gana didelis nuo- j
Kitą dieną Neocon konferen-j Atėnus, Graikijoje.
į
me.
Ont., Kanada, atsiuntė p o 4 i šimtis lietuvių, kurie negali pil-1 Antanina Ciunkaitė-Hancock į cijoj Nina vėl atsižymėjo laimė- į 1 & 5 Q m J A V p r e z
Harry VasarOtoill Dėmesiui!
nai pasireikšti politiniame gy-j jau treji metai, kai vadovauja į dama pirmą vietą "Interior De- Truman įsakė jūros ir oro laiX Snieguolė Jurskytė, Phi- dol. aukų. E . Skinderis —
AT0ST
venime. Gal todėl taip dažnai' savo "interior design" studijai į sign" žurnalo konkursą — "in-1 v y n a m s p a d ė t i p j e t ų Korėjai at-1
™*™rmu CAPE COD.
dol.,
Bronius
Kriščiūnas
—
ladelphia. Pa., pedagogė, visuoMASSACHL'SETTS,
JAV politinės partijos nekrei- j — Hancock Design Associates, j stitutional design" kategorijoj, s įgi n ti p r i e š šiaurės Korėją.
menininkė, mūsų bendradarbė, dol. Visiems ačiū.
prašome apsistoti mūsų motelyje:
pia atitinkamo dėmesio į mūsų ! 230 Michigan Avenue patalpose, į pristatydama savo užbaigtą pro j 1974 m p r a n c u z į j a ir Iranas
buvo atvykusi į Chicagą ir da
SPRING HILL MOTOR
etninę grupę.
į Chicagoje. J o s pasiekimai n e jektą
"
"Administrative Services pasirašė 10 m. sutartį, kuria
lyvavo Lietuvių operos "1 LiLODGE
Atsižvelgiant į šį tyrinėjimą, j naujiena t a r p Chicagos archi- Center" Michael Reese ligoni Iranas nupirko penkis atomi
tuani" pastatyme. Ta proga
351
Route 6 A
šią vasarą etninių grupių tarny- Į tektų ir menininkų — premijuo- nėje.
aplankė
"Draugą", ir įsigijo
nius reaktorius už daugiau kaip
East Sandwich, MA 02537
ba su Akademikių Skaučių d r a u ; ti jos darbai Michael Reese liLietuvių kolonija džiaugiasi milijardą dolerių,
naujausių leidinių už didesnę
govės Chicagos skyriaus kandi-; goninėje, Powhaten Building, šia jauna profesionale ir linki | 1 8 8 0 m. prez. Valery Giscard
Tel. 617—88Š-1456
sumą.
dačių pagalba yra pasiryžusi j Cheveux Hair Salon,
VYTAS
ir AUGĖ RASTONIAI
jai tohau sėkmės savo srityje! D - Estaing pranešė, kad Pran
X Juozas Sakys, Chicago.
padėti tiems lietuviams, k u r i e ; Ypatinga premija buvo {jai
Ks. cūzija išbandė neutrono bombą.
DL, su prenumeratos mokesčiu
nėra J A V piliečiai, gauti Ame- j
.
atsiuntė ir 20 dol. auką. Juozą
rikos pilietybę.
Šakį skelbiame garbės prenume
Patarnavimas bus atliekamas,
ratorium, o už paramą dienraš
dviejose vietose: Akademikės į
čiui nuoširdžiai dėkojame.
kandidatės ir etninių grupių
Širdingiausia mūsų padėka kleb. kun. Antanui Zakaraus
X Cicero Amerikos Lietuviu
tarnybos darbininkai budės Mar
BOMBA AUTOMOBILY
NEMOKĖTOS SĄSKAITOS
kui už atnašautas iškilmingas šv. Mišias švč. M. Marijos Gi
tarybos skyrius per S. Pau
gutyje
(2422 W. Marąuette
mimo par. bažnyčioje ir už pasakytą giliai prasmingą pamokslą
lauską atsiuntė 10 dol. auką.
