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(Tęsinys)
6. Lietuvos Seimo rinkimai ir
Lietuvos
respublikos
įjun
gimas į TSRS sudėtį buvo eili
nis grobiko farsas, TSRS
vyriausybės surengtas, diri
guojant Stalinui - Molotovui,
prieš Lietuvos gyventojų norą,
prieš jų valią. Aktyviuosius
lietuvius negailestingai tero
rizavo Raudonoji Armija ir
tarybinis saugumas.
1941.VI.23, grobiko letenai
bent kiek susilpnėjus, visa
Lietuvos tauta spontaniškai
sukilo ir išvijo bolševikus.
Lietuva visam pasauliui pa
demonstravo, ko buvo vertas
TSRS surežisuotas užgrobtos
šalies prisijungimo
farsas.
LAF paskelbė radijo ban
gomis pasauliui, kad Lietuva
atstatoma laisva ir nepriklau
soma valstybe, kokia ji buvo
skelbiama 1918.11.16 d. nepri
klausomybės aktu.
Šiuo metu, artėjant TSRS ka
riuomenei prie Lietuvos sienų
ir
gresiant
pakartotinai
Lietuvos okupacijai, 1944.V.15
d. susirinkęs LAF, daly
vaujant VLIK-ui, nutaria:
1. TSRS grasina Lietuvai ir
toliau tęsti fizinį tautos nai

kinimą. Jeigu TSRS vyriau
sybė nesueis į pakartotiną
kontaktą s u Lietuvos vyriau
sybe, sudaryta 1941.VI.23 d., o
josios Raudonoji Armija per
žengs Lietuvos respublikos
sienas p a k a r t o t i n a i
okupa
cijai, — skelbti TSRS karą.
2. Lietuva priešinsis visomis
priemonėmis i r tęs karą iki
pergalės. Visi veiksmai, kurių
imasi
TSRS
vyriausybė
Lietuvos
respublikos
teri
torijoje, b u s traktuojami kaip
agresoriaus okupaciniai veiks
mai.
3. Lietuva, skelbdama karą
TSRS, neskelbia karo josios
sąjunginėms
valstybėms:
JAV, Anglijai, Prancūzijai i r
prašo neteikti TSRS p a r a m o s
kare su Lietuvos respublika.
4. Karo paskelbimas parašy
tas lietuvių kalba. Vertimai —
anglų, vokiečių, rusų ir lenkų
kalbomis — turi tą pačią i r
vienodą juridinę galią.
5.
Tekstai
paskelbti
1944.VII.5 d. per Lietuvos
radiją.
Lietuvos Aktyvistų F r o n t a s
Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas
(Pabaiga)

Sunkiai pataisomas
Afrikos skilimas
T r i p o l i s . — Afrikos vals
tybių užsienio reikalų ministeriai posėdžiavo Libijoje, ta
čiau nesugebėjo išspręsti
ginčo, kuris suskaldė Amkos
Vienybės organizaciją. Apie 20
valstybių boikotavo ministerių konferenciją, po kurios
turėjo įvykti Afrikos valstybių
galvų suvažiavimas, numa
tytas šį savaitgalį, nuo ketvir
tadienio iki sekmadienio.
Ministerių
sesijos
pir
mininkas, Botswanos užsienio
m i n i s t e r i s Archie Mogvve
pasiūlė valstybės galvų suva
žiavimą atidėti.
Jau ir anksčiau Afrikos vals
tybių organizacijoje pasirody
davo nuomonių
skirtumų,
tačiau pavykdavo tuos nesu
tarimus pašalinti. Afrikiečiai
didžiuodavosi savo sugebėji
mu gražiai sugyventi, nežiū
rint socialinių, politinių skir
tumų. Spauda
pabrėždavo
Afrikos politikų diplomatinius
sugebėjimus, valstybingumo
dvasią, sugebėjimus tvarkytis
be koloniaiinių laikų patarėjų.
Šį kartą Afrikos konti
nentas pavojingai suskilo į tas
šalis, kurios palaiko kuo glau
džiausius ryšius su Maskva,
ir į Vakarų šalininkes. Šitoks
ideologinis suskilimas gali
būti Maskvai naudingas, ati
darąs duris dar platesniam jos
kišimuisi į Afrikos konti
nentą.
