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PADĖTIS IRANE

TŪKSTANTMETES
GENOCIDO TRADICIJOS

Laukiama žiaurios, teroru paremtos, diktatūros

Teheranas. — Irano valdan-1 mušamieji yra mulų ir islamo
čioji partija svarsto išstatyti būsi- priešai.
muose prezidento rinkimuose du) Birželio 20 d., kada Irano p a r
ar tris kandidatus. Ketvirtadienį j lamentas dar tęsė prezidento BaKeli slavų įtakos plitimo bruožai
buvo sušaudytas dar vienas Bani' ni Sadro pašalinimo procedūrą,
(Tęsinys)
, (anksčiau baltiško) elemento nySadro šalininkas. Įvyko smarkios; jauni islamo marksistai — „muDniepro upe ėjęs prekybi kimo epizodas. Tiesa, jis kiek pa
kovos kurdų provincijoje, Maha- jahideenai" gatvėse ir turgavietėnis kelias „iš variagu į graikus", kito ir žymiai sulėtėjo po Kijevo
bado mieste, kur ginkluoti vyrai j se dalino lapelius, kuriuose buvo
t y . iš Skandinavijos į Bizantiją, Rusios suirimo, o ypač po mon
puolė laidotuvių procesiją ir šešis „skelbiamas karas" vyriausybei.
padėjo čia išaugti paupių mies golų - totorių užkariavimu- Pa
nušovė. Revoliucijos
gvardija Tos dienos vakare gatvėse pasi
tams. Nuolat šiuo keliu judėję tekę to tori v valdžion, rytų slavą'
puolė kurdus, buvo nemažai žu rodė ginkluotas jaunimas, dau
skandinavai - normanai įkūrė negalėjo laisvai plėstis- Jie paty?
vusių ir sužeistų.
giausia iš Teherano universiteto.
Rusios valstybę, kuri, X a. pri nešė sunkų ir žeminantį Azijo.c
Pašalinus Irano prezidentą Ba Kiti, beginkliai studentai, lakstė
ėmusi krikščionybę, gavo didelį klajoklių jungą. Nemaža rusų ku
ni Sadrą, Irane liko viena politi- j gatvėse šaukdami „mirtis Behešantikinės kultūros palikimą- Da- i nigaikštysčių mielai glaudėsi pri'
nė jėga, islamo respublikos par- j čiui" (islamo respublikos partibar slavŲ plėtimasis į baltų (kon- į iškilusios Lietuvos valstybės, j u o
tija ir jokios rimtesnės opozicijos j jos vadui). Sis jaunimo išėjimas
krėčiau — jau į lietuvių) žemes į saugujosios nuo totorių. Valdyda
nesimato. Apžvalgininkai šį fak- j į gatves buvo gerai planuotas, nes
vyko organizuotai, remiamas Ki- j mi didelius rusų žemių plotus
tą vertina įvairiai. Vieni mano,: tą pačią valandą prasidėjo ir kijevo Rusios kunigaikščių kariau-; Lietuvos kunigaikščiai valstybė
kad Iranas dabar bus nustumtas j tuose miestuose. Tačiau iš denos. Šios kariaunos jėgomis buvo • vidaus reikalams naudojo senaiį 18-tą šimtmetį, taps žiauria dik- monstracijų nieko neišėjo. Vainukariauta didesnė dalis kitos bažnytinę slavų kalbą (panašia' Pastaraisiais mėnesiais žymiai padidėjo į Vakarus pasitraukiančių Lenki"os piliečių skaičius. Nuotraukoje lenkai
tatūra su naujais ginklais ir mo džios sunkvežimiai tuoj privežė
baltų giminės
—jotvingių že- kaip užsienio reikalams — lot\ aukia prie Traiskirchen pabėgėlių stovyklos, 12 mylių nuo Vienos, vartų. Kasdien į Austriją atvažiuoja apie 150
derniomis komunikacijos priemo „Dievo partijos" narių, kurie puo
mių. Verždamiesi jotvingių že-. nų ir vokiečių), vesdavo rusų k r lenkų. .Šiuo metu .šioje stovykloje yra apie 1,600 lenkų pabėgėlių. Austrijoje jau prisiglaudė apie 4,000.
nėmis, kurios tą diktatūrą pavers lė marksistus. Vakare 27 buvo
;
mėmis į šiaurę ir vakarus rusų nigaikštytes ir t-t. Slaviškoji įtr
seniai nematytu teroro režimu, negyvi ir daugiau 400 sužeistų.
kunigaikščiai statė miestelius -1 ka dabar, nors ir nežymiai, pi i
Maroko
karalius
kuris pralenks net pagarsėjusį į Prasidėjo suimtųjų mujahideenų
tvirtoves: Naugarduką, Slonimą, j to per valdovo dvarą, paliesda
Stalino laikotarpi sovietų imperi šaudymai, suėmimai. Už dviejų
Volkovistoką užimtoms terito- m a , tiesa, tik valdantįjį sluoksn-'
siūlo referendume
joje. Šitą diktatūrą pašalinti bus dienų prezidentas buvo pašalin
rijoms valdyti ir kolonizuoti- Pa- \ Nors tuo metu ši įtaka ir nebr
Nairobi. — Afrikos Vienybės daug sunkiau, negu nuversti ša tas ir jo rėmėjai nusiramino.
čiame užkariautų jotvingių žemių vo labai didelė, bet turėjo visr
vadų suvažiavime Kenijoje kal chą, pareiškė buvęs Irano naftos
Šalia
stebėtojų, kurie mano,
pakraštyje, ant Nemuno kranto, kitas, daug reikšmingesnes paseK
bėjo Maroko karalius Hassanas. ministras Ali Akbar Monfair.
kad
dabar
Iranas pradės žygiuoti
jotvingių pilaitės vietoje buvo pa- mes kur kas vėliau. įpratę n a r
Jis
pareiškė,
kad
Marokas
su
Vienoje
savo
kalboje
ajatola
į žiaurų teroro režimą, į seniai
statytas Gardinas. Rusiškų pilių dotis svetima kalba, srerimu r a r
tiktų su referendumu Vakari Khomeinis pasakė, kalbėdamas pasaulyje nematytą
atsilikimą,
1
priedangoje tuojau kurdavosi ru tu, svetimą kultūra Lietuvos did '
Teks
surasti
3,000
vyrų
kariuomenę
nėje
Sacharoje.
Gyventojai
pa
apie
partijas,
kad
vienintelė
par
yra
ir
tokių,
kurie
sako,
jog stip
sų kolonistai.
Tokių kolonistų kai vėliau, priėmę krikščionybę ;
Kairas.
—
Egipto,
Izraelio
ir
buvo
planuojama
prašyti
Jungtys
galėtų
nutarti,
ar
jie
nori
tija
bus
„Dievo
partija".
Ilgai
ri
va-ldžia
Iranui
yra
reikalinga,
:
greit atsirado Naugarduke, Vol- suartėję su lenkais, ne tik nes : JAV delegacijos paskelbė, kad su-\ tinių Tautų sudaryti „taikos priepriklausyti Marokui, a r siekia netruko, kol susiorganizavo nau ypač kad ajotola Khomeinis greit
koviske, Gardine ir kitose vieto griebė kurti savo, lietuviško r a r
sitarta steigti taikos priežiūros žiūros" dalinius, tačiau Sovietų, nepriklausomos valstybės. Alži- ja grupė jaunų iraniečių, kurie gali mirti.
se. Vietiniai gyventojai Jotvingiai to. savos krikščioniškos kultūrc
•ariuomenę, kuri patruliuos Si-: Sąjunga griežtai tą projektą pa-; ro, kuris remia Sacharos su- pasivadino „hezbollahis" (Dievo
Anksčiau
fundamentalistams
būdavo naikinami, stumiami
į bet nejučiom prisiėmė lenkiškąjr najų, kai iš jo iki 1982 balan- smerkė ir tokios kariuomenės ne-1 kilėlius prieš Maroką, preaden- partija). Nariai neturi modernių
reikėjo
derinti
savo nutarimus su
J
pakraščius. į girių glūdumas,pa- .kitaip. s a k a n t , vieną
slavišką5
žio25 d. pasitrauks Izraelio o- į leis sudaryti, palaidodama sa- tas atsiliepė, kad referendumas šautuvų, kaip revoliucijos gvar prezidentu, kuris dažnai tuos nu
mažu nyko.
įtaką lengvai iškeitė į kitą si? uipacinė kariuomenė- Šią sutar- vo veto teisę. Iš pradžių Egip-;
jaunuoliai tarimus vetuodavo. Iš kitos pu
b ū t ų g e r a s dalykas, tačiau pir- dija, tačiau fanatiški
Gerai žinome vakarinių mū-1 viškąją. T a i buvo baisiausia Lir tį turės ratifikuoti Egipto ir Izrae
' ' t a s priešinosi Amerikos kareivių; m a ^ Vakarinės Sacharos turi I ginkluoti pagaliais, geležies vir- sės, Bani Sadro sumanymų ne
sų brolių — prūsų nukariavimą tuvos valstybės slaviškosios dalie 'io parlamentai. Kadangi karinių I atsiuntimui, bet vėliau sutiko, j itraukti Maroko kariuomenė bais, grandinėmis ar, paprastai, praleisdavo parlamentas. Valpas
ir jų žuvimą. Bet kažkaip iš dė- įtaka Lietuvos valdančiajam luc jėgų išlaikymas pareikalaus lėšų,! jei dalyvaus ir kitų šalių dali
akmenimis. Vien Teherane iš džios konsolidavimas į vienas
ir administracija.
mesio išsprūsta rytinių mūsų bro-, mui, tuo pačiu ir visai Lietuva-" tai jas turės patvirtinti ir JAV niaipriemiesčių, rankas gali valstybei būti naudinlūšnynų, skurdžių:
Britanija mažina
lių žuvimas slavų bangose. Iš-! įpratę naudotis svetimos kultūro kongresas.
Amerikoje buvo irgi susidariu- j
suorganizuoti
| gas. Vienintelė rimtesnė opozicimuloms pavyko
sprūsta gal todėl, kad jis buvo formomis, jie lengvai jas kritė ki
Amerikos delegacijai šiose de- si opozicija amerikiečių kareivių
20,000 „hezbollahų". Jie puola j j a liko —susiskaldę kairieji, JV
karo laivyne
per mažai užfiksuotas dokumen- j tomis, bet neskubėjo kurti s a w rybose vadovavo valstybės sekre siuntimui į Sinajų. Sovietų Sąoponentų jėgas šaukdami JrA\a-1 tarpe ir Maskvos remiama T u Londonas. — Britų spauda chas yra didis". Kai kurie ira deh komunistų partija, kuriai įsa
tuose, mažiau patekęs į istorinius lietuviškų, kai po krikščionybė' toriaus asistentas Michael Ster- junga tvirtina, kad tokia sutaršaltinius, nors ne tik lingvistinių įvedimo t a m kaip tik buvo gera. ner. Jis pareiškė koresponden- tis yra tik priedanga Amerikos I daug rašo apie vyriausybės pla niečiai tvirtina, kad tuos mušei kyta derintis prie fundamentalis
n
ar archeologinių duomenų, bet ir, proga, būtinas reikalas ir istori dentams, kad ši sutartis sutip- ka reivių atsiuntimui į Artimuo-: «s sumažinti britų karo laivy- kas galima išsinomuoti. Jie išeina tų, vengti išsišokimų. Jų spauda
rašytinių užuominų apie tai yra j nis uždavinys. Lietuvių tauta lir rins taikos ieškojime procesą Ar sius Rytus. Susitarime numatyta, i ną- Britanija ilgus metus bu- mušti bet ką, ypač jei tiki, kad uždaryta ir komunistai
neturi
Sinajaus kad Sinajaus aerodromus, uos-į vo garsi savo karo laivais. Ekopakankamai. Tik jotvingių užka-1 uždavinio
neįvykdė. Daug dė 1 timuosiuose Rytuose.
jaunimo. Partija dar neatsigavo
po šacho persekiojimų.
davimas ir jų likimas plačiau to kalta rytų slavų įtaka, pasi priežiūrai reikės apie 3,000 vy tus, įvairius tiekimo sandėlius j nominiai sunkumai verčia v y rų.
D
u
batalionai
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tvarkys
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Amerika
šio-1
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p
r
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O
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Irano valdžios laukia nemaži
Slavų įsigalėjimas rytinių bal tai lietuvių tauta turėjo laba' najaus sienos, Rafah vietovėje. ie sutartyje esanti tik ,liudinin- nešė gynybos ministras John
ekonominiai sunkumai. Tačiau
Atstovų Rūmuose
Trečias batalionas bus laikomas kė".
Nott. Iš 5 9 naikintuvų devyni
tų žemėse — pirmasis ilgo, ne brangiai sumokėti.
islamo revoliucijos partija netustrateginėje Sharm ei Sheik vie
nutrūkstamo ir baisaus slaviško
bus išimti i r "padėti j naftaliWashingtonas. — Praėjusį j r e s k o kaltinti, jei tie sunkumai
(Bus daugiau)
tovėje, prie Akabos įlankos. Ameelemento plitimo ir lietuviško
ną". Bus uždaryta laivyno ba- penktadienį Atstovų Rūmai, po '• n e D U S išspręsti, — tik save.
Senatoriai nenori
, rika parūpins vieną kareivių bazė Chathamo uoste. Sutaupy- aštrių debatų, atidavė laimėji| talioną. duos tiekimo grupę, apie
raketų sistemos
tos sumos bus skirtos "Polaris" , mą prezidentui Reaganui, pa' 70 civilių tarnautojų, iš viso apie
Izraelio rinkiniai
Wa»hrngtonas. — Du įtakin raketoms, kurios bus įrengtos Į tvirtindami j o pasiūlytą biudže- j
į 800 žmonių- Šioms taikos jėgoms
keturiuose
Britanijos
povandetą
su
38
bil.
dol.
įvairių
socialigi respublikonų partijos nariai,
Tel Avivas. — Antradienį
I vadovaus civilis, kuris turės gesenatoriai Paul Laxalt iš Neva niniuose, branduoline energija nių programų nukarpymais. At įvyks Izraelio parlamento rin
; neralinio
direktoriaus
titulą.
stovas J a m VVright, demokratų kimai. Viešosios opinijos ap
rios ir Jake Garn iš Ūtos pa varomuose, laivuose.
Į Kandidatą tai vietai turės pa
i
vadas Atstovų Rūmuose, pasa- klausinėjimai parodė, kad da
tvirtinti Egiptas ir Izraelis. Di- skelbė spaudos konferencijoje,
) kė po balsavimo, kad buvo pri- bartinis premjeras Beginąs i r jo
! rektoriaus pavaduotojas bus kari- jog jie abu kovos prieš MX ju
I imtas ne biudžetas, bet reak vadovaujama Likudo partija tu
dančių
strateginiu
raketų
įren
Iš Dublino mus pasiekia žinia, platinimą dabar yra sugrįžusi a t - I nių jėgų viršininkas, ne americijos dokumentas. Atstovų Rū ri daug vilčių laimėti. Beginąs
kad trys Airijos sostinės miesto gal į Vilnių, atvykti į Dubliną, i kietis, pakviestas ir tos valstybės, gimą Nevadoje ar Utoje. J ų į
mų balsavimas buvo 217-211. veda opozicijos vadą Peresą san
tarybos atstovai drauge su čia dalyvauti Lietuvos Katalikų Baž- | kuri sutiks duoti šiai taikos ka- pareiškimas svarbus ir tuo, kad
Vėl 29 demokratų partijos at- tykiu 39-32. Praėjusią savaitę
verkiančio krikščionių bendruo- nyčios Kronikos rinkinio anglų ! riuomenei savo dalinių- Numaty abu y r a artimi prezidento Rea|
stovai balsavo u ž respublikonų įvykusius televizijos debatus,
gano
patarėjai
ir
rėmėjai.
I
menės centro direktorium advo- kalba pristatyme airių visuome ta kviesti dalyvauti priežiūros da—Ugandoje prasidėjo nauji biudžetą. Tik du respublikonai
katu O'Mahoney, birželio pra- nei. Amerikos Lietuvių Kunigų | linyje 30 valstybių, kurių daly
Senatoriai pasisakė prieš ka
stebėtojų nuomone, laimėjo dar
neramumai, tūkstančiai gyven
balsavo kartu su demokratais. bo partijos pirmininkas Perės,
džioje aplankė Sovietų Sąjungos Vienybės anglų kalba atspaus- vavimas priimtinas Egiptui ir Iz- r o aviacijos planą išstatyti anie
tojų pabėgo į Zairą. Vyriausybė su
ambasadą Dubline, susitikdami dintas Kronikos rinkinys, advoka- j raeliui. D a r nėra tvirtų pažadų, 200 raketų Nevadoje ir Utoje stabdė civilinės aviacijos skridi Tai Claudine Schneider iš Rhode tačiau griežta Begino laikysena
su konsulu Lipassovu. Airių de- to O'Mahoney vadovaujamo ai- tačiau žinoma, kad buvo kreip- specialiai įrengtose stotyse, ku- mus.
Island ir Charles Dougherty iš; laimėjo jam daug
šalininkų.
legacija išreiškė sovietų konsu- rių krikščionių
bendruomenės tąsi į Norvegiją, Švediją. Aust n u numatoma 4.600. Raketos
Pennsylvanijos.
] Darbo partija paskelbė, kad il— Ateinančią savaitę Europos
lui susirūpinimą dėl neraminan- centro rūpesčiu buvo pristaty- raliją, Airiją, Ganą.
Prezidentas Reaganas. gin- gamečiai politiniai priešai Pebūtu nuolat vežiojamos iš vienos rinkos vadai svarstys naują Lenčių žinių apie okupuotoje Lietu- tas airių visuomenei sekmadienį,
damas savo programų nukarpy- į resas ir buvęs premjeras YitzPo Camp David susitarimų nožeminės stoties į kitą. Sovie- ^
p r a šym ą atidėti skolų mokė
voje sovietų vykdomus rimtus re- birželio 7 d. Dubline. Airių detų žvalgybai būtų sunku ^nusta- j i m ą L e n k i ] - a i s k u b i a i r e i k i a p u _ mus, kalbėjo, kad šiuo balsavi- hak Rabin susitaikė ir Rabin
liginės laisvės pažeidimus, kurie legacria pažymėjo sovietų konsutyti, k u r tos raketos iš tikrųjų sės bilijono dolerių paramos pa mu amerikiečiai laimėjo didesnį 1 sutiko įeiti į būsimą Pereso vy
akivaizdžiai prieštarauja Sovie- lui, kad Airijos katalikai būtų
S. Arabija parduos yra.
riausybę gynybos ministru. Ra
lūkanoms už senas skolas sumo mūšį prieš infliaciją.
tų Sąjungos pasirašytam Helsin- laimingi, jei Nijolė Sadūnaitė gabinas y r a Izraelyje gan popu
Kaip žinoma, prieš tų raketų kėti.
mažiau naftos
kio susitarimui.Pasiremdama Lie- lėtų dalyvauti knygos pristatyme
liarus, tačiau i r jo įėjimas ne
lizdų statvba griežtai pasisakė
— Clark karo aviacijos bazei
—Libane taiką prižiūrinčios
tuvos Katalikų Bažnyčios Kro- Dubline, tuo būdu sustiprinant
Londonas. — Saudi Arabija, abiejų valstijų gyventojai.
garantuoja
darbo partijai lai
Filipinuose vadovauti paskirtas Jungtinių Tautų kariuomenės va
nikos pateikiama dokumentine tuos dvasinius ryšius, kurie j u n - svarbiausia pasaulio naftos ga
mėjimo.
gen. Kenneth Burns, kuris buvo
medžiaga, airių delegacija supa- gia dvi katalikiškas tautas — mintoja, nuo liepos 1 sumažins .,Iš Šiaurės Korėjos
das gen. Callaghan susitiko su
amerikiečių tiekimo bazės virši
žindino sovietų konsulą su kai Airiją ir Lietuvą.
palestiniečių vadu Arafatu. Pra
savo dieninę produkciją 450,000
ninkas Turkijoje. Buvęs Clark
KALENDORIUS
kuriais ryškesniais religinės laisėjusią savaitę Libane nušauti
liks tik pelenai"
bazės viršininkas gen- Hildreth
— Polisario sukilėliai paskel statinių, šiuo metu S. Arabijoje
du J T kareiviai, abu iš Fidži da
Birželio 29 d.: š v . Petro ir
vės varžymo Lietuvoje faktais, bė Alžire, kad Vakarinėje Sacha pagaminama 10.3 mil. statinių. Ja karta.. — Pietų Korėjos pre- išeina į pensiją.
linio.
Povilo. Mantigirdas, Gedrime.
paprašydama Sovietų
Sąjungos roje jiems pavyko sumušti di
Pradėjus naftos produktų tau ridentas Chun Doo Hwan pra— Peru valstybėje žemės dre
Birželio 30 d.: Teobaldas, Emi— Londono policija suėmė 30
ambasados patikslinimų. Airių de desnį Maroko dalinį, atimti nema pymą, pasaulyje atsirado naf-1 dėjo ilgesnę kelionę po Pietry- bėjimas kalnuose sugriovė du kai
lijana.
Skaldąs. Novilė.
jaunų
vyrų,
kaltinamų
riaušėmis
legacija taip pat paprašė Sovie žai ginklų- Šimtai Maroko karei tos perteklius.
Gamintojams j čių Azijos šalis. Indonezijoje musSaulė
teka
5:18, leidžiasi 8:29.
tų Sąjungos ambasadą, kad suvių žuvę.
tapo sunkiau rasti naftai pirkė- i jis pareiškė spaudos konferenci — Septyni žmonės iš Nika- Londono priemiesty.
darytų galimybę buvusiai lietu
— Pasislėpę tarp traukinio va
— Prezidento atentate sužeis- jų, todėl pradėjo kristi naftos; joje. kad Pietų Korėja nepriims ' ragvos atbėgo į Hondūrą, papraORAS
vei sąžinės belaisvei Nijolei Sa- tas kovo 30 d. slaptosios tarnybos I kainos. Kitos naftos valstybės j iokių provokacijų iš Šiaurinės '&. prieglobsčio. Jie pareiškė, kadgono stogo ir lubų į Austriją pabė
Nepastovus debesuotumas,
dūnaitei, kuri, atlikusi
šešerių valdininkas Timothy McCarthy ėmė priekaištauti Saudi Arabi- • Korčios. Jeigu komunistų rėži- Nikaragvą valdo kubiečiai. v i s i go penki rumunai, jų tarpe dvi
metų kalėjimo ir tremties baus- antradienį pradėjo pareigas Bal-; jai, kad ji per daug gamina ir j mas bandys pavojingas provo-. pabėgėliai buvo Nikaragvos ka- moterys ir paprašė politinės glo temperatūra dieną 8 5 L, naktį
70 L
bos.
me Sibire už religinės spaudos Į tuose Rūmuose.
kacijas, iš jo liks tik pelenai i riai.
numuša kainas
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Užsienyje
Kitur — Amerikoje
Savaitinis

