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Nauja marijonų
vadovybė

TŪKSTANTMETĖS
GENOCIDO TRADICIJOS

Birželio 29 d. po koncelebracinių šv. Mišių prasidėjo Marijo
nų vienuolijos Šv. Kazimiero pro
vincijos visuotinio susirinkimo —
kapitulos antroji sesija, kurioje
dalyvavo visa provincijos vado
vybė, vienuolynų vyresnieji ir
išrinkti delegatai. Po delegatu, da
lyvavusiu visuotiniam susirinki
me Romoje, pranešimo prasidė
jo naujos vadovybės rinkimai.

Keli slavų įtakos plitimo bruožai
(Tęsinys)

charakteryje ir gyvenimo būdeTačiau toli gražu ne viskas su
spėta. Dar liko daug darytino ir
taisytino. Dėl Stalino - Hitlerio
sąmokslo
valstybė
buvo pa
smaugta. Lietuva vėl įjungta j
Rusijos imperiją, tauta {murkdy
ta j rusiškos netvarkos liūną. Vėl
iškilo tautinės mirties pavojus-

Slaptu balsavimu buvo išrinkti
šie asmenys:
Kun. Viktoras Rimšelis išrink
tas provinciolu.
I provincijos tarybą buvo iš
rinkti: kun. Antanas Miciūnas iš
VVorcesterio pirmuoju tarėju ir viceprovinciolu, kun. Vincas Paru
lis iš Marianapolio — antruo
ju tarėju, kun. Pranas Garšva iš
Chicagos —trečiuoju tarėju, kun.
Stasys Saplis iš Kenoshos —ket
virtuoju tarėju ir kun. Petras Ci
bulskis iš Chicagos — provinci
jos ekonomu — iždininku.
Naujasis provinciolas su savo
taryba turės susirinkti posėdžio ir
išrinkti vienuolynų vyresniuosius,
jų tarėjus, institucijų vadovus,
paskirstyti asmenis įvairioms pa
reigoms pagal reikalą, galimumus
ir pajėgumą.

l'pės užtvenkti iš tikryjy nie
kam nepasisekė- Ši gaivališka ir
gaivi srovė nunešė į nepriklauso
mi] Gyvenimą.
Mirti pa
smerkta tauta atkūrė ir apgynė
savo valstybę. O būdama politiš
kai nepriklausoma, per du laisvės
dešimtmečius likvidavo daug ver
Mums vėl gresia pražūtis- Se
govės laikais susikaupusio atsili
tūkstančio mėty
kimo, kuone pasivijo kitas Vaka nos, pusantro
Iranas laidoja
1
ru Europos šalis. Jei ne karas turinčios genocido tradicijos vė
ir nelemtoji okupacija, galimas tęsiamos. Tik dabar praturtintos
atentato aukas
dalykas, jau būtu žygiavusi greta papildytos, vykdomos apgalvotai
Teheranas. — Irano dvasinis
tokiu valstybių, kaip Danija, klastingai, gudriai ir dažnai už
Olandija. Švedija, Šveicarija. Per maskuotai. Dabar rusinimas, su- Kolumbiios universiteto prof. Rimas Vaičaitis savo laboratorijoje, kur bandomi nauji lėktuvų varikliai. Dešimties vadas ajatola Khomeinis pasky
šiuos nepriklausom,) fcyveninBo artinimas ir suliejimas su rusi sparnų propeleriai sutaupo nemažai kuro. tačiau sukelia nemažą triukšmą. Lietuvio aeronautikos inžinieriaus už rė naują aukščiausią teisėją Abdulkarimą Musavi Ardebili vie
metus pavyko atsikratyti daug tauta aiškinamas ne kaip rusiškv davinys išspręsti praktiškas naujojo motoro problemas.
toj atentate žuvusio ajatolos Berusiško raugo. išmesti nemaža žemių sugrįžimas į Rusijos mo
heshti.
Nauju valstybės prokuro
slaviško balasto tiek K kalbos, tinėlės prieglobstį, bet kaip "tau
ru vietoj ajatolos Ardebili paskir
tiek iš kultūros, tiek iš vis;; gy ty brolybė'", "tauty suartėjimas"
tas ajatola Rabani Amlashi.
venimo būdo. Buvo labai suma kaip ekonominis ir kultūrinis ben
Lenkai rengiasi
Khomeinis savo kalboje pa
žėjęs girtavimas, kyšininkas imas. dradarbiavimas žengiant j bendrr
reiškė, kad, nežiūrint didelių nuos
biurokratizmas, papirkimu, ne tikslą — komunizmą. Pati bruta
partijos kongresui
tolių, revoliucija žengs pirmyn.
tvarka, nesąžiningumas, vėlavi liausią rusiškojo kolonializmo po
Varšuva. — Lenkijos komunis
— Prezidentas Reaganas pasa Dėl atentato jis kaltino "didįjį še
mai, delsimai, nerūpest i ilgumas, iitika. kultūrinė priespauda, eko
tų
partijos pirmininkas Stanislavv
kė kalbą juodųjų organizacijos toną". Kai kurie Irano vyriausy
Kasini'
nepunktualumas ir kiti slavaaus nominis išnaudojimas.
NAAC P ( N a t i o n a l
Association bės nariai tvirtina, kad bombą Kania pasakė kalbą Varšuvos
Dr. Rimas Vaičaitis kovoja su triukšmu
labai būdingi reiškiniai. Vagystės, teroras vykdomi su šiais gražiais
for
the
Advancement
of Colored išsprogdino kairieji. Naujasis tei partijos skyrių delegatams į par
plėšikavimai, prievartavimai, vals bet su tikrove nieko bendro netu
Ne\v Yorkas. — Kolumbijos garso generatoriais sukelia dirbti People) konvencijoje. Jis ramino sėjas Ardebili prisiekė, kad kalti tijos kongresą. Jis nurodė, kad kon
n-bės turto grobstymai būvu reti. rinčiais šūkiais irteorijomis.T u š universiteto savaitinis laikraštis nį triukšmą, jį matuoja ir stebi,
gresas turės didžiulę atsakomybę
sensacingi dalykai, paprastai greit čiomis frazėmis ir nevykdom? "Coiumbia l/n. Record" balan kiek įvairios medžiagos — gar susirinkusius, kad jo ekonominės ninkai bus išaiškinti ir nubausti.
išrinkti vadovybę, kuri gintų lenišaiškinami ir baudžiami. Nusi konstitucija pridengtas tautu ly džio 3 cl. numery paskyrė nema so sugėrėįos praleidžia garso į programos nenukreiptos prieš ma Irano vyriausybė paskelbė, kad
žumas. Jos pakels visy amerikie naujo prezidento rinkimai įvyks, ky socialines reformas, įvesty
kalstamumas nepriklauvim<-ie ir dymo katilas verda...
žai vietos prof. Rimo Vaičaičio lėktuvo kabinos* vidų. Prof. Vai čių gyvenimo lygį.
•naują programą ir sudarytų ko
kaip skelbta, liepos 24.
okupuotoje Lietuvoje — du nepa
v
darbui. Universiteto įzinenjos ir čaičio teoretinių apskaičiavimy
argas
mums.
jei
mes.
vėl
pa
—
Šv.
Petro
bazilikoje
suimtas
Washingtone valstybės sekre'o vos su krizėmis atmosferąlyginami dalykai. Jei pasitaiky
pritaikomų moks'iy
taku 'tetas duomenys rodo, kad šią varikliu vyras turėjo namie gamintą bom rius Haigas pareiškė, kad Irano
Kaip žinoma, anksčiau komu
tekę
į
šį
katilą,
neišgirsime
isto
davo vienas kitas ilgiau nesugau
triukšmo
ydą
būtų
galima
iš
1953
metais,
gavęs
lėšy
iš
Gugnistų
partijos delegatai būdavo
bą ir jau buvo uždegęs knatą. Po nelaimėje Amerika nebuvo nė
tas nusikaltėlis — jis virsdavo rijos pamoky. nesuprasime, kas
spręsti,
tačiau
motory
triukšmas
genheimo
Fondo.
įsteigė
''The
In
licija skelbia, kad suimtas Giu- kiek įvelta. Jis įspėjo visas valsty skiriami partijos vadovybės. Šį kar
kažkokia išimtimi.
įvairiausiu mums gresia, ir visu ryžtingumu,
stitute of Flight Structures"'. ku liktų lauke, paliestų aerodromų seppe Santangelo, 54 metų, iš Sa- bes nebandyti pasinaudoti L ano tą visi partijos nariai dalyvavo
sąmoningumu
nestosime
žūtbūtikalbu objektu. Buvo padaryta di
riam vadovauja aeronautikos in apylinkes, jų gyventojus. Šis klau lerno miesto. Jis esąs protiniai ne tragiškais įvykiais.
slaptuose rinkimuose. Rinkimai
delė pažanga, buvo išgydyta daug nėn kovon dėl savo tautinės gy
simas
bus
sprendžiamas
jau
vė
žinierius,
prof.
dr.
Rimas
Vaičaibuvo
demokratiniai, laisvi. Sako
sveikas.
Paskutinėmis žiniomis, Tehera
rusu priespaudos palikti; žaizdų vybės.
r s
s savo
liau,
kai
bus
išspręstas
triukšmo
ma,
kad
apie 80 nuošimčių da
P VILT-U "T \ S ' " J'
darbą koordinuoja su
—Izraelio parlamento rinki no valdančios partijos
Kimų
atitaisyta nemaža ilgos slavu įta
lėktuvo
viduje
klausimas.
Profe
NASA (National
Aeronautics
muose galėjo dalyvauti 2.49 mil. sprogime žuvo 72 asmenys, jų bartinio partijos centro komite
ko s padaryty iškraipymu lietuvio
(Pabaiga)
and Space AJministration). Prof. sorius, pagal "Reeord" straipsnį, balsuotojų.
tarpe partijos vadas, keturi val to nebuvo išrinkti delegatais. Par
Vaičaitis 1976 m. buvo gavęs iš yra įsitikinęs, kad propeleriniai
—Buv. prezidento Carterio džios ministrai, aštuoni vicemi tijos nariai atmeta abiejų sparnų
i savo universiteto '"sabatical lea- varikliai būty labai tinkami vidu
motina LiUian Carter turėjo ligo nistrai ir 21 parlamento narys- radikalus, užima vidurio pozici
tinio
dydžio,
trumpy
distancijų
vc"" ir dirbo Langley. Virginijoj,
ninėje mastektomy operaciją. Ji Vyriausybės premjeras Rajai ir jas, kurioms atstovauja dabarti
lėktuvams.
Nauji
varikliai
padė
erdvės administracijos
Tyrimų
parlamento pirmininkas Rafsan- nis partijos vadas Kania. Jis važi
yra 82 mėty amžiaus.
ty
išspręsti
JAV
naftos
įmporty
nėja po skyrių ir apygardų susi
centre. NASA 1981 m., nors pati
—Britanijoje buvo išleista nau jani irgi buvo tame mitinge, ta
rinkimus, ragindamas
laikytis
besiversdama su sumažintu biu sukeliamus sunkumus. Būtų su
ja 5 šilingy moneta, sosto įpėdi čiau buvo skubiai iškviesti ir iš
nuosaikiai.
Nors
partijai
reikia
džetu, paskyrė 68.000 d d įvai taupoma nemažai skysto kuro.
nio princo Čarlio ir Lady Diana ėjo iš salės prieš bombos sprogi
naujų
veidų,
tačiau
reikia
išlaiky
riems aparatams, instrumentams.
mą.
Srrencer vestuvių proga.
ti ir tam tikrą tęstinumą vadovy
i kūne naudojami prof. Vaičaičio
Turkijoje išeivių iraniečių or
Europos planas
—JAV .r Egiptas pasirašė
Kinija formaliai palieka Mao kelią
bėje. Paliekant dalį senų partijos
darbe.
branduolinio
bendradarbiavimo ganizacija paskelbė, kad ji padė
vadų.
būtų nuraminti Lenkijos są
Afganistano
krizei
Pckinns. — Kinijos komunis ideologinė kova tarp Mao šaliProf. Vaičaičio uždavinys yra
•atarų. Amerika padės Egiptui jusi bombą, tačiau užsienio dip
jungininkai,
aiškina Kania.
tų partijos centro komitetas pri ninky. kuriuos simbolizavo parti i pabandyti sugrąžinti lėktuvams Liuksemburgas. — Europos Rin išvystyti atominės energijos reak lomatai ir Teherano valdžios
Varšuvos suvažiavime Kania
ėmė partijos pirmininko Hua Guo jos pirmininkas. Mao paskirtas propelerinius variklius. Jo labo kos valstybių vadai nutarė imtis torių taikos reikalams ir parūpins sluoksniai atmeta šį "pasigyrimą"
stipriai
gynė seną komunistą Sta
fengo atsistatydinimo
pareiški Hua Guofengas ir Dengo vado ratorijoje jau stovi dviejų motory iniciatyvos įtikinti Sovietų Sąjun žemesnės rūšies urano.
Vyriausybės kalbėtojas Behzad
nislavvą
Kociolek, kurį partiečiai
mą ir išrinko nauju pirmininku vaujamų "pragmatistų", kurie sie *'Aem commander' lėktuvas, ku gą atitraukti kariuomenę iš Af
—Britų vyriausybė paskelbė, Nabavi paneigė gandą, kad spro norėjo išmesti. Sklido gandai,
Hu Yaobang. Šią savaite partija kia atvesti Kiniją j modernių pa ris šalia sprausminio "jot" moto ganistano. Pasiūlytame
plane kad numatyta princesės Margari gimą organizavo buvęs Irano pre
kad jis balsavo už nutarimą pa
švenčia savo įsteigimo 60 metų saulio valstybių tarpą. Pamažu iš ro turi įtaisytus modernius, de- numatoma šaukti penkių Jungti
tos kelionė j Ameriką atšaukia- zidentas Bani Sadras. Jis gal ir slysti prieš Gdynios darbininkus
sukaktį. Kartu partija griežtai pa valdžios pozicijų buvo pašalinti š'mties sparny propelerius. Jau niu Tautų Saugumo
Tarybos
bijant naujų Amerikos airių buvo apie bombą painformuotas, kariuomenę. Kania aiškino, kad,
suka į pragmatišką kelią, atsisa senojo kelio atstovai- Stebėtojai žinoma, kad tokie motorai su ''SR nuolatinių narių: JAV. Sovietų SąBritanijos tačiau tai nebuvo jo planas, pa priešingai, Kociolek
dernonstraciju
p r ie§
priešinosi
ko buvusio partijos vado Mao mano. kad grumtynės dėl galios j — 6 " propeleriais, kuriy sparnai jungos. Prancūzijos, Kinijos. Bri
sakė Nabavi.
politiką
Siaurinėje
Airijoje.
riaušiy
slopinimui
jėga
ir
net bu
T'se Tungo linijosKinijoje dar nesibaigė, tačiau, riesti, lyg arabiško kardo, sėk tanijos posėdį, pakviečiant į jį tri
—
Prancūzijos
spauda
kritikuo
vo
pasitraukęs
iš
savo
turėtu
paVyriausybe gali
svarbiausius
partijos mingai pakelia pilnai prikrautą jų Afganistano kaimynų: Pakis
Buvęs pirmininkas pasilieka pakeitus
leigy,
protestuodamas
prieš
ka
ja Amerikos vyriausybės narių
partijos \icepirmininku- Jis ko vadus, ateityje tas kelias į "ketu komercinį lėktuvą, pasiekia apie tano. Indijos ir Irano atstovus, priekaištus dėl prezidento M i t t e r
atšaukti
vizą
reivių siuntimą Paskutiniu metu
mitete buvo kritikuotas už prieši rias modernizacijas" bus lengves ."575 mylių per valandą greitį, pa kartu dalyvaujant JT sekretoriui
rando
nutarimo
įsileisti
į
vyriau
kyla 35,000 pėdy į aukštį ir, svar VVaidheimui ir Islamo konferenci
Washingtonas. —Aukščiausia Kociolek vadovavo Varšuvos par
nimąsi ekonominėms reformoms. nis.
sybę
keturis
komunistus.
Kai
ku
biausia, sutaupo apie 20 nuoš. jos sekretoriui. Šis suvažiavimas,
sis Teismas pritarė 7 — 2 balsais, tijos organizacijai.
Šis partijos vadovybes pakeitimas
Lenkijos komunistų skyriai įmo
kuro.
numatomas spalio ar lapkr. mėn. rie laikraščiai primena, kad Pran kad federalinė vyriausybė gali
laikomas pasukimu iš nelanks
nėse,
mie-stuose ir vaivadijose ren
cūzija
nėra
Amerikos
vasalas,
bet
valstybės
saugumo
sumetimais
čios doktriny ir ideologinių var
Prof. Rimo Vaičaičio moksli- sutarty kaip užbaigti užsienio
Nauji lėktuvai
ka
ne
tik delegatus į kongresą,
suvereninė
valstybė.
neduoti Amerikos piliečiams vizų
žtų pozicijos į nuosaiku vidinį
niai. teoretiniai
apskaičiavimai šalių kišimąsi į Afganistano reika
bet
ir
savo
vadovus- Daugiau pu
— Turkijoje buvo sušaudyti du keliauti į užsienį. Byla kilo iš bu
reformų kelią. Partijos vicepir
VVashingtonas. —Gynybos de rodo. jog šitokie motorai galėty lus ir numatytų garantijas, kad
sės
vaivadijų
vadų nebuvo per
Philip
mininku lieka ir pagrindinis nau partamentas davė leidimą karo būti naudolami "DC — 9" ir dar ateityje niekas nesikiš. Vėliau teroristai, kurie pernai balandžio vusio CIA valdininko
rinkti.
Skyriuose
neperrinkru
jojo kelio autorius Deng bei vy laivynui pradėti gaminti
naują didesniy lėktinų, tačiau naujieji būtų sušaukta antroji konferenci mėn. nušovė amerikietį karo lai Agee skundo. Jis atidengė žvalgy nuošimtis esąs dar didesnis.
riausybės premjeras. Dengo pa kovas lėktuvą F — 18. Pravesti varikliai turi vieną ydą — kelia ja, kurioje dalyvautų ir afganų vyno puskarininkį. Su juo žuvo bos agentūros paslaptis, atidengė
Stebėtojai tvirtina, kad šalia
ir mašinos vairuotojas turkas.
kai kuriy tarnautoju pavardes,
skirtas. Zhao Ziyang. Dengas bu tyrimai parodę, kad lėktuvas pil nemažą
triukšmą.
Profesorius tautos atstovai.
senų,
nuosaikių komunistų į kon
dėl ko jie nukentėjo Graikijoj, Ja
vo komiteto išrinktas partijos ka nai patenkina karo laivyno ir ma yra pasiryžęs per ateinančius pen
Antroj.- dalyje būty kviečiami
rinių reikalu komisijos pirminin rinų korpuso reikalavimus. lėktų kerius metus išspręsti šią triukšmo dabartini > afganų režimo atsto bus Europos Rinkos tarybos pir maikoj ir Salvadore. Vyriausybė, gresą išrenkami nuosaikūs nauji
dar valstybės sekretoriui Cyrus žmonės, daugiausia priklausą "So
ku.
vas populiariai vadinamas "Hor- i problema. Dėl lėšų taupymo nu vai, nors daugelis pasaulio vals- mininkė ir jai bus lengviau tęsti
Vance reikalaujant,
atėmė iš lidarumo" profesinėms sąjungoms
N'auiasis partijos vadas Hu. net" ir kiekvienas kainuos 25.6 tarta nekeisti lėktuvų liemens tvbių to režimo nepripažįsta.
pradėtus kontaktus.
--—
•
rfl^uu——j—r
— I ^ ^ M 62 mėty amžiaus, jau seniai pa mil. dol. Jūrų laivynas planuoja struktūros, profesoriaus nuomone,
Britanijos ambasadorius Mask
Rinkos suvažiavime pripažinta, Agee pasą. Jis šiuo metu gyvena
Vak. Vokietijoje. Teismas pritarė
KALENDOMIS
garsėjo Kinijoje, kaip reformų Ša Įsigyti 1,366 tokius lėktuvus, ku triukšmingus variklius
būtinai voje Sir O-irti's Keeble birželio 23 kad sovietai, atrodo, norėtų baig
vyriausybei,
kad
tautos
saugumas
lininkas ir puikus administrato riuos statys McDonnel Douglas nukelti toliau nuo įgulos ir kelei paaiškino Šį Europos Rinkos pla ti savo intervenciją Afganistane.
Liepos 1 d.: Aronas, Jutvara,
rius. Daug metų jis artimai bend Corp. St. Louis mieste. Visy nu- viu, patogiausia į lėktuvo galą. ną sovietų užsienio reikalų minis Tai keliais atvejais yra pabrėžęs yra svarbiau už atskiro piliečio Gendrutis, Liepa.
ravo ni vicepremjeru Dongu, bu matvtų lėktuvų kaina sieks 35 bil. prie uodegos. Be to. d r. Vaičaičio terijos aukštam
pareigūnui ir savo kalbose prezidentas Brežne konstitucines teises.
Liepos 2 d.: Aristonas, Monevo jo dešinioji ranka. Mao pra dol.'
okspc rimentai su fuselažo sieno sovietai, kol kas, į šį planą neat vas. Gegužės mėn. jis pareiškė
gunda, Lengvinis, Žilvine.
dėtos "kultūrinės
revoliucijos"
—Buvęs Prancūzijos preziden
Šiuo metu Kongresas svarsto mis parodė, kad triukšmo klausi siliepė, tačiau, pabrėžiama, jo ir lifliso. kad Sovietų Sąjunga pa
Saulė teka 5:19. leidžiasi 8:29.
pradžioje abu partijos veikėjai lėšas antrajai 63 lėktuvų serijai mą gauma spręsti
naudojant neatmetė. Nes epiama. kad nau sirengusi dalyvauti
Afganistano tas Valery Giscard d'Estaing at
buvo pažeminti, pašalinti iš pa ateinantiems finansiniams me įvairias garsą sugeriančias me- jasis plan.is \ ra daugiausia britų klausimo sprendime, tačiau rei siskyrė keliom dienom nuo visų
ORAS
reigi], apkaltinti 'revizionizmu". tams. Pirmoji 60 F — 18 serija džiagas. korio pavida'
akusti- "-do Carringtonu, užsienio rei- kalauja tvirty garantijų, kad nie pasaulio žinių ir rūpesčių, užsida
Nepastovus debesuotumas, gali
i<W»l
iau
užsakyta
ir
lėktuvai
jau
pa
n i i medžiagų pluoštus. Yaičai- Jkalų ministro, kūrinys. Britanija kas nesikiš į Afganistano reika rydamas šiaurinės Graikijos vyrų lyti, temperatūra
dieną 85 L
negrvna teologija
vienuolyne ant Athos kalno.
tis savo bandvmuose
įvairiais! per ateinančius šešis mėnesius lus.
NTIO 1976 m Kinijoje vyko siekia treniravimo eskadriles.
naktį 70 1