Viskas prasidėjo Etiopijoje
šių metų vasario mėnesį. Addis
Ababoje suvažiavusios 26 Afri
kos valstybės susitarė priimti į
Afrikos Vienybės organizaciją
Polisario sukilėlių grupę, kuri
kovoja prieš Maroką Vaka
rinėje Sacharoje. Nieko nepa
dėjo kai kurių šalių įrodinėji
mai, k a d organizacijos
taisyklės neleidžia priimti poli
tinių grupių, kurios neturi savo
valstybės. Polisario atstovai,
kuriuos ypač rėmė Alžiras :r
Libija. užėmė suvažiavime
vietą, kaip 51-sis Vienybės

narys. I š suvažiavimo tuoj
pasitraukė 19 valstybių. Nuo
vasario mėn.
crgar^zacijai
jokiuo»e darbuose nepavyko
surinkti Įstatų numatytos dau
gumos, kv,' r. m o, — dviejų
t-ečdaiių narių.
Šią savaitę m. m a t y t a s su
važiavimas turėjo išrinkti pir
mininku, p a g a l tradiciją, Libi
jos diktatorių Khadaafį. J i s
darė žygių, k a d konferencija
įvyktų, nes j a m seniai labai
rūpi ši daug prestižo tarptau
tinėje bendruomenėje nešanti
vieta. Praėjusių metų pirmi
ninkas buvo Kenijos preziden
tas Daniel a r a p Moi. Kai kurie
komentatoriai spėlioja, k a d
Kenijos karo aviacijos bandy
mas nuversti Moi buvo slaptai
remiamas Libijos Khaddafio.
nes Kenijos prezidentas irgi
šaltai žiūrėjo į Polisario suki
lėlių priėmimą Afrikos Vieny
bėm Nigerija, siekdama iš
spręsti g i n č ą , s i ū l ė , k a d
Polisario dalyvautų tik užsie
nio ministerių konferencijoje, o
nedalyvautų valstybių galvų
suvažiavime, tačiau tai nepa
tenkino Polisario priešų, ku
riems
vadovauja
Marokas.
Vienybės pirmininkas Moi
liūdnai pasakė, jog šis skili
mas Afrikos priešams parodys
tik tai, kad Afrikos valstybės
nesugeba
išspręsti
savo
reikalų.
— Kanadoje, Albertos pro
vincijoje dega miškai. Britų
Kolumbijos gaisrai baigiami
gesinti.
— Zimbabvėje tarėsi prem
jeras Mugabe ir opozicijos
vadas Nkomo. Abu pasisakė
prieš smurto veiksmus.
— Brazilijoje auga aukso
produkcija. Pernai p a g a m i n t a
46 toncs aukso. Neseniai
vienas prospektorius rado 16
svarų aukso gabalą — nugetą,
už kurį valdžia sumokėjo 90,000 dol.
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Lietuvos istorijos
puslapiai
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Izraelis atmeta
Reagano „pamokslus"
B e i r u t a s . — Izraelio aviaciIzraelio kariuomenės va
ja daužė Beirutą iš oro, karo dovybė neigia, kad jau pradėlaivai apšaudė palestiniečių t a s Beiruto paskutinis puobunkerius iš jūros, o Izraelio limas. Generolas Menachem
tankai ir artilerija apšaudė Meron Izraelio ambasadoje
Vakarų Beirutą iš savo pozi- Washingtone pareiškė spaucijų. Šarvuočiai iš Žaliosios Ii dos atstovams, kad Izraelio
nijos, kuri skiria Vakarinį Bei jėgos Beirute tik pagerino savo
r u t ą n u o R y t ų B e i r u t o , pozicijas.
Buvusios Carterio vyriausy
pasistūmėjo 500 jardų į va
bės
Nacionalinio Saugumo
karus, kita tankų kolona pa
žengė dvi mylias į miesto cent- tarybos narys William Quandt
rą. Manoma, k a d Beiruto pareiškė Atstovų Rūmų komipuolime dalyvauja apie 100,- tete> i°g Carterio vyriausybė
000 Izraelio karių. Jų nuosto- privertė
Izraelį
atitraukti
liai auga. Pats Izraelis skel- Amerikos gamybos ginklus iš
bia, j o g žuvo 19 karių. Libano 1978 m. Nieko nebuvo
Palestiniečių žinių agentūra a P i e t a i skelbta spaudai a r
paskelbė, jog nušauti 95 izra- Kongresui. Prezidentas CarteJungtinis Amerikos Pabaltiečių komitetas Įteikė Bal
eliečiai.
Krikščionių
kont- ris tik pagrasino Izraeliui neriaus valstybės departamente karininkas; Maido Kari,
tijos Laisvės žymenis ambasadoriui Max Kampelmaestų atstovas, Amerikos Estų Tarybos vicepirm.; amb.
roliuojamas Libano radijas besiųsti ginklų, ir Izraelis tuoj
nui ir kitiems Baltijos valstybių bičiuliams. Nuotrau
Loy
Henderson,
Baltijos
Laisvės
žymens
laimėtojas,
mini 300 žuvusių ir sužeistų nusileido. Quandt pasakė nekoje iš kairės: dr. Jonas Genys, lietuvių atstovas
buvęs
valstybės
sekr.
asistentas;
dr.