ATSARGIAI
-

j . SOLIŪNAS
Niekam turbūt šiandien nėra
taip svarbios pastovios paja
mos, kaip pensininkui. Juk jis
jau yra priėjęs „liepto galą"
pajamų padidinime ir dabar
tenori tik visą gyvenimą krau
tais vaisiais pasinaudoti. Užtat
pensininkai savo pajamas, o
ypač jų pastovumą, gina viso
mis išgalėmis. Deja, dažnai ir
pensininko
kruvinai užsi
tarnautos pajamos — santau
pos ir įvairios pensijos — dyla
ne dėl jų kaltės. Čia labiausiai
kalta yra nepastovi ekono
minė krašto padėtis. Pensijas ir
santaupas ėda infliacija. Kaip
tik dėl šitos priežasties ir kraš
to prezidentu buvo išrinktas
naujas asmuo. Sakoma, kad
nauja šluota gerai šluoja. Dėl
naujo prezidento „šlavimo",
va, ir kyla įvairūs rūpesčiai.
Idant pagerinus ekonominę
krašto padėtį, naujasis prezi
dentas buvo priverstas imtis
drastiškų taupymo priemonių.
Pasėkos jau dabar nėra links
mos, nes jos tiesioginiai palies
ir pensininkus.

daugiausiai nukenčia senes
nieji, nes jie daugiau pasitiki
kitu žmogumi. Užtat jie yra ir
dažniau išnaudojami.
Neseniai Milwaukee mieste
įvykusiame
forume
buvo
nagrinėjami
pensininkų
reikalai. JAV
pensininkų
sąjungos laikraštyje „AARP
News bulletin"
televizijos
reproteris David Horowitz
pateikė nemažai patarimų to
forumo dalyviams, kaip reikia
apsisaugoti nuo sukčių (žiūr.
biuletenyje, birželio mėn., 10
puslapyje.
Įdomumo dėliai suminėsime
jo svarbesniuosius patarimus
vyresniesiems:
1. Nediskutuokite savo pini
ginių reikalų su nepažįs
tamais;
2. Niekuomet neišimkite iš
banko pinigų, kai tokio išėm
imo prašo nepažįstamieji;
3. Neieškokite nepaprastai
nupigintų pardavimui daiktų.
Jei nupiginimas yra neįtikė
tinai didelis, tai ir galimybė,
kad tas daiktas yra niekam ver
tas,
yra didelė;
Nauji bandymai
4. Niekuomet neskubėkite
Bene svarbiausias bandy- pasirašyti bet kokią sutartį.
~mas taupymo fronte bus pensi Pirma labai gerai apie pasi
jų mažinimas. O pensijos bus rašymą pagalvokite ir pasi
mažinamos išmokant sumažin tarkite su jums patikimais
tas — procentaliai daug žemes asmenimis;
nes — pensijas tiems, kurie jų
5. Prieš ką nors perkant ar
prašys prieš 65-jį gimtadienį. darant, reikalaukite raštiško
-Tiesa, šio didesnio sumažini kainoraščio. Pasitarkite visuo
mo dar galima išvengti, išei met apie siūlomą kainoraštį su
nant į pensiją prieš naujo tos srities žinovais;
potvarkio įvedimą. Turime
6. Įkyriems siūlytojams
atsiminti, kad niekas negalės kurie būtinai nori ką nors jums
sumažinti pensijų tiems asme įsiūlyti parduoti, pasakykite
nims, kurie pradeda gauti kad jūs pasikalbėjimą ir siūly
pensijas prieš įstatymo įsiga mą
užrekorduojate.
liojimą. Vadinasi, tie, kurie Greičiausiai tokio įkyraus
paskubės ir pradės gauti pensi pardavėjo, po perspėjimo,
jas prieš naujo įstatymo daugiau nebematysite;
įsigaliojimą, galės gauti dides
7. Niekuomet nemokėkite
nes pensijas.
pinigų už namo taisymą pirma,
Kita numatyta
naujovė negu bus atliktas pataisymas.
socialinės apsaugos srityje yra
Bendrai pasaulyje yra daug
neapribota uždarbių suma, nesąžiningumo. Neretai mes
leistina uždirbti jau pensijas nukenčiame nuo žmonių, kurie
gaunantiems. Žinia, jei pensi neturi jokio noro mums padėti,
ninkai galės užsidirbti tiek, o tik stengiasi mus išnaudoti.
kiek nori, bus labai didelė
To nesąžiningumo, deja, yra
lengvata patiems pensinin ir lietuviuose. Asmeniškai teko
kams. Ar ši pakaita padės patirti, kaip buvo viliojama
ekonomijai bendrai — kitas pensininkams apsigyventi tam
klausimas. Bet tai jau būtų tikruose namuose. Žinoma,
kitos temos nagrinėjimas.
pirma buvo reikalaujama įmo
įtakingasis ekonomijos žino kėti stambus „užstatas". Irstai
vas George Gilder, kurio po kelerių metų, kai senukui
teorijomis neretai naudojasi ir reikėjo vykti ligoninėn, po jo
dabartinė krašto administra pasitaisymo, jis nebuvo į tuos
cija ir kuris pagarsėjo savo namus atgal priimtas; viską
knyga VVėalth and Poverty" prarado — šiltą užeigą ir įmokė
tvirtina, kad panaikinus visus tąjį „užstatą". Dabar tik aša
uždarbių suvaržymus pensi ros bepaliko tam senukui, nes
ninkams, kraštas surinktų jis pasitikėjo
nesąžiningu
daug valstybinių mokesčių už verslininku ir buvo išnau
tuos pensininkų uždarbius, dotas. Taip dažnai net ir po
kuriuos jie dabar slepia; tuo gražiausia kepure ir titulu
pačiu nemoka už slepiamus slepiasi veidmainis ir išnaudo
uždarbius valstybinių mokes tojas.
čių. Vadinasi, valstybė nuken
PRAŠYMAS
čia dėl pensininkų nesąži
ningumo.
Antra vertus, jei pensinin
kams nebus jokių suvaržymų,
kiek jie gali uždirbti, tai tuo
pasinaudos daugiausiai tie,
kuriems pensijų iš viso nebe
reikia; t.y. turtingieji valdinin
kai — daktarai, bendrovių
aukštieji pareigūnai ir bendrai
dideles algas gauną ir ilgai dir
bą pensininkai.

Daugelis lietuvių, norinčių
patarimo
ir
paaiškinimo
socialinės apsaugos (sočiai
security) srityje,
kreipiasi
šeštadieniais į „Margučio"
raštinę. Cia yra teikiamas toks
patarnavimas visiems nemo
kamai.
Pereitą savaitę buvo gautas
pranešimas iš Sočiai Security
raštinės, kuri yra 9730 S. Western
Ave., Chicagoje, kad ten
Saugokimės sukčių
dažnai kreipiasi lietuviai įvai
Yra tvirtinama, kad nuo riais socialinės apsaugos reika
jvainausių
a p g a v y s č i ų lais. Deja, lietuviams neretai

i

Socialinės gerovės lietuviai darbuotojai tariasi
„Margučio" raštinėje. Iš k.: Jonas Soliūnas,
Danguolė Valentinaitė, dr. Antanas Butkus, dr.

Regina Kulienė ir „Margučio'' vedėjas Petras
Petrutis.
Nuotr. Vyt. Jasineviciaus.

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00.
• Redakcija dirba kasdien 8:30
— 4:00, šeštadieniais 8:30 —
12:00.

metams
$42.00
$46.00
$42.00
$42.00
$40.00
$28.00

Vz metų
$25.00
$26.00
$25.00
$25.00
$22.00
$17.00

3 mėn.
$17.00
$18.00
$17.00
$17.00
$15.00 „

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
nesaugo. Juos grąžina tik ifi anksto
susitarus. Redakcija už skelbimų
turini neatsako. Skelbimų kainos
prisiunčiamos gavus prašymą.