Sunkvežimių bendrovės vado- j Chicagos miesto susisiekimo
Rd.) trečiadieniais nuo 12-6 ir
š. m. birželio mėn. 14 d. minint tragiškuosius lietuvių trėmimus
Dėkojame.
ketvirtadieniais nuo 2-8, pra vas, verslininkas Michael Cag-1 neapmokėtos sąskaitos per me- į Sibirą. Taip p a t padėka parapijos chorui ir j o dirigentui
dedant liepos 8 dieną. Nepilie- noni, 37 m., birželio 24 d. buvo Į tus pakilo 83<> i r dabar siekia Antanui Linui už giedojimą pamaldų metu.
x Avakm Galerijo** krautuvė
čiai t u r ė s progą
pasinaudoti užmuštas greitkely netoli Hins- j 42.85 mil. dolerių,
je parduodama 14 ir 18 karatų
Gili padėka Lietuvių Ev. Liut. Tėviškės par. kleb. kun.
šiuo patarnavimu penkias sa-1 dale. J į užmušė jo automobly
auksiniai ir deimantiniai papuo
LAISVfi PORNOGRAFIJAI
Ansui
Trakiui už atliktas pamaldas bažnyčioje.
vaites.
į sprogusi bomba, susprogdinta
šalai, sužieduotuvių ir vedybiniai
Gyvenantieji Cicero apylinkė- į veikimu iš tolo. Bomba buvo 1 Illinois apeliacinis
teismas
Nuoširdi mūsų padėka Chicagos Vytauto Didžiojo Saulių
žiedai už 3 0 ^ nuol. Yra didex Sol. Gina
CapkansJtfeuė
je
bus
aptarnauti
gv.
Antano
į
padėta
po
vairuotojo
sėdyne.
•
nusprendė,
kad
Cook
apskr.
Rinktinei ir kitiems šaulių daliniams už dalyvavimą vėliavų
lis pasirinkimas kristalo, ginta- g r į ž o iš Los Angeles į Chicagą
Taupymo
bendrovėje
f
1447
S.
j
Velionio
tėvą
Alfredą,
64
m.,
nuostatas,
kuriuo
neleidžiamos
[
pakėlime ir už pamaldose bažnyčioje. Išskirtiną padėką reiškiaro, porcelano, Hummel. Dresden įr birželio 27 d. Ateitininkų na49th
Ct.,
Cicero)
pirmadieniais
j
ištiko
širdies
smūgis
išgirdus
pornografinės
krautuvės
kai:
me Rinktinės vadui Vladui Išganaičiui už organizuotą ir gražų
ir Lladro figūrėlių ir įvairių ki- muose padainuos keletą solo
nuo
12-6
vai.
Į
apie
šią
nelaimę.
kuriose
zonose,
nesiderina
su
j
dalyvių sutvarkymą vėliavų pakėlime ir pamaldų metu.
tų dovanų visokioms progoms, dainų naujos plokštelės leidimui
!
Raginame visus nepiliečius
118
Sav. Dalia ir Romas Daukšai paremti rengiamoje vakarienė' UClja"
Dėkojame Gen. Kons. J. Daužvardienei už prasmingas
PIRMAUJA O H A R E
pasinaudoti
šiuo
patarnavimu.;
maloniai jums patarnaus. Pensi- je. Solistei akompanuos muz
KULTŪRINĖS
PROGRAMOS
j
mintis,
pareikštas minėjimo metu parapijos salėje ir žura. Vy
Vak rieiie ^ ž patarnavimą nereikės mo- į Chicagos O'Hare aerodromas
ninkams duodama 10r> nuolaida* Alvydas Vasaitis.
tautui Kasniūnui už turiningą ir prasmingą paskaitą.