Anatol
Dinbergs,
civilių.
Trečiadienis
buvo suprantąs, kodėl praėjusią va(JBANC - Joint Baltic American National Committee);
Latvijos
Charge
d'Affaires;
Juhan
Simpson,
Amerikos
Beiruto blogiausia diena nuo s a r a - Reagano vyriausybė nuMelvyn Levitsky, valstybės departamento pareigūnas
Estų Tarybos pirm.; ambasadorius Max Kampelman,
traukė
ginklų
tiekimą
žmogaus teisių reikalams; Tom Kahn, AFL-CIO atsto
invazijos pradžios, birželio 6.
JAV
delegacijos Madrido konferencijoje pirmininkas,
vas Baltuosiuose Rūmuose, gavęs Baltijos Laisvės žy
Izraeliui,
kuris
tada
puolė
Ira
Prezidentas Reaganas p a
Baltijos Laisvės žymens laimėtojas; Emst Jackson, Es
menį; C u n a r s Meierovcs, šiuometinis JBANC pirmi
ko
branduolinį
reaktorių.
Reasiuntė Izraelio premjerui Bėgi
tijos Gen. Konsulas; dr. Stasys Bačkis, Lietuvos Char
ninkas, latvių atstovas komitete; Janis Riekstins,
nui
griežtą laišką, ragin- ganąs „baudė" Izraelį už Bei
ge d'Affaires ir dr. Kazys Šidlauskas, Amerikos Lie
Amerikos Latvių sąjungos pirmininkas; Tom Longe,
d
a
m
a
s
s u s t a b d y t i k a r o ^ ^ bombardavimą, o dabar
tuvių Tarybos pirmininkas.
Baltijos Laisvės žymens laimėtojas, buvęs Baltijos sky
veiksmus. Reaganas paskelbė n i e k o nedaro po dviejų mėir PLO vadams, kad politinio n e s i l i invazijos ir Libano sostimanevravimo
laikas pasi- n e s griovimo.
baigė ir jie turi pasitraukti iš
Beiruto, arba jiems gresia Izra
elio puolimas.
Grįžta pabėgėliai
Į Amerikos prezidento laiš
B a n g k o k a s . — Karnbo— Izraelio
k a r i u o m e n ė ką premjeras Beginąs atsiliedl os
vakar tęsė žygį Beirute. Tūks pė pasakydamas kalbą United
J
išeiviams įsteigus lai
n
tančiai
civilių
buvo
išleisti
iš
Jewish
Appeal
atstovams.
Jis
*
i
a
vyriausybę,
kunos galva
K a i r a s . — Libano invazija apgyvendinimą Egipte. Pasku
miesto.
Trečiadienio
kovose
pasakė:
„Jei
teroristai
neišeis,
pnricas
Sihanoukas,
daug
labai supainiojo Egipto užsie tiniu metu prezidentas Muba
žuvo
250
civilių,
670
—
su
mes turėsime problemą spręsti kambodiečių iš Taiiandųos panio politiką. Egiptas y r a rakas sutiko priimti dalį pales
žeisti.
Griuvėsiuose
gali
būti
kitais keliais ir, su Dievo pa- bėg ė i l 4 stovyklų sugrįžo j
tiniečių,
su
sąlyga,
k
a
d
vienintelė arabų valstybė, pa
galba, ją išspręsime. Teroris- Kambodiją. Ten įsteigtas naurūpintis daugiau žuvusių.
laikanti su Izraeliu diploma Amerika pažadės
—
Vakar
Saudi
Arabijos
tai Beirute nepasiliks. Visi turi J a s buvusių pabėgėlių centras,
tinius santykius. Prezidentas Palestinos valstybės įstei
karalius
telefonavo
prezi tai įsidėmėti ir niekas neturėtu p a v a a u u a s SmanOuKu .=-.
Mubarak ne kartą pasmerkė gimu.
dentui
Reaganui,
ragino
jį su i i i U U J 5S o a n j I i y a i i i \_/ n. o i i* . Sakoma, kad apie 13.000
Jei Mubarakas sugeba savo
Izraelio elgesį Beirute, tačiau
stabdyti
Izraelio
puolimą
Niekam nepavyks parklup kambodiečių grįžo į tėvynę
praėjusią savaitę visame Egip jausmus kontroliuoti, to ne
dyti Izraelio", — pasakė Be tęsti karo prieš Vietnamo
te
televizijos
transliuotoje galima pasakyti apie kai ku Beirute.
okupantus. Kada Sihanoukas
—
Viceprezidentas
Bush,
ginąs.