ateities žmogus būtų bent kiek
geresnis už esamą, kad duotų
bent kiek geriau, negu pasi
ima..."
LIETUVOS RAŠYTOJŲ PASISAKYMAI
Adolfas Sprindis (g. 1921 liauja plasnojus kūrėjo spar nis menas, negu jis išaugo
m.): „Karas atėmė džiaugsmą, nais į amžinojo grožio ir tie mūsų laikotarpyje iš mūsų šir
skaitėm
rūsčiąją
knygą.
sulaužė, sutrypė svajones. Dar sos saulę. Ir kas, kad kūnui džių, karo apdegintų, laiko
Niekas
nerašė
pažymių,
Justinas Marcinkevičius (g. niekas neragino mokytis isto daugiau — griuvo iliuzijų darosi vis sunkiau ir sunkiau, daužytų ir laužytų..."
1930 m.): „Mano brendimo rijos. Istorija buvo už lango. bokštai. Du sykius buvau jei geismas gyventi liepia kur
Antanas Vienuolis (1882prie
duobės, ti amžinybės preliudiją, tikėti, 1957 m.): „nors nė vienas žmo
metus nutvieskė antro pasauli Mes, net ir labai norėdami, statomas
nio karo pašvaistės ir skau negalėjome pabėgti iš pamo persekiojamas, kalintas, gyve kad žmogus savo dvasios dide gus, sulaukęs senatvės, nėra
dūs pokario metų klasių kovos kų... Kraujo spalva, gyvu nau nelegaliai, blaškomas lyg liais darbias galų gale pasieks patenkintas
nueitu
savo
šūviai. Anksti pamačiau, kiek liškas kerštas, piktos pasa geltonas rudenio lapas, bada taikos kapitolį..."
gyvenimo keliu ir mirdamas
vau ir... rašiau. Buvau laimės
nedaug tereiškia žmogus ir los..."
Antanas Venclova (1906- nusineša nebūtin jaunystės
vaikas ir išlikau gyvas. Karas, 1971 m.): „Ateina epocha, dienų nepasiektus užsimo
kiek daug melo, prievartos ir
Algimantas Pabijūnas (g.
siaubo kybo šiame pasaulyje 1936 m.): „Norėčiau gerai ir karo baisybės sudaužė nai kuriai bus reikalingas daug jimus, bet jei man galima
virš jo mažos širdies. Atrodė teisingai parašyti apie tai, kuo vaus idealisto lukštą, privertė aukštesnis, didesnis, taures
(Nukelta į 5 psl.)
tada, džiaugsmo jau ir nebus, žmogus gyvas, kas pastovu ir daug ką permąstyti..."
Balys Sruoga (1896-1947 m.):
kad taip ir gyvensim drebė kas laikina jame ir aplink jį.
dami, puldinėdami nuo vieno Apie tai, kur jis eina, ko nori, „Mano nelaimei, aš nepri
Tel ofiso ir buto: OLympic 2 - 4 1 5 9
DR. K. G. BALUKAS
gryčios lango prie kito, vis ką jaučia... Norėčiau parašyti klausau tai rašytojų katego
Akušerija ir moterų ligos
DR. P. KISIELIUS
dairydamiesi, kas ir iš kur ir apie tas neišnaikinamas rijai, kurie gali paviršutiniš
Ginekologinė Chirurgija
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
mechaniškai,
be
ateina. Ar tik ne šis laiko gėrio ir blogio sėklas — kur jas kai,
6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford
1443 So. 5 0 t h Ave.. Cicero
tarpis pažadino manyje Lietu vėjas nupučia ir kas iš jų išau- išgyvenimų kurti. Ką aš pada M e d i c a l Building). T e l . LU 5 - 6 4 4 6 Kasdien 1 3 vai ir 6 8 vai vak išskyrus
treč Sešt 12 tki 4 vai popiet
" ..
rysiu, kad aš, net šypseną
vos temą, tragiškas jos isto ga...
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą
vaizduodamas, turiu kraują su
rinio likimo vizijas, prikėlė
Violeta Palčinskaitė (g. 1943
DR. IRENA KURAS
ašaromis skiedinti, turiu savo
žodį ir ašarą?..."
m.): „Jau esu rašiusi — ir dar
GYDYTOJA
IR CHIRURGE
T
e
l
.
ofiso
H
E
4
5
8
4
9
.
rez.
3
8
8
2
2
3
3
Marcelijus Martinaitis (g. sykį galiu pakartoti, kad suaugusių vaikų šypseną sta
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
1936 m.): „Mane kartais stebi neapkenčiu pilkumos, vidu čiai Golgotos kančia atpirk
SPECIALISTĖ
DR. PETER T. BRAZIS
na, kodėl lemiamus, svarbiau tinybės, šablono, kaip ir tų ti?..."
MEDICAL BUILDING
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S
Saulius Šaltenis (g. 1945 m.):
sius dalykus pasiimi ne iš to, atvirukų, kapuose bet kuria
2 4 3 4 West 71st Street
3200 W 81st Street
„Tikriausiai
turėjau laimingą Vai.: pirm., antr., ketv. ir penki. 11:30 Vai Kasdien nuo 10 y ryto iki i v p p
kas labiausiai ryšku ir sukre proga linkima .sėkmės darbe
čia, kas baimina. Etiniai ir laimės asmeniniame gyve vaikystę ir gal ne visai nuobo vai. ryto iki 3 vai. popiet.
Ofiso tel RE 7-1168:'rezid. 239-2919
pagrindai — ne iš žiaurumo ir nime'. Pasiutusiam amžiaus džią. Pirmiausia visados ryš
Ofs HE 4 - 1 8 1 8 : Rez. PR 6 - 9 8 0 1
neapykantos. Labai iš arti ritme norėtųsi išsaugoti tai, kiai atsimenu ir Ukmergės Dr. Ant. Rudoko kabinetą p e r ė m ė
DR. J. MEŠKAUSKAS
mačiau
karą:
išdraskytus kas nesutelpa į standartinius ligoninę, išdaužytais langais,
DR. EDMUND E. CIARA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OPTOMETRISTAS
kūnus, nutraukytas galūnes, kvartalus, į standartinių bal kur teko pusmėnesį pamerdėt
Specialybė v i d a u s ligos
2 7 0 9 West 51st Street
ir kažkaip netyčia vėl sugrįžti
ištaškytas smegenis. Daug, dų lentynas..."
2 4 5 4 West 71st S t r e e t „ - Tel
GR
6
2
4
0
0
labai daug. Bet iš to aš nieke
Algirdas Pocius (g. 1930 m.): į šitą mielą pasaulį, ir ilgas, Vai pagal susitarimą, pirmad ir ketv 1 4 it (71-mos ir Campbell Ave. kampas)
negavau..."
„Mano kartos jaunystei teko išpampusias duonos eiles, ir 7 9 antrad irpehkt 10 4 šeštad 10 3vai Vai pirmad .antrad . ketvirtad ir penkias
3 iki 7 v p p Tik susitarus
Eugenijus Matuzevičius (g. labai audringi ir iramatiški net liaudies gynėjus, baltais
Ofs.
tel.
735-4477:
Rez.
246-0067
1917 m.): „Mano kūrybiniame metai. Tų dienų įvykiai ties ; ' cha'.dtais su slidėmis, be gar
Ofs. 742 0 2 5 5
Namu 584 5527
so r>raslenkančius Kalėdų nak
kelyje buvo ir nelengvai gine ir netiesiogine pras
DR. E. DECKYS
Dr. ALGIS PAULIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
peržengiamų
slenksčių. kaip sprogimai sukrėst v-o tį į mišką gaudyti miškinių, ir
ORTOPEDiNiĖS LIGOS - CHIRURGU*
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
sudėtingų laikotarpių. Poka didelį ir mažą. Jie lauže ir kehones siauruoju geležin
EMOCINĖS LIGOS
1185 Dundee Ave.
rio metais, įsijungus į lietratū- žalojo žmonių likimus, kaip keliu iš Utenos į Anykščius
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
Elgin. III. 60120
6449 So. Pulaski Road
rinį respublikos gyvenimą, nuplėštus lapus blaškė po pas mano tikros bobutės brolį
Valandos pagal susitarimą.
Valandos vaga' susitarimą
Vienuolį-Žukauską...
man teko daug ką iš naujo platųjį pasaulį. Net nepil A.
Tel. 372 5222. 236-6575
permąstyti, atsisakyti kai namečiai paaugliai, sėdėję su Vienuolio
namai
visados
Dr. ROMAS PETKUS
DR, A. B. GLEVECKAS
kurių estetinių principų, kurie manim tos pačios klasės dvelkdavo kažkokiu neaiškiu,
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
GYDYTOJAS
IR
C
H
I
R
U
R
G
A
S
buvo mažiau ar daugiau su suoluose, patekdavo į audrin užsisenėjusiu liūdesiu..."
Ofisai:
T e l - BE 3 5 8 9 3
siklostė
mano
kūrybinėje gą įvykių verpetą ir neretai
Romas Šarmaitis (g. 1909
111
NO
WABASH AVE
Specialybė A k i u ligos
praktikoje
buržuaziniais žūdavo. Tokie įvykiai savo m.): „Dirbdamas partijos isto
3 9 0 7 West 1 0 3 r d Street
Valandos pagal susitarimą
metais..."
aštriais kampais įrėžė ženklus rijos institute, užrašiau 356
V a l a n d o s pagal s u s i t a r i m ą
Jonas Mikelinskas (g. 1922 jaunose širdyse, jie grūdino ir revoliucinio judėjimo dalyvių
Ofiso tel. — 582-0221
DR. L. D. PETREIKIS
m.): „Rašytojas — vienas tų anksti išmokė jau
nebe atsiminimus, Mažajai lietu
DANTŲ GYDYTOJA
žmonių, kurių pareiga yra vaikiškomis akimis žvelgti į viškai tarybinei enciklopedi DR. JANINA JAKŠEVlClUS
8104 S. Roberts Road
JOKS A
jai
parengiau
revoliucinio
nuolat ieškoti ne tik savęs, bet gyvenimą..."
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave
VAIKŲ LIGOS
judėjimo
dalyvių
ir
revoliu
ir tiesos. O tiesos kriterijus,
Tel. 563-0700
Ieva Simonaitytė (g. 1897
6441 S. Pulaski Rd.
spaudos
vardyną.
anot Hėgelio, sutampa su m.): „Vieną galima nesi cinės
Valandos pagal susitarimą
v a l a n d o s pagal s u s i t a r i m ą
gėrio ir grožio kriterijais..."
giriant pasakyti: mano knygų Redakcija paskelbė enciklo
Ofs TO 7 6 0 0 0 . Rez GA 3 - 7 2 7 8
tritomyje
mano
Algimantas Mikuta (g. 1943 ir knygelių skaitytojų buvo gal pedijos
DR. FRANK PLECKAS
651
straipsnį,
m.): „Jaunystė, kuri jau ir šimtai tūkstančių. Tik parengtą
(Kalba lietuviškai)
DR. A. JENKINS
revoliucionierių
baigiasi, o gal ir pasibaigė, nežinau, ar daug jų suprato ir daugiausia
OPTOMETRISTAS
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S
atnešė daug vilčių ir abejo ar teisingai suprato sunkią biografijas..."
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
3 8 4 4 West 6 3 r d Street
'Contact lenses"
nių... Regiu, kad iš viso to mano kelionę nuo Aukštųjų
V a l a n d o s pagal s u s i t a r i m ą
Judita Vaičiūnaitė (g. 1937
2 6 1 8 W 7 1 s t St - Tel 7 3 7 5 1 4 9
lieka tik nedidelis dubenėlis pušynų ir smiltynų į šiandie m.): „Nors studijos Vilniaus
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč
6132 S Kedzte Ave Chicapo
rūpesčių. Jį reikia srėbti ninį Vilnių, Tarybų Lietuvos Valstybiniame
universitete
WA 5 2670 arba 489 4441
neskubant, nes kitą vargu ar sostinę. Juk keliauta ne tiesiu mane širdies gilumoje nuvylė,
DR. LEONAS SEIBUTIS
DR. K. A. JUČAS
bus iš ko išvirti, — iliuzijos, keliu, bet vingių vingiais, per bet būtent jo senuose rūmuose
I N K S T Ų . PŪSLĖS IR
ODOS LIGOS
kurios anksčiau mėtėsi ant klinikas, per ligonines, per sutikau du geriausius literatū
P R 0 S T A T 0 CHIRURGIJA
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
tako, nežinia kur išsislapstė. mirtinus pavojus, greta indi rinius bičiulius — bendrakur
2 6 5 6 W. 6 3 r d Street
Valandos pagal susitarimą
Vai antr 1 4 popiet ir ketv 5 7 vak
Iš
visokiausių
tikėjimų vidų, kurie sėjo lavonus. Tai sius, be kurių neįsivaizduoju
įstaigos ir buto t e l . 6 5 2 - 1 3 8 1
Ofiso tel 7 7 6 - 2 8 8 0 . rezid. 4 4 8 - 5 5 4 5
mažiausiai pažeistas liko tikė buvo skaudžiai sunkios ir sta savo jaunystės ir poetinio
jimas savimi..."
braižo formavimosi...".
DR. FERD. VYT. KAUNAS
čios pakopos..."
DR. C.S. ŠIAUČIŪNAS
Gydytojas ir Chirurgas
Petras Vaičiūnas (1890-1959
Antanas Miškinis (g. 1905
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Didžiausias išeivijos darbas
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Reportažas ir pastabos
LINAS RIMKUS

Lietuvos pogrindžio spau
da, kartkartėmis pakritikuo
dama mūsų išeivijos darbus,
jų tačiau nenuvertina ir ypač
iškelia laimėjimus kultūrinėje
srityje. Didžiausiu pokario
meto išeivijos atliktu darbu ji
laiko ne išeivijos pastangas
Lietuvos laisvinimo srityje,
kurios okup. Lietuvoje labai
mažai tejaučiamos, bet 36 to
mų „Lietuvių enciklopedijos"
išleidimą.
Tik nedidelis šio serijinio lei
dinio egzempliorių skaičius
yra pasiekęs Lietuvą. Bet ir
ten labai mažai kam priei
namas, nes yra laikomas
„specfonduose", po raktu. Vis
dėlto per spintos stiklą moks
lo žmonės šį veikalą pamato ir
vien jau tiktai iš jo išvaizdos ir
tomų skaičiaus sprendžia jo
vertę. O kas yra LE išeivijos
lietuviams, aiškinti netenka.
Veikalas, išleistas arti 4000
egz. tiražu, ne tiktai puošia
lietuvių
kultūrininkų len
tynas, bet yra visais požiū
riais naudingas.

visuotinė Žinija ir lituanistika
pagausėjo naujais mokslo dar
bais, įvykiais ir vardais.
Manoma, kad vien tiktai 1970
- 1980 metų bėgyje mirė apie
600 asmenų, kurie yra minimi
ar aprašyti mūsų LE-joje. Yra
būtinas reikalas atliktais dar
bais ir mirties datomis užbaigti
jų biografijas. Įvairiose mokslo
srityse atsirado naujų aprašytinų darbų.
Taigi iškilo reikalas išleisti
dar vieną — antrąjį LE papil
dymų tomą. Jo reikalą ne kar
tą yra iškėlę mūsų kultūri
ninkai,
visuomenininkai,
spaudos darbuotojai, moksli
ninkai ir eiliniai LE lai
kytojai.

(Tęsinys)
Akademinę minėjimo dalį
atliko dr. Adolfas Darnusis,
sukilimo dalyvis ir Laikino
sios vyriausybės narys. Savo
neilgoje paskaitoje A. Darnu
sis apžvelgė kai kuriuos rak
tinius sukilimo momentus ir
aptarė Laikinosios vyriau
sybės veiklą. Jis taip pat ap
žvelgė kai kuriuos ryškesnius
nūdienio rezistencijos bruo
žus.

Nelengvas tai darbas, nes
1969 m., išleidus I-jį papildy
mų tomą, manyta, kad LE
leidimas yra baigtas. Buvo
susikoncentruota prie Lie
tuvių enciklopedijos anglų
kalba leidimo, ko pasėkoje
1970 - 1978 m. to paties LE
leidėjo J. Kapočiaus rūpesčiu
gimė 6 „Encyclopedia Lituanica"
tomai.
Pastarojo
Dr. Adolfas Darnusis
dešimtmečio faktai, mirusiųjų
datos ir panaši medžiaga
Meninę dalį atliko vietinė
nebuvo
dokumentuojama,
muzikos
pajėga,
neseniai
renkama. Taigi naujuosius
mokslus baigusi solistė An
redaktorius laukia nemaža
gelė Kiaušaitė ir viešnia iš Chipastangų pareikalaująs dar
cagos, rašytoja bei dailiojo žo
bas. Tačiau yra gerų vilčių,
džio
puoselėtoja
Birutė
kad redaktorių ir bendradar
Pūkelevičiūtė. Solistė Kiau
bių bus surasta, ir naujasis LE
šaitė padainavo šešias lietu
papildymų tomas galės būti
vių ir nelietuvių kompozitorių
paruoštas.
dainas, o Birutė Pūkelevičiūtė
atliko du įvykiui pritaikytus
* * *
dailiojo žodžio kūrinius.

LE buvo išleista 1953 - 1969
metų bėgyje. Ją leidžiant buvo
sutelktos geriausios išeivijos
intelektualinės
pajėgos.
Redaktoriai ir bendradarbiai
iš įvairių, dažniausiai sunkiai
surandamų šaltinių, stropiai
rinko reikalingą medžiagą ir
šį milžinišką veikalą padarė
pakankamai tobulu. Galime
didžiuotis, kad mūsiškė LE
yra geresnė ir išsamesnė už
daugelio kitų kraštų encik
lopedijas. Nedaug tėra pavyz
džių, kad išeiviai būtų išleidę
Nelengvai bus sprendžiama
savo kraštų enciklopedijas, o
36 tomų veikalą lietuviai išei ir finansavimo problema.
viai išleido pirmieji pasaulyje. Knygų leidimas kasmet sunkė
ja. Daugelis senųjų LE prenu
pasitraukė
iš
Be enciklopedijos intelektu meratorių
gyvųjų
tarpo.
O
norint
išleisti
alinės pusės, reikėjo nugalėti
ir didžiulius materialinius naują LE tomą, reiktų sutelkti
sunkumus. Leidimo darbą mažiausia 3000 prenumerato
tvarkė ir sumaniai atliko rių. Tokiu atveju LE 37 tomo
Juozas Kapočius. Kad ir labai prenumeratos kaina siektų tik
kukliai verčiantis, mokant 20 - 25 dolerius.
redaktoriams,
bendradar
Ta pačia proga mūsų jau
biams ir kitiems pareigūnams nesnioji karta galėtų įsigyti ir
labai kuklius atlyginimus, visus kitus LE tomus. Tokiu
reikėjo sutelkti daugiau kaip būdu šis serijinis veikalas dar
milijoną
dolerių
(auksu praturtėtų ir naujais prenu
padengtų, ne infliacinių, tikro meratoriais, o taip pat ilgiau
sios vertės). 3500 - 4000 prenu išsilaikytų lietuvių namuose.
meratorių kantriai šią sumą Kas žino, gal laikui bėgant
per 16 metų sudėjo ir šiuo susidarys sąlygos Liet. En
būdu pastatė nemirštamą pa ciklopediją ir į Lietuvą
minklą ateinančioms lietuvių pasiųsti, kur ji būtų labai
kartoms.
aukštai vertinama.

•

Tačiau enciklopedija turi
būti gyva. Kad ji tokia galėtų
būti, ją reikia kartkartėmis
atnaujinti. Taigi 1969 m. buvo
išleistas 544 puslapių apim
ties papildymų tomas, kurį
redagavo LE redaktorius dr.
Juozas Girnius. Šio tomo išlei
dimu buvo ištaisytos paklai
dos, įvesti naujai iškilę vardai
išeivijoje ir okup. Lietuvoje,
paskelbta visa eilė naujų litu
anistinių dalykų bei faktų.
Vienu žodžiu, paskelbta žinių
ir faktų, kurie, jeigu čia nebūtų
aprašyti, būtų nuėję užmarš
tin, nes okupacinėse sąlygose
daugelis tokių dalykų nebūtų
paskelbta, nutylėta ar iškreip
ta. Taigi pirmuoju papildymų
tomu LE labai praturtėjo,
suaktualėjo.
Tačiau nuo I-jo papildymų
tomo išleidimo praėjo jau beveik 12 metų. Per tą laiką

Šiomis dienomis LE leidė
jas Juozas Kapočius paskelbė
atsišaukimą antrašte: „Ar leis
tinas
LE II
papildymų
tomas?". Jo leidimo pastan
gas visomis išgalėmis remia
JAV LB Kultūros taryba. Bet
vis dėlto finansinis pagrindas
lieka prenumeratoriai. Taigi
LE leidėjas prašo visus senuo
sius ir naujuosius LE skai
tytojus pranešti LE leidyklai
savo pavardę, adresą ir laiš
keliu pareikšti, kad sutinka
ma prenumeruoti naująjį LE
37-jį, II papildymų tomą
(Rašyti adresu: Lithuanian
Encyclopedia Press, Inc., P. O.
Box 95, So. Boston, Mass.,
02127, USA).
Reikia manyti, kad mūsų
kultūringoji visuomenė šio
tomo leidimą visomis išgalė
mis parems.
b.kv.