' k e t i . š i o projekto klausimais i keleivių gausumu pralenkia s a - . Chicagos centrinės biblioteAdr.: 4248 Archer Ave. (tarp rengia specialus komitetas
v0
Nuoširdus ačiū Lietuvių Pedagoginio Instituto studentėms:
galima skambinti Ethnic Comvaržovą Atlantos aerodro- j kos kultūros centre, 78 E . WaSacramento ir Whipple S t . ) .
meninę
munity Services, Danutei Ra-; mą i r vis d a r išlaiko didžiau-1 shington, liepos mėnesį vidur- Indrai ir Gailei Antanaitytėms už gražią ir jautrią
fsk.)
Tel. 247^969.
xx Bronė P . Tarutis, Willoprogramą.
sio
aerodromo
pasaulyje
garbę.
čiūnaitei,
tel.
346-7367
arba
dienį
bus
programos,
daugiau
Oh.. pratęsė "Draugo"
x Baltic Monumentą, I n c . wick,
Dėkojame visai lietuvių visuomenei ir organizacijoms, ku
sia pritaikytos vaikams. Vaka
MIRft TEISĖJAS
2621 W. 71 St. TeL 476-2882. prenumeratą" ir paaukojo 8 dol. [raštu: Ethnic Community Serrais
5:30
—
dažnai
bus
rodomi
rios
dalyvavo pamaldose i r surengtoje Sibiro trmetiniams pa
Vienas i š plačiausiai žino filmai, baleto šokio dramos pro
Atdara kiekvieną dieną nuo 10 spaudos paramai. Nuoširdžiai j ^es. 7 S. Dearborn, Chicago,
gerbti
minėjimo akademijoje.
mų Chicagos teisininkų Daniel gramos.
vai. ryto iki 5 vai. vak. Antrad- dėkojame. J o s vyras Zigmas | Alinois 60603.
Tarutis,
ilgametis
"Draugo"
CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBA
PRISIDEKIME P R I E KOVOS j A. Covell, apyhnkės teismo teiir sekmad. uždaryta.
fsk.)
skaitytojas, mirė gegužės 15 d.
P
A
K
E
r
n
M
A
S
MOKYKLOSE
U ž TAUTU LAISVE
sėjas, birželio 24 d. mirė HenroX Atostogų sezonas Gintaro Reiškiame užuojautą.
tin hgonėje, sulaukęs 76 m. a m Chicagos švietimo taryba nu
vasarvietėje a n t Michigan eže. _T ,
Pavergtų
Tautų
komiteto
dar
žiaus.
x J A V
V,d^^,0
Vakar
balsavo
nutraukti egzaminaviro kranto, Union Pier jau pra-!
"*
" bams vykdyti yra reikalinga viGAUTAS NEDIDELIS KIEKIS PARDAVIMUI ISTORINIO
SUTARTIS SU P O L K M A
j mą vaikų protinių sugebėjimų.;
•Mėjo. Kviečiame atvvkti ir a p y ^ n i o s Lietuvių Dienos ge suomenes parama. Tuo t i k s l e
IR KARINIO TURINIO LEIDINIU:
Chicagoje baigiama p a r u o š t i ; ^ 0 t o k l . u ^ z a m i n ų labiau atsi- j
pasidžiaugti visais vasaros ma gužinė įvyks rytoj, birželio 28 vra atspausdinti a n t vokų klid.. Ottavva Woods Parke. 4100 juojami ženklai, 32 viename la- darbo sutartis s u policijos t a r - : " ^ f b M a ™ į k e l i a m i į
1. Suomių - Sovietų karas (1939-1940) P. 2ilys. 172 psl. $1.75
lonumais. Dėl informacijų ir re
i
80
38
S.
Harlem
Ave.
ir
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4. Galindai prieš Romą. Z. Raulinaitis 80 psl.