Lietuvio darbas su
lėktuvo varikliais
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AMOVE
LOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ-KU RA>, IL 60629
;uoja j.v.s. Irena Regienė, 2652 W. 65th St., Chicago,
Telefonas 476-7069

das mažinant, pakvitavimai už gautaa prenumerata
Paito išlaidi
nt DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš j
nesiun&ami. Ant
ima, iki kada yra užsimokėjęs.
mokesti, atžymiu

JAV VIDURIO RAJO)>
SKAUTŲ - SKAUCII
STOVYKLA
v a s a r ą J A V Vidurio
s k a u t a i ir s k a u t ė s sto,s bendroje rajoninėje
;loje, k u r i v y k s liepos 11L Rako stovyklavietėje,
•, M i c h i g a n valstijoje.
let R a k o stovyklavietėje
i a i s k a u t a i , - t ė s stois jau 25-tus metus, todėl
r
yklos p a v a d i n i m a s bus
s
25".
Ši
sukaktis
:loje b u s
iškilmingai
ėta. B e n d r a s stovyklos
n k a s — J A V Vidurio
v a d a s v.s. Zigmas
iš. Stovykloje d a l y v a u s
ų ir v i e n o s vietininkijos
• ir s k a u t ė s iš Chicagos,
ando, Detroito ir Omaaip p a t p a v i e n i a i sesės ir
i iš įvairių vietovių bei
svečių s k a u t ų skiltis iš
to.
r

y k l a u j a m a b u s dvejose
elose — Brolijos ir Sesekurios suskirstytos į
/ykles p a g a l amžių, patyir š a k a s . Stovyklos minlietuviškoji s p a u d a , todėl
d o s p a v a d i n t o s pirmųjų
iškųjų
laikraščių
varSeserijos
stovykla
a", o Brolijos „ V a r p a s " ,
ros p a s t o v y k l ė s bus
lintos įvairių šiuo metu
įjame p a s a u l y j e einančių
iškų l a i k r a š č i ų vardais,
tų, kuriuose reguliariai
įami
skautų
skyriai,
kurie d a u g i a u r a š o apie
iškąją ir lietuvių jaunisiklą.
jkvienos
pastovyklės
•am oje n u m a t y t a s išsas u s i p a ž i n i m a s su savo
) laikraščiu ir tų žinių pernu k i t o m s pastovyklėms
:ialiu
apsilankymu
ekesių forma; tuo būdu
platus s u s i p a ž i n i m a s su
rtine laisvojo
pasaulio
/ių s p a u d a . Vyresniems
-klautojams,-joms be to
atskiri platesni pašnei lietuviškos spaudos ir
>meninio gyvenimo bei
os k l a u s i m a i s . Stovykloje
leidžiamas
bendras
aštėlis, kurio vyriausia
ttore s u t i k o būti skaukė L i u d a
Rugienienė.
:štyčių p a s t o v y k l ė leis d a r
vo atskirą laikraštėlį, kue visos turės galimybės
•eikšti s u savo „literatūlis-žurnalistiniais"
ir
škais t a l e n t a i s .

daugiau
200,
s3 t o v y k l a u s
penkiose
p a s ;t o v y k l ė s e .
Paukštyčių — „Mūssų pastogė"
pastovyklei vadovvaus ilgamėtį patyrimą turinįti p s . Adelė
Skaučių
Izokaitienė.
S
pastovyklei
,,S k a u t y b ė s
kelias" („Draugo" dienraščio
1
s. fil.
skautų skyr.) vado>vaus
R i t a Penčylienė. Šios abi
„Kerpastovyklės
įsikuars
yklavietėje.
n a v ė s " tunto stov?
Prityrusių
s k a u č5ių p a s t o vyklei „Mūsų Lietiu v a " vadoRita
vaus
detroitietė ps.
M antvėkaitė-Kaspuitienė. Vyr.
skaučių pastovyklė:ji — „Europos Lietuvis" vaidovaus s.
D a n u t ė Dirvonienėė. Šios abi
pastovyklės įsikurrs , A u š r o s
V a r t ų " t u n t o stov;aklavietėje,
J ū r ų skaučių p a stovyklė
s
—
„Tėviškės
Žiburiaai", kuriai
v a d o v a u s j . s . Birirutė Vindašiene, įsikurs „Neirijos" tunto
stovyklavietėje. Vissa „Aušros"
stovykla
m a i t i n sis
s
vienoje
valgykloje — „Aujš r o s Vartų"
t u n t o menėje. V i rtuvei
r
vadov a u s Alė Steponavvičienė. Šiuo
metu t u r i m a jau peenkios šeimininkės, ieškoma cUlar dviejų.

LAUGO prenumerata mokama i i anksto
DRA
metams Yz metų 3 mėn.
ir Cook County
$42.00 $25.00 $17.00
Chicago ii
įe (kanadiškais dol.).... $46.00 $26.00 $18.00
Kanadoje
je (U.S.A. dol.)
$42.00 $25.00 $17.00
Kanadoje
je
$42.00 $25.00 $17.00
Užsienyje
Kitur — Amerikoje
A
$40.00 $22.00 $15.00
Savaitinis
us
$28.00 $17.00

Sesės sueigoje klausosi pašnekesio.

SĖKMINGAS
LITUANISTIKOS
SEMINARAS

dol. parama. Lietuvių Skautų
sąjunga parėmė 1,000 dol. Po
110 dol. (užmokėti už po vieną
studentą) aukojo — Clevelando skautininkių draugovė,
v.s. Ona Siliūnienė, Vydūno
Jaunimo fondas, Chicagos
„Lituanicos" tuntas ir Waterbury „Neries" tuntas. Po 150
dol. (primokėti trims stu
dentams) aukojo Chicagos
„Aušros Vartų" tuntas ir LB
Detroito apylinkė. Po 50 dol.
aukojo Detroito „Gabijos" ir
„Baltijos" tuntai ir Chicagos
„Kernavės" tuntas. Chicagos
skautininkių draugovė pasky
rė seminarui 100 dol., iš kurių
nupirko 20 egzempliorių dr. A.
Norvilos
knygos
„Dvikalbiškumas: palaima ar prakei
kimas", o likusius 68 dol.
perdavė seminaro vadovybei.
Akademinės Skautijos leidyk
la paaukojo 250 dol. vertės
knygų. Gautoji parama LSS ir
Lituanistikos seminaro vado
vybės bei seminaro dalyvių
nuoširdžiai vertinama.
Pirmasis bandymas buvo
sėkmingas ir tolimesniam šioje
srityje darbui paskatinantis.
Vadovybė pradeda planuoti
ateinančių mėtų seminarą.
Tikimasi aktyvesnio tuntininkų ir kitų vadovų įsijungimo į
jaunimo informavimo ir skati
nimo Lituanistikos seminarą
lankyti veiklą. Tik bendromis
pastangomis
sustiprinsime
lietuviškumą LSS sąjungoje ir
įvykdysim jaunimo prašymą
— „Išmokykite mūsų vadovus
kalbėti lietuviškai".
TXJ
Irt

Rt E I K A L I N G O S
SS E I M I N I N K Ė S
rajono skaučių
LSS Vidurio
\
s t o v y k ll a i d a r r e i k a l i n g o s
pagalbi]ninkės sesių maitinistovyklavimo
mui. 1Pirmą
savaitę reikia vienos, o a n t r ą
talkininkių,
savaitę dviejų
Mamyteė s kviečiamos pasto
vyklaut:ti su s k a u t ė m i s ir savo
talka Įprisidėti prie jų gerbūvio. 1Informacijai kreiptis į
Alę St€eponavičienę, tel. 4250198. iStovykla v y k s Rako
š.m.
liepos
stovyklaavietėje
11-25 d.

ija dirba kas• Administracija
dien nuo 8:30 ikii 44:30, sestadieki 12:00.
niais nuo 8:30 iki
ba kasdien 8:30
* Redakcija dirbs
ieniais 8:30 —
- 4:00, iestadie
12:00.

• Redakcija straipsnius taiso si vo
nuožiūra. Nesunaudotų straips dų
nesaugo. Juos grąžina tik is ank įto
susitarus. Redakcija už skelbi nų
turinį neatsako. Skelbimų kai .08
prisiunčiamos gavus prašymų.