kaiboje prezidentas pareiškė: riuos Egipto vyriausybės
sekretoriai
Shultz
ir
WemberPLO vadas Yasiras Arafa lankėsi Tailandijoje, jo kalbos
,.Šis apgailėtinas taikos dva narius ir apie Egipto spaudą,
sios laužymas iŠ Izraelio pusės kuri puola ne tik Izraelį, bet ir ger vakar kalbėjosi su Ameri tas paskelbė per PLO radiją: paklausyti susirinko 38,000
„Visi palestiniečiai, kurie gali kambodiečių.
nepažeis mūsų tikėjimo ir Ameriką, be kurios pritarimo kos žydų vadais.
—
Nevados
dykumoje
po
pakelti ginklą, šaukiami į kovą
nesunaikins mūsų pasiryžimo Izraelis nebūtų drįsęs pradėti
žeme buvo išbandyta galinga prieš žmogžudišką, galingą
Kinija piktai
tęsti pradėtą taikos procesą". invazijos Libane.
atominė
bomba.
Šiandien
suei
JAV
Izraelio
karo
mašiną.
r!i ji i L/v3.S KBi bU S vi i i a l l v , u.Zij3.
Stebėtojai sako, kad Mubara
M MU i W M I I I C I
l¥kU
kas labai pyksta, tačiau suge įnešė į Jungtinių Tautų Sau na 37 metai nuo bombos spro Jūs, Palestinos vyrai, kovo
kite iki mirties, jūsų kankinio
ba savo pyktį kontroliuoti. Kal gumo Tarybą savo pasiūly gimo Hirosimoje.
New Y o r k a s . — Jungtinių
—
Vakariniame
Beirute
mirtis
yra vartai j pergalę". Tautų
mus,
kurių
pagrinde
—
karo
bėdamas apie palestiniečius,
Saugumo
Taryboje
jis pabrėžia, kad jie turi gauti paliaubos ir kariuomenių ati pirkliai pardavinėja vandeni pasakė PLO pirmininkas Ara piktą kalbą prieš Izraelį pa
savo tėvynę, kitaip Vidu traukimas nuo Beiruto ir iš buteliuose. Bandomi išgręžti fatas.
sakė Kinijos ambasadorius.
Washingtone kalbama, kad Jis kaltino Ameriką, kuri truk
riniuose Rytuose nesibaigs Libano. Po to sektų laisvo, kitų nauji šuliniai. Mieste vanduo
prezidentas Reaganas nepa-, danti Saugumo Tarybai pa
konfliktai. Tuoj po Izraelio netrukdomo Libano stiprios labai brangus.
— Argentinos prezidentas togiai jaučiasi, kad, vos dviem
invazijos L i b a n e E g i p t a s valdžios sudarymas ir pales
smerkti agresorių Izraelį ir ne
kalbėjo apie PLO politinės tiniečių klausimo sprendimas. Bignone pareiškė, kad atei dienom praėjus nuo jo pareiš leidžia priimti sankcijų, kurios
vadovybės priėmimą, tačiau Mubarakas skatina, kad Izra nančiais metais Argentinoje kimų Izraelio užsienio reikalų Izraelį
priverstų
paklusti
atmetė
6,000
palestiniečių elis ir PLO abi pripažintų demokratinių rinkimų dar ne ministeriui Shamirui, Izraelis Jungtinėms Tautoms. Ameri
viena kitą. Palestiniečių pasi bus, nors karinė valdžia pradėjo didesnę ataką Beirute. ka atvirai gina agresorių.
traukimas iš Libano, jo many neatsisako sugrąžinti demok Izraelio vyriausybė visai jo pasakė ambasadorius Ling.
mu, ristinas su pastoviu pales- ratiją.
įspėjimų nepaiso. Sakoma, kad
Egipto ambasadorius irgi
— Prancūzijos vyriausybė vyriausybė
tiniečių
autonomijos
ėmė svarstyti, griežtai kritikavo Izraelio elge
išsprendimu. Palestiniečių paskelbė eismo į s t a t y m ų kokias
paskelbti
Izraeliui
H o u s t o n a s . — Iš pareigų autonomija yra vienas pagrin sugriežtinimą po autobuso sankcijas. Kai kurie tvirtina, sį Libane, klausdamas, kaip
pasitraukia ilgametis John- dinių Camp David taikos su katastrofos, kurioje žuvo 53 kad spaudimas Izraeliui tik pa bus galima tęsti taikos pro
sono Erdvės centro direk tarties dalių. Egiptui svarbu, žmonės, jų tarpe 44 vaikai. drąsins PLO vadovybę nenu cesą, jei Izraelis laužo visas
taisykles ir derybas supranta
torius Christopher Kraft, 58 kad
Izraelis to klausimo Transporto vairuotojams ne sileisti, sustiprins jų viltis, ginklo prispaudimu prie kito
metų. Atsisveikinimo kalboje nevilkintų.
leidžiama važiuoti ilgiau kaip todėl sankcijų reikia vengti.
kaktos.
jis kritikavo vyriausybę, kuri
Egipto gynybos ministeris 5 vai. Bus griežčiau baudžiami
Amerika nebalsavo prieš
negaili lėšų įvairiems bombo Abu Ghazala griežčiau pasi greičio pažeidėjai.