Jūs, požemių bunkeriai — mūsų namai,
Mūs laisvė, tvirtovė ir kapas...
Čia liksim dvasia amžinai,
Užbaigę gyvenimo taką.
Mes kovą nelygią kovoję palūžom...
Atleiskit, o būsimos kartos,
Sudiev, broliai, sesės, žalioji giružė —
Buvai mums namai, būk ir karstas!
Iš Sibiro lietuvių poezijos

Pastabos
Visų pirma, reikia pastebėti,
kad šįmet surengtoji konfe
rencija buvo kitokio pobūdžio,
negu praeitų metų konfe
rencija Washingtone. Pasta
roji siekė apžvelgti lietuviškos
išeivijos politinę veiklą Lie
tuvos atžvilgiu ir suvesti Lietu
vių Bendruomenės veikėjus bei
darbuotojus su JAV vyriau
sybės pareigūnais. Programa
ir buvo tam pritaikyta. Prof.
Vytauto Vardžio paskaita
„Rezistencija Lietuvoje —
žvilgsnis į ateitį" apžvelgė 40
metų besitęsiančią kovą už
nepriklausomybę ir žmogaus
teises Lietuvoje, o dr. Bro
niaus Nemicko paskaita „Išei
vijos pastangos talkinti Lie
tuvai
laisvės
kovose"
supažindino klausytojus su
organizuotomis
išeivijos
pastangomis Lietuvos laisvei
atgauti. Abi paskaitos davė
gerą pagrindą nūdienio veik
lai vertinti. Be to, surengtas
simpoziumas pagvildeno gali
mybes ateities veiklai.
Bet vis dėlto, Washingtono
konferencija pasiliko manifestacinio pobūdžio. Sunku
pasakyti, kodėl taip įvyko.
Viena vertus, konferencija
buvo surengta rinkiminiais
metais. Gal iš dalies dėl to
nebuvo išvengiamas tam tik
ras politikavimas vyriausybės
pareigūnų pranešimuose. An
tra vertus, tai buvo pirmas
bandymas. Gal dėl to imtasi
įprastų priemonių rengiant

konferenciją; ne be reikalo kai
kuriems savo turiniu kon
ferencija priminė
vasaros
studijų dienas.
Visa tai nereiškia, kad Washingtono konferencija ne
buvo naudinga. Anaiptol! Pa
žvelgus į jos nutarimus,
galima matyti ir labai konkre
čių užmojų. Antai, trečiasis
nutarimas ragina Pasaulio ir
kraštų Lietuvių Bendruo
menes rūpintis Diplomatinės
tarnybos personalo tęstinumo
ir lėšų klausimu. Kaip žinome,
šiems klausimams rastos
patenkinamos išeitys.
Tuo tarpu, New Yorke su
rengtą konferenciją tegalima
pavadinti darbo konferencija.
Jos dėmesio centre nebuvo
lietuvių išeivija ar jos pastan
gos, bet išeivijos JAV-ėse
politinė aplinka — JAV
vyriausybė, jos padaliniai,
nevyriausybinės organiza
cijos bei plačioji amerikiečių
visuomenė. Čia derėtų paste
bėti, kad, nors ir dalyvavo
Kanados LB darbuotojai ir
buvo numatytas kanadietis
kalbėtojas,
konferencijos
programą dominavo amenkietiškas elementas. Tiesa,
galima ginčytis dėl reliatyvios
abiejų kraštų svarbos, bet vis
dėlto, daugiau dėmesio turėtų
būti skiriama veikimui Kana
dos politinėje arenoje.
Taip pat įsidėmėtini kai
kurie posūkiai JAV poli
tiniame gyvenime. Ne vienas
užsiminė, kad prezidento
Reagano vyriausybė nebetoleruos „dvigubo standarto"

1941 m. įvykių minėjimo Kultūros židinyje dalyvių dalis.

DIENAI RIEDANT
VAKAROP
V L A D A S RAMOJUS
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Tai mane nustebino ir, rodos, dar aukščiau
pakilau kaip „poetas".
Nuo to susitikimo praėjo daug laiko, kol 1972—
73 metais, ruošdami knygą apie Pennsylvanijos
angliakasių Lietuvą, daugiau gal katalikišką, su
kunigu Algimantu Keziu lankėmės Dovydėnų ūkyje
prie Scrantono. Ten buvom labai šiltai priimti,
apnakvydinti ir vaišinami. Tada jau nebebuvau
„poetas", o tik žurnalistas, tyrinėjęs senąsias
lietuvių ateivių kolonijas artėjant šimtmečiui, kai
prasidėjo masinis lietuvių keliavimas iš carų
pavergtos Lietuvos į Ameriką. Bevaikštant po
Dovydėnų ūkio apylinkes, po plačius laukus Liudas
Dovydėnas nepamiršo man priminti tą patį, ką jis
buvo pasakęs prieš eilę metų New Yorke: kad jo
dukra buvo išsikirpusi porą mano eilėraščių.
Tame pat New Yorke, nors pirmą kartą labai iš
tolo, pamačiau ir talentingąjį mūsų tenorą Stasį
Barą Baranauską. Kadaise abu su Baliu Laučka
lankė tą pačią pranciškonų gimnaziją Kretingoje.
Vėliau jų keliai išsiskyrė, o po kurio laiko vėl susi
jungė, 1949 metais Stasiui, kaip karo pabėgėliui,
emigravus į Ameriką, kurioje Balys gyveno jau nuo
1938 metų. Balys New Yorke surengė bene pirmąjį
Stasio Baranausko koncertą tame didmiestyje. Pasi
sekimas buvo milžiniškas, nuostabus tenoro balso
spalvingumas minią klausytojų žavėjo, o po koncerto
solistą apsupo daugybė jo gerbėjų. Nors Balys norėjo
ir mane privesti prie solisto ir su juo supažindinti,
tačiau aš spyriausi ir atsispyriau: tegu jis kalbasi su
savo bičiuliais, su muzikais, su giminėmis ir su įvai

JAV Lietuvių jaunimo sąjungos veikėjai. Iš kairės: JAV LJS pirm.
Virgus Volertas, JAV LJS Pol. reik. kom. nariai Linas Kojelis ir
Rimantas Stirbys.

ryšium su Sovietų Sąjunga ir
kitais Rytų Europos kraštais.
Tai ypač svarbu, norint iškelti
Lietuvos bylą tarptautiniuose
forumuose, kaip Jungtinėse
Tautose. Be to, Lietuvių Bend
ruomenės veikėjai turėtų at
kreipti dėmesį į užuominas,
kad aplamai JAV politinių
sluoksnių imlumas „etninei
politikai" auga ir augs. Tai
būtų svarbu ne tik Lietuvos
bylos reikalu, bet ir krašto išei
vijos kultūriniam gyvenimui.
Tuo pačiu, reikia pastebėti,
kad konferencijos suteikta
susipažinimo proga buvo dvi
kryptė gatvė — visi prele
gentai pareiškė pasitenkinimą
dalyvavimu konferencijoje ir
proga arčiau pažinti lietuvius
ir jų rūpesčius. Tai nuotaikai
pagelbėjo kiekvienam prele
gentui įteikta prof. Tomo Remeikio knyga „Opposition to
Soviet Rule in Lithuania, 1945
- 1980" ir Leonardo Kerulio
sudarytas, Česlovo Grincevičiaus redaguotas veikalas
„Išvežtųjų lietuvių sąrašas".
Pastarasis ypač imponavo kai
kuriuos JAV
vyriausybės
pareigūnus. Nemažai dėmesio
taip pat patraukė buvusio
„Draugo" redaktoriaus Bro
niaus Kviklio surengta pogrin
džio spaudos paroda.
Tačiau didžiausiu konfe
rencijos laimėjimu turėtų būti
laikomas gausus ir įvairus
dalyvavimas. Per abi dienas
dalyvavo tarp 100 ir 150 asme
nų; tarp trečdalio ir pusės daly
vių sudarė vadinamoji jaunes
nioji
karta. Iš tikrųjų,
nenuostabu, kad tiek daug jau
nimo dalyvavo konferencijoje.
Praktiškųjų klausimų nagri
nėjimas visuomet patrauk
lesnis jaunimui, negu isto
rinės apžvalgos. Be to,
palyginus su praeitų metų kon
ferencija Washingtone, šios
konferencijos ruošoje daug
aktyviau dalyvavo Jaunimo
sąjungos veikėjai. Galbūt iš
dalies New Yorko kon
ferencija dėl to ir pasuko prak
tiškąja kryptimi.

riais „padlaižiautojais", kurių visuomet atsiranda.
Nors Stasiui Baranauskui, kaip ir daugeliui jau pla
čiai prasiveržusių menininkų, įvairūs „padlaižiautojai" kažin ar jau būdavo mieli bei reikalingi.
Praėjo dar keleri metai ir jau su Stasiu Bara
nausku, sutrumpinsiu savo pavardę į Barą, dary
davau pasikalbėjimus spaudai, kartu ne kartą
pietavom restoranuose, teko viešėti jų namuose
Chicagos Marųuette Parke. Vėliau kartu dirbant
Chicagos Lietuvių operoje ir Lietuvių fondo valdy
boje, stebėjausi mūsų talentingojo tenoro papras
tumu, nuoširdumu bei draugiškumu.
Taip po eilės metų ne vienas tų, kurie pradžioje
atrodė tokie dideli ir nepasiekiami, liko tikrai arti
mais asmenimis ir mielais bendradarbiais. Nors ir
be jokių „padlaižiavimo" pastangų.
Tarp įvairių apsilankymų New Yorke ar
Brooklyne prisimena ir pirmasis vizitas lietuviško
laikraščio redakcijoje, pirmasis pilna prasme toks
vizitas mano gyvenime. Tiesa, Vakarų Vokietijos
stovyklose gyvenant kartu su kalbininku Petru
Būtėnu, žurnalo „Žingsniai", pradžioje leisto rota
torium, o vėliau jau spaustuvėje, redakcija buvo jo
rankose ir tam pačiam mūsų kambary. Bet iš to
kambario rankraščiai nukeliaudavo į vokiečių spaus
tuvę, atgal sugrįždavo tik korektūros, o vėliau ir jau
iškepu žurnalo numeriai. Todėl paties spaustuvės
proceso nė nematydavau.
Prisimenu, kiek vargo būdavo vokiečiams rinkė
jams su a.a. profesoriaus Vaclovo Biržiškos rankraš
čiais. Profesorius, artimas „žingsnių" bendradarbis,
rašydavo ranka, rankraštis būdavo nelengvai
išskaitomas, o pavardžių ir datų šimtai. Prasikeik
davo vokietukai rankraštį rinkdami, prasikeikdavo
ir korektūras taisydamas pats žurnalo redaktorius.
Tačiau virš tų keiksmų išlikdavo prof. Vaclovo Bir
žiškos straipsnių vertė ir kartu pasididžiavimas
žurnalo redaktoriui, kad štai turiu ir tokių svarių
bendradarbių.

Tegalima pasididžiuoti Lie
tuvių Bendruomenės ir Jau
nimo sąjungos pastangomis
išsamiau susipažinti su esamu
politiniu gyvenimu bei institu
cijomis ir tai panaudoti savo
reikalams. Laukiame, kad
Lietuvių Bendruomenė ir Jau
nimo sąjunga, kartą pradėję
darbą, nesitenkintų surengę
vienos konferencijos per
metus, o rengtų jas dažniau —
tiek manifestacinio, tiek prak
tiško pobūdžio. Abiejų reikalin
ga.
(Pabaiga)
AUGALAI ŠVARINA
VANDENI
Vandeniniai
hyacintai
pradėti naudoti vandens svari
nimui. Hyacintų augimui yra
būtinas nitrogenas ir fosforas
— medžiagos, kurių apstu
naudotame vandenyje ir ku
rios turi būti pašalinamos.
Kanalizacijų
vanduo gali
būti švarinamas srutų kontro
lės įtaisų. Coral Springs, Flori
doje, inžinieriai suleidžia sru
tas į tam tikslui įruoštus
tvenkinius, kuriuose augi
nami minėti hyacintai. Alkani
jauni augalai maždaug savai
tės laikotarpy sugeria vande
nyje esantį fosforą ir nitrogeną.
„SESAME STREET'
KINIJOJE
Kinijos vaikai netrukus bus
mokomi JAV populiarios tele
vizijos „Sesame Street" prog
ramos pagalba. Šios prog
ramos debiutas
Kinijoje
numatytas š.m. biržebo mė
nesį.
Programa bus rodoma 4 die
nas per savaitę kinų kalba
vaikams, ir du kartus angliš
kai — tos kalbos besimokan
tiems suaugusiems.
Nedirbk be atlyginimo ir
neatlygink nedirbančiam.
Liviu8

Vėliau, jau eilei metų praėjus, Chicagoje dr.
Mykolo Morkūno spaustuvėje teko ir man, išmokus
rinkėjo profesijos, dorotis su tuo laiku jau amži
nybėn iškeliavusio prof. Vaclovo Biržiškos bene
dviejų paskutinių tomų „Aleksandryno" rankraš
čiais. Man buvo žymiai lengviau, nes velionis rank
raščius paliko mašinėle perrašytus, nors ir su
daugeliu pataisymų. „Aleksandryno" antrąjį tomą
dar koregavo prof. Mykolas Biržiška, o tretįjį — prof.
Viktoras Biržiška. Beje, „Aleksandryno" trečiojo
tomo pasirodymo nė vienas iš brolių Biržiškų nebe
sulaukė.
Visus tris „Aleksandryno" tomus išleido LB
Kultūros fondas. Tai paminklinis ne tik prof.
Vaclovo Biržiškos darbas, bet ir LB Kultūros fondo
užmojis. Opozicija dėl nepelningo šio veikalo leidimo
buvo nemaža. Tačiau LB Kultūros fondo vadovybė
opozicijos nepabūgo. Šiandien „Aleksandrynas"
reikalingas ne tik išeivijos mokslininkams, bet taip
pat ir Lietuvos. Išleisdama .Aleksandryno" tris
tomus, išeivija pasitarnavo ir Lietuvai. Tai turėtų
prisiminti ir kun. dr. J. Šarauskas, Lietuvos nepri
klausomybės šventės minėjime Toronte 1981 metais
kėlęs klausimą, ką mes duodame Lietuvai?
Po šios užuolankos vėl grįžtu atgal. 1949 metų
rudenį atsirado proga aplankyti savaitraščio
„Amerika" redakciją
ir spaustuvę senajam
Brooklyne, Grand St. gatvėje. Kadangi savaitraštis
jau buvo paskelbęs pluoštelį mano eilių, o ir į Ameri
ką iškvietimo affidevite buvo nurodyta, kad darbą
man parūpins šis savaitraštis, tai, prieš aplanky
damas ..Amerikos" savaitraščio įstaigą, jaučiausi
esąs jau žinomas asmuo.
Kukliose, daugiau sandėlį primenančios redakci
jos, administracijos ir spaustuvės patalpose pasitiko
tuometinis savaitraščio „Amerika" redaktorius dr.
Antanas Šerkšnas, naujųjų ateivių atstovas.
(Bus daugiau)

4

, knyga 'Soviet Genocide in LithJ uania" ir kitokia literatūra ang| lų kalba. Vyskupas buvo pa
prašytas paskelbti maldos dieną
už Lietuvą baisiojo birželio iš
vežimų proga. Tą jis ir padarė.
Tai buvo gražus pavyzdys at| skirų asmenų ar organizacijų
iniciatyva. Reikia tik panaudo
ti anglų kalba išleistą vertingą
medžiagą apie Lietuvą tautos
labui.
k.

DRAUGAS, pirmadienia, l&rfl m. birželio mėn. 29 d.

UŽSIENIEČIAI
KAZYS
MŪSŲ.

VOKIETIJOJE
BARONAS

bendradarbis

Vokietijoje

CLASSIFIED ADS
IAMOMOJAMA

— FOB

H E L P W A N T E D — MOTERYS

BENT

Prie 66-os ir VVhipple išnuomojamas
gražus 3 kambarių butas.
Skambint 778-6916

E X P E R ' D SEAMSTRESS
Needed for Ladies Shop in the
Hyde Park Shopping Center.