LSS r u o š t a s i s p i r m a s i
Lituanistikos seminaras skav
tų,-čių vadovams,-vėms praėj<
sėkmingai, nuoširdžiai dai
bingoje dvasioje. Seminarą
vyko birželio 20-27 d. lieti
viškoje „ G i n t a r o " v a s a i
(JOS 4069 METŲ ISTORIJĄ)
vietėje, Union Pier, Ml
vilo KvSnerio studija apie Mažąją Lietuvą: "Pie ryProf. dr. Povi
Organizavo ir vadovavo sem ininė praeitis", išleista Sovietų Mokslo Akademi
Sių
Pabaltijo
etai
n a r o viršininkė v.s.fil. D a n u tė
tas.
Gausiai iliustruota su keletą žemėlapių. Istoi iko
Vertė
A.
Temsona:
Eidukienė ir jos pavaduotoj a
Sauliaus Girniaus>] plati anglų kalba santrauka (Summary). 224 psl. ieps. Marytė Utz. Lektoriai s
audė M. Morkūno spaustuvė. Išleido: Liet. Miškini *y
tais viršeliais. Spai
buvo pakviesti: ilgametis lietiįaina su persiuntimu $10.90. 111. gyv. primoka 50 a i t y
Sąjunga Išeiv. Kai
vių kalbos ir literatūros mokjTaus siųsti: "DRAUGAS", 4545 W. «Srd St., Chia 1 ^
(taksų).' Užsakymu
G A IU T A M E D Ž I A G A
tojas J u o z a s Masilionis, pol iUJ N I F O R M O M S
m.
tinių mokslų profesorius d:r.
L S S eeserijos skaučių unifors.fil. Tomas Remeikis, mu;i.
momis besirūpinanti
l
v.s. RegiF a u s t a s Strolia ir kun. dr. v.i3.
n
a
Kuč:
i
e
n
ė
p
r
a
n
e
š
a
,
kad jau
Juozas Vaišnys. Vakaronės e
Tel. ofiso ir buto: O l y m p k 2 4 1 5 9
DR. K. G. BALUKAS
B
g
a
u
t
a
s
(
didesnis
kiekis
medžiaįdomius pašnekesius praved ė
Akušerija ir nmoterų ligos
DR. P. KISIELIUS
g o s ski a u č i ų
uniformoms,
s.fil. Danutė Korzonienė iir
nė Chirurgija
Ginekologine
GYDYTOJAS
IR CHIRURG \ S
Medžiaig a 60 inčų pločio. Vieno
„Amerikos Balso" darbu*>
ti Road (Crawford
6 4 4 9 So. Pulaski
1 4 4 3 So. 50th A v e . , Cici "O
yardo kaina šeši doleriai.
tojas žurnalistas Vladas B ū tėK) Tel. LU 5 - 6 4 4 6
Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai vak ŠSkyns
Medical Butiding)
Užsako)ima v.s. R. Kučienės
treč Sešt 12 fki 4 vai popiet
ikanibinti 374-8004
nas.
Jei neatsiliepia, sk,
a d r e s u :: 8626 S.
Mozart,
Prima ligoniusi upagal susitarimą
Kasdien vyko penkios pam<>
Chicag<o, IL 60652. Čekius
DR. IRENA KŪRAI
kos — paskaitos, visiems dal;frašyti jos
j
vardu. P r i m e n a m a , Tel. ofiso HE 4-58^
849.
rez.
388-2233
GYDYTOJA IR CHIRURG
viams privalomos. Program a
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGO!
k a d užssakytojas turi apmokėti
Brolijos stovyklila „ V a r p a s "
buvo suskirstyta į tris pagriiv
DR. PETERt T. BRAZIS
SPECIALISTĖ
ir persiiluntimo mokestį.
t a i p p a t suskirstytt a į penkias
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
dines sritis: lietuvių kalbi%,
MEDICAL BUILDING
pastovyklės, kurio!>se, tikimasi,
2 4 3 4 W e stt !71st Street
Lietuvos istoriją ir dainavim;
3200 W. 81st Street
RUOŠIAMAS
stovyklaus per 100 brolių.
-A
iVai.:
pirm.,
antr., ketv.
k
ir penkt. 11:30
Vakarais
buvo mokomaisi
VADOVĖLIS
i PP
Vai
Kasdien
nuo
10
v
ryto
iki
1
Pastovyklių
vv i r š i n i n k a i s
vai. ryto iki 3 vai. popiet.
p
iškalbos, vyko pašnekėsią i ,
Ofiso tel RE 7-1168: rezid. 239-1 919
S IK I L T I N I N K A M S
y r a pakviesti ši;ie vadovai:
iliustruojami skaidrėmis ir k t.
Dr. Ant. Rudoko kabinetą
k
Ofs. HE 4 - 1 8 1 8 : Rez. PR 6 801
perėmė
vilkiukų pastovykdės viršininir L S Seserija
LS Brolija
I
D a l y v i ų patogumui v e i l:ė
k a s — A d o m a s Di<idžbalis; jūrų
DR. J. MEŠKAUSKi i Š
bendroiimis jėgomis pasiryžo
DR. EDMUNI
ID E. CIARA
biblioteka, kurioje buvo šuteikskautų — dr. Al|įgis Paulius;
GYDYTOJAS IR CHIRURG \s
0
P
T
0
M
E
1
ETRISTAS
išleisti skiltininkų vadovėlį,
ta visa lektorių nurodyl\a
skautų — R o m a si Belzinskas;
Specialybė v i d a u s ligo;
2
7
0
9
W
e
s
t
!
t 51st Street
kurio ]p a g r i n d ą sudaro LSB
pagalbinė
l i t e r a t ū r sl f
2 4 5 4 West 7 1 s t Street
Tel
GR
prityrusių skautųų — Linas
IR
6
2
4
0
0
Skautųl sk. vedėjo s. G. Plačo
enciklopedijos, žodynai ir ki ti
Vai pagal susitarimąą. pirmad ir ketv I 4 ir (71-mos ir Campbell Ave. ka n p a s )
O r e n t a s ir skauttų vyčių —
kursų 7 9 antrad irpeftkt 1
paruošitta skiltininkų
reikalingi šaltiniai.
10 4 šeštad 10 3val Vai pirmaa antrad . ketvirtad • ef>ktac
J u s t i n a s Kirvelaiitis. Atskirų
įga.
V
S
kviečiamas,
medžią
3 iki 7 v p D Tik S u s i t a r u s
Lektoriai darbu
bu\ o
pastovyklių
v a rdų
r
neteko
Ofs.
tel.
735-447
4
lavinimo
sk.
sudarė
vadovų
177;
Rez.
246-0067
pasiskirstę šitaip: v.s. ku n.
Ofs 742 0255
Namų 584 5527
patirti. Visos penitkios Brolijos
komisijj ą iš p s . fil. K. VaičiDR.
E.
(
dr. J . Vaišnys — lietu vi'-Į
DECKYS
pastovyklės t a l pinsis
i
„LituaDr. ALGIS PAULU S
P A K Ė L I M A I IR
konien<tės ir ps. fil. K. J ė č i a u s —
GYDYTOJA\ IIR CHIRURGĖ
kalba, rašyba ir kt.; mokyt. J.
nicos" tunto slovyklavietės
t
ORTOPEDINĖS
LIGOS - CHIR JRGIJA
SPECIALYBĖ
l
t
NERVŲ
IR
APDOVANOJIMAI
paruošitti medžiagą spaudai.
Masilionis — lietuvių kalb a,
EMOCIN
NĖS LIGOS
1185
Dundee Ave.
rajone. Maitinsis $savo „KaziuLS B R O L I J O J E
Tikime§s, kad iki gruodžio mėn.
sintaksė, korespondencija ir
CRAVVFORD MEI
EDICAL BUILDING
Elgin. III. 60120
ko
seklyčioje", Maitinimu
vadovėėlis bus pateiktas L S B ir
6449 So. P
Pulaski Road
kt.; s.fil. dr. T. Remeikis
LSS T a r y b o s
Pirmija
Valandos pagal susitari rr
rūpinsis Audronėė Tamulienė
Valandos paį
agal
susitarimą
v
a
d
i
j
o
m
s
p
a
t
v
i
r
t
i
n
t
i
L
S
S
l
Lietuvos istorija po pirmios Vasario 16-tos ir Šv. Jurgio
su patyrusių talkkininkių štaTel. 372-5222. 236-« 575
okupacijos (nuo 1941 m •), švenčių proga Garbės ordinais naudojjimui.
bu.
DR. A. B. GI
Dr. ROMAS PETK JS
SLEVECKAS
diskusijos ir kt.; muz. F . Sti•o- apdovanojo nusipelniusius LS
VIGE „ Ą Ž U O L O "
BA
GYDYTOJAS
IR
AKIŲ LIGOS - CHIRURG JA
CHIRURGAS
autininkų-kių
Numatytoji ska
lia — dainavimas, daii1U Brolijos vadovus: „Geležinio
MOKYKLĄ
Ofisai:
Tel
BE
3E
3
5
8
9
3
vykia,
pato„Bendrijos" s t o \
parinkimas,
g r u p a v i m ą • s , Vilko" ordinu — v.s. P r a n ą
111 NO WABASH AVE
S
p
e
c
i
a
l
y
b
ė
ė
A
k
i
u
ligos
gumo dėlei p a d ąilinta į Sese- pravedimas ir kt. Visi lektori ai P a k a l n i š k į , Los A n g e l e s ;
Pirncnąją Australijos rajono
3907 West 1103rd Street
rijos ir Brolijos, iSkautininkės atvyko labai gerai pasiruošę ir „Padėkos ordinu — v.s. An „Ąžuojlo" vadovų mokyklą,
Valandos pagal susitann
įgal s u s i t a r i m ą
V a l a n d o s pag,
stovyklaus „Auros>s Vartų" tun- visą s a v o laiką skyrė darbi
įvykus
sią
sausio
2-11
d.,
lankė
ir
ui, taną Paužuolį — Chicaga;
Ofiso tel. —
- 582-0221
— net individualiai dirbdami
to rajone, s k a utininkai
i
DR. L D. PETREIK IS
su „Padėkos" ordinu su rėmėjo praktiinę dalį baigė Viktoras
„Lituanicos".
DANTŲ GYDYTOJA
JAKSEVICIUS
atskirais, pagalbos daugi;au kaspinu — Antaną Butkūną — Gaidžtionis, P e t r a s Volodka, DR. JANINA J
8104 S. Roberts Road
J O KK S A
Sietyn
n
a
s
Kubilius
ir
Kęstas
reikalingais,
kursantais.
Detroitas.
Stovyklautojų
sveikata
1 mylia j vakarus nuo Harler Ave.
VAIKŲi LIGOS
J o m a in t a s .
Visi seminaro dalyviai a t \r y I vyresniškumo laipsnius
rūpinsis stovykloi)8 metu nuoTel. 563-0700
6441 S. P u l a s k i Bd.
ko
rimtai
pasiryžę
dirbti
ir
Valandos
pagal susitaria 1
pakelti
vadovai:
Į
vyresnio
l a t prie ambulattorijos gyveMINĖSIME
V a l a n d o s p aJgal
g
susitarimą
galimai
daugiau
išmokti
ir
skautininko
laipsnį
—
s.fil.
n a n t i s dr. Algis <Gleveckas ir
SUKAKTI
Ofs PO 7 6 0 0 0I.. Rez. GA 3 - 7 2 7 8
dvi
registruotosi medicinos s u ž i n o t i . Visą l a i s v a l a i kį Vladas Pažiūra, Los Angeles; Į
DR. FRANK PLECK IS
r
savanoriškai, net iki p a r y čių, skautininko laipsnį — ps.
J A V Vidurio rajono stoDR. A. JENKINS
J
(Kalba lietuviškai)
seserys.
naudojo pamokų ruošim ui, Donatas Dunda, „Vilniaus" vykiosi metu b u s p a m i n ė t a 25GYDYTOJAS IR
lf CHIRURGAS
0PT0METRISTAS
M a u d y k l ė ir ež<tero pakrantė susipažinimui su seminarui ssu- tuntas, Adelaide, Australija; Į kių meetų Rako stovyklavietėje
Tikrina akis. Pritaiko akinii S ir
3 8 4 4 West
it 6 3 r d Street
"Contact lenses"
b u s gerai prižiūrum a Michigan telkta literatūra.
V a l a n d o s pag
agal s u s i t a r i m ą
p a s k a u t i n i n k o laipsnį — stovykd a v i m o sukaktis. Iškil2 6 1 8 W 71st St - Tel 7 3 -5149
valstijos kvalifiktuoto „waterp
a
k
v
i
e
s
t
i
d
a
l
y
v
a
u
t
i
m
ė
s
e
Seminarą lankė: čikagieč iai s.v.v.sl. Viktorą Gaidžionį —
Vai pagal susitarimą Uždary
6132 S Kedzi
izie Ave Chicapo
3 treč
front director", kiuriam talkins — Gailė Eudukaitė, Lauira „Aušros"
tuntas,
Sydney, pirmosšios stovyklos viršininWA 5-2670I aarba 489 4441
keletas vyresnių vandens sar- Lauciūtė, Linas Liubinsk;as, Australija.
pirmoje stovykloje
kai. visi
\
DR. LEONAS SEIBU
DR. K. A
A. J U CAS
gų kursus baigusinų brolių ir se- A l d o n a Martienė, A l b i na
stovykslavę broliai ir sesės yra
I N K S T Ų , PŪSLĖS IR
ODOS; LL I G O S
sių.
kviečiža m i liepos 18-19 d. apsiRamanauskienė; klevelandtieKOSMETINĖ
C
•
CHIRURGIJA
P
R
0STAT0 CHIRURGI M
„ĄŽUOLO" IR
lankytti stovykloje ir dalyvauti
Valandos pag<
įgal susitarimą
2656
W. 63rd Streel
Stovyklos vad<lovybę sudaro tė Virginija JuodiŠiūtė; dėti•oi„GINTARO"
;tuviniam minėjime.
Vai antr l 4 popiet ir Ketv 5 7 /ak
sukaki
aitiečiai
—
Linas
Orentas,
D
rajoninės stovy!klos, Seserijos
įstaigos ir buto
to tel 652-1381
MOKYKLOS
Ofiso tel. 7 7 6 - 2 8 8 0 . rezid. 4 1 8 5 5 4 5
ir Brolijos bei jjų pastovyklių va Rugieniūtė ir Andi•ea
DR.
FERD.
VI
nrr.
KAUNĄS
Šių metų „Ąžuolo" ir „Gin
štabai. Sudaryto*>s stiprios, ger- Zotovaitė; vaterburiečiai
LSS V A D O V Ų
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Kovoje dėl socialinio teisingumo —

REIKALINGOS UNIJOS

VOKIETIJAI REIKĖS STIPRIOS
KARIUOMENĖS
Kokios taikos nori Vakarų Vokietija?

riuomenė jaučia visuomenės
nuotaikas. Nepaisant pasku
tiniais metais skiriamų vis
didesnių finansų kariuomenės
išlaikymui ir apginklavimui,
kariuomenės vadovybė nuogąs
tauja, kad neužteks benzino
dalyvauti dideliuose NATO
ateinanti rudenį rengiamuose
manevruose. Kariuomenė turi
atsisakyti naujausių ginklų,
kurie buvo pažadėti ant popie
riaus. Vietoj numatytų 40,000
prieštankinių sviedinių, gaus
tik 19,000. Aviacija turi atsi
sakyti nuo žemės vairuojamų
„Maverick" orlaivių, kaip ly
giai bombonešių gaudytojų
„Tornado 6", kuriuos gamina
Anglija ir Italija drauge.
Sustabdytas
gaminimas
priešlėktuvinių sviedinių „Rolant", gaminamų Prancūzi
joje.