$1.25
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diktatorių kolonizuotus k r a š t u s ; liamas, bet netrukus bus p r a - ;
Trintam*. R»sr»rt. InŠfiO L a k e
5. 5 Pėstininkų DLK Kęstučio pulko kovos ties Seinais
Lietuvlų Bendruomenes 1980 m.
*ihorf Rnad. T'nion PV-r, M k n i x L. Vyčių gegužinė Chica- ir okupuotas valstybes, ženklai! <^ėtos derybos dėl padidinimo a t 1920 metais. Kazys Škirpa. 124 psl
$1-25
6. Apuolės užpuolimas. Z. Raulinaitis. 100 psl
$1.25
c a n . 49129.
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Kazio Bradūno
^ Akintai siuntimui į Lietu
Jonas Puzinas. 96 psl
$»-25
džia 12 vai. d. Visi lietuviai lau
Norintieji prisidėti prie komi- j mai.
8. žygis į Lietuvą. Peter Suchemvirt. 36 psl.
$1.25
vą, Kreipkitės j V Karosaitę —
kiami,
(pr.) teto veiklos išplėtimo ir stipri-'
UŽEIGOJE PRIE VILNIAUS
NUSKENDO BROLIS
9. Karaliaus Mindaugo pulkas. J. Variakojis. 120 psl.
$1.75
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X Suvalkiečiu draugijos pikthuanian Plaza Ct. <69th St.)
11. 1410 metų karas su kryžiuočiais ir Žalgirio mūšis.
,
, ir aukas siųsti Captive Nations 1
9*£sw
jau
išleista
Ateities leidyklos.
Chicafo. m. 60629. Telef. — | nikas
O. Urbonas. 94 psl.
$1.25
v Z i J E i ^ v ^ ' 1,
C 0 " 11 "^ 1 *'- 4 ^46 N. Elston Ave., I Su draugais beplaukydami
77JMTTB6.
fsk.) ; 28 d., vyčių
12. Prieš Vikingų audrą Z. Raulinaitis. 72 psl
/. $1.25
Poetine forma rinkinyje išsako
Chicago, B.
a y t t l e Calumet upėje nuskendo
m,;„„«,^
r- ^60618.
^ 1 0 Čekius
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I čiami dal>*vauti. Pradžia 12 vai. syti Captive Nations Commi- Candy McCurdy, 10 m., ir j o s mas pavienio žmogaus ir mūsų tau
13 4 p. LK Mindaugo Pulkas. J. Variakojis. 120 psl
$1.75
x NAMAMS PIRKTI PA
(pr.)
Visas kartu užsisakant, kainuoja 20 dol. su persiuntimu.
ttee vardu. Aukos dydis nenu broliukas Kendall, 9 m. Jų kū- tos likimas, virstantis viską apiben
SKOLOS duodamos mažais mė
drinančiu užeigos įvaizdžiu.
statytas.
Nors
ir
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auka.
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ištraukti
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upės
prie
x
Skubiai
parduodamas
feUžsakymus siųsti:
nėriniais įmokėįimai? r priei
Knyga jau gaunama DRAUGE,
134 gatvės ir St. LaWTence Ave.
namais nuošimčiais. Kreipkitės \ " ^ s sklypas Beverly Shores,! su dėkingumu priimama.
DRAUGAS, 4545 We*t 63rd S t , Chicago, fll. 60629
kaina — 6 dol., su persiuntimu —
Uutua! Federal Savings. 2212 ; ant Broadway. netoli ežero.! Šiais metais pavergtų tautų Į Abudu vaikai nuėjo maudytis 6 dol. 85 centai.
• Illinois gyventojai dar prideda 85 ct. valstijos mokesčio.
!
We«t Orr^R k Road
Telef. Daug medžių. Skambint 776- protesto demonstracija bus lie- į neklausydami motinos draudi( p r . ) Į p o s 18, šeštadieni, Richard J. I mo.
VI 7-7747
r»k.) 8700 arba 376-5119.
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