Gegužes mėn. trumpai palie-! feris vokietis), nemačiau vokiečiau užsieniečių darbininkų gy- j čių prie gatvių šlavimo ir jų. šva
isp»OJOM. 2 dideli kamb. 2-me aukšte.
venimą šiandieninėje Vokietijo- Į ros
ros palaikymo.
palaikymo. Cia
Cia darbuojasi
darbuojasi j I»S»S»S»S»BS»1«S1»S»BBBSB1 &^BSSBBBBBBB^I \ W '•
Telephone Fritz on 55th.
Apšild. Arti 65 ir Washtenaw.
Tik
je, sustodamas daugiausiai prie graikai, marokiečiai, tunisiečiai,
suaugusiems.
636-9633.
288-5454 from 9:30 — 6.
Anglijos atstovų- Iš Kanados ir italai, turkai. Spaudoje teko ma- sssr 9 msm***-*
**
JAV skaitytoju bei pažįstamų ga tyti, kad 93 proc. t o k i ų d a r b i n i n - ! Lietuvos Dukterų draugijos "garažo išpardavimas Seattle, Wash. Iš kairės:
E 8 T A T E
vau užklausimų, prašant kiek kų Frankfurte s u d a r o vokiečiai. ' Diana Paliiauskiene, Zita Petkienė, Irena Morkūnienė ir Irena Kinderienė iiitiiiitiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii
B m AL
MLSCELLANEOUS
plačiau aprašyti kitu užsieniečių Tokių darbų vokiečiai
neima, demonstruoja dalį prekių.
73-čia Ir Richmood — 6 kamb. (3 mie
gyvenimą, darbą, palyginant jį Gaudamas gerą bedarbio pašal
gami) mūr. Garažas. Gazo šildymas.
Pittsburgho
apylinkės
lietu
su karo meto lietuvių sąlygomis. pą, jis laiką praleidžia „knaipėPaterson, N . J.
Pontiac
Datsun
Didelis ir gražus kiemas. $48,000.
viams tą baisųjį birželį kas me
Sunkus yra atsakymas, kadan je" prie kortųŠERĖNAS perkrausto baldus ir 72-ra ir Washtenaw — 5 kamb. (2 mie
6633 S. WESTERN AYL dimai
gi trečiojo Reicho laikais svetim
Kur gyvena užsieniečių šei tai primena mūsų dvi lietuvis- VISA VYSKUPIJA MELDŽIASI
ir pilna apdrauda.
gami) mūr. 2 mas. garažas. $51,500.
šaliai darbininkai buvo atvežti mos? Normaliai jos pastogę sau- kos radijo programos: pirmoji ir
Nauji ir vartoti automobiliai.
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei- 59-ta ir Pulaski — 3-jų butų mūr. NauUŽ LIKTUVA
Kreipkitės j ARMANDO NACIŲ
' Priimame MASTER CHARGE ir VISA
prievartos keliu, arba atsiradę randa vokiečių negyvenamuose ilgiausiai gyvuojanti Dovilo DarI įesnis. Modernus. Gazo Šilima. Geros
Ilgame
laiške
96
parapijoms
Lietuviams
geriausios
kainos
(pvz., kaip lietuviai), dėl poli butuose, arba nugriovimui skir gio valandėlė ir gražiai informuo
Telef. — WA 5-806S
, nuomos.
ir patarnavimas.
tinių priežasčių.
Šiandieniniai tuose senuose namuose. Vienos janti klausytojus apie svarbius visi Paterson, New Jersey, vys
62-ra ir Artesian. 4-rių butų mūr.
svečiai — darbininkai (Gast- turkiškos šeimos pavyzdys (jis lietuviškojo gyvenimo įvykius — kupijos tikintieji birželio 14 d.
Tel.
434-8200
\
IIIiiilIlIlililIlHllilIlIlIlHllllilIlIlIlIlIlIlIlIi
$10,000 pajamų. Kaina $75,000.
arbeiter) Vokietijoje apsigyveno tinka 90 proc- visoms turkų šei Vytauto Juciaus ,Tėviškės g a r buvo raginami savo vyskupo lllUlilillUiUiilIillIlIlIliHIlIllHUlillIUlIM
55-ta ir Kedzie — 5 kių butų mūr. su
dėl ekonominių sąlygų, trūkstant moms): 7 asmenų šeima gyve sų" valandėlė. Abi šios radijo Frank J. Rodimer melstis už
garažu. Pajamų $15,000.
Savininko
Spalvotos ir paprastos. Radijai, paskola už 12%.
Oiilllilillllllilllllllllllllllilllllllllllllllll,.'!
Vokietijoje darbo jėgai, ypač prie na dviejuose kambar uose. Nuo programos šiemet daug dėmesio pavergtą Lietuvą.
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
Šį gražų žygį {attiko nau
statybos. Tas Vokietijos „koloni ma beveik 200 DM. Tiesa, šei skyrė birželio trėmimams pami
Marouette Parko apyl. — Liuksusinis
Pardavimas ir Taisymas.
zavimas" svetimšaliais darbinin mos galva (ištekėjusios turkės pri nėti. Specialiai pritaikyta muzi joji LB Patersono apylinkės pir
12-kos butų. Pajamų virš $33,000. Sa
M I G L I N A S TV
kais vyko prieš 10-15 m. Šian žiūri namus ir kaip taisyklė — ka, dainos, poezija, trumpos kal mininkė Angelė Stankaitienė.
vininką paskola rimtam pirkėjui
dieną —visai kita padėtis, nes nedirba), dirba „Gilette" fabri bos klausytojus, net ir niekad Gavusi pas vyskupą audienciją,
2346 W. 69 SL, tei. 776-1486
ŠIMAITIS REALTY
Vokietija pati turi daugiau vie ke, gaudamas arti 1200 dol. Ta Lietuvos nemačiusius, mintimis birželio 2 d. aplankė jį kartu Radijo valanda jau 40 metų tarnauja IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIUUUUIIU
Insurance — Income Tax
no milijono bedarbių. Bet svetim čiau kiekvieną mėnesį į savo sąs nukėlė į Lietuvą.
su kun. V. Palubinsku, LB apy- New Jersey, New York ir Connecticut
;
Notary Public
šaliai sudaro žymų skaičių. Ber kaitą banke jis įdeda arti 700
Tačiau šio minėjimo pagrin- j linkės vicepirmininku, Vysku- lietuviams!
lOCc — 20% — iO% pigiau mokesti
2951 West 63rd Street
lyno kai kurie miesto kvartalai dol., kadangi Turkijoje nėra jo- į dinė dalis buvo kalba, pasakyta! pui buvo įteikta dr. J Pajaujo Kas šeštadieni Iš WEVD Stoties už apdrauda nuo " y * i ir automo
New Yorke nuo 8 iki 9 vai. vakaro bilio pas mus.
TeL 436-7878 ar 839-5568
tapo „turkiški".
Demonstraci kio socialinio draudimo, senat- i per Vyt. Juciaus „Tėviškės gar- j . . r r . . . . .
97.» meg*. FM.
joje prieš Turkijos ar už jos re vės pensijos. Taip daro 95 proc.j sus". Kalbėtoja buvo pranciškieFRANK
ZAP0LIS
Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS
iNiiiniiiiiiiiiiitimiiiuHiiiiiiiimuitiiiii*
žimą, pvz. Frankfurte, dalyvauja Vokietijoje gyvenančių turkų, pojtė ses. Josephine Bukšaitė, šios
32081/2
West
95th
Street
234
Sunlit
Driva
po 10-15 tūkst- turkų.
BUTŲ NUOMAVIMAS
dešimties darbo metų susitaupy-1 programos nuolatinė bendradarVVatchung, N. J. 07060
Telef.
G
A
4-8654
Taigi, koks .svetimšalių darbi dami 100 tūkst. DM (apie 501 bė, jau keletą metų nenuilstamai
Draudimas — Valdymas
TeL — (201) 753-5630
ninkų skaičius Vokietijoje? Pas tūkst. dol.) ir tuo pačiu apsirū- \ reiškianti savo patriotinius jausNamu pirkimas — Pardavimas
kutiniai duomenys nurodė jų 2-2 pindami senatvę savoje tėvynėje, j m u s savo tėvų gimtajam kraštui,
miiiiiiiiiiiiiimuiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii
NAMŲ APŠILDYMAS
mil., o kartu su šeimų nariais Tiesa, kai kurie jų mėgina pra- j kurio ji, čia gimusi, dar niekada
INCOME TAX
iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii
jie sudaro 4.6 mil- žmonių „ar turtėti lengvu keliu — narkoti- j n e r a mačiusi. Ji kalbėjo du kar
įstatau naujus pečius ir vandens šil
LITHUANIAN PIONEER
Notariatas — Vertfanal
dytuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius
miją". Apskaičiuojama, kad po kais. Dažnai tenka skaityti apie tus: birželio 24 d. lietuviškai, o
pečius
j
gazinius.
20 m. užsieniečių skaič us Vo kratas, suėmimus ir randamus 21 d. angliškai. Birželis yra graPRIEST
BELL REALTORS
kietijoje sieks 7 mil. Nenešioja kilogramus marijuanosALBTN BANYS, Telef. 447-8806
zus vasaros mėnuo, tačiau prieš
0F NEYV ENGLAND
jie ant krūtinių savo tautos pa
Bet štai ir kita medalio pusė, 40 metų šį mėnesį prasidėjo šiur
J.
B A C E V I Č I U S
By
vadinimo pirmos raidės, tačiau liečianti jaunas turkės- Skaičiau pus mūsų tautos naikinimas. Tas
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
\Vilnam fVolkovich-Valkavičius {vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233
greitai galima atskirti seną tur du liūdnus tos tautos atstovių naikinimas, ta vergų prekyba ne
iiiimiiiMiiiiifiiiiiii
ke su šydu pridengtu veidu nuo įvykius: dvi turkės praleido nak sibaigia ir šiandien. Sunku ras
The Life, Struggles and Tragic iŠ mūsų sandelio.
garsiai kalbančių italių, slaviš tį su vokiečiais. Jos buvo šeimos ti dabar lietuvišką šeimą, kurios
death of tCev. Joseph Žėbris, COSMOS PARCELS EXPRESS
kais žodžiais šaukiančių serbų ir | iškvies-vos „atostogoms" į Turki narys nebūtų ištremtas į platų
1860-1915.
2501 W. «9th S U Chicago, IL 00629
kroatų, nuo būriais vaikščiojan ją, bet po jų negrįžusios į dar- jį Sibirą ar miręs Rusijos kalėji- XX amžiaus madona (paveikslas) Published by Franciscan Press,
D I H E S I O
čių ir apie sportą kalbančių tam bovietę- Užklausimai taip pat ne- j m e a r išprotintas psichiatrinėse apdovanotas aukščiausia premija Brooklyn, New York 1980
SIUNTINIAI
Į
UETUVA
tarptautiniame madonų meno festi
siaplaukių italų.
davė jokių par^kmiu- Tačiau vie- Į ligoninėse. Komunizmas eina per valyje Los Angeles, Ca. ir Grano*
TeL — 925-2737
Kaina su persiuntimu $6.85.
S 0 P H I E BARČUS
Darbas... Čia ir yra šuo pakas tos turkų tarpe plačiai buvo kai-1 pasaulį prisidengęs žmogaus gel- National Award Amerikos dailinin
Vytautas Valantinas
Užsakymus siusti:
RADIO ŠEIMOS VALANDOS
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1UUIIIU1I1UIIIIIIIIIIII
tas, kad tiek daug užsieniečių bama, kad jos „dingusios" neži-!bėįimo skraiste, bet savo sistema kų profesinėje sąjungoje New Yorj r praktika naikina žmones ir ke. Tai puošni dail. POVILO PUZI- DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St,
Visos programos ifi WDPA
darbininkų
l'ko
Vokietijoje. nomose aplinkybėse.
NO monografija, kuri yra didelio
• • « « « • • • <
Lietuvių
kalba: nuo pirmadienio iki
Chicago,
Itt.
606Z9
Antras
įvykis:
graži,
netekėju-į
tautas.
Su
komunistine
santvarŠiandieninis vokietis yra išpai
formato ir talpina 28 spalvotas repenktadienio
perduodama nuo 4 vai.
si
29
m.
turke
dirbo
Hamburj
i.
ateina
kančios
ir
badas.
Soa
kintas, vengdamas paprasto dar
. , .,
,,.v
„
. , produkcijas. Kartu ir XX amžiaus iiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiilllliiiiiiii
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią
bo. Štai keletas pavyzdžių: Frank- go cigarečių fabrike, vezio liga j vietai skelbia įvairias teonj£S,kad j M a d o n a K a i n a s u persiuntimu 27 dol. į
stoti. Šeštadieniais ir sekmadieniais
KILIMUS I R BALDUS
furte 50-ties m. italas keliasi ket pakirto jos gyvenimą. Prieš mir-: pakeltų maisto produkciją, bet j Puiki dovana ir tinka bent kuriomis ' iiiiinnnnniiiiiimiiiiiMiiimiiimiiiiiiiii
nuo 8:30 iki t: 30 vai. ryto.
Plauname ir vaškuojame
virtą vai. rytą ir jau penktą Į tį prašiusi turkus palaidoti ją te- i p a t y S tų teorijų nepritaiko ir jo- Į progomis įteikti bet kam: svetimtau- J Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,,
Telef. 454-241S
visų
rūsių
grindis.
1480 AM
vai- jis yra prie miesto pagrin- i viškės žemėje. Deja, joks turkasį mis žmonių išmaitinti negali. O č i u i a r lietuviui.
nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių
Tel
—
RE
7-5168
7159 S. MAPLEWOOD AVE.
dinės kanalizacijos duobės, pom- Į nė piršto nepajudino. Neatsilie- j žmonėms reikia maisto, ne teoGaunama DRAUGE, 4545 W. 63rd
St, Chicago, IL. Illinojaus gyventojai dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi
CHICAGO, UJL 60610
puodamas 630 tūkst. gyventojų vi- j pė nei broliai, nei tėvai iš Turki- j r į j ų .
sas
naktines atmatas.
valy- į jos. Fabriko darbininkai surinko • Tačiau mūsų kenčianti tauta prideda $1.50 valstijos mokesčio.
siems prieinamos.
damas kartu su kitais italais pa- j pinigus, fabrikas pridėjo likutį, į nepasiduoda rezignacijai. DidvyMiiiMiiHiiritiHMiiiMHiimiiiiimiiiiimiii
.iiiiiiiiimimiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiMiimi!
grindinį kanalizacijos tinklą nuo '< Darbų prižiūrėtojas su karstu, j rį§ki mūsų drąsiųjų tautiečių žySIUNTINIAI | LIETUVA
užsikimšimo- Pusę antros jis lais- i mirusios 5 tūkst. dol. santaupom j gį a i įtikinančiai byloja, su kokiu iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii^
Licensed, Bonded, Insured
ir kitus kraštus
vas ir tuoj pat namuose kren- j ir likusiais daiktais išskrido į Is- nepaprastu
ryžtu,
karžygiška :
DR. ANTANAS
KUČAS
Š
Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
VEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue,
ta į lovą. Skundžiasi darbu (blo mirą- Iš čia, pasamdytu sunkve- j dvasia lietuvių tauta priešinasi
ves ir vonios kabinetai. Keramikos ir
Chicago, m. 90932, tel. 927-5980
gas oro kvapas), tačiau penkioli žirniu ir karstu, keturas dienas Į bolševikiniam terorui. Ir ypač
k t plyteles. Glass blocks. Sinkos
S3SSSSS ŽĮ66S
ka me*n iis tą darbą atlieka, per didžiausius karščius, keliavo į r e įkia džiaugtis, kad besiaukojanvamzdžiai išvalomi elektra. Į automa
gaudamas grynais — 1500 DM į į mirusios kaimą. Sustojęs prie 5 u j u pavyzdžiu ima sekti ir patą galite kalbžti lietuviškai, palikite
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIMIIIH savo pavardę ir telefoną.
(api'e 750 dol.), kurių pusę pa-Į tėvų namų ir su šoferių iškėlęs vergtosios tautos jaunimas bei
Gyvosios krikščionybės apaštalas
1
M. A. i I M N U S
siunčia savo šeimai į pietinę Ita-• karstą, jis staiga buvo turkų ap- vaikai. Jų yra rankose tautos a- 1
SERAPINAS — 636-2960
liją. Tad nenuostabu kad spau-! mėtytas akmenimis- Palikęs pini- teltis. Visame laisvajame pasau- |
Jvadą parašė KARDINOLAS ANTONIO SAMORfi
|
INCOME TAX SERVICE
iiiiiiiHiiiiiiiiHiiniiiiiiiniiimi.iiHiiiiuit.
NOTARY PUBLIC
doje pasirodė straipsniai, užsto- gus, karstą ir turkės daiktus, vo- j \y lietuviai juda ir laukia išsi
|
Tai geriausia knyga, kokia iki šiol buvo išleista, apie 5 4259 S. Mapkuvood, t e l 254-7450
ję užsieniečius. Mat labai daž kietis „dūmė" kuo toliausiai nuo į laisvinimo valandos. T a valan- 3 Dievo Tarno arkivyskupo gyvenimą, pastoracinę ir vienuo- =
Taip pat daromi VERTIMAI.
nai ant namų sienų randami už akmenimis mėtančių turkų. Tik į j a a teį s , jei būsime vieningi. VieVIZITINIŲ KORTELIŲ
GIMINIŲ t&kvietimat, pildomi
S
lišką
veiklą
ir
apie
nugalėtas
kliūtis
kelyje
į
tobulą
krikši
PILIETTBfiS PRAŠYMAI ir
rašai „Auslaender raus — už vėliau sužinojęs, kad netekėjusi nintelis pavojus tautos prisikėli
s Čionybę. J o palaimintoju paskelbimo byla y r a prie pabaigos :
kitokU blank*!.
REIKALU
sieniečiai lauk". Bet be užsienie ir kiek vyresnio amžiaus turke, mui —tautos sunaikinimas. To
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Vatikane.
Reik
tik
susipažinti
su
jo
gyvenimu
i
r
prašyti
:
Vokietija
paskęstų\
jau
yra
praradusi
savo
garbę,
tad
čių Vakarų
dėl šiandien reikia bijoti ne tiek
= iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiimmiiiiiimmi
metriniame šiukšlyne. Dažnai ] šeima, giminės ir visas kaimas vergijos, kiek pačios tautos nai | ŠVA Tėvą šią beatifikacijos bylą pagreitinti.
tenka lanky*is Mannheime, Hei- I nenorįs jos savo akyse
matyti, kinimo. Kai jau nebebus tautos, z
Veikalas yra 592 psl., didelio formato, kietais viršeliais. =
Vizitinių kortelių naudojimai yra
delberge. Miunchene ir Augs-! Tad ir nesistebiu, kad Vokieti- nebebus kam prisikelti. Todėl =
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
Kaina su persiuntimu $16.50. Užsakymus siųsti:
=
burge- Nemačiau vokiečio prie į joje jokia turke nepasižiūri vy- Kūrėjas poeto lūpomis moki:
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
|
DRAUGAS, m5 W. 6Srd St, Chicago, IL 60629
|
šiukšlių išvežimo darbų (tik šo- | rui į akis, nepasižiūri į jo veidą.
mų atstovams turėti gražias visi
Mažai kurs iš jų gal aušros
nnes korteles.
Apdraustas
perkraustymas
susilauks, ^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIllllllllllllllUllllllllllllllllllllilif
Kreipkitės į "Draugo" adminis
Įvairių atstumų
Mažai juos minės gal diena,
traciją
visais panašiais reikalais.
Tel. 376- 1882 a r b a 376-5996
GAUTAS
N
E
D
I
D
E
U
S
KIEKIS
PARDAVIMUI
ISTORINIO
Bet gimę galiūnai niekam
DRAUGAS
HiiiimiMiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiHiim
IR KARINIO TURINIO LEIDINIŲ:
nevergaus:
tą baisųjį birželį. Tėvai pasakos
4545 W. 63rd S t
Perskaitę "Draugą", duokite
vaikams ir jų vaikai savo vai Mirtis ar laisva Lietuva...
1. Suomių - Sovietų karas (1939 - 1940) P. 2ilys. 172 psl. . . $1.75
Chicago, IL 60629
kams, amžinai...
2. Praeities Pabiros. V. Biržiška. 352 psl Kieti viršeliai .... $2.00
J.P.
jį
kitiems
pasiskaityti.
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TELEVIZIJOS