AUSTRALU PARAMA
ETNINĖMS
MOKYKLOMS

Šiais finansiniais metais
Kiekviena pažanga reika
Viktorijos valstijos valdžia yra
Niekas negali nepritarti ar
Šiandien yra mada prilipdy evangelikų bažnyčios virsta rofą, kurie liko dar gyvi ir ku
lauja aukų. Mintytojai teigia, neužjausti darbininkų dėl jų
paskyrusi $100.000 paramos et
ti
prie užpakalinio automobi susirinkimų salėmis, kur groja rie sugrįžo iš karo sūkurių,
kad ir mūsų amžių technikos kovų už geresnį socialinį tei
ninėm mokyklom, veikiantiom
pažanga nuasmenino ir suma singumą. Darbininkas turi lio lango tam tikrus šūkius, ku muzika, giedama, civiliniais pasyviai žiūrėjo į nugalėtojų
Viktorijoje. Pasinaudojant šia
i n o žmogų. Mūsų filosofas dr. pilną teisę į teisingą atly rie rodo automobilio savininko rūbais, dažnai ilgaplaukis, antagonizmą. „Plėšykitės, jei
proga, paduotas prašymas pa
sako pamokslą. norite: aš verčiau pažiūrėsiu
4. Girnius teigia, kad žmogaus ginimą už savo sunkų darbą. Ir nusistatymą. Pastaruoju laiku pastorius
ramai veikiančiai lietuvių kal
Vakarų
Vokietijoje
pamatysi
Skamba
ritmuoti
šūkiai, pvz. pro langą". Vokiečiai buvo
8umasinimas „yra iš tiesų bū mes turėtume remti įvairių
bos sekmadienio mokyklai Meldinga technikos laikmečio unijų pastangas padėti darbi te prie automobilio lango tokį „Frieden schaffen, ohne Waf- apatiški ir tada, kai prasidėjo
bourne. Ryšium su šiuo
šūkį: „Besser rot, als tot" fen" (Siekti taikos be ginklų), vad. „Berlyno tiltas", kai
apraiška" (žiūr. „Žmogus be ninkams.
prašymu buvo reikalingas raš
(Geriau raudonas, negu lavo arba „Wir wollen ohne Rues- amerikiečiai 11 m ė n e s i ų
Dievo", 64 p.). Jo tolimesniu
tiškas paliudijimas iš naudoja
Popiežius
Pijus
XI
savo
gar
nas). Tokiu šūkiu vokiečiai tung leben" (Mes norime (1948.VI.26 — 1949V.12) pada
teigimu „Netekęs savo as
mų patalpų savininko. Tuo tiks
rė 280,000 skridimų ir taip
meninės individualybės ir vir sioje „Quadragesimo Anno" išreiškia savo pasipriešinimą gyventi be apsiginklavimo).
lu kreiptasi į Šv. Jono parapijos
išgelbėjo Berlyno gyventojus
tęs tik tipišku .darbininku', enciklikoje tvirtino: „Dėl to Briuselyje Atlanto pakto
kleboną Bernie Mackin, kuris
Klausimas: ar daug yra vo
žmogus iš tiesų pasineria drąsiai galime sakyti, kad valstybių nutarimui vesti dery kiečių, kurie būtų priešingi nuo bado mirties, kuriai rusai
yra labai palankus lietuviams.
buvo
pasmerkę
to
miesto
Leono
XIII
Enciklika
yra
pasi
bas
su
Sov.
Sąjunga,
bet
drau
masėn, kurioj
viešpatauja
Jis parašė ne vien tiktai faktiš
atominiams ginklams ir remtų
niveliacinės lygybės prin rodžiusi su laiku kaip didžioji ge reikalauti, kad būtų sulaiky vienašališką nusiginklavimą? gyventojus, užblokavę bet kokį
ką teigimą patalpų naudojimui
cipas, reikalaująs, kad kiek Charta, kuri turi būti pagrin tas naujų atominių ginklų Tiesą sakant, tokių yra dar miesto pasiekimą žemės ke
paliudyti, bet ir savo rekomen
vienas būtų toks pat, kaip das viso krikščioniško darbo d a u g i n i m a s . Šis a n t r a s i s mažuma, tačiau ji labai akty liais. „Berlyno tiltas" ameri
daciją paramos reikalu, kurios
kiečiams kainavo 79 jaunų
dabar
vokiečių
,visi'. Todėl cituojamo E. Juen- visuomeniškumo srityje. Kas punktas
vertimą čia ir cituoju:
vi, ruošianti manifestacijas, vyrų gyvybių, 250 milijonų
gerio brolis F. G. Juengeris ir niekintų šitą Encikliką (Rerum pamirštamas, o siekiama žūt dalyvaujanti
"Gerbiamieji, jau yra maž
mitinguose.
Bet tai d a r ne viskas. Prieš daug 30 metų kaip lietuvių
taria, kad .gyvenimo mechani Novarum) ir jos iškilmingą būt derėtis su sovietais dėl Tačiau ir dauguma yra pasi dolerių, neskaitant sudužusių
zacija yra malūnas, kuris in minėjimą, parodytų, kad jis taikos išlaikymo. Iš to ir minė metusi dėl nuolatinio kraštu orlaivių kainos. Bet ir t a d a penkerius metus, nepaisant katalikiškoj i bendruomenėnaudividą sumala į atomizuotą nieku verčia tai, ko nežino, tas šūkis — verčiau raudonas, tinių pacifistų kalimo. Nese vokiečiai laikėsi dėsnio: „Ohne konstitucijos nusakytos kari dojasi šios parapijos mokyklos
mich".
arba nesupranta to, ką jisai negu lavonas. O tuo tarpu
nės tarnybos privalomumo, patalpomis, bažnyčia, bei
masę' " (ibid. 65 p.).
žino pusiau, arba jei supranta, Rytų Vokietijoje laikas nuo niai viena Vakarų Vokietijos
Nuo to laiko praslinko dau įstatymais, pripažintas sąži didžiąja ir mažąja sale pagal
Mums atrodo, kad kovoje
tai yra vertas, kad jam būtų į laiko pasirodo kitokie šūkiai, televizijos stotis padarė prane
giau 30 metų. Pasikeitė įvykiai nės dėsnis, neleidžiąs jaunuo reikalą. Už šiuos pasinaudoji
prieš žmogaus sumasinimą ir
akis pasakyta jo neteisybė ir jo pvz. „Russen raus" (Rusai šimą — duomenis vieno iš
ir žmonės. Vakarų Vokietija liui apsivilkti kario uniformą ir mus ši bendruomenė mokėjo ir
jo pavertimą tik darbine preke
nedėkingumas", (žiūr. Pop lauk). Vakarų Vokietijoje linki pagrindinių tyrimo institutų.
išgyvena didelius pasikeiti paimti ginklą į rankas. Užten moka nominalią normą, kuri to
bet kokia unija yra vienintelė
iežių Enciklikos, red. vysk. V. mą į vergiją palaiko tam tikra O tie duomenys ir statistikos
ka kariuomenėn šaukimo sky
darbininko užtarėja ir viltis.
verčia susimąstyti: 67 Vokie mus. Materialinė būklė ir ger riui parašyti atvirutę, kad sąži li gražu neprilygsta komerci
Brizgio, 269 p.).
piliečių
kategorija,
kuri
randa
Gaila tik, kad pas mus yra
tijos piliečių nuošimčiai pasi ovė pakeitė vokiečių galvo n ė n e l e i d ž i a n t i s t o t i į niam tarifui. Dabartinis meti
Šiandien
jau
jaučiamas tam tikras nei
Jeigu galvojame, kad 1931- vis daugiau šalininkų. Tai sakė už neatidėliotinas dery s e n ą .
nis mokestis yra $800, beveik
susirūpinimas kariuomenę, ir reikalas baig neribotam
giamas nusistatymas unijų siais metais išleistoji „Quadra- visokie ekologistai, feministai, bas su Sov. Sąjunga, nekeliant išgyvenama
pasinaudojimui
atžvilgiu. Lyg ir atrodo, kad gesimo Anno" enciklika yra evangelikų pastoriai (bendrai nusiginklavimo klausimo. Tik ateitimi, keičiasi pažiūros į tas. Dabar, atsižvelgiant į kiekvieną sekmadienį, mo
evangelikų Bažnyčia stipriai
priemones, kaip i š l a i k y t i gyventojų mažėjimą, apskai kyklos patalpomis lietuvių kal
unijos implikuoja kažką bend pasenusi, tai mes klystame.
24
procentai
pasisakė
už
dialo
ro su komunizmu ar brutalu
Štai 1965 metais, Antrame pasisako už nusiginklavimą ir gą su Sov. Sąjunga, sujungtą esamą padėtį. Pastebimas čiuojama, kad 1983 m. trūks bos bei kultūros savaitgalio
su sovietais),
n e p a s i t i k ė j i m a s jau 200,000 jaunuolių, kad būtų mokyklai, bažnyčia religiniam
mu bei korupcija, kuri pasi Vatikano Suvažiavime buvo draugystę
drauge su atominių ginklų augantis
pusės
milijono aptarnavimui, bei salėmis cho
reiškia šio k r a š t o unijų patvirtinta, kad „šalia pagrin Jusos" ir „judos" (jaunieji apribojimu. Penki procentai sąjungininkais ir iki šiol buvu išlaikyta
kariuomenės
bazė.
Tuštumai
socialistai
ir
jaunieji
libe
veikloje.
dinių žmogaus teisių žmogus
pasisakė už Vakarų nusiginkla siais su jais ryšiais. Vokietis užpildyti planuojama šaukti į ro repeticijom, knygų pla
Nėra abejonės, kad unijų taip pat turi teisę ir priklau ralai), kairieji socialdemokra vimą
nepriklausomai nuo pergyvenęs „ekonominį ste kariuomenę moteris ir svetim tinimui ir t.t.
buklą" pradeda abejoti viskuo ir
suniekinimo mene yra du syti unijai. Savo priklausymu tai, tikrieji komunistai ir viso derybų su Maskva.
visais. Nori išlaikyti Sta šalius, kurie priima Vokietijos
nepralenkiami smurto kalviai: unijoms darbininkas galės kie kelią pametusieji, kaip pvz.
Mes pilnai paremiame jų pra
pilietybę.
Nors
krašto
apsau
generolas
Gerhard
Bastian,
tus
quo.
Jis
tampa
fatalistu,
Kremlius ir šio krašto mafijos. diena iš dienos žengti pažan
šymą
paramos, nes lietuvių
O kaip į šį klausimą žiūri
Jei pirmoji mafija įstengė uni gos keliu ir tuo pačiu jis jaus, buvęs vienos vokiečių divi partijos? Socialdemokratų 72 pasiduoda pasyvumo nuotai gos ministerija tokius planus bendruomenė yra išvysčiusi
jas paversti totaliam dar kad visi darbininkai yra drau zijos vadas.
nuoš. yra už derybas su sovie kai. Iš to „Besser rot, als tot". paneigia, tačiau jie yra. Pirmo įvairiašalę veiklą, įskaitant
bininkų išnaudojimui, tai šio gai ekonominėje statyboje ir
Neseniai 25,000 studentų tais neliečiant nusiginkavimo Nepasitiki nė savo kariuo sios ėmė protestuoti femi skautų, jaunimo grupių bei ki
krašto kriminalinis elementas siekime universalaus gėrio pacifistų su šūkiu „Besser rot" klausimų. Ir liberalų 66 mene, kuri iki šiol buvo tauti nistės, kurios vis kovoja už tas kultūrines veiklas ir mes su
ilgą laiką buvo unijas užgožęs pagal savo išgales ir sugebė demonstravo Bonnos gatvėse. nuošimčiai bei 61 nuošimtis nis pasididžiavimas ir Atlanto lygias su vyrais teises. Ir joms pasitenkinimu
prisidedame,
savo teroristine taktika.
jimus" (žiūr. Sočiai Justice! Panašiai
minios
studentų krikšč. demokratų yra tos pa Pakte Europoje stipriausias priimtinas šūkis „Besser rot, sudarydami sąlygas pasinau
als tot".
Gera, kad unijų vardas The Catholic Position lei manifestavo Vakarų Berlyne čios nuomonės. Jei imti jauni šulas.
doti esančiomis patalpomis. Jų
Pati Vakarų Vokietijos ka
pagaliau
pradedamas nu dinys, red. kun. V. P. Mainelli, ir Frankfurte. Eisenose matėsi mą, nepaisant kokios jis būtų
J. V. dedamos pastangos išlaikyti
plauti. Bet tai atlikti buvo rei 682 par.).
atsivežtas tradicijas, kultūrą
uniformuotų kareivių. Kiek politinės spalvos, nuošimtis
kalinga daug vargo, ašarų ir
bei kalbą, tuo pačiu tampant ge
žinoma, policija neįsikišo ir nė bus dar didesnis. Dažnai gir
kraujo. "•
rais Australijos piliečiais, ne
* * *
vienas kareivis nebuvo areš disi tokie pasakymai: „Mes
Nėra abejonės, kad visa
buvo daugumos Australijos pi
t u o t a s . N e t p a r l a m e n t e vokiečiai turime eiti su rusais,
pasaulio unijų šeima yra ypač
liečių pastebėtos, tačiau mesjšv.
Nesvarbu, kiek laiko pra niekas nekėlė klausimo, ar nes šie niekad nėra mūsų išda
dėkinga Lenkijos „Solidaru eitų, ir nesvarbu, ką žmogus kareiviai uniformose gali daly vę". Tokioje pažiūroje vyrauja
Jono parapija^idžiuojamės jų
mui", kuris pasiaukojimo ir bedirbtų, jis turi teisę ir atsako vauti tokiose demonstracijose. prekybiniai ir savanaudiški
atsiekimais.
kraujo kaina nuplovė unijos mybę kovoti prieš jo nuas Tokios manifestacijos baig motyvai be jokio moralinio
Finansinis parėmimas būtų
vardą Lenkijoje. Tas vardas meninimą ir
sumasinimą. davosi p a g r i n d i n e k a l b a atspalvio.
pripažinimas šios bendruome
tapo aukso raidėmis įrašytas į Tiesa, kad, anot dr. J. Gir (Berlyne ją pasakė kaip tik
nės pastangų ir darbų, nes iš
darbininkų kovos už socialinį niaus „Kiekvienas darbas generolas Bastian) teigiant,
Šių dienų Vakarų vokietis
tiesų jie buvo pirmieji pabėgė
gėrį istoriją. Didžiausiam dar suniekina žmogų" ir tiesa, kad kad Sovietv; ąjunga nėra joks darosi apatiškas. Jam nesvar
liai, pasiekę Australijos kran
bininkijos
išprievartautoj ui „Proletariatas visada liko pavojus Va. ai 4 Vokietijai ir bu, kas bus toliau. J o šūkis
tus. Jiem nebuvo ištiestos pa
komunizmui mirtiną smūgį nusielintas ir sudarė masę" kad Sov. Sąjungos naujas „Ohne mich (Be manęs). Reiš
galbos rankos, kokias mes
sudavė tas, kuriam Kremliaus (ibid. 66 p.). Tačiau kiekvienas ginklas SS 20 su etominiais kia, man nesvarbu, kas bus
matome šių dienų pabėgėliam.
mafija, tariamai, bandė sukur žmogus, dėka savo paties orga trigubais užtaisais, nukreip toliau. Svarbu šią dieną ramiai
Tikimės kad surasite galimy
ti rojų. Tai p a p r a s t a s , nizuotų pastangų, jau išsi tas į Vokietiją, turi išimtinai pagyventi. Tokios nuotaikos
bės padėti šiai bendruomenei
sumasintas žmogus — darbi kovojo geresnes darbo sąly apsigynimo tikslus, bet jokiu nėra tik šiandieninės. Kai bai
šiame reikale".
ninkas.
gas. Pasaulis daro pažangą ir būdu ne puolimo.
gėsi II pasaulinis karas, kai
Pasirašė - Bernie Mackin —
Šitame krašte kur kapitaliz socialinio teisingumo kelyje.
Parapijos klebonas.
Pažymėtinas yra evangeli išryškėjo rusų ir amerikiečių
mas pavertė darbininką tech
susikirtimo pavojus, vokiečiai,
Toliau dr. J. Girnius teigia, kų Bažnyčios įsijungimas į išgyvendami tautinę katast
nologijos dalimi ir nuasmeni
A.P. Šimkus
pacifistinę
akciją. Kartais
Ispanijos ministeris pirmininkas Calvo-Sotelo kalba parlamente.
no žmogų unijos, gerokai kad „tik techninė pažanga įga
apsivaliusios n u o krimi lina visus pasiekti aukštesnį
pradžios mokyklą lankiau Vabalninke, žiūrint į nuoširdumas, draugiškumas, nes visų turtingumas
nalinio elemento, vadovauja gyvenimo lygį ir tuo pačiu
Amerikos žemėlapį, žvilgsniai ir pirštas vis atsi dar tebebuvo vienodas ir priklausėm tai pačiai
nelygioje kovoje. Neteisinga išlaisvinti iš tos vergijos, kurią
durdavo ties įrašytu Chicagos miestu prie Michigano „mėlynkalnierių" klasei. Dar nebuvo laiko iškilti į
yra net manyti, kad šito kraš sudaro viso gyvenimo sky
ežero. J a u toje mokykloje mokytojas aiškindavo, kad naują „baltakalnierių" klasę, įsikurti prabangiose
to darbininkas tetrokšta tik rimas tik užsidirbti pragyve
tame baisių skerdyklų mieste gyvena ir daug lietuvių priemiesčių rezidencijose, sudarinėti savąsias už
„daugiau pinigų". Visiškai ne. nimui. Kiek automatinis dar
emigrantų. Gal dėl to ir tėviškėje, pradžioje daras „iškiliųjų" bendruomenes. Mes tada dar tebe
bas
žmogų
beautomatintų,
Darbininkų judėjimo istorija
VLADAS R A M O J U S
vaikystės,
o vėliau ir atostogų dienas leisdamas, buvom tikrieji liaudies sūnūs ir dukros, sakyčiau,
dabarties
darbininkas
turi
pla
rodo, kad šito krašto unijos
nuolat
ir
nuolat
spoksodavau į tolokai vakaruose už tikri demokratai, kaip ir ankstyvesnės emigracijos
tesnes
dvasines
galimybes,
nes
nuolatos kovoja už visą dar
18
kapinių
ir
Srazdžių
kaimo siluetų besileidžiantį lietuviai ateiviai.
bininko socialinę gerovę. Dau lygiai turi daugiau laisvo
Tuo tarpu mano kambario pas Vasiliauskus
raudoną
saulės
kamuolį.
Gal dėl to ir dabar, pasie
Todėl ir šiandien su didžiausiu malonumu tebegelis mūsų tautiečių tai gali laiko" (ibid. 66 p.).
bendragyventojas dr. Zenonas Prūsas jau susirado
kus
laimingos
Amerikos
krantus
ir
keliolika
mėnesių
imu
j rankas aną išleistuvių vakarą mano „mėlyn
paliudyti savo patirtimi.
ne tik žmoną, bet ir darbą savo srityje, ir eilė kitų
Va, čia ir yra unijos veiklos jau išlėkė į plačiosios Amerikos daug įvairių čia išgyvenus, norėjau kilti dar toliau į Vakarus.
kalnierių" bendradarbių sodininkų įteiktą dovaną
Kelias į geresnes darbo sąly
Kęstas Miklas, per keliolika mėnesių pasidaręs Vaižganto „Pragiedrulių" visų tomų rinkinį, tą
gas ir teisingesnius uždarbius tikslas ir prasmė.
galimybių žadančius pločius. Tad ar ne laikas ir
Visos
pasaulio
darbininkų
mano
artimiausiu draugu, surengė n e vieną išleis dovaną, kuri man buvo įteikta A. Vasiliausko, I.
buvo sunkus ir varganas. Bet
man pažvelgti į pastovesnį gyvenimą? Nors su Great
unijos
kovoja
už
geresnes
dar
tuvių
vakarą
Great Necke. Kažkoks didžiai malonus Kazlausko, J. Landsbergio, A. Jančės ir V. Švažo
tik unijų dėka ir mūsų tarpe
Necku skirtis tikrai gaila.
bo
sąlygas,
už
darbininkų
turė
jausmas
apėmė,
kai išvažiavimo išvakarėse į Vasi vardu.
jau nebėra U. Sinclair ap
Chicagoje vienas artimiausių mano bičiulių
jimą
„daugiau
laisvo
laiko".
rašytųjų „Džiunglėse" lietuvių.
Kai po paskutinio išleistuvių vakaro Kęstas
buvo iš to paties Vabalninko kilęs, nors kiek už liauskų namus žalioje, nuošalioje ir ramioje Maple
Būtų beprasmiška teigti, kad Unijų pagrindinis tikslas yra mane vyresnis, rašytojas Aloyzas Baronas. Kartas gatvėje atsisveikinti su manim, ne kokiu žinomu Miklas savo automobiliu nuvežė mane į La Guaršiandieninis darbininkas jau darbininko išlaisvinimas arba nuo karto Aloyzas man parašydavo laiškus, ragin veikėju ar poetu, o šiaip tik tautiečiu ir draugu, susi dijos aerodromą ir „Northwestern" oro linijos dar
yra patenkintas esama padė bent didesnis laisvinimas iš damas, kad, kai paskutiniai lapai Great Necko rinko Great Necke gyvenantys mano bendraamžiai, propelerinis to meto lėktuvas pakilo Chicagos link,
timi. Nei komunizmo išnau technikos vergijos.
soduose nukris ir doleris jau bus nebesugaunamas, bendradarbiai, o taip pat ir tokie žurnalizmo „šulai", po jo sparnais nakčiai ramiai išsitiesusiam Great
Mes taip pat turime tvirtą ir kelčiai spTrn'us'VČhTcagą. Pasak^Aloyzo, laikai kaip Aleksandras Merkelis, Simas Urbonas, šalia jų Neckui sudėjau šiuos posmus:
dojamas
proletaras,
nei
nepaprasta pažanga sociali aiškų uždavinį: unijų gretose dabar geri, Ameriką valdo mus priėmęs į šią šalį m a ^ a t i k a s Ignas^Kazlauskas ir eUė kitų. T a m p a t
Kai tu, žaiiasis mieste, žiburius užmerkęs,
niame teisingume besidžiau kovoti už geresnę socialinę prezidentas Trumanas, dargi vyksta Korėjos karas, "ir ""
ne viena
' " " " " iš* gražuolių,
" r "°*"" "• su
=" kuriomis
* •*"" susipažinau,
Ilsies ramiai, apsuptas vandenų,
giąs laisvo pasaulio „kapi gerovę. Tai pasiekti tegalėsime tad Chicagoje, pramonės milžine, darbų per velnią. kartais net ir padraugaudavau anais gyvosios jau
Kaštanų stygoms tyliai tyliai verkiant,
talistinis" darbininkas jau yra tik tada, kai būsime aktyvūs ir
nystės metais.
Kai
vieną
Aloyzo
laiško
ištrauką
perskaičiau
Svajodamas žaliom alėjom nueinu.
patenkintas. Kova už pažangą sąmoningi savo unijos nariai. šeimininkams, jie jau nebekvietė pasilikti ir praleisti
Šaunus tai buvo išleistuvių v a k a r a s ir net grau
J. šoliūnas
vis dar tebevyksta.
Einu pro dolerius, pro vilas ir gėlynus,
antrąją žiemą, vegetuojant iš „rašymo". Juos žiausi, kodėl sparnus keliu, palikdamas tą mielą ir
Apžertas vėsuma nakties gelsvai juodos.
suwatau T a b a T ' ^ ^
šiltą draugų būrį, tą jaukų miestelį New Yorko
Ir sukasi keiksmais ir prakaitu nulietos plynios,
jaunam vyrui šioje visokių galimybių šalyje tik didmiesčio pašonėjenusagstytą prabangiomis rezižmona bei duktė nebuvo įleis
Ir žydi žvaigždės vilų tamsiuose languos.
NUTEISĖ LATVĮ
vegetuoti. Antra vertus, mano šeimininkas lietuvi*- dencijomis, milžiniškais sodais, gėlynais. Kodėl?
tos į teismo salę. Latvių StockTą vakarą mūsų rankose putojo paprastas
holme turimomis žiniomis, dr. koje veikloje jau buvo iškilęs į patį aukščiausią postą
Daug turčių ir šunų praėjo šiom alėjom.
„Daily Telegraph" (VI.8) Bumeisters buvo kaltinamas
— Lietuvos Vyčių centro valdybos pirmininkms. Tad amerikietiškas alus, vynas ir į „Seagram 7" panaši
Ir daugel prakaito paskendo sodų platume,
pranešė, kad Sovietų teismas palaikęs ryšius su organiza
ko daugiau besiekti lietuviškoje veikloje, kam tas degtinė. Dar nebuvom išponėję ir vaišinomės
Betgi ne tai dainuoti panorėjau,
Rygoje nuteisė Latvijos social cijomis užsienyje ir teikęs joms
„raštininkas" bereikalingas?..
eiliniais šios šalies gyventojų valandas džiuginanPaskendęs medžių ir vandens melsvajam ošime.
demokratą dr. Jusi s Bumeis- žinių.
Visai teisingai! Stasės ir Alekso Vasiliauskų tyla čiais eleksyrais. Ne taip, kaip po metų kitų Chicagoters (63 m. amžiaus) penkio
Dainuot, kad dieviškai gražu ir gera
tą atmintiną 1950 m. lapkričio mėnesį man atvėrė je, kur jau griebėm tik konjaką ar kanadišką wyski,
Sužinoję
apie
teismo
likai metų darbo stovyklos „už nuosprendį, jaunieji latviai
Vienam po nuometu žvaigždžių nuogų!
naujus horizontus. Apsisprendžiau kilti į šiaurės o dar vėliau Vlado Andrijausko bare lietuviškam
išdavystę".
Ne doleriui, dangoraižiui ar dvarui,
Londone suruošė
protesto
vakarus, gilyn į Amerikos žemyną ir kartu toliau Marąuette Parke su malonumu gerdavom šaltą,
Bet meile vandenims ir žalumai degu.
Byla buvo svarstoma prie demonstraciją
prie sovietų nuo mielos Lietuvos, į Chicagą, vadinamą laisvojo putojantį vokišką alų.
uždarų durų ir net kaltinamojo ambasados.
pasaulio lietuvių sostinę. O atsimenu, kai dar senąją
Pirmaisiais metais šioje šalyje viską vainikavo
(Pabaiga)