Izraelį
pasmerkiančią rezoliu
Karališka
šventė
nešiams ir raketoms, tačiau s a k o . P a s i k a l b ė j i m e s u
— Pirmą kartą Irakas užsi
ciją,
tačiau
nuo balsavimo
erdvės tyrimų reikalams ne „Mayo" žurnalu ministeris minė apie karr
L o n d o n a s . — Trečiadienį susilaikė. Šį mėnesį Saugumo
nuostolius.
skiria nei pusės bilijono dole pasakė, kad Libano invazijos kuriuos turės sumokėti Iranas. Britanijoje buvo švenčiamas
rių vieneriems metams. Pasi nebūtų, jei arabai būtų vie
— Berlyno Spandau kalėji karalienės Motinos 82 m. gim Tarybai pirmininkauja Ai
traukiąs
šį
š e š t a d i e n į ningi. Jei arabai turėtų vie mo vienintelis kalinys Rudolf tadienis. Tą pačią dieną buvo rijos ambasadorius Noel Dorr.
direktorius ateityje bus Rock- ningą valią, visų Viduriniųjų Hess susirgo. Jis jau 88 metų. pakrikštytas princo Čarlio sū Izraelio politine liniją gynė Iz
raelio ambasadorius Blum.
well International bendrovės Rytų veidas pasikeistų, pasakė kalinamas nuo 1941 m.
nus, Valijos princas VVilliapatarėjas.
— Indijoje sikų religinės mas. Jis dėvėjo krikšto marš
jis. Jis pridėjo, kad Amerika
„Aviation Week" žurnalas negali tikėtis arabų šalyse sau bendruomenės narys bandė kinėlius, kuriuos
užsakė
paskelbė, jog paskutinėje „Co- karinių bazių, kol ji nepaaiš pagrobti keleivinį
lėktuvą, karalienė Viktorija savo sū
KALENDORIUS
lumbia" erdvėlaivio kelionėje, kins, kokia yra. iš tiesų, Ameri tačiau buvo suimtas.
naus, vėliau karaliaus Edvar
kuri baigėsi liepos 4 d., astro kos politika Palestinos klau
— Kanadoje Quebecko pro do VII krikštynoms prieš 141
Rugpiūčio 6 d.: Agapitas.
nautams nepavyko pravesti simu.
vincijos vyriausybė isakė j dar metus. Nuo tų dienų visi Bri Afra. Jaugėdas. Daina.
karinių reikalų aparatų ban
bą grįžti autobusų darbi tanijos sosto įpėdiniai krikšto
Rugpiūčio 7 d.: Domininkai,
dymų. Slapti
infraraudonų
— Nikaragva skelbia, kad iš ninkams, kurie streikavo 5 ceremonijom papuošiami tais Klaudija, Sirvydas, Jogilė.
spindulių tyrimai buvo ati Hondūro būrys ginkluotų vyrų, dienas.
marškinėliais. Spauda pažy
Saulė teka 5:48, leidžiasi
dėti, nes nuo laive esančių diktatoriaus Somozos šali
— Salvadore teroristai nu mi, kad naujasis princas cere
8:04.
aparatų nepavyko nuimti už ninkų, puolė kelis kaimus Nika žudė San Lorenzo miesto bur monijose elgėsi kaip visi pana
dangalo. Buvo net planuota pa ragvoje, nušovė 14 žmonių.
mistrą. Iki šiol Salvadore buvo šaus amžiaus -šešių savaičių)
ORAS
siųsti vieną astronautą į erdvę
— Jugoslavijoj teismas nu nužudyti penki burmistrai.
kūdikiai. Jam pradėjus verkti,
nuimti uždangalo nuo karinio teisė du brolius albanus už
Debesuota, su pragiedru
— Rytų Vokietijoje lankosi motina pnncesė Diana davė
teleskopo, tačiau tos minties sistemos šmeižimą ir priešišką Irano delegacija, siekian t] P r 8 •
iiais, temperatūra dieną 80 1.,
lažąj}
jam pačiulpti 8 a v .
atsisakyta.
naktį 65 1.
propagandą 4 ir 5 m. kalėjimo.
plėsti prekybos ryšius.
pirštą. į

Egiptui nelengva
likti neutraliam

Pasitraukia erdvės
centro direktorius

TRUMPAI
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LAUKO TENISO
PIRMENYBĖSE
Sarauskas nusineša pergalę 64, 6-3. Jie abu kitais metais bus
geri A klasės žaidikai.