Lietuvos atsiminimai
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VALO

P LU M B ING

1
j

ARKJV, JURGIS MATULAITIS
MATULEVIČIUS

1
j

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

MOŠŲ KOLONIJOSE

Pittsburgh, Pa.

XX-sis amžius žmonijos istori-'
joje yra nepapiastas: aukščiau>ia technika, moksliniai pasieki
mai ir didžiausias žmogaus nuo
smukis, didžiausi ir
žauriaus
tautų konfliktai — du pasauli
niai karai. Tarp tų baisiausių
žmonijos Karų (pirmojo ir antro
jo) atsivūrė Lietuva. Pirmasis —
jos atgimimas, antrasis
—pra
žūtis. Bet Lietuva išliko gyva,
kaip tauta. Tižiau ą ištiko ki
tas žiaurus istorinis smūgis — or
ganizuota^ ir irgaj planuotas ge
nocidas, h^locaust. baisieji trė
mimai — ,.ba.susis biržais". Li<tuvių tauta, ko! gy-a, prisimini

3. Vaidevutis. Z. Raulinaitis. 64 psl
4. Galindai prieš Romą. Z. Raulinaitis 80 psl.
5. 5 Pėstininkų DLK Kęstučio pulko kovos ties Seinais
1920 metais. Kazys Škirpa. 124 psl
6. Apuolės užpuolimas. Z. Raulinaitis. 100 psl
7. Kelias j Lietuvos Nepriklausomybes atstatymą.
Jonas Puzinas. 96 psl
,...
8. 2ygis j Lietuvą. Peter Suchenwirt. 36 psl
9. Karaliaus Mindaugo pulkas. J. Variakojis. 120 psl
10. Hunų žygis j Prusus. Z. Raulinaitis. 32 psl
11. 1410 metų karas su kryžiuočiais ir Žalgirio mūšis.
O. Urbonas. 94 psl.
12. Prieš Vikingų audrą. Z. Raulinaitis. 72 psl
13 4 p. LK Mindaugo Pulkas. J. Variakojis. 120 psl

•••••••••••H

$1.00
$1.25

I S I O Y K I T

Ką tik išėjo iš spaudos MARIJOg
naujas romanas:

$125
$125
$1.75
$1.00

pro K,TSO<-, budi Violeta Kup.ėnaito - Jessen,
LietufOt dukterų draug. sk. pirm ) ir Ramulė

AUKSTAITES

"ANT MARIŲ KRAŠTO",
pagrindinė mintis: meilė, auka, tragedija ir kova,
herojiškumas i r humaniškumas, Lietuvos istorinis
duelis, plačių pažiūrų.

$1.25
$1.25
$1.75

Knyga t u r i 408 pusi., kaina su persiuntimu 10.95 dol.

Visas kartu užsisakant, kainuoja 20 dol. su persiuntimu.

.p.ir ,;i

A B A B

$1.25
$1.25

Užsakymus s i ų s t i :
DRAUGAS, 1,5*5 W. 6Srd Street
Chicago, Itt. 60629

Užsakymus siųsti:
Seattle. Wa-;h.
Ahsa Lapatinsl

•••••III,

DRAUGAS, 4545 West 6Srd St., Chicago, m . 60629
Illinois gyventojai dar prideda 85 et. valstijos mokesčio.

Illinois gyv. d a r prideda 60 et. valstijos mokesčio.

\Tn1f ica:t.v.''"'

ta

ten Garlstrom, kuri 1980 m. te-1 DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. birželio mėn. 29 d.
5
levizijos programoje Community j
— ^ ^ — — — — — — — — — — — — — ^ — —
Auditions laimėjo pirmą vietą, j zacijos. Vienos daugiau, kitos ma-1 neb; Dr. Vinco Kudirkos šauliu
čiusi šiaudeliu meną- Piaustyti; Gražus,skambus balsas ir laisva . žiau. Kultūrinei savaitei ruošti kuopos — F. Spirauskienė ir V.
Worcester, Mass.
šiaudeliai, paveikslai ir žaliava '• laikysena sužavėjo publiką- Jau- iš įvairiu organizacijų atstovu Pajėda; Šv. Kazimiero parapijos
LIETUVIU KULTŪRINEI
Po ilgos ir varginančios ligos
šiaudinukams. Smulkiai paaiš- nosios dainininkės mama yra lie- buvo sudarytas komitetas: Lietu- vyru klubo — St-Valinskas, Sr-;
Likom dvi sesutės,
SAVAITEI PRAĖJUS
birželio 1 d. mirė Bronė Gustaikina ir parodo šiaudu paruošimo i tuvė. Pasigedome šaunaus Šv. Ka- vos Vyčiu li6-tos kuopos pirm. tautiniu šokių grupės „Žaibas1'
Dvi sesulės gėdulėlės
tytė - Tautvilienė, gen. št. pik.
Be Tėviškės močiutės"
Worcesterio Lietuviu organi- būdą, šiaudinuku gaminimą, iš; zimiero parapijos vyru choro su I Tamulevičienė; Lietuviu Pilie- vadovės — I. Markevičienė ir M.
1
Narcyzo Tautvilo našlė.
Ji sujaudinta dėkojo visiems zaciju tarybos birželio 8-13 <T. su-1 kuriu padaromi įvairios puošme- I ju gražiomis dainomis, kurios dar čiu klubo pirm. E- Tamulevi- Pranckevičienė bei kiti.
Tarybos pirm. P. Molis išreiš
Liko giliai liūdinti duktė Danu atsilankiusiems ir pagerbusiems ; rengė kultūrinę savaitę „Worces-; nos, kurias vartojame puošda- didingiau būtų skambėjusios ga- čius; Moterų socialinio klubo
tė, žentas Algis, sūnaitis Algulis mielą seserį Bronelę ir Danutės j ter Center" galerijoje. Visą savai- m i i r Kalėdų eglutes. Labai gra lerijoje.
pirm. H. Liruktrom; Lietuviu lab- kė padėką už taip gražiai bend
Radijo stotys keletą savaičių i daros draugijos pirm. K. Adoma- romis jėgomis atliktą darbą. Lie
Jurgėlai, dvi seserys, T. Mickevi-1 mylimą motinėlę.
Į tę galerija buvo pilna kitataučiu žūs ir iš šiaudeliu sukurti pa
reklamavo
mūsų kultūrinę savai- vičius, (jis leido organizacijoms tuvių kultūrinė savaitė paliko
čienė (Los Angeles) ir R. Leo- Į Po to, pusseserė Gr. Krivickie- į įr lietuvių; visur girdėjosi lietu-! veikslai.
naitienė
(Chicagoje), pusseserė Į nė pakvietė visus šio vakaro daly- v ių kalba. Kitataučiai buvo su-! Worcesterio „Neringos" skau tę. Vietiniai laikraščiai rašė apie pasinaudoti Maironio Parko vir gražius prisiminimus, ne tik lie
Gr. Krivickienė, pusbrolis Algir-1 vius rytoj po laidotuvių į ju na- j pažindinti su mūšy istorija, me-! S", tunto tuntininkė R- Grigai- j šį įvykį. Visas dienas įvairios or- : tuve); T- Adomavičienė
ir E tuviams, bet ypač kitataučiams,
das Gustaitis (Los Angeles) su j mus pusryčiams.
; nu, papročiais, pasakomis, didin-! tienė, margučių įvairiais būdais ! ganizacijos
pardavinėjo keps- j Valion kepiniu išpardavimo rei- iš kuriu dar ir dabar girdime
Birželio 6 d. 9 v.r. po g e d u - a a Lietuvos praeitimi rilia se-1 dažymo ir marginimo speicialis-i nius. Čia pat ir lietuviška kavi- kalu vedėjos; Motery sąjungos 5 j gražius atsiliepimus- Apie tai ra
šeimomis ir kiti artimieji.
Atsisveikinimas su velione bu- į lingu šv. M : šiu Šventojo Vardo i n ovę siekiančia kalba jos kilme i l^> patraukliai rodo šį meną, į į nė su daugybe lankytoju pato- { kuopos — A. Shumvvay ir K. Ka- j šo ir spauda.
J.M.
vo birželio 5 d. 7v.v. Washing-: bažnyčioje, mirusioji buvo lydH bei istorine reikšme, o ypač su i kuri įsijungia ir žiūrovai, nore- į gumui išdėstytu staleliu, prie ku- į
Iriu nuolat sėdėdavo žmonės, o'
ton D.C. Wilhelm laidotuvių na- ma į amžmo poilsio vietą tom | sovietiniu genocidu, kuris 41 me- darni patys išmokti.
r
, * - iš
. gatvėm,
.
,kur velionė
_,.
.,
„
>
Tautinių
šokiu
grupė
„Zaiypač vakarais, vykstant programuose. Iš* negausios ir plačiai
ilgus metus tai tęsiasi mūsų tėvynėje Miesbas",
vadovaujama
I.Markevičiesisklaidžiusios "VVashingtono lie eyveno, kur kupina
gyvenimo •• t o burmistras J. Levy savaitę pamai.
tuviu kolonijos į atsisveikinimą džiaugsmo ji bėgo, dirbo, skubė- j skelbė „Lietuviu savaite"- Prie! 11 ^ 5 ' akordeonu grojant E. Mei
Visą savaitę galerijoje jautė- j
ui
r
u
vakarus šoko tauti- mės,
atslankė apie 50 buvusiu Taut lu... Deja, juodas limuzinas ne- miesto rotušes plevėsavo Lietu-! * > J -> ^
kaip lietuviškoje salelėje,
. . . .
„.-....
n i u s šx...i.:..„
okius
KV,J,
oks
r_..x„„
a ž u s v.
i e„•....
t u v i .-.r
vilu ir Jurgėlų artimųjų draugu gailestingai pasuko į kitą pusę, vos trispalvė,
nes
per
visas dienas skambėjo lie- j
keletas lietuvišky i
«
l
škas
bei žymesniu tautiečiu - visuo palikęs jų namą nuošaly. Pasąmo vėliavų buvo ir galerijoje
i
Jaunimas, tautiniai šokiai ir tuviu kalba. Uždarymas įvyko i
Gražią tautodailės parodą, k u . ! Įvairiaspalviai drabužiai! Vienas birželio 13 d- vakare. Pravedė
menininku. Atsisveikinimą pra nėj staiga rašant šias eilutes, pa
vedė buvęs Danutės gimnazijos sigirdo tautosakos „Našlaitės rau- ri užėmė du pastato aukštus, su šokis po kito, o pabaigoje, su Dr. Vinco Kudirkos šaulių kuo
direktorius dr. inž. R. Zoluba. Dr. Jos žodžiai:
rengė Lietuvos Vyčiu 116-ta kuo mažyjy grupe -kartu, „Suk, suk, pa- Sugiedoti JAV ir Lietuvos
himnai. Maršą grojant, išneštos
kun. T . Žiūraitis sukalbėjo ro
Broleliai, broleliai ne tuo ke pa, vadovaujama pirm. I. Tamu- ratelį".
vėliavos.
Lietuviy
radijo
valandos
vedė
žančių ir paskaitė atitinkamas leliu
levičienės- Tautiniai drabužiai,
Savaitę organizavo Worcestejas
E.
Meilus,
jr.,
programą
iš
maldas už velionės Bronės sielą.
Mano tėvelį vežatl
lininiai audiniai, juostos, ginta
rio
Lietuviy organizacijų taryba,
stoties
perkėlė
į
galerią
ir,
pui
Washingtono Liet. mot. klubo
Anas kelelis į mano tėvo dva ro išdirbiniai, medžio drožiniai,
vardu kalbėjo čia gimusi lietuvė relį!"
kryžiai, kanklės, verbos, atvežtos kiai paruošęs, transliavo trečia-1 kurios pirm- yra P. Molis. Jam tevisuomenininke L. Jurkuvienė. Ji Deja, mašinų virtinė įvažiavo į: iš _ Lietuvos, varpsteliai, kurias dienio vakare dvi valandas ir Į ko nemaža darbo našta. Tarybos
šeštadienį n u o 3-6 vai. p . p Jis Į narys E. Meilus, jr., atliko visą
rūpestingą, išsilavinusią moterį.
. , Cedar Hill amžino poilsio vietą. mūsx* motinėlės verpdavo linevisą savaitę kiekvieną vakarą pra- j organizavimo, vadovavimo ir va£ E = r ^ £ S ! " 2 i r Sustojo prie juodo grani«o ant • • • " • gražiosioms drobėms vedė programą- Penktadienio va- į kariniy programy pravedimo dar- j
rūpestingą, išsilavinusią moterį
austi. Štai ir Galdiko tapybos
kapio su baltu švytinčiu įrašu
kare dainavo
jauna, kylanti I bą, kas pareikalavo daug enerNauja klubo pirm. Jūratė MiciaTautvilas —be titulų, be ordi paveikslai ir kitas lietuviškas me žvaigždė (11 mėty amžiaus) Kirs- gijos ir jėgų. Prisidėjo ir organitaitė padėjo didelę raudony ro
nų, bet jis švytėjo taip, kaip jo nas. Šių minėtų ir nepaminėty
žių puokštę prie jos kojų.
mūšy tautos meno grožybių buvo
asmenybė gyvenime!
Prof. dr. D. Krivickas, trumKunigas sukalbėjo paskutines galima nusipirkti prie rūtomis
pai apibūdinęs Gustaičių šeimą, I ^ į
-•
kas
d( - o m ' t r a d i d
M a _ papuošty stalu, prie kuriy
ASTUONERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
i e n <. . . . .
paminėjo, kad tėvai, likę Lietu- rijos giesmę. Ii palikom sesės kars-1 d,~.
,,.,
,
...
* stovėjo TI. Tamulevičienė su
voje, jau mirę, ilsisi tėviškės pa tą papuoštą gėlėmis, greta jos m y - ; 5 3 ™ ] [ £ * Pirkėjv netrūko.
Laidotuvių Direktoriai
A.
f
A,
!
šonėje, Išlaužo kapinėse. Iš šešiy limo vyro Narcyzo.
< Žaliuojančio medelio paunks6845 SOUTH VVESTERN AVE.
dukterų Bronelė jauniausia jau
nė e G
Štštad. 11 vai. visi laidotuvių j J ' - Karosas iš Bostono įsiSTASYS CINIKAS
ketvirtoji iškeliavo amžinybėn.
Tel. 737-8600
dalvviai
imlomės į Krivicky erd-l t a i s « s t i k r s * „lietuvišką bakūžėlę",
Inž. P. Labanauskas, kalbėjęs
rie kurios
pastatytas gražus diJ a u suėjo aštuonefri metai, kai a š netekau savo
Jurgely šeimos vardu priminė, vius meno paveikslais bei medžio j dPe l i s
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
doržiniais
išpuoštus
namus.
|
koplytstulpis.
O
kiek
čia
vėl
b
r
a
n
g
a
u
s
vyro.
Mirė
1973
m.
liepos
1
dieną.
kad prieš keletą mėnesiy palai
Tel. 422-2000
Velionės duktė Danutė, kuri j a n t s t a l u įvairiausiy meno išdirN o r s laikas tęsiasi, bet a š j o niekados negalėsiu
dota Algio motina, dr. E. Jurgėbiniu
po sėkmingos širdies operacijos j
> suvenyrų, eksponatų! G.
los žmona.
užmiršti. Lai gailestingas Dievą suteikia j a m amžiną
nebuvo dar paiėgi, sujaudinta dė-! Karosas su talkininkais vos spėramybę.
Pabaigoje sesuo R. Leonaitienė, kojo tetai Grafinai ir Washingto- i N pirkėjus aprūpinti
John G. Evans, Jr. — Stanley P. Evans
U ž j o sielą šv. Mišios b u s atnašaujamos liepos 1 d.,
lyg pasiguosdama pacitavo s a v o j e
^
Prie kito žaliuojančio medelio.
m$ ^ morali
dėdės poeto kun. dr. M. Gustaitrečiadienį, 8 vai. ryto švč. M. Marijos Gimimo parapijos
* . .
v,
.,
A. Saimininkienė iš Hartfordo,
čio eilėraščio posmelį:
bažnyčioje*
! ir gausiai paruostas vaisęs.
demonstruoja ant stalu išsidėsi
„Iš šlovingos*giminėlės
Dalyvė
Maloniai prašau gimines ir pažįstamus
prisiminti
lionio gyvenimą ir darbus, VIair pasimelsti už a. a. Stasio Ciniko sielą.