DIENAI RIEDANT
VAKAROP

DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. liepos mėn. 1 d.

žinė — piknikas įvyks rugpiūčio
9 d. Romuvos parke Brocktone.
.,
i
Laisvės Varpo rudens koncertas
n
Bostono universuetą. Priklausė.
^
ateitininkams,
skautams,
o
vehauĮ
J
į
£
^
^
^
IŠNUOMOJAMA — IOB BENT HELP WANTED — MOTERYS
neolithuanams. Yra vedęs ir au
Red.
pastaba.
Pereitos
savaitės
gina sūnų ir dukterį. Gyvenda
mas ir dirbdamas North Caroli- Bostono žiniose turėjo būti para ISNUOM. 5 dideli kamb. 2-me aukite.
Apsild. Arti 65 ir Washtenaw. Tik
RETAILCLERK
noj, labai dažnai net naktimis, šeš šas P. Žičkus (ne: P. Žilius). Už suaugusiems.
636-9633.
korektūros
klaidą
atsiprašome.
Reikalinga lietuvaite universiteto stu
tadieniais ir sekmadieniais, nes
dente dirbti pilną ar daliną laiką. MarFOR RENT — 3 room heated apt.
ten yra daug užtvankų ir dažnai
Atsiprašom už klaidą
ąuette Paiko apylinkėje.
$200
per
month.
6757
S.
Artesian.
lyja, sudaro žmonėms potvynių
TeL — 927-1094
Danguolė
Julia
Spakevičiūtė
pavojų ir juos reikia įspėti ir apKreiptis į Danutę
saugotis jis taip sunkiai dirb baigė Harvardo universiteto eko
damas gilino mokslo žinias. O nomijos, o ne chemijos mokslus,
Tel. 434-5000
M1SCELLANEOUS
dabar persikėlęs į Arizoną, atrodo, kaip parašem. Atsiprašom.
nemano sustoti mokslo žinių ieš
kojime.
— D. Britanijos ligoninėse iš
bandytas naujas Razoocane vais ŠERĖNAS perkrauto baldus u
B B AL E S T A T B
RENGINIAI
dimai
ir
pilna
apdrauda.
tas, kuris išgydė pusę sergan
kitua daiktus. Ir i i toli miesto lei- Palos Hills — Savininkas parduoda
Minkų radio valandėlės gegu- čiųjų žarnų vėžiu.
Priimame MASTER CHARGE ir VISA

BOSTONO ŽINIOS
SVARBUS LAIŠKAS
Bostone rengtoj holocaust de
monstracijoj buvo prezidento Reagano laiškas, kardinolo Madeiros
laiškas ir gub. Edward J. King
proklamacija. Apie demonstraciją
buvo praeitą savaitę.
TOMAS A. ŽIČKUS —
HIDROGEOLOGAS
Tomas Arūnas Žičkus 1969 m.

St. Xavier kolegija, kurią lanko ir daugelis lietuvių studentų, neseniai at Bostono universitete gavo baka
šventė 150 metų nuo įsteigimo sukaktį. Iškilmėse buvo pagerbtos buvusios lauro laipsnį iš geologijos. Nuo
St. Xavier College prezidentes: ses. Mary Crane, ses. Mary McSarthy, tų pat metų sausio mėnesio iki
aes. Mary Butier ir Betty Barrett (nėra nuotraukoje). Dešinėje — dabartinė 1972 m. jis dirbo kaip research
prezidentė.

hydrologist federalinei valdžiai
National Oceanic and AtmosphePo koncerto poetas A. Bagdo ric Administration VVashingtone.
nas trumpai kalbėjo apie 1940 1972 m. buvo perkeltas į Sacram. birželio mėn. skaudžius lietu mento, Cal., kaip hidrologas į
vių tautai įvykius ir paskaitė Federal - statė joint River ForeLemont, 111.
pluoštą savo sukurtų eilėraščių. cast Center. Ten dirbo iki 1974
Vienuose girdėjome apie Lietuvos m. Iš ten vėl buvo perkeltas į
PRISIMINTI SIBIRO
savanorius . kūrėjus, kituose — Releigh, North Carolina kaip
TREMTINIAI
Sibiran išvežtuosius, sukilėlius ir
Lietuviu tauta niekada negales partizanus. Vienus skaitė lietu hidrologas North Carolinai ir
Virginijai. Ten dirbdamas jis įsto
užmiršti Sovietų Sąjungos okupa viškai, kitus — žemaitiškai.
jo į North Carolina State univer
cijos ir Sibiran ištremtėju bei
Visi dalyviai įdomiai praleidę sitetą graduate school, kurią bai
nužudytųjų. Tokiu žiaurumų popietę, nuoširdžiai dėkojo rengė
Lietuvos istorijoje dar nėra buvę. jams už vaišes ir koncertą. Skirs- gė 1980 m., gaudamas Master of
Turbūt nėra lietuvių šeimos, ku tėmės linksmi ir dėkingi solistei Science iš Hydrology and Water
rios okupantas nebūtų nuskriau- į D- Kučėnienė bei akompaniato- Resources Engineering. Jo tezė
magistro laipsniui buvo: LANDdęs.
riui už malonų dvasinį pasistip SAT imagery as a tool in locatVisada ir aš su skausmu prisi rinimą.
ing high yield walls in a crystalmenu savo sesutę ir jos vyrą. Jie
Čikagiškiams kiek sunkiau pa line rock area of the west — cent
du mirė su "nuskeltais pakau siekti Ateitininkų namus Le
šiais". O pusseserė, jauna tik 19 monte, bet lemontiškiams bei rai Piedmont of North Carolina.
mėty, paleista iš kalėjimo po tar j apylinkėje gyvenantiems lietu Nuo 1980 m. pavasario perkeltas
dymo buvusi tiek sudaužyta, kad' viams, tai sakyčiau, vieni niekai- į Phoenix, Arizona, kaip Project
netrukus mirė- Žmonos brolį Si Lemontiškiams ir apylinkių lie Manager and senior Hydrologist
bire kasyklose "užgriovė", o jo tuviams reikėtų labiau stebėti in the Federal State joint River
and Flood Warning.
žmoną ir uošvienę sušaudėpranešimus "Drauge" apie Atei
Tomas Žičkus užaugo Bostone.
Taip ir klausi, už ką? Mano tininkų namuose vykstančius
Cia
jis baigė Sv. Petro lietuvių
šie paminėtieji nebuvo jokio nu renginius ir nepraleisti tokių geparapijos
pradžios mokyklą, Engsikaltimo padarę; jie buvo Lie
1
lish
rų
programų,
k
^
^
^
,
^
aukštesniąją
mokyklą, baigė
tuvos valstybės tarnautojai, dar
bininku vaikai. Tik tėvynę Lie
tuvą mylėję ir sąžiningai jai dir
bę.
Tokie okupantui nepatikę ir
nutaręs lietuviu daugumą išnai
kintiįų prisiminimui Lemonto LB I
apylinkės valdyba ir apylinkės
komitetas bažnytiniams reika
lams š. m. birželio 21 d. užpra
šė šv. Mišias mūšy apylinkės baž
nyčioje.
•
šv. Mišias atnašavo ir jautru
pamokslą pasakė mūsų kapelio
nas kun. dr. J. Prunskis. Maldas
skaitė Bažnytinio komiteto pirm.
dr- Algis Mockaitis. šv. Mišių
auką nešė buvęs Lietuvos teisin
gumo ministras prof. Mečys Mac
kevičius ir ja žmona FaustinaBeveik visi dalyvavę pamaldose
priėmė šv. Komuniją.
Pasibaigus pamaldoms, sugie
dojus "Marija, Marija", dr. Algis
Mockaitis prašė visų išklausyti
PLB valdybos vicepirmininko
Vaclovo Kleizos žodžio. Jis kal
bėjo apie Sovietų Sąjungos žiau
rų elgesį su lietuviais Lietuvoje.
Tėvynėje tautiečiai, norėdami at
gauti laisvę, įvairiai kovoja. Vi
siems bendrai reikia dirbti, kad
Lietuva vėl būtų laisva.
Po šv. Mišių visi susirinko į
valgyklos patalpą ir Juzelė Lau
kaitienė su Birute Navickaite vi
NO W you can have n o service
sus pavaišino kava ir skanumy
charge checking and earn 5%%
nais.