Vyrų A klasėje panašiai žy
giuoja šešiolikmetis C. Aglynas iš McKinley Parko.Jo ne
gąsdina nei aštrūs smūgiai,
nei pavardės. Jis užtikrintai
įveikia padariusį pažangą A.
Kezį iš New Yorko 10-4, Čemarką 10-5, o latvių meistrą L
Žirnį net 10-2.; pralaimi tik se
n a m vilkui A. Pecilūnui 10-5,
bet kvalifikuojasi
pusfina
liams. Pecilūnas šioje grupėje
išeina laimėtoju, bet tik po 2
vai. žaidimo ir pratęsime nu
galėjęs I. Žirnį 11-10 Kitoje gru
pėje kvalifikuojasi V. Šeputa ir
Dambrauskas iš Indianos, abu
nesunkiai nugalėję latvį Butlevics ir gana netikėtai praslinkę pro Rolandą Grybauską
iš New Yorko. Pirmasis tik pra
tęsime 11-10, o antrasis 11-9, po
to, kai Grybauskas jau buvo
atsiplėšęs 7-3.
Pusfinaliuose Pecilūnas lai
mi prieš Dambrauską 10-7, o
Šeputa prieš jaunąjį Aglyną
10-6. Meistro vardą nusineša
A. Pecilūnas.
Moterų klasėje didžiulę pa
žangą padarė G. Aglynaitė ir
ypač L. Ragaitė, kurios geram
padavimui ir aštriems smū
giams tetrūksta tik daugiau
tikslumo. Ji lengvai laimi prieš
Aglynaitę ir Povilaitienę ir
kartu su nepralaimėjusia V.
Vėbeliūniene patenka į pus
finalius. Kitoje grupėje be pra
laimėjimo išeina latvė Purs, ir
J. Raziūnaitė, nugalėjusi Ambutienę 8-3 ir Žukauskienę 8-1.
Pusfinaliuose Purs laimi prieš
Ragaitę 8-4, o Vėbeliūniene iš
tempia prieš Raziūnaitę 8-6.
Meistrės titulą nusineša latvė
Purs.
Jaunių klasėje dalyvių ne
daug. J a u n a s Namikas įvei
kia latvį Huns 10-5 ir Judicką
10-2 ir laimi pirmą vietą.
Alfonsas P e c i l ū n a s — šių metų
Senjorų klasėje Hugo Huns
pabaltiečių l a u k o teniso meistras.
ir
V. Grybauskas savo grupėse
Nuotr. Z i g m o D e g u č i o
neranda rimtesnio pasiprie
Moterų klasėje rungtynės ne šinimo, o finale H u n s laimi
mažiau dramatiškos. Latvė V. prieš V. Grybauską 6-4, 6-3.
'urs trečiame sete veda 4-2, i r
Dvejetai G r y b a u s k a m s
\>do8, titulas jau kaip ir saujo
je. Tačiau ir Vandą Vėbeliū
Vyrų A klasės dvejeto rung
niene mes gerai pažįstame. J i , tynės buvo įdomios. Pirmoje
' aip ir Pecilūnas, žaidžia pa- pusėje finalistai Seputa ir Peci
našiu stiliumi, kaip niekad lūnas neturi vargo su jaunais
nesustojantis motoras, leng Aglynu ir Keziu, kurie savo
vai sulaksto visus sviedinius ir ruožtu buvo įveikę Rušinską ir
siunčia juos į aikštės kampus. Paulikaitį 8-5. Kitoje pusėje
Ji pasiveja Purs 6-6 ir tik pra kieta kova tarp latvių Žirnis ir
tęsime priverčiama pasiduoti Butlevics ir V. ir R. Grybaus
agresyvaus P u r s žaidimo prie kų baigiasi paskutiniųjų užtik
tinklo. Purs laimi 6-7, 6-4,7-6.
rinta pergale 8-4. Baigmėje ag
resyvūs ir aštresni prie tinklo,
po įdomios kovos pergalę nusi
š i e k tiek
neša tėvas ir sūnus Grybaus
prošvaisčių
kai 6-3, 6-4.