SU A. A BRONISLAVA TAUTVILO!
ATSISVEIKINANT

MOSU K O L O N I J O S E

Mažeika & Evans

MIBE VLADAS CAPflS

^ZJuFZŠIitt

i S ŽT wZJŽ?7. "

tuvių remaiais. ±y*sy m. ouvo palaidotas WestBowling kapipaskirtas j Lietuvos pasiuntiny-1 n ė s e P o j^igimų
apeigų, liebę Berlyne konsularinio sky- Į tuvių vardu su velioniu atsisvei1937vedėju.
m. Austrijoje, Bregenzo | kino J. Adomonis.
riaus
k a t . bažnyčioje, susituokė su
Valerija Gudelyte, su kuria bu
vo susipažinęs Rygos gimnazijo
(Atkelta ii 2 psl.)
je ir drauge dirbęs pasiuntiny būtų pradėti gyventi iš naujo,
bėje. Vokiečiams okupavus Lie tai tik norėčiau išvengti visų
tuvą, grįžo į savo tėvų žemę ir tų savo ydų ir klaidų. Tos klai
kelerius metus gyveno Kaune. dos ir dabar priverčia m a n e į
1944 m. pasitraukė į Vokietiją susimąstyti, apgailėti ir susi- į
ir Berlyne tęsė konsularines pa- krimsti..."
i
į reigas, aprūpindamas lietuvius
Vincas
Žilionis
(1905-1964
„.
!
x ,
tremtinius prieglobsčiu, pasais
m.). „Tuoj po karo aš buvau =
ir kitais dokumentais. Besiarti
iteikęs dar hitlerines okupa- |
n a n t raudonajai armijai, degino cijos metu slaptai rašyto
archyvinę medžiagą, kad nepa- romano rankraštį. Nepavyko. j
Gegužės 25 d. širdies smūgio I tektų į nepageidajamas rankas, Vėliau dar porą rankraščių. |
ištiktas mirė ilgametis Nepri- j VI. č a p a s bene ilgiausiai tarna- Vėl nepavyko... Kas čia kal
klausomos Lietuvos Užsienio ' vo Berlyno pasiuntinybėje.
t a s — čia ne vieta kalbėti. Tiek
reikalų ministerijos valdininkas
1947 m. emigravo į Angliją tepasakysiu, kad šių rankraš
Vladas Čapas.
Įsikūrė Bradforde. Dirbo britų čių .aptarimų' ir .redagavimų'
Velionis gimė 1901 m. rugsė motorų įmonėje sąskaitininku. istorijos daug pasakytų. I r ne
tik apie mane..."
jo 11 d. Rygoje, kur gyveno jo Lietuvių skaičiui augant, akty
VL.R.
tėvai.
viai įsijungė į visuomeninę veik
Vladas mokėsi Rygos klasiki- į lą. r « n ė kat. Bendriją, skaitė <F
nėję gimnazijoje.
Atsiliepda- j paskaitas, sekė spaudą, politinių
mas inteligentų mobilizacijai, i įvykių posūkius,
įstojo į Karo mokyklą, kurią j šių metų pradžioje pergyveno
baigė jaun. leitenanto laipsniu.! sunkią operaciją, pradėjo stipVėliau Rygos universitete studi- \ rėti. Turėdamas laisvo laiko,
TIK TAU VIENAI
javo teisės mokslus, kuriuos j r a š ė atsiminimus,
baigė 1935 m.
Birželio 2 d., po šv. Mišių 6v.
1925 m. pradėjo dirbti Lie- Onos bažnyčioje, kur pamoksle
tuvos pasiuntinybėje Rygoje, kun. J. Kuzmickas nušvietė verfiVYNEI AUKOJAM

Dviejuose horizontuose.!

Pasilieku s k a u s m o prislėgta
žmona SOFIJA
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ŠVENTASIS

RA STAS

NAUJASIS TESTAMENTAS

1

Keturios Evangelljoa ir aftMaių

darbai.

Vertė ir komentarą pridėjo
LADAS

TULABA,

Bv. Raito

Daktaras

Sv. Rašto evangelijų vertimai į lietuvių kalbą: Pro- |
testantiškieji ir katalikiškieji vertimai. Kristaus evangelija |
^ ^
ir :
keturie v a n ^ - t u s :
M 0 R K Ų >
L U K A
J J ^ ^
^ y , ^ ^ MigkhlimMit
0 taip pat ir apaštalų
darbai.
Roma 1979 m. Didelio formato, 022 pal. Kaina su per- p
siuntimu 21.25.
Užsakymu* siųsti:
DRAUGAS, 4545 West 6Srd
Chicago, 1L 60629

8t,

Dlinois gyventojai dar prideda $1.20 valstijos mokesčio

mmmmmmmmmmimmmmmmmmmtttmmmimmm

AR TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES?

Aleksandro Pakalniškio knygos:
1. "MES GRĮŽTAME". Jauno žmogaus dienoraštis. Kaina $5.
2. "METAI PRAEITYJ". Prisiminimai.
3. "ŽEMAIČIAI". Etnografija.

AUKURAS

K a m a $5.00
kaina $4.00

4. "STUDENTO DIENORAŠTIS". 1936-1940 Kaune. Kaina $6.
5. "GYVENIMO PAKELfiS" Prisiminimai.
Kaina $5.00
S. "PLUNGĖ". Miestas, žmonės ir įvykiai.
Kaina $5.00
Visos šios knygos gaunamos "DRAUGE",
Street, Chicago, IU. 60629.

Vieną užsisakant, reikia pridėti 95 e t pašto ir įpakavimo
išlaidom. Be to, Illinois gyventojai dar prideda 6% valstijos
mokesčio.

Įgrojo L.S.T. Korp Neo-Lithuania orkestras su
Algiu Modestu, Vytautu Paskum ir Zigmu Mi
kužiu, Jr. — Dvi gitaros, Tau dėkoju, Negerk,
2ali laukai, Sapnas ir kitos dainos. Kaina $6.00
Lietuvių Meno ansamblis D A I N A V A Kur bė
ga Šešupė, Jūs berneliai apgavikai. Lietuviai
esame mes gims ir kitos. Diriguoja Stepas
Sodeika.
Kaina $5.00
Alfonsas Mikulskis — dirigentas. Kanklių or
kestro vadovė — Ona Mikulskienė. Atlieka
Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos anKaina $6.00

Užsakymui siųsti šiuo adresu:

D R A U G A S

Ą5Ą5 W. 63rd

4545 W. 63rd St., Chicago, 111. 60629

l

i

Užsakant pridėti 50 et. u i kiekvieną plokštelę persiuntimui, ūlinois gyventojai
moka 5% mokesčių. Užsakymui į Kanadą reikia pridėti po 1.75 pašto išlaidoms.

DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m . birželio mėn. 29 d.

IŠ ARTI
IR TOLI

X A. Kavaliūnas, Waukegan,
111.. Stanley P. Vaičaitis, Frackville. Pa., Kęstutis Žygas, CJe-:
veland. Oh., V- Lukasevičius,
Grand Rapids. Mich., Alg. A.
Lizdas. Omaha, Nebr., užsisakė
naujausių leidinių i r plokštelių.