CLASSIFIED ADS

MOVI N G

Mūšy kolonijose

DAINAVOS STOVYKLOS
2 I N I O S
Yra galimybė šeimoms stovyklauti DAINAVOJ
PIRMA SAVAITĖ, nuo liepos mėn. 26 d. 3 vaL popiet
iki rugpiūčio mėn. 2 d. ryto
ANTRA SAVAITĖ, nuo rugpiūčio 2 d. 3 vaL popiet
iki rugpiūčio 9 d. ryto.
Kambarys su 4 lovom $60.0Q
Maistas bus paruostas visiems.
Maisto kainos 1 savaitei': suaugusiems $60.00
jaunimui (15-10 metų) $50.00
ir jaunesniems kaip 10 m. — $25.00
Registruotis iki liepos mėn. 12 d,

Pas — KUN. V. DABIftf
15100 Austin Road
MANCHESTER, MX 48158
TeL 318—428-7488

318—428-8919

Insurance — Income Tax
Notary Public
2951 West 63rd Street
TeL 436-7878 ar 839-5568

įstatau naujus pečius ir vandens šil
dytuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius
pečius į gazinius.
ALB1N BANYS, Telef. 447-8806

Draudimas — Valdymas

COSMDS PARCELS EXPRES6
2501 W. 69th St, Chicago, IL 60629 Namu pirkimas — Pardavimas

SIUNTINIAI Į LIETUVA

INCOME TAX

TeL — 9*5-2737

Notariatas — Vertimai

Vytautas Valantinas

innminimnimiiniiiininmuiinmninii

BELL R E A L T O R S
J.

VALOME
KILIMUS IR B A L D U S
Plauname h* vaškuojame
visų rusių grimus.

BACEVIČIUS

6529 S. Kedzie Ave. — 778-225*
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Tel — RE 7-5168

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
ir kitus kraštus

DĖMESIO

PLUMBI

NG

Licensed, Bonded, Insured
Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, ves ir vonios kabinetai. Keramikos ir
Irt. plyteles. Glass blocks. Stokos
Chicago, m. 60632, tsL 927-5960
vamzdžiai išvalomi elektra. [ automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite
savo pavardę ir telefoną.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiitui

M. A. 1 1 M K U S
INCOME TAX SERVICE
NOTART PUBLIC
43S9 S. Maplewood, teL 254-7450
Taip pat daromi VERTIMAI.
GIMINIŲ Ukvtetimat. pildomi
PILIETYBES PRAlTMAI Ir
kitokie blanlua.

SERAPINAS — 636-2960
IIIII1IIIIIIIHIIIIHIIIIH1HH

..i..».........

VIZITINIŲ KORTELIŲ
REIKALU
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A.

Now you can enjoy having your checking and savings accounts in one convenient and safe place. Sign up for your checking account
now and start earning interest immediately. Stop in soon at any one of our ten convenient locations and get all the facts from one of our
Savings Counselors

fgįįf STANDARD rEDERAI.SA\ANGS

(

ŠIMAITIS REALTY

NAMŲ APŠILDYMAS
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Standard's interest earning checking account provides another money making opportunity you're sure to appreciate. 5]A% interest
wil! be compounded daily and credited monthly. And, each month your cancelled checks will be returned to you along with an itemized
statement shovving deposits made, checks cleared and interest earned during the period. Checking and savings accounts
at Standard Federal are insured to $100,000 by the FSUC.

/////

M I G L I N A S TV
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LOW MINIMOM BALANCE REGKJIREMENTS
Standard Federal Offers No-Service-Charge Checking:
• When you maintain a minimum balance of just $ 1 0 0 .
• No minimum balance if you have $ 2 0 0 0 or more in a
singie Standard Federal savings or certifkate account
• Only $ 10 minimum balance for Senior Citizens with direct deposit of government checks to their checking account.

ASSETSOVER$565MILLiON

Spalvotos ir paprastos. Radijai, 73-eia ir Richmond — 6 kamb. (3 mie
gami) mūr. Garažas. Gazo Šildymas.
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
Didelis ir gražus kiemas. $48,000.
Pardavimas ir Taisymas.
72-ra ir Wachtenaw — 5 kamb. (2 mie
gami) mūr. 2 maš. garažas. $51,500.
2346 W. 69 St, teL 776.1486
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIUUIIV 59-ta ir Pulaski — 3-jų butų mūr. Nau
jesnis. Modernus. Gazo šilima. Geros
nuomos.
10% — 20% — 30% pl«i*u mokėatt
ui apdraudę nuo ugnies ir —S—aSfc 62-ra ir Artesian. 4-rių butų mūr.
$10,000 pajamų. Kaina $75,000.
bilio pas mus.
55-ta ir Kedzie — 5-kių butų mūr. su
F R A N K Z A P O L I S garažu. Pajamų $15,000. Savininko
paskola už 12%.
3208V2 West 95th Street
Marųuette
Parko apyL — Liuksusinis
Telef. GA 4-8654
12-kos butų. Pajamų virš $33,000. Sa
vininką paskola rimtam pirkėjui

M » t t M M t M I M I » m i l l l H

on the entire balance in your
Standard Federal Checking Account.

ImMI

TELEVIZIJOS
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{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai
BUTŲ NUOMAVIMAS
iš mūsų sandėlio.

d a r d Federal Savings
s
Offers the 100
Minimum Balance

GEGUŽINĖ SU KONCERTU
S. m- birželio 21 d. popietėje
Lemonte, Ateitininkų puikiuose
namuose Lietuvių istorikų drau
gija suruošė savo narių bei svečių
metinę gegužinę - išvažiavimą į
gamtą. Jų su svečiais buvo dau
giau 150 asmenų. Lauke protar
piais smarkokai lijo, bet viduje,
erdviose patalpose buvo malonu.
Po 12 vai. susirinkusiems buvo
pstiekti geri pietūs. Seimininkių
buvo tiek daug visko prigaminta,
kad užteko visiems.
Šio* išvykos siela buvo peda
gogė, buv. gimnaz. direktorė ARūgytė. Ji visais ir viskuo rūpi
nosi.
Prieš 4 vai- vakaro įvyko kon
certas- Buvo pranešta, kad sol.
D- Kučėnienė padainuos arijų iŠ
operų. Solistė D. Kučėnienė dai
navo beveik dvi valandas. Visi
pripažino, kad taip ilgai be per
traukos dainuoti operų arijas rei
kia turėti ir fizinės stiprybės,
žmonėms koncertas labai patiko
k solistei nuoširdžįai dėkojo —
po kiekvienos arijos ilgai plojo-

mūr. namą. 3 miegami, pilnas rūsys,
1% vonios. Centr. oro vėsinimas. 2
maš. garažas, šoninis įvaž, Cycl. tvo
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ra. 80x125 p. sklypas. $82,500.
Telef. 598-7871
Telef. — WA 5-8063

*
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HOME OFFICE
4192 Archer Avenu?
Chicago. Illinois 60632
Phon* 847-1140

47TH STREET
2555 West47th Street
Chicago. Illinois 60632
Phone 523-1083

LOMSARD
23 Morth Mam Street
Lombard. Illinois 60148
Phone 627-1140

HICKORY HILAS
9357 South Roberts Road
Hickory Hills. Illinois 60457
Phone598-5050

AURORA
301 West Galena Boulevard
Aurora, niinois 60507
Phone 892-1140

GARFIELO RIDGE
6141 Archer Avenue
Chicago. Illinois 60638
Phone767 5200

DOWNERS GROVE
5l00Forest Avenue
Downers Grove. Illinois 60515
Phone 963-1140

OAKLAWN
10350 South Pulaski Road
Oak Lawn. Illinois 60453
Phone 424-5910

MLICREEK
Hill Creek Shopping Center
Hickory Hills. IMinois 60457
Phone 599-1997

BCKJLDERHILL
2) Boulder Hill Pass
Boulder Hill. Illinois 60538
Phone 897 1166

VILIMAS
M OV ING

Apdraustai perkrauf tymas
{vairių atstumų

VirKmių kortelių naudojimas yra
grafus paprotys. Biznieriai Jas Dia
dai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gnsVas vis*
korteles.

KfWpKttQsl i "Draugo"
trsciją visais panašiais reikalais
TeL 876. 1882 arba 876-5896
DRAUGAS
iiiiiiiiiMmiiiiiHiiiiiiimtuiiimiiiiiiiiiifc
4545 W. 6Srd S t
Perskaitę "Draugą", duokite
Chicago, IX 60629
ji kitiems pasiskaityti.
N N U l U I H I I U U I U U i i i n , , , , , , , , , , ,

ĮSIGYKITE

DABAR

Ką tik išėjo i i spaudo* MARIJOJ AUKSTAITES
naujas romaną*

"ANT

MARIŲ KRAŠTO",

pagrindinė mintis: meilė, auka, tragedija ir kova,
herojiškumas ir humaniškumas, Lietuvos istorinis
duelis, plačių pažiūrų.
Knyga turi 406 pusi, kaina su persiuntimu 10.95 doL
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, W5 W. 6Srd Stnet
Chicago, lū. 60629
niinois gyv. dar prideda 60 et. valstijos mokesčio.