Pirmenybėse šį kartą buvo
Mišriose dvejetuose įtempto
itin gausu netikėtumų, kurių
autoriai dažniausiai buvo jau je kovoje Sarauskas ir Ragaitė
nimas. Paminėtinos yra pa nugali brolį ir seserį Aglynus
vardės A. Stankaičio — 14 m. 8-6, bet pralaimi daugiau paty
C. Agiyno — 16 m., R. rusiems R. Grybauskui ir VėbeŠarausko — 18 m. ir Lauros iiūnienei 8-5. Kitoje pusėje V.
Ragaitės. Tai šių pirmenybių Grybauskas ir J. Raziūnaitė
prošvaistės, pademonstravu laimi prieš Juodikį ir Aglyniesios gerą stilių, agresyvų žai nę, 8-1 ir netikėtai paklupdo
latvius Žirnį ir Purs 8-4. Fina
dimą ir sportišką laikyseną.
Štai vyrų B klasėje keturio le lygi kova baigiasi V. Gry
likmetis A. Stankaitis netikė bausko ir Raziūnaitės laimėji
tai paklupdo daugiakarti Šios mu 10-7.
Dar buvo pravestas ir vyrų B
grupės laimėtoją S. Kvantą 8klasės
dvejetas, davęs bene di
6, Šimaitį 8-4, pernykštį meis
džiausią
staigmeną. Laimėto
trą Mankų 8-3, o pusfinalyje ir
A. Kolį 8-6. Antruoju šioje gru jas išėjo S. Kvantas su savo
pėje lieka S. Kvantas. Kitoje keistoku stiliumi ir Stelmokas,
grupėje R. Barauskas panašiu neperseniausiai pradėjęs teni
stiliumi sutvarko A. Kolį 8-6, są, kuris netrukus valdys rake
Blinstrubą 8-6. G. Dargį 8-1, o tą neblogiau už savo akordeo
pusfinalyje S. Kvantą 8-4. Fi ną. Jie pratesime susitvarko su
nalinės rungtynės pasižymėjo j a u n a i s i a i s S t a n k a i č i u ir
agresyvumu ir įvairumu. Dau Rlinstrv.bu 9-8, paklupdo favo
giau patyręs ir tikslesnis R. ritus A. Bartkų ir L. Stankaiti

Lietuviams — 5,
latviams — 2
Pereitą s a v a i t g a l į Mar
ąuette Parko aikštėse įvyku
sios pabaltiečių lauko teniso
pirmenybės buvo bene kuk' "tusios dalyvių
skaičiumi
"per 40), bet neblogos žaidimo
ygiu ir gausios įdomiomis bei
temptomis rungtynėmis. Juk
abu pagrindiniai finalai vyrų
ir moterų klasėse nesibaigė per
3 setus, o reikėjo pratęsimo,
vad. „tiebreakers". Pirmąjį lai
mėjo Alfonsas Pecilūnas iš
Chicagos dramatiškoje kovoje
prieš Vitalį Šeputą iš Detroito
3-6, 6-4, 7-6. Trečiame sete V.
bepūta vedė 5-2 ir bereikėjo vos
iceletos taškų, kad pasipuoštų
titulu. Tačiau Pecilūnas net ne
galvojo pasiduoti; juk per 25
metus jis yra laimėjęs ne vie
ną lietuvių a r pabaltiečių
meistro titulą ir buvo žinomas
savo legendariniu fiziniu sto
viu ir energija. Tačiau šis lai
mėjimas dar ypatingesnis tuo,
kad buvo iškovotas po 12 metų
r po sunkios širdies operacijos
prieš pusantrų metų. Belieka
nulenkti galvą tokiam meis
trui!

J a u n i e j i k r e p š i n i n k a i X X X I I - o s e Š i a u r ė s Arr.en xos L i e t u v i ų s p o r t o ž a i d y n ė s e C l e v e l a n a e .

DRAUGO prenumera ta mokama iš ankiito
metams / 2 metų Z mėn,
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Kanadoje (U. S. A. dol.) $1-5.00 $27.00 $19.00
$45.00
$27.00 $19.00
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$43.00
$25.00 $18.00
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$19.00
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Nuotr. V. Bacevičiaus

FUTBOLAS
„LITUANICA" -„UNITED
S E R B I A N S " : 3-2
Septynias savaites nema
tyta „Lituanicos" vyrų koman
da praėjusį
sekmadienį,
rugpjūčio 1 d., vėl pasirodė
Marąuette Parko aikštėje. Ji
žaidė draugiškas rungtynes
prieš stiprią pirmos divizijos
serbų komandą „United Serbians". Gražią popietę rungty
nių pasižiūrėti susirinko gra
žus žiūrovų būrys, apie 200
žmonių. Išsidėstę pavėsyje ir
įsitvirtinę savo atsineštose
kėdėse (o kas kėdžių neturėjo
— stati), žiūrėjo nežemo lygio
mėgėjų k l a s ė s
žaidimą.