PRAEITIES
PUSLAPIUOSE

Birželio 29 d.
1776 m. Virginijos
valstija
priėmė savo konstituciją i r P a J. A. VALSTYBĖSE
trick Henry t a p o gubernatoriu
— Kun. Albinas Martis, dau mi.
1880 m. Prancūzija perėmė
giau kaip 30 metų išdirbęs West
Virginia
valstijoje,
sulaukęs
651
Pietų
Ramiojo vandenyno T a X žurnalistas Antanas Juod
X Linas Rimkus, apie dešimt
metų amžiaus, išeina į pensiją hiti salą s a v o kontrolėn.
valkis. Chicago, m . , J. Penčy- i
mėnesių dirbės k a i p redaktorius
su pažadu reikale pagelbėti kai1911 m. gimė Niderlandų prin
lienė, Dovvners Grove, UI., A n - j
"Drauge", y r a priimtas į Ame
myninėms
parapijoms
,sekma*cas
Bernhard.
na Ratkus, New York, T. Zarikos Balsą ir t u r i pradėti dar
dieniais.
Jo
dabartinę
S
t
John's
Į
1946
m. britai areštavo dauilskas, Cicero, Dl., Jonas R a bą nuo rugpiūčio 1 d. "VVashingparapiją Belle, W. V., perima į giau kaip 2,700 žydų, apkaltindas, Livonia, Mich., Stasys Ke- j
tone. D. C. J i s n u o šiandien
kapucinų vienuolija. Kun. A. tų terorizmu Palestinoje.
mežys, Baltimore. Md., visi už- į
"Draugo" redakcijoje j a u ne
Marčio naujas adresas yra t o k s :
1966 m. amerikiečiai pirmą
sisakė įvairių leidinių ir plokš
bedirba, n e s t u r i susitvarkyti
5639 Midland Dr., Charleston, kartą Vietnamo k a r o metu s u telių.
persikėlimą ir susirasti
butą
bombardavo Šiaurės Vietnamo
W. V. 25306.
prie naujos darbovietės. Visa
sostonę Hanoi ir pagrindinį uosX Bronius Juodelis, Downers
Prof. dr. Jokūbas Stnkas, , tą Haiphong.
"Draugo" redakcija atsisveiki- Grove, DL, visuomenininkas,
no red. Liną Rimkų birželio 26 kultūrininkas, Tadas Mečkaus- i
"Lietuvos Atsiminimų" radijo j 1 9 6 ? m I z r a e l i s
ignoravo
valandos 40 metų sukakties pro- į tarptautinius protestus ir suvied., apgailėdama netekusi labai kas, Lansing, 111., D. Petrutytė,j
_ _ _ _ _ _
__
_ _ _
_
puikaus redaktoriaus ir malo- j Chicago, UI., užsuko j "Drau- i M u z A j ur gučio piano, vargonų ir akordeono klasės mokiniai praeito rečitalio metu Jaunimo Centro kavinėje, ga, kaip jos vadovas iš Vati-, n i j . o 2 0 m perskirtą Jeruzalės
Nuotr. G. Janulos
kano Valstybės sekretoriato ga-, m i e g t ą p Q ^k^g-, š ^ ų
n a u s bendradarbio. Tikimasi, g ą " įj. nusipirko naujausių leimenų
vo sveikinimą, kuriame msgr. | \^aro
kad jis, žurnalistinį darbą dirb- j dinių.
G. B. Re šventojo Tėvo vardu;" 1 9 ? 6 m J A y v e t a v Q J u n g t i .
damas naujoje vietoje, t a i p p a t
x
bendradarbiaus i r savo dienraš-1
K. J . Zemeckas, Indianasveikina ir pažada specialiai n k , T a u t ų S a u g u m o t a r y b o s reįyje
j polis, Ind., K. Daunys, Toronto,
melstis u ž j a d o v ą i r pačią r a - z o l i u c i j ą ; reikalaujančią Izraelį
! Kanada, atsiuntė po 5 dol. M.
dijo valandą.
atitraukti kariuomenę iš oku
Į lyginimo. Lietuviai solenizantai Sovietų Rusijos daromo lietuX Adv. S. Paulius Žumbakis Kudirka. London. Kanada, — 4
BALZEKO MUZIEJAUS
— Aldona Sehgal su šeima puotų arabų teritorijų.
parašė laišką " T h e Chicago Ca-1 dol.. Kęstutis ž y g a s — 3 dol.
sugiedojo "Ilgiausių metų".
i vių tautos naikinimo minėjimas.
BANKETAS
Visiems prie šio parengimo Dalyvavo JAV karo veteranai rugpiuao pradžioje g r ^ a vel Į
tholic" savaitraščiui, k u r i s iš- ] Ačiū.
Drake viešbuty Gold Gost sa- I i s i d ė j u s i e I ^
is Bostono ••iiiiiiniiniiiiiHiiiiiiimiiimi:ii!niiuiui
dėkojo
p r o . I s u k e turiomis ir Cicero šauliai j Palo Alto, Calif.
spausdintas birželio 26 d. laido
x
J
kur
jos
vyras
dr.
Balraj
Sehgal
je. Laiške primena, k a d . įde- ™J**\
Hobart, T a s - , lėje, Chicagos centre,
gramos vedėjas St. Balzekas; su trimis vėliavomis i r daug
Advokatas
buvo pakviestas vieneriems me
dant Lenkijos žemėlapi rvtinės " - » • » . Australia. pratęsė "Drau; 21 d. vakare suruoštas banke- m , pakviesdamas visus pasi-' neorganizuotos publikos.
tams profesoriauti MII (MassaGINTARAS P. čcPENAS
sienos ribos žvmimos' Sovietų i ? ° " prenumeratą s u 19 dol. a n - tas, minint Balzeko lietuvių kul- š o k t l
J FT
* ' , Minėjimą atidarė Alto Cice chussetts Institute of Technak a
Sąjungos. kai t u o t a r p u turėtų'
» kiškučiu: "Draugą" gau- tūros muziejaus 15 m. sukaktj
Darbo vai.: 9 v. r. iki 6 v. v.
ro skyriaus pirm. dr. P . Atko logy) branduolinės
energijos Šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 v. d.
atsiminti, k a d jeigu A m e r i k o s ' n u - s u malonumu skaitau ir lau-; ir pagerbiant vieną iš to mu- A P I E MOTINOS DIENOS
čiūnas.
Karo veteranams ir srityje. Pakeliui į namus jie
k i u
MINĖJIMĄ
vyriausvbė laikosi okupacijos
^
numerio. Labai malo- ziejaus steigėjų Stanley P. Balir pagal susitarimą.
™,;„«,™_ i ^ i i ^ c m f ^ i ^ šauliams sunešus j salę vėliavas, į t r i m s savaitėms užsuks j Ispanepripažinimo. t u r ė t ų juo labiau n u - k a d J ū s Amerikoje galite zeką I. kuris buvo parinktas
Tel. 776-5162 a r b a 776-516S
laikytis katalikiška s o a u d a ir išleisti tokį didelį ir įdomų lie-l-Man of t h e year".
2649 W. 63rd Street
žymėti rytiniu kaimynu Lietu- ! *****
JumsC priklau
— . dienraštį.
- - — * —
— I
Iškilmes pradėjo St. B a t e k o j t a i s ruošia Molinos dienos mi-' * > * > « > ! ? ' * į ^ * * ^ ^
« V.j» vaaai* praleidžią dirbChicago, 111. 60629
so ^
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_ 2 " departamente,
^
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Rutkauskas.
medicinos
Jūsų tokį sunkų darbą". Ačiū
dabar sėkmingai dirbąs automo- į sinnkimą.
Valdyba
padaro tuvos laisvę pagerbimą pravedė | 0 rudenį grįžta į Ann Arbor, h
X P a š t a s primena, kad lieposį už paramą ir gražų laiškutį
trumpą
veiklos
pranešimą,
subilių pardavime.
4 d., šeštadienį, pašto darbinin-;
ruošia pokalbį Motinos dienos f ^
***?--***
* B a f s ! Michigan universitetą toliau tęs-1
^
^
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Invokaciją sukalbėti buvo pa
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Paliokas
vaizdžiai,
pasiremda-1
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i
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kai nedirbs — neišnešios nei
kviestas kun. J. Prunskis. Lie proga ir vaikų deklamacijas
mas faktais i r skaičiais, nupa- j gauti,
6247 S o . Kedzie A i M ą . T*
laiškų, nei laikraščių.
Šiemet kiek suvėluotai t a s
tuvos vyčių šokėjai, vadovaujašakojo Sovietų Rusijos daromą |
Chlcago, Illinois €0629
mi Frank Zapolio, pašoko eilę j buvo atlikta gegužės mėnesį.
X Dr. Adolfas Darnusis, Atei
lietuviu tautos naikinimą. So- i ~ Viktorija Jogaitė iš CleTel. — T/6-8700
lietuviškų šokių. Puotos metu , Klubo pirm. Justinas Šidlauskas
tininkų federacijos t a r y b o s pir
listė J. Tautvilaitė padainavo I velando, Ohio, persikėlėj L o s Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak
patraukliai skambėjo styginių į pranešė apie veiklos pusmetį.
mininkas. ' A t e i t i e s " jubilieji
kelias dainas i r susirinkusiųjų : A n ? e l e s i r V™dėi° d i r t t i S v Šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d.
instrumentų orkestras, paįvai- j Aš turėjou pokalbį temą apie b u v Q l a b a i p ^ įvertinta o jau- ; J u c z a P ° ligoninėje, kaip spinniame
kongrese rugsėjo 4 d.
rinant solisto dainoms.
-=-—
namuose ir lituanistinėse m o k y - ; n
'Sofijos ! dūlinės terapijos specialistė. V.
kalbės tema "Ateitminkiškcs |
vadovaujamas
klose vaikų mokymą ir auklėji- „ . . . .
, ,,
...
šeimos k a r t ų b e n d r a v i m a s " . Te
Svečiams buvo išdėstytą proP onlenes
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,
,mą.
Nurodžiau,
k
a
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(be
namų'
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'
padekkmavo
eilejogaitė y r a veikh lietuvaite ir
ma paskui bus d i s k u t u o j a m a at
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n u o
radens
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Lietuvių Bendruomenes 1980 m.
gramos
knyga
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skiruose moksleivių, studentų
žiumi virš^lvie. Joie buvo p a - i
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. . . i šokius. Inz. St. Dubauskui per-'
.
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Literatūros
premiją laimėjusi knyga
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tuvių
šeštadienines
mokyklos
skaičius,
susirinkusieji
priėmė
žymėta, kad
I gi- ;, nari g artimųjų
^
Svietimas
labai
fflmkus
Kazio Bradūno
męs
1893
m.,
taigi
artėja
p
n
e
i
^
vilučių
vai- atitinkamą rezoliuciją J A V val darbą kaip mokytoja.
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x š v . Kryžiaus ligoninė Uli80 m. Į JAV atvyko 1912 m. { ^ fc J a n u š y t e < m o t i n ų p a r u o š . džios pareigūnams. Dr. Br. Mo
UŽEIGOJE PRIE VILNIAUS
nois Fizinės terapijos savaitės
tuzienė pristatė Sibiro kanki
Pradžioje Chicagoje buvo kai-1 ą g r ^ a i vadt^aJDay0
eilėraš.
proga šia gydymo sritimi besi
VIEšKaiO
nio J. Kreivėno knygą, kurios
viu, vėliau turėjo mėsinę, isph- č i u g m o t i n o m s
domintiems parodys savo Fizi
DENGIAME
I
R
TAISOME
jau
išleista
Ateities leidyklos.
tusią net į tris krautuves. 1919
j ^ j į ^ b u v o b a i g t a s ^ ^ nemažai parduota. Pasibaigus
nės terapijos skyrių s u paaiš
minėjimui, buvo užkandžiai, ku
VISŲ RCŠIŲ STOGUS
m. stojo į Valparaiso univer-, d a l y y i ų b e n d r a v a k a r i e n ė
Poetine forma rinkinyje išsako
kinimais apie d a r b ą liepos 1 d.
rie
buvo
paruošti
Diržienės,
mas pavienio žmogaus ir mūsų tau
sitetą,
pasinešė
į
filmų
teatrus
į
Jonas
Jokubka
Už
savo
darbą
garantuojame
3 vai. p. p .
tos likimas, virstantis viską apiben
ir automobilių prekybą. Lygiai Į
į Skopienės, Vyšniauskienės, Ireir esame apdrausti.
Bronius
Aušrotas,
..Draugo"
bendra-!
drinančiu užeigos įvaizdžiu.
BIRŽELIO JVYKIŲ
X Į koncertus Grant parke
prieš 60 m. atidarė dabar pla-į
| nai Pranskevičienei vadovauSkambinkite —
darbis vakarų dvkumose atostogų me- j
MINĖJIMAS
fjackson ir Columbus) n u o bir tu.
Knyga jau gaunama DRAUGE,
čiai žinomą Balzeko automobilių
ARVYDUI
KIELAI
Biržetio
14
d.
Cicero
v
y
k
o
'
j
a
n
t
S.
Paulauską*
kaina
— 6 dol., su persiuntimu —
želio 27 d., šeštadienio, iki rug
; pardavimo ištaigą, 4030 South
6
dol.
85 centai.
Tel.:
434-9655
a
r
b
a
737-1717
piūčio 30 d., sekmadienio, bus
x Irena Aleknavičius, Tim- Archer, Chicagoje.
specialūs
autobusai.
kuriuos mins, Ont., Kanada, atsiuntė
Banketo ruošimo vadovais
parūpins susisiekimo vadovybė. į prenumeratos mokestį su auka buvo J. A. Katauskas ir WilĮ ir laiškučiu: "Draugas" man la- helmina ir Edvardas
Lapai.
x Kristina Kutkutė
is De- j b a į patinka ir y r a įdomus. Ja- stalai buvo papuošti gyvomis 600 SVARŲ MARIHUANOS Į jos dr. St. M. Garn, Michigano
xrza.tlon.ci
troito sapažmdms stovyklauto- ; m e r a n d u d a u g H n i ų ^ ]į e tu- gėlėmis. Muziką šokiams savo; š į a u r v a k a r i ų greitkely areš- universiteto profesoriaus, stu
su bendradarbiu
nis su gamtos įdomybėmis jau-; v i ų gyvenimo i r S tremtinių - a u k a parūpino M. Bachuvienė,! t u o t i " d u v y r a i ) k u r i e a u t o m o b i - dijos parodė, kad motinos r ū
U ų a ltmir kų
vasaros
sto
kymas
kenkia
negimusiam
kū
" " . ^
;
" | Sibiro. Dieve, k a i p skaudu, kad * . . Pr. Sutkus ir k t
| U u g a ^ n o 600 svarų marihuaJONU ADOMĖNU
v> oje ainavoje.
^mūgų
•į
į
ji;
bartinis
muziejaus
prezi-'
Policija juos pastebėjo, dikiui. Tą dr. Garn susekė iš
tauta
y r a
a gmaL
Da
ncSpristato
tyręs duomenis 43,492 nauja
x Bronius Kliorė, S t . Pe- ! A č i ū už auką i r jautrius žo- j dentas St. Balzekas, jr., pade- j k a į s u g e d o jų automobilis,
gimių. Ypač pakenkia kūdikiui
tersburg Beach. Fla.. dažnai džius.
j kojo gausiai susirinkusiems sve
PARDUOS
SPDGGEL
motinos, kurios surūko tris pa
I o.iams, jų tarpe ir amerikiečių
• Via Fmnair — CSA
mus pariame aukomis. Sį kar• Pasirinkimas S 5 kelioniy maršruty
X
Ketvirta
savo
didumu
paStu
kelius cigarečių per dieną.
• Su palydovu i§ JAV
• Pirmos klasės patarnavimai
tą. pratęsdamas 'Draugo*- pre-:
< * > « * " • « Yodefa, H o
laikraštininkams.
Pavymėp'o,
prekiaujanti
Spiegei
bendrovė,
•
Prieinama,
viską
—
įskaitoma
Kama
ir
kad Balzeko muziejus išaugo į
mirneratą. atsiuntė 25 dol. au ' wood. 111., mūsų nuolatinė
NELAIMft SU GINKLU
k a dienraščio stinrinimui. B r o . ; nuoširdi rėmėja, mokėdama sąs-^ ^ ^ , ^ ^
^ ^ t u r i ! kurioje ir nemažai Chicagos lieGail. sesuo Gloria Young, 35
ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ
ŠVENTES
mą Kliorę skelbiame garbės pre-' k a i t * f Lietuviško Knygų klu- ^ g m t o m u b i b l i o t e k ą . s t i p - ! t u v i ^ y r a d l r b ^ ' b ū s l a n t l P ^ "
m., įsigijo revolverį šeimos a p 
išleistas k n
a s
ako
vėl
PRALEISKITE
numeratorium. o už l i e t u v i š k o ! ^
^ ' P J°
rų numizmatikos skyrių, ginta- Į duota už 53 mil. dol. Pirkėjas
saugai. Savo vyriausiam sū
10 d o L Nu
neskelbiamas.
žodžio ir rašto vertinimą n u o - į
° š ' r d ž i a i dėkojame. ^ 4 ^
^ ^ p ^ ^m o .
nui Michael, 13 m., parodė, kad
ter
SI VAMNfiJO
širdžiai dėkojame.
^ ^ < ^ f * - vadovauja S.
x V y t a u t a 8 K ubiIii K , B o l i n g revolveris yra laikomas po matIŠVYKSIME GRUOD. 23 D., GRĮŠIME SAUS. S D.
Automobilis suvažinėjo mili- rasu. J i s galės panaudoti, jei
x Dr. Antanas d u r i s , Lake« brook. 111.. pratęsdamas "T>rau- V e n c k u s . Įsteigtas jaunių m u ^ ^ j
Motin&i
Zuriehš UI., k o r t u su prenume- i go" prenumeratą, atsiuntė 10 z ! e J a u s P į f S f J ^ J " ^ jonierių Paul Butler, 89 m., kai r e i k ė g ^ ^
Programoje
jis
ėjo
skersai
gatvę
netoli
n
a
.
;
Michael R e e s e Ugoninę
dirbti)
ratos mokesčiu atsiuntė i r 8 dol. I dol. auką už kalėdines korteles | * * L S J ^ f J ^ ^ S J f
•
Pagal
tvarkaraščius
tarptautiniu
džety
skra'dc", iš Nevy Yorko su p i l n u patarnavimu skrendant
50 valstijų ir 21 užsienio krašto mų. Velionis buvo Oak Brook Į terniukas išgirdęs
triukšmą,
auką. Labai ačiū.
I i r kalendorių. Ačiū
• Pirmos klases viešbučiai su vonia/shower (dviem a s m e n i m k a m b a r y )
Bankete dainavo solistas M. miestelio steigėjas.
• Trys valgiai kasdiena uetuvoie. Pabaltiio apylinkėse
j ^ ^ r e v o l v e r 1 . P a m a t ę s , kad
• Inturisto vadovo vertėjo patarnavimas
x Albert Gevis, Oak Brook. [ x NAMAMS PIRKTI PA- Prill. Tarp svečių buvo Adler
• Platus jjymyhiu apžiūrėjimas, jskaitant ;e|imc mokesti j muzietus
Į triukšmą sukėlė šuo, nusiramino
TEISIA KROATUS
• Persėdimai j ir i i ae'Odromg
Dl., Regina Vaitkūnas, Chica- SKOLOS duodamos mažais mė- planetariumo
prezidentas J.
ir ėmė "tyrinėti" revolverį. Bego, m . . Aldona Sahgal, Palo nesiniais įmokėjimaig 'r priei- Chamberlain su žmona, kon- zTarp 9 kroatų, birželio 25 ^-Į yartvdanias "nasoaud^
toktato,
Specialūs ORBITAI R patarnavimai
Alto, Cal., visi įvairiomis progo- namais nuošimčiais. Kreipkitės j gresmanas J. Fary, Izraelio kon- j patrauktų teisman New Yorke, \ • kulka nataikhis i krūtine
• Lietuviškai kalbantis amen«nnas palydovas išvyks Su 15 a ' daugiau keleiviu gruoe 1 New Yorko
• Lankymosi teat'uose pagal kelionės maršrutą
mis atsiuntė p o 5 dol. aukų.' Mutual Federal Savings. 22121 sulas.
j yra ir čikagietis Ante Ljubas, nušovė 10 metų broliuką.
• Oru susisiekimas tarp Rusuos miestų
Nuoširdus ačiū.
Weit Cermak Road
Telef.
Lietuvių muzikos ir kultūros 36 m., bei du iš Skokie: Mile
• RUSMOS VIZŲ sutvarkymas ir įskaitytas mokestis
• Galima gauti papigintas kainas vaikams
NUTEISĖ MOTINĄ
VI 7-7747.
(sk.) s-gos pirm. J. Vance įteikė St. Į Markic, 26 m., ir Ivan Misetic,
• Rankpinigių irnokėĮimas po 100 dol asmeniui
x Klzbieta Ribokime, Brock
Sheila Thompkins, 2 4 m., g y 
I Balzekui, sr., dovaną.
Dabar 37 m. Kaltinami žudę savo
• (varnų kelionių maršrutuose įskaitoma Vilnius. Riga, TaMin. Maskva. Leningradas Roma ir Prague
ton, Mass.. buvo atvykusi į Chi-'
Neprigirdintieim
Ne
y
ši sąjunga stengiasi Orchestra politinius priešus bei išreikalavę venanti Chicagos vakaruose,
Pilnos dienos ekskursija j Kauna ir pusę dienos apsilankymas Trakuose.
cagą. lankė savo d r a u g u s i r pa- m o k a m a i klausa patikrinama I H a l l " ^ ^
^ j . G a i d e l i o pinigų.
teismo rasta kalta, kad, k a i
zjstamus ir t a proga užsuko j oenfetadienlais nuo 10 v. r . ild s i m f o n i j o T k o n c e r t ą . J. Katausjos 5 m. dukrelė nusvilo pirštą,
"Draugą" ir įsigijo jiaujausiu 4 v a J . p ^ t , a d r . : S042 W. 68 k a s w p a ž i n d i n o s u S t . BalzeŠVIETIMO TARYBA
0RBITAIR INTERNATIONAL, LTD
Toli Free (800) 223-7953
per a r t i prikisdama prie kros
leidinių už didesnę sumą.
20 East 46th Street
NY
State (212) 986-1500
St., Chicago, UI. Tel. 776-8189. k o gyvenimu ir darbais, primiChicagos švietimo taryba tau nies, motina j ą tiek mušė, kad
New York. New York 10017
x Rinite aftfmitieTMN Chica- \ Parduodami ir taisomi visų fir-' n ė ka<j j ^ buvo Lietuvių Pre- pumo sumetimais
nusprendė mergaitė numirė.
Prašau prisiųsti man ..nemokamą" brošiūrą su pilna informaaia apie kainas ir
go, Dl.. Felix Pf-mpė, Philadel- mų klausos aparatai. Baterijos kybos rūmų pirmininkas, narys keltis iš miesto centro į pataidatas
penkių kelionių programoms j Pabaltijo kraštus.
VASARA
phia, Pa., Bronė Tarutis, Willo-1 u i pusę kainos. Zenith firmos i Brighton Parko prekybos rū-- pas 1819 W. Pershing.
Vardas
Nuo sekmadienio ryto 6:45
wick. Oh., k u n . V. Katarskis. ausiniai aparatai. Robert Stens- m u . j . Katauskas jte^ė St. i Rf-RYMAS IR K f l t t K I A I
vai. oficiatiai prasidėjo vasara:
Dayton. Oh.. D. Pivariūnas, U»d * Associates, 950 Lake Balzekui kristalo obeliską.
Adresas
Idaho. dr. J. Skuodys. Omaha. St., Oak Park, I i . Atdara tik! St. Balzekas, sr., padėkojo
JAV gydytojų draugija AMA, buvo ilgiausia diena. Nuo t o
M-estas ir Valstybė
Nebr, M. Mickus, Chicago. EI., pirmad.. kervirtad. ir *HHad. svečiams, muziejaus bendradar- kurios centras y r a Chicagoje. laiko, nors darysis šilčiau, bet
užsisakė naujausių leidinių.
M 848-7125.
(sk.) ibiams, kurie daug dirba be at- savo biuleteny skelbia, jog nau .dienos pamažu pradės trumpėti. L
-^

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

CHICAGOS

ŽINIOS

BALTIJA — LAISVALAIKIU

LIETUVOJE — 12 DIENŲ

*