nigai padengtų paruošimo, kad ETNINIŲ GRUPIŲ TEISES natoriui Thompson į Springfiel- DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. liepos mėn. 1 d.
dą, kad pasirašytų Houee Bill
rų suorganizavimo ir spausdini
Kai
kurios
etnines,
rasinės
mo išlaidas. O ir kaina šiais in
76, kuri ištikrintų ir baltosios
fliacijos laikais nebūtų aukšta, grupės, kurios anksčiau buvo rasės žmonėms proporcingą ly
tik 20-25 doleriai už knygą. Ne skriaudžiamų padėtyje, susior gybę darbovietėse ir kitur. Turi
Žmogaus protas yra labai pa kių suglaustų ir vienoje vietoje malonu priminti, kad reikia ir ganizavusios sėkmingai iškovo būt įstatymų globojami visi ly
skubėti, nes dirbusių prie jau iš jo savo teises darbovietėse, švie giai.
jėgus milžiniškus kiekius žinių sukauptų žinių nerasime. Pvz.:
priimti ir jas suprasti. Priimtos
1. Ona Mikailaitė, seselė, rašy leistos enciklopedijos eilės retė time ir kitose srityse. Kai ku
riais atžvilgiais jos net pradeda
žinios kraunamos atmintin. Ta toja, poetė, „Eglutės" redaktorė, ja.
tapti privilegijuotomis ir susirūGeriausiai gyvenimą sunaudočiau atmintis yra ribota. Žinios, krikščioniškos minties kėlėja sa
Visi lietuviai remkime šį ne
pinta,
kad
ir
baltųjų
etninės
i
sime,
jei jį skirsime tam, kas pakuriu iš atminties ne dažnai pa vo paskaitose;
paprastai svarbų darbą — trisgrupės
nebūtų
nustumtos,
o
gatvers
ilgiau,
negu mūsų gyvenareikalaujama, dažnai primiršta2. Jūratė Statkutė de Rozales, dešimtseptintojo „Lietuvių en
mos ir gali visai išnykti.
filologė, istorikė, visuomenininke, ciklopedijos" tomo išleidimą- Šis lėtų pasinaudoti tomis pačiomis masis laikotarpis,
\y James
Kylant civilizacijai ir kultūrai, straipsniai "Dirvoje";
tomas būtinas jau enciklopedi lygiomis teisėmis. Tuo ypač susirūpino Illinois atstovų rūmai
žinių kiekis nepaprastu greičiu
3. Ingrida Bublienė, visuome ją turintiems.
ir senatas. Buvo pasiūlytas va
didėja. Žmogus pasidarė išmin nininke, kultūrininkė;
Pas leidėją dar yra likę 36-toPaieškoj imas
tingas ir išradingas, išvystė net
4. Vytautas Pavilanis, med. dr-, mės „Lietuvių enciklopedijos" bei dinamas Affirmative Action įs
Paieškomas EUGENIJUS BUBELIS
įvairias žinijų sritis ir specialybes. prof. mokslininkas, užpatentavęs
šešiatomės „Encuclopedia Litua- tatymas, pasiūlytas atstovų rū (gal vardas kiek skirtingas ar net ir
T ų žinijų ar specialybių žinios kelių rūšių skiepus;
muose
kaip
House
BiH
76
ir
bu
nica", rinkiniai. Jie turėtų atsi
pavardes kokia raidė), buvęs Vokietidažnu atveju reikalingos ir su
5. V. Skuodis, rezistentas, ra durti dar enciklopedijų neturin vo priimta 1 0 2 balsais prieš 53.
.
.
.
.
.
.
joje anglų kalbos vertėjas pas ameriprantamos tik tos srities special s- šytojas;
čių namuose. Išeivijos kraštuose Tarpgi tas nuostatas praėjo iT^eų Jack Eteridge DP stovyklose,
tams ar sritimi besidomintiems, į 6. Helsinkio Žmogaus teisėms
auklėtam ir mokslintam mūsų senate net 6 8 balsais pasisakant Į Nežinoma net kokioje valstybėje jis
o kitiems žmonėms įdomios, o ginti aktas;
jaunimui jau išleistos lietuviškos už, d nė vienam prieš. Pasiū Siuo metu randasi.
kartais ir nieko nepasakančios.
7- Kultūros Židinys, Brookly- enciklopedijos tikrai niekuo ne
Prašomas atsiliepti, ar žinantieji
liusieji tą įstatymo projektą
Vieno ar daugelio asmeny įsi ne;
pakeičiamos, nes niekur kitur nė skelbia, kad jis gins visų teises, apie jį pranešti, Šiuo aaresu:
gytos, suprastos bei užrašytos ži
8. Alka — Amerikos Lietuvių ra tiek žinių, trumpai suglaustų,
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
MARTA SVAUPLArnS
nios pradėta skleisti ir kitų žmo Kultūros Archyvas, Putname. apie jų kilmės kraštą — Lietu šio įstatymo priėmimu ypač rū
C3Z5 6th Ave. So.
D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D
nių tarpe. Stengiamasi, kad ir ki
Tokių ir panačių pavyzdžių vą ir jos žmones. Raginkime juos pinosi demokratų atstovai R.
S t Petenburg, Florida 337*7
ti žmonės žinotų apie tai, kas galima duoti tūkstančius, bet rei ne tik išleistas enciklopedijas įsi Terzkth ir E . Kornomcz, taip
TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
vienų jau žinoma ir suprasta. N o  kalo svarbai iškelti užteks ir tų. gyti, bet ir šį papildymų leidinį pat senatoriai L. Lamke, Ph.
Bianco,
taipgi
atstovų
rūmų;
narima, kad tokios žinios liktų ir Tai rodyte rodo, kad mums bū išleistiS0PHI£BARČUS
rys dr. Otto.
4330-34 S o . California A v e n u e
palikuonims. Dėl to visokios ži tinas papildymų trisdešimtsepRADIO ŠEIMOS VALANDOS
Prisidėkime visi. kad „Lietuvių
Telefonai LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3 - ^ 8 5 2
Visos programos Ii TOPĄ
Dabar gis atstovų rūmų ir se
nios skleidžiamos žodžiu, išleis tasis „Lietuvių enciklopedijos"
enciklopedija"
galėtų
teikti
žinių
tais veikalais ir knygomis. Žinių tomas. Jei žinios nesutilptų į vie
nato priimtas įstatymas yra gu- lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki
4605-07 South Hermitage Avenue
ne tik iš praeities, bet ligi dabar gernatoriaus Thompsono įstai penktadienio perduodama nuo 4 vai.
veikalai, knygos vadinami encik ną, gal reikėtų ir dviejų tomu.
p.p.
iki
4:30
vai.
p.p.
per
tą
pačią
tiesTelefonas — YArds 7-1741-2
lopedija- Žodis enciklopedija yra
goje ir jam pasirašius įgys įsta stotį. Šeštadieniais ir arirmadimiaii
Juozas Kapočius vėl sutinka
Visais reikalais kreiptis adre tymo galios. Tačiau įstatyminę ano 8:30 Od »:30 vai. ryto.
graikiškos kilmės ir reiškia mo imti šio papildymų tomo išleidi
kymą aplink.
su:
Lithuanian
Encyclopedia protekciją pasiekusios rasinės
mą, jei tik susidarys pakanka
TWef. 434-3413
Press,
P.
O.
Box
95,
So. Boston, grupės spaudžia gubernatorių šį
Vienos tų enciklopedijų apima mas, bent trijų tūkstančių prenu
1480 AM
tik vieną kurią žinijos, mokslo, meratorių skaičius. Tokio pre Mass. 02127, U.S.A.
? 1 » S. MAFLEVrOOD AVE.
įstatymą vetuoti. Būtų gerai
CH1CAGO, ILL. tttM
specialybės sritį, kitos —dauge numeratorių skaičiaus sudėti pi
Dr. Juozas Kriaučiūnas parašyti daugiau laiškų guberlio ar ir visų žinijų. Kiekviena
tauta, pažengusi civilizacijoje ir
kultūroje, sukūrusi savo valsty
bę, išleidžia savo enciklopedijąLaidotuvių Direktoriai
Tik tokiu būdu galima teikti ži
Šį pavasarį gegužės IT d 75 jau šeštadieninės mokyklos dar
A. A A. Adomas Šidlauskas - Vilainis
6845 SOUTH VVESTERN AVE.
nias apie savosios tautos — vals metų sukaktį atšventė Jonas be, ir s u atvira širdim galiu pa
Gyveno
Cnicago,
Illinois,
Marąuette
Parko
apylinkėj.
tybės žmones, aplinkos gyvenimą Danis-Daniusevičius, gyv. Mon- sisakyti, kad daugelį kartų,
Tel. 737-8600
Mirė birželio 28 d., 1981 m., sulaukęs 75 m. amžiaus.
ir įvykius- Kai kada vienos žmo terey, California. Jo vardas, spręsdama pasitaikiusias pro
Gimė Lietuvoje, Laukuvoje.
nių grupės teikiamos žinios yra ypač švietimo srityje dirban blemas, galvodavau: kaip pasi
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Kūnas bus pašarvotas trečiad, 4 vai. popiet Lackvisai neįdomios kitiems, ar net tiems, nesvetimas — net labai elgtų šiuo atveju mano buvęs
Tel. 422-2000
Lackavvicz koplyčioje, 2424 W. 69th S t Laidotuvės įvyks
ir paniekinančios ir žeminančios žinomas ir vertinamas.
mokytojas ir direktorius, Jonas
ketvirtad., liepos 2 d I š koplyčios 9 vaL ryto bus atly
kitą žmonių grupę, tautą, valsty
Jonas Danis gimė 1906 m. Danis.
dėtas į Švč. M Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje
bę. Pvz. Anglija praėjusio šimt
Platus Amerikos žemynas ski
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. P o pamaldų
mečio pabaigoje, anglo akimis, gegužės 17 d. Mažeikių apskr.,
John G. Evans, Jr. — Stanley P. Evans
bus nulydėtas į šv. Kazimiero liet kapines.
buvo didelės pasaulio dalies val Viekšnių vaisė,, Peiliškių kaime. ria Monterey nuo New Yorko,
dovė, didvyrė, bet indo akimis, Mokslą pradėjo Viekšniuose. ir negaliu asmeniškai įteikti gė
Prašome draugus ir pažįstamas dalyvauti laidotuvėse.
ji buvo grobuonė, užkariautoja, 1925 m. baigė Šiaulių valstybinę lių puokštės sukaktuvių proga,
išnaudotoja. Tai ir abiejų tautų berniukų gimnaziją. Vytauto bet puikiai prisimenu, ką sakiau
Laidotuvėmis rūpinasi Lietuvos Dukterų draugija.
Kaune jam, įteikdama gėles abiturien
išleistos enciklopedijos, nors ir Didžiojo universitete
L a i d direkt Step. C. Lack ir Sūnūs, tel. R E 7-1213.
tų vardu:
objektyviausios, skirsis žinių ver 1937 m. baigė lituanistiką.
tinimu.
1937-1941 m. dėstė lietuvių
"Gerbiamas pone direktoriau,
Lietuvių tauta ilgai neturėjo sa kalbą ir literatūrą (Kauno, šitos gėlės nuvys, bet i š sėklų,
vo
lietuviškos
enciklopedijos. Švėkšnos, Pagėgių, Šiaulių ir kurias pasėjote mūsų širdyse,
MARQUETTE FUNERAL HOME
Tik nepriklausomybės laikais pra Panevėžio
gimnazijose. Nuo išaugs puikiausi žiedai tėvynei".
dėta leisti I L i e t enciklopedija". 1941-1944 m. buvo gimnazijos
TĖVAS IR SŪNUS
šios sukakties proga mielam
Bet tautą vėl ištiko nelaimė: ji direktorius Rokiškyje ir Viekš
mokytojui
linkiu
dar
daug
lai
buvo pavergta. Tačiau jos elito niuose.
mingų metų. Tikiu, kad prie
dalis, atsidūrusi išeivijoje, pasi
2533 VVest 71 St., Chicago
Jonas Danis su žmona Ona
stengė ir išleido „Lietuvių encik
mano linkėjimų jungiasi visi bu
1410 So. 50th Av., Cicero
lopediją". Atsirado drąsuolis,Juo (Jasaityte) ir šeima, kaip ir vę mokiniai ir bendradarbiai
Tel. 476-2345
zas Kapočius, kuris išeivių elito daugelis iš mūsų, karo metu
AIKŠTĖ
A
U
T
OMOBILIAMS STATYT!
Buvusi mokinė,
skatinamas, apsiėmė finansinę at gyveno Vokietijoje. 1946 m.
Elena AkmenBksitė-Ruzgieaė
sakomybę ir kadrų telkimą. Tos buvo įsteigta Nuertingeno gim
36 tomų, įskaitant ir papildymų nazija. Jis buvo vienas i i or
tomą, enciklopedijos išleidimas ganizatorių ir pirmasis tos gim Miiimiiiiiiniiiimmimiiiiiiiniiiimiiiiii
užtruko 16 metų. Darbas baig nazijos direktorius. Nuertinge
tas 1969 metais- Šioje enciklope no gimnaziją perkėlus į Schwae- Kelias į altoriaus garbę
dijoje lietuvių tautos ar su Lie bische Gmuend, dėstė lietuvių
J. VAIŠNORA, MIC
tuva ir lietuviais susiję asmenys, kalbą ir literatūrą. Nuo 1947Ark. Jurgio Matulaičio beati
A. f A. VLADUI BURNEIKIUI
vietovės, įvykiai ir įvykių padari 1949 m. buvo Vykdomosios ta
fikacijos
bylos apžvalga. Gene
niai pateikiami kiek galima ob rybos kultūros tarnybos švieti
mirus, žmoną Pauliną, dukrą Aldoną ir
jektyviau, nors lietuvio akimis mo skyriaus vedėjas. Atvykęs ralinės Postuliacijos leidinys
1909
m.
matomi, lietuvio vertinami.
į Ameriką, dėstė lietuvių kalbą
žentą Jeronimą Kavaliūnus nuoširdžiai už
kariams svetimų kalbų mokyklo
Kaina su persiuntimu $1.00.
Išeivių išleistos „Lietuvių en
jaučiame ir kartu liūdime.
je Monterey, California.
Gaunama DRAUGEciklopedijos*
objektyvumo bei
Joną Danį pažinau keleriopai:
STEPONAS ir STASĖ VIBCIAI
tautiškumo nepakentus, Lietu
kaip
lietuvių kalbos bei litera iiiiiiiiiiiiinuiuiiHiimiiiiiiiiiiiiiiiiiirtiv
voje,
okupantams
diriguo
KLEMENSAS ir ANTANINA
STRAVINSKAI
jant, paskubomis išleista trijų to tūros mokytoją, direktorių, pas IIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI
mų enciklopedija. Ilgesnioji, dau kurį Rokiškyje baigiau gimnazi THE F0RTY YEiRS
giatomė tebeleidžiama. Tačiau ją, o Nuertingene, jam būnant
0F DARKNESS
joje sukauptos tik okupantui pa tos gimnazijos direktoriumi, te
^HiiitiifflifflmniiiiiiiiMiiHiiMiMiimiMiiiHim^^
ko
mokytojauti.
lankios žinios, ar perdirbamos į
Parai? Dr. A m u VsHaofa
Charakterizuočiau jį kaip tvir
palankias*
Apie istorinius lietuvių kovos
Išeivijoje
išleistos „Lietuvių tą žemaiti ne tik išvaizda, bet
enciklopedijos" paskutinis, jau ir ramiu, giliu, maloniu būdu.
I anglų kalbą išverti
papildymų tomas išėjo prieš 12 Sunku būtų negirdėjusiam nu
JSOIM Batorias*
metų. Daug reikalingų žinių į tą pasakoti jo lietuvių kalbos var
Padangos. Priekiniu ratu reguliavi
Minkštais viršeliais. Kaina « M
36 tomų enciklopediją, dėl įvai tojimo taisyklingumą, aiškumą
mas u balansavimas Stabdžiai. Dus
ši {domi knyga
rių priežasčių, nepateko; kai ku ir sodrumą. Esu tikra, kad jo
lintuvai IsmH^miefl vamad*iaJ ir kirios žinios perduotos klaidingai pedagoginiai sugebėjimai turėjo
DBAUGE, 4546 W. «S 8t,
ti pataisymai FTRESTONE TTRES.
ar nepakankamai aiškiai. Per tą įtakos daugeliui buvusių moki
YVhsel alignment and balancing.
m.
paskutinių 12 metų laiką įvyko nių.
Jau trečią dešimtį įpusėBrakes. Shock absorber*. Mnfflers
Illlllllllllli
daug svarbių įvykių, iškilo daug
and pipea Tune-up*. Lubrkatkn.
asmenų, pastatyta daug reikšmin
Change of ofl and filtera.
gų pastatų, įkurta draugijų, iš
leista vertingų kūrinių. Per tą
laiką šį pasaulį apleido daug
2759 W. 7ht St. Chicago. UI. 60629
tautai nusipelniusių asmenų. Kur
• RtrreSTINOAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
apie visa tai galima rasti bent
2423 Wttt 5tt* Sfrttt
M M 1-7771
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
trumpų žinių vienoje vietoje?
Veikia nuo 7:00 v a i ryto iki 8:00 vaL vakaro.
D. KUHLMAN. B S.. Registruot*, vaistininkas
Kiek laiko reikėtų sugaišti, jei
Šventadieniai* uždaryta — Sav. MIKAS CBSA8
Atdara Uoklsrtlffiisli nuo 9 vai ryto iki 10 vai. vakaro,
ir būtų galimybės, reikiamas ži
Šeštadieniai*
nuo 7:00 v a i ryto iki 4 vaL popftrt.
nao t vai. ryto Iki 830 vaL vakaro.
nias laikraščiuose surasti?! Kad
aiškiau būtų, duosiu kelis pa
Tel.-476-2206
mm\mm\\mm\mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMmmmm\
vyzdžius, apie kuriuos niekur jo

BŪTINAS ENCIKLOPEDIJOS PAPILDYMŲ
TOMAS

Perskaitę Draugą, duokite jį kitiems pasiskaityti,

EUDEIKIS

Mažeika & Evans

MOK. JONUI DANIUSEVICIUI SVEIKINIMAS

PETKŲ S

! AUTOMOBILIU TAISYMAS

JAY DRUGS V A I S T I N E

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE

J

-- iiiT I I ^ t •«? rrtriH-

DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. liepos mėn. 1 d.

CHICAGOS
|
ŽINIOS

x DaiL Aleksandra V. Eivaitė yra pakviesta suruošti savo
meno darbų parodą
rugsėjo
mėn. Three Illinois Center —
BYLA PRIEŠ TĖVUS
3C3 East Wacker Drive. Chica- 1
go. UI. Parodos atidarymas bus
Pietinėje Chicagoje esančios
po Darbo dienos savaitgalio.
Mollison pradžios mokyklos buX Kum dr. Tomas Kuraitis
dažnai praveda lietuviams ir;
amerikiečiams rekolekcijas. Jis į
yra vienas iš karo kapelionų
Pentagone pavaduotojų. Karo <
veteranų ligoninės kapeliono asi- i
stentas Washingtone ir ten vei
kia "Washingtono lietuvių ka- j
talikų misijoje". IV Mokslo ir;
kūrybos simpoziume Chicagoje
jis skaitys paskaitą "Transformistinė evoliucijos definicija
svarstant plg. "Pozicija".

j vusi vedėja Dorothy Stevens f e| deraliniame teisme iškėlė bylą
grupei tėvų, reikalaudama 4
; mil. dol. nuostolių. Ji kaltina,
1
kad prieš ją, kaip baltąją, rasi
niais sumetimais suorganizuoti
tėvų protestai atėmė jos tar
nybą.
J A U N A S PADEGĖJAS
Šešiolikos metų berniukas pa
trauktas teisman už padegimą
namo 6602 So. Wentworth, Chi
cagoje.
Gaisras buvo birželio
17 d. Žuvo keturi žmonės.
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įsteigtas

m» w. CM

liesumų

Mokytojų

Sąjungos Chicagos

skyriaus

IL 60629

BLOGA ATMINTIS
Bandykime Lietuvą išlaisvin
Petras: — Kodėl tu nosinėje
ti, kad lietuviai visame pasauly
Tomas: — Už ką tave moky
Lietuva, Lietuva, kaip malda,
nešioji susirišęs m a c e l į ?
je
būtų
vadinami
lietuviais
pil
Skamba lūpose vis!
tojas paliko po pamokų?
Grigas: — Kad atminčiau,
na to žodžio prasme.
Lietuva, Lietuva, tėvyne mūsų.
Jonas-. — Už mano tikėjimą.
kad
reikia paruošti namų dar
Esi brangiausia šalis!
Arnoldas Olis,
Tomas: — Kaip suprasti?
bus.
Lietuva, Lietuva.tavo vardas
Rochesterio lit. m-los
Jonas: — Nagi, tikėjau, kad
Petras: — O kodėl tu nepa/orangus, manęs šiandien nepaklaus gra
"Lituanistinis Švietimas
ruoši
pamokų?
Dažnai lyg maldą kartoju!
Rochesteryje"
matikos.
Liūdesy ar džiaugsme esi mintyse,
Grigas: — Todėl, kad tą maz
Lietuva, Lietuva mylimoji!
gelį tik tada atsimenu, kai mo
LAIŠKAI PONIAI
Daug vardų gražių, mylimų,
kykloje po užkandžių išsitrau
VISAŽLNIENEI
/Kraite,
X "Ateities" 70 metu sukak
NUBAUDĖ
kiu
nosinę lūpoms nusišluos
Gerbiamoji ponia Visažtaktoe,
Tu šalie milžinų!
t i s bus minima jubiliejinio
KONTRAKTORIU
tyti.
Kodėl Tomas pertraukų me
Tavo sūnūs už laisvę kovojo,
ateitininkų kongreso pirmajame
Chicagos priemiesčio Berwyn Ant Nemuno—Neries krantų.
tu lanko aštuntąjį skyrių?
SAULĖGRĄŽA
posėdyje Jaunimo centre — rug
kontraktorius
G.
Dasho,
6©
m.,
Su
pagarba,
Smalsi
Penktokė
X
Vytenis
P.
Kirvelaitis
bai
Saulėgrąžos
būna labai dide
sėjo 5 d. Vyr. "Ateities" redak
už suktybes, blogai atliktus ar^ Daug šalių yra nucstabių,
Mieloji,
gė
Brother
Rice
gimnaziją
ir
lės
ir
aukštos.
Jos atsisuka į
Bet nieks man tavęs neatstos.
torius kun. dr. Kęstutis Trima
nebaigtus
darbus
nubaustas Tu mano tėvyne ir mano gimtine.
Mūsų
štabas
tebetyrinėja
šį
atžymėtas
dviem
aukso
meda
saulės pusę. Saulėgrąžos spal
kas padarys idėjinį šio žurnalo
5000 dol. pabaudos ir turės s a  Bus amžiais visur — visados!
klausimą.
Iki
šiol
priėjome
iš
liais,
žurnalizmo
ir
V.F.W.
Civa yra geltona, o viduryje yra
skerspjūvį; buvęs žurnalo revados, jog ne einamo kurso me
tizenship School award. Už vo klientams atlyginti nuosto Daug vardų gražių, mylimų,
daug sėklų. Žmonės tas sėklas
daktorhis Kazvs Bradūnas jver^
lius, kurių bendra suma 17,514 Bet man mylimiausias yr1 šis.
džiaga
jį
ten
traukia.
gavo
pilnai
išdžiovina ir valgo.
tins "Ateities" įnašą į lietuvių j m o k s h n * P^f"**
Ir himne.ir dainoje Lietuva,
apmokamą Roosevelt universite dol.
V.
Visažimenė
Vytas Apanavičius
jaunimo kultūrinį gyvenimą, o
/Lietuva,
to akademinę stipendiją 4 me
SUŽEIDĖ
BOMBA
Miela ponia Visažhuene,
adv. Saulius Kuprys, redakcijos
Skamba ausyse vis!
KAIP ATRODYS ATEITIES
tams. Mokykloje buvo vyriau
Chicagos
verslininkas,
milijo
K a s yra šeštokų šachmatų
narys, žvelgs į "Ateities" per sias laikraščio redaktorius pas
ŽMOGUS
Lietuva, Lietuva, man tavo vardas,
nierius J. B. Testą, 53 m., buvo Kaip žolei rytmečio rasa!
čempionas: žara, Tadas ar To
spektyvas ateityje.
Ateities žmogus atrodys taip
kutinius metus. Priklauso Na birželio 27 d. sunkiai sužeistas
mas?
Jis mane stiprina — gaivina,
kaip
dabar. Dievas sutvėrė žmo
Tomas
Volodka,
"Tėvynės
Žvaigždu
X LB Vidurio Vakarų apy tional Honor Society ir Quill and netoli Fort Lauderdale, Florido Svetur esi mano šviesa!
Su pagarba
tės"
bendradarbis
iš
Juno
Beach,
Fla.
gų
panašų
j save. Žmogus bus
gardos Lietuvių dienų gegužinė Scroll Society. Yra Ulinois Sta- je. Sužeidė sprogdama bomba
M. Merkevičius
Susimaišęs Šeštokas
panašus į Dievą, tik gal kitaip
praėjusį sekmadienį
Ottawa te scholar ir dvejus metus atžy- jo automobily.
KIENO SLANKESNIS
Spėjama, k a d
rengsis.
Woods parke. TU., labai pavyko, mėtas leidinyje Who's Who ir tai gali būti kriminalinio sindi
GYVENIMAS — SUNIES
Rimas Bihunas,
Oras buvo gražus, todėl dalyvių America. Baigęs Kristijono Do- kato darbas. Bomba nuplėšė
AR ŽMOGAUS?
Abu Clevelando Sv. Kazimiero
skaičius buvo pasigėrėtinai gau- nelaičio aukštesniąją mokyklą, d e š i n ę k o j ą žemiau keiį 0 i r d e _
Lietuvoje buvo priežodis, kad
lit. mokyklos mokiniai.
sus.
Gegužinė turėjo skanaus lanko Pedagoginį institutą. Ak- g i n e s rankos dali.
gyvenimas
yra
3unkus
kaip
šuClevelando
Mūsų Žingsniai
lietuviško maisto ir įvairaus at tyviai dirba oro skautuose ir
nies.
Šuo
turėjo
saugoti
namus,
"Vaikų pasaulyje"
sigaivinimo.
Neo-Lituanų or šiuo metu yra draugininko pava TAISYS MK3HIGAN GATVC
visą laiką būti lauke, dažnai al
Chicagos parkų distriktas pa
kestrui grojant, linksminosi jau duotojo pareigose. Vytenis pla
BtKLM PATENKINTI
kanas, sulytas ir sušalęs. Taip
ni ir suaugę. Tarp dalyvių buvo nuoja studijuoti teisę. Linki sirašė kontraktą išgrįsti dalį
Kartais
mes manom, kad no
buvo lyginama ir su žmogaus
L B krašto valdybos pirm. V. daug sėkmės ir ištvermės anū Michigan gatvės ir atnaujinti
rime
būti,
kaip koks kitas žmo
gyvenimu, kada žmogus buvo
Kutkus su jo valdybos nariu kui Vyteniui G. Maliorienė Chi Grant parko garažo stogą. Kaigus.
Bet
jeigu pamėgtumėme
alkanas, neturėjo namų ir taip
Ribinsku, PLB valdybos pirm. V. cagoje ir Konstancija ir Juozas n u o s 1.1*9.000 dol.
pat, kaip tas šuo, sulytas ir būti tokiais, tai sužinotumėm
Kamantas, buvęs pirm. B. Nai Kirvelaičiai Detroite.
kad jų gyvenimas nėra toks ge
APVOGS SINAGOGA
sušalęs.
nys, L.B švietimo vad. J. Plačas.
ras, kaip mes manom. Jie irgi
Iš Rogers Park sinagogos
žurn. VI. Būtėnas iš WashingŽmogui yra dar sunkiau, nes turi problemų. Tad būkim pa
penktadienį išvogta įvairių re
tono, rašyt. E. Juciūtė iš Bosto
kartais yra šeima, maži vaikai, tenkinti savo gyvenimu.
liginių
dalykų už 33,000 doi.
no, LB kultūros tarybos pirm.
kuriuos reikia pavargydinti ir
Tadas žiedonia,
I. Bublienė iš Clevelando, A.
aprengti. Jiems reikia pastogės
X Veronika ir Bronius A u š 
Malūnas, Elinois Lietuvių respu
Clevelando
Šv. Kazimiero
ir šilto buto.
rotai, aplankę vakarinę Ameri
blikonų pirmininkas, ir daug
lit. m-los mokinys
Florida vakare
Tačiou gyvenimas yra sun
Piešė Tomas Volodka
kos dalį, atvyko į Chicagą a p 
kitų.
kus ir turtingiesiems. Juos
lankyti savo draugų ir pažįsta
Gerbiamas pone šeštoke,
spaudžia kitokie rūpesčiai. Jų
X Socialinės talkos darbinin
mų. Jie šia (proga aplankė
Turnyras dar neužbaigtas.
%unys daug geriau gyvena, daug
kai, dirbą ' "Margučio" raštinė
"Draugo" redakciją, adminis
Visa mokykla su įtampa laukia
geriau išlaikomi, maitinami, turi
je šeštadieniais, praneša, kad
tracijoje įsigijo naujų leidinių ir
rezultatų, išskyrus Rikį ir Aud
geresnes pastoges, negu netur
patarimai šį šeštadienį, liepos
šiandien išvyko į Toronto, Ka
rą, kurie su įtampa laukia vien
tingųjų vaikai ir patys netur
4 dieną, dėl Nepriklausomybės
nadoje, aplankyti savo brolio
tik pertraukų.
tingieji.
šventės nebus teikiami.
Liepos 1 d.
šeimos. Iš ten vyks pas sūnų į
Su pagarba V. VisažūBenč
Palyginti gyvenimo sunkumą
Dorchesterį ir Cape Cod ir, grįž
1863 m. prasidėjo JAV pilie
X Jaunimo centro vadovybė
Bostono
lit.
m-los
laikraštėlis
vienų
ir kitų yra labai sunku.
dami į Juno, Fla., dar sustos ke tinio karo didžiausias mūšis
praneša, kad Jaunimo centras
"Švilpukas"
Vieniems
šaukštelis cukraus
lioms dienoms Washingtone, Gettysburg, Pennsylvanijoje.
bus uždarytas vasaros atosto
vra didelė palaima, kitiems ne
D. C. Bronius Aušrotas yra vie
1867 m. Britų Siaurės Ame
goms liepos ir rugipūčio mėne
A£ NORIT
pakenčiamas dalykas, nes jie
nas mėgiamiausių "Draugo" po
siais. Patalpos bus atidaromos
* Irem PrancieevičHttė, Pra litinių komentatorių ir žurna rikos aktu įsteigta Kanados do
lau yra prisisotinę persivalgę.
A š noriu aplankyti tą kraštą
minija.
tik anksčiau užsakytiems ren- no ir Sofijos Pranckevičių duk- listų, kuris, dabar
Tų šunys gauna ėsti geriausius
turėdamas
1898 m. Theodore Roosevelt kur mano tėvelis žaidė su svie ialykus, nei kad vargšai valgo.
giniams. Sekmadieniais kavinė tė, baigė Illinois universiteto daugiau laiko, bendradarbiauja
vedami "Rough RTders" užėmė diniu.
bus atidaryta. Visais reikalais Medical Center su gailestingo- spaudoje.
Jų šunys miega minkštesniuose
San Juan Hill Kuboje, Ispanijos
prašome kreiptis j Jaunimo šios sesers bakalauro laipsniu,
A š noriu aplankyti tą kraštą, ir šUtesniuose guoliuose, nei
centrą nuo 6-tos iki 9-tos valan-; Tuoj žada pradėti darbą NorthX Autobusas j Jaunučių Atei — Amerikos karo metu.
kur mano mamytė žaidė su lėlė vargšų vaikai.
dos vakaro telef. 778-7500 arba; western Memorial ligoninėje, o tininkų sąjungos vasaros stovy
1904 m. gimė aktorius James mis.
Tačiau gyvenimo sunkumu
kitu laiku telef. 448-2323 :r už metų siekti magistro laipsnio. klą išvyks sekmadienį, liepos 5 Cagney.
dažniau
skundžiasi tie, kurie
A š noriu nuvykti į tą kraštą,
1916 m. gimė aktorė Olivia
423-9645.
(pr.). : Irena yra baigusi Marijos aukšt. d., 8:30 vaL ryte. Visi stovy
Piešė Paulius Bindokas, Marąuette
kur mano tėvelis žuvavo skai visko turi per daug, o ne tie,
mokyklą. Kr. Donelaičio lit. mo klautojai renkasi prie Jaunimo De Haviland.
kurie mažiau turi. Jie gyveni Parko lit. m-los mokinys.
x Neprigirdintiems — Ne
driame
upelyje.
kyklas ir Pedagoginį lit. institu centro ne vėliau 8:00 vai. ryto.
1966 m. Prancūzija atitraulte
mo sunkumus lengviau nugali,
mokamai klausa patikrinama
LIETUVA B U S LAISVA
tą. Ji šoko tautinius šokius Norintieji vykti autobusu dar! savo kariuomenę iš NATO
A š noriu nuvykti į kraštą, nes jų gyvenimas yra sunkus.
penktadieniais nuo 10 v. r. ik!
Grandyje" ir 'Gijoje" ir yra gali užsiregistruoti pas Laimą
1974 m. mirė Argentinos pre kur mano mamytė užaugo.
Turtingieji pirmąjį sunkumą
Lietuvoj dabar yra mažai lais
4 v*l. popiet, adr.: 3042 W. 63
studentė ateitininkė ir jūrų Petroliūnienę (telefonas 312 — zidentas Juan Peron, sulaukęs
skaudžiai
pergyvena,
nes
jie
nė
vės.
Ten himną negieda ir sun
S t , Chlcafo, m. Tel. 776-3189. skautė.
Tačiau aš nenoriu vykti į
78 m. amžiaus.
969-0162).
Parduodami ir taisomi visų fir
kraštą, vadinamą Lietuvą, da ra jautę, kad gyvenimas yra ku žmonėms gyventi. Per ka
1976
m.
atsistatydino
Ispani
rą daug žmonių buvo išvežta
X Dr. Vytautas Vardys, Okbartiniu metu. Ji yra kaip gėlė sunkus.
X Inž. Jurgis Damas su žmomų klausos aparatai. Baterijos
jos ministras pirm. Carlos Arias
Lygiai
sunkus
gyvenimas
yra
į Sibirą ir daug mirė. Bet vie
be saulės, arba žuvis be jūros.
už pusę kainos Zenith firmos na dantų gydytoja Onute birže- lahomos universiteto politinių Navarro ir jo kabinetas.
šuniui,
kuris
gyvena
šiltuose
rū
ną dieną Lietuva bus vėl laisva.
ausiniai aparatai. Robert R v - lio mėn. savo artimųjų tarpe • mokslų profesorius, kelių knygų
A š noriu vykti į Lietuvą, muose ir paprastoje būdoje.
Regina Jakutytė, 5 sk.
land & Associates, 950 Lake atšventė 40-ties metų vedybinę j autorius. Ateitininkų kongrese
kurią mano tėveliai turėjo ir
sukaktį.
Jie
prieš
keletą
metų
Į
rugsėjo
6
d.,
sekmadienį,
pada
Lygiai sunkus gyvenimas yra
Clevelando Sv. Kazimiero
St., Oak Park, DI. At4%r* tik
mylėjo.
r
MiiuiniHHiiiituiiiiiitnTimiMiinimna
beturčiui
ir
turtuoliui,
nes
sa
lit. m-la
pirmad., ketvirtad. ir te&tač. is Omaha, Nebr.. persilėlė i Na-! ys pranešimą apie žmogaus,
Ji buvo laisvo, laisva kaip
tautinių
ir
religinių
teisių
kovą
perville,
UI.,
kad
būtų
arčiau
sa
vaip
priimamas
—
kailiniuotam
Advokatas
Tel. R4S-71M.
(sk.)
paukštis ore, laisva kaip kal
MOTINOS DIENOS
Tos dienos pirmas
vo dukros Onutės šeimos, kuri Lietuvoje.
šalto vėjo papūtimai yra dide
nas
lygumoje.
MINfcJIMAS
JUNO BEACH
x L. Vyčių gegužinė Chica- yra labai veikli Lemonto ben bendrasis posėdis yra skirtas
GINTARAS P. 62PENAS
lė nelaimė. Šaltyje gyvenan
A š noriu grįžti į tokią Lietu čiam yra kasdieninis reiškinys,
gpje bus šeštadienį, liepos 4 d. druomenėje. Ji darbuojasi litu temai "Mūsų rūpestis Lietuva". Darbo vai.: 9 v. r. iki 6 v. v.
Pamaldų metu aš tarnavau
vą,
kur vanduo yra skaidrus, kaip ir šuniui gyvenančiam lau
Vyčių n?.muose ir sodelyje. Pra anistinės mokyklos tėvų komite
Seštad. nuo 9 v. r. iki 12 v. d.
mišioms.
Po pamaldų visi nu
X Agron. Filomena ir Ado
kur juokas skamba laukais.
džia 12 vai. d. Visi lietuviai lau te, kurj laiką ir pati mokyt ojair pagal susitarimą.
ke.
važiavo į minėjimą. Minėjimą
mas Kantautai — visuomenininNors Lietuva yra pavergta,
kiami,
fpr.)
ruošė Lietuvos Dukterys. Po
vo. dažnai groja bažnyčioje v a r - . k a i ^ s p a u d a darbuotojai iš Tel. 776-5162 ftrt* 776-516S lietuvių mintys ir širdys yra
Šuns ir žmogaus gyvenimas
gonais
ir
akompanuoja.
nia Biliūnienė pasakė
kalbą
X NAMAMS PIRKTI PA
2649 W. 6Srd 9 b w t
Edmonton, Kanados, šią savaitę
yra panašus.
laisvos.
apie
Lietuvos
mamytes.
Po
to
SKOLOS duodamos maiais mėChioago, ID. 60829
Aušra Jasaltytė,
x Vite Mu^ytė-AukštuoHe-1 " į " <**<»£<>*; lankydami lietuaš padeklamavau eilėraštį "Ma
įmokėjimais ir prieiviskus parengimus bei įstaigas. IIIIIIHIIIUIMuiillHlUIIIUIMIIIIIIIIHMIUtt
Marąuette Parko lit. m-los
mytė ir aš". Preogramos pabai
nuoiimči&is. Kreipkitės j nė yra daktarantė psichologijos Apsistoję yra pas P. ir M. Mac
mokinė
srityje
Plinojaus
universitete
gai šokėjų grupė atvykusi iš St.
Mutual Federaj Ravi n g*. 2212
kevičius.. Lockporte.
Chicagoje.
Ji
yra
dalyvavusi
Petersburgo
pašoko keturis tau
DRUGELIS
Wsst Csrroak Koma
Telef
St.
Louis
mieste
įvykusiame
x
Marija
Paškevičftsnė,
ChiAdvokatas JONAS 6IBAITIS
tinius šokius. Man labiausiai
VI 7-7747.
(sk.)
Drugelis yra labai gražus. Jis
"Psychonomic Society" suvažia- I cago, DL, Niola Ward, West
patiko
"Malūnas". Grupės va
6247 So. Kedzie Avenae
yra labai lengvai pagaunamas.
vime. TV Mokslo ir kūrybos ; Bloomt.. Mich., Birutė Tribys,
dovė
yra
p. Milda JokubaitytėChle&go, Iltinots 69629
Jį galime pagauti su tinklu.
Ui Bavo darbą si^nonu"" 1 Chioaeoje pskholo- Racine, Wis., J. Marcus, Elmer,
Sandargienė. Programai pasi
Tel. — T76-8700
garantuojame ir esame apdraus eijos sesijoje darys pranešimą: N. J.. A. Uorentas. Hollywood,
JuHja Sergsotytė, baigus visi vaišinosi.
Londono lit m-los 3 sk.
t i Skambinkite Arvydot Ki«fau "Kaip dvikalbiai vaikai atsime Fla.. J. B a k š y s , Toronto, Kana Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vmk.
mokinė, Kanada, 'Tėvynės
Tomas Valodka,
M. 454-9656 arba 191-11X1.
na žodžių sąrašus vienoje ir da, visi užsisakė naujausių lei
Seštad. 9 vai. r. Ud 1 vaL d.
ateitfe"
Juno Beach, Florida
dviejose kalbose".
dinių.
LIETUVA
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PRAEITIES
PUSLAPIUOSE

172 TEKĖJIMĄ