„Lituanicos" komanda ir be
pagrindinių žaidėjų — brolių
Krygerių ir vartininko Z. Bal
čiūno, sukovojo ambicingai.
Juos p a v a d a v o j a u n i ir
energingi atsarginiai H. Varaneckas, R. Stasiulis, E. Jenigas ir Gallaher.
Pirmąjį
nuslaikį, prie apylygaus žai
dimo, „Lituanica" baigė 2-0
savo naudai. Įvarčiai H. Jenigo ir M. Jenigo.
Antrojo puslaikio pradžioje
svečių dešinysis kraštas gražiu
šūviu rezultatą sušvelnino 2-1.
Netrukus „Lituanicos" žai
dėjas J. Magda iš apie 22
metrų pasekmę pakeitė į 3-1 ir
-orėjosi manyti, kad pergalė
jau užantspauduota. Serbai
• it,ik? dar vienu įvarčiu iš arti,
" '.. mūsų g> rukai savo bauu^s
<štėje nespėjo „atsibuCiuct."
• *amuohu. Pergalė 3-2 maž
daug ir atitiko žaidimo e:gą.
vietas ir daug prakaito parei
kalavęs žaidimas buvo vykęs
pasiruošimas
tarptautiniam
futbole turnyrui, kuris įvyks šį
šeštadienį toje pačioje aikštėje.
Komandos vadovas Ged.
Bielskus turėjo progos išban
dyti keletą žaidėjų ir jų
derinius.
J. J.
„LITUANICOS"
KOMANDA
BOMBARDAVO
„RAIDERS"
Praėjusį sekmadienį, per
patį vidurdienį, „Lituanicos"
mergaičių komanaa žaidė pir
menybių rungtynes prieš stip
rią „Raiders" komandą. Po žy
maus
mūsiškių
laimėjimo
savaitę anksčiau prieš „Hotshots" rezultatu 5-2, ir šį kartą
buvo tikėtasi pergalės. Rungty
nių pradžia, kaip visada,
truputį
nervinga.
Prieši
ninkėms tik priartėjus prie
„Lituanicos"
vartų,
varti
ninkei nesusigraibsčius,
kamuolys atsidūrė tinkle; 1-0
„Raiders" naudai. Priblokštos
netikėtumo, „Lituanicos" žai8-6 ir duoda pamoką finale Kušeliauskui ir R. Blinstrubui 6-1,
6-2.
Iš viso. nežiūrint St. Solio ne
dalyvavimo dėl sužeistos ran
kos, lietuviai nusinešė 5 titu
lus, latviams palikdami tik 2,
tuo ir toliau parodydami savo
pranašumą.
A. Kušeliausko puikiai pa
ruoštose aikštėse, varžybas
sklandžiai pravedė pat8 klubo
pirmininkas A. Bartkus. Už ių
triūsą gamta jiems padėkojo
tenisui idealiu oru.

dėjos nepasimetė: jos pradėjo
nuolatinę ofenzyvą, kad rezul
tatą išlygintų. Nuo antrojo
puslaikio vidurio jos ėmė
tiesiog bombarduoti
„Rai
ders" vartus, kaip izraelitai
Beirutą. Deja, ankstyvasis
priešininkių laimikis joms
nulėmė pergalę. Mūsiškės nors
ir pralaimėjo, bet baimės vieš
nioms tikrai įvarė.
j j
ŠEŠTADIENI
TARPTAUTINIS
TURNYRAS
Šį šeštadienį, rugpjūčio 7 d.,
11 vai. ryto, Marąuette Parko
aikštėje prasidės tarptautinis
futbolo turnyras. Iš pradžių
„Lituanicos"
mergaičių
komanda žais prieš vokiečių
„Real F. C " , o jaunučių
komanda, kurios globėjai y r a
Chicagos
lietuvių
orga
nizacija „Sandara", žais prieš
Blue Islands „Stars". Vyrų ir
veteranų turnyre dalyvaus 12
geriausių komandų: lenkų,
kroatų, italų, vokiečių, argen
tiniečių ir rengėjų — „Li
tuanica". Finalinės rungtynės
bus 6 - 7 vai. vak. Po rungty
nių — šokiai. Visą laiką veiks
užkandinė ir atsigaivinimo
stotis.
TRUMPAI
Kaip jau įprasta, ir po šių
pasaulio pirmenybių
buvo
•šrinkta Pasaulio rinktinė. Į ją
pateko: Zoff (Italija); Stielike
Vak. Vokietija), Gentile (Itali
ja), K. H. Foerster (Vak. Vokie
tija), Junior (Brazilija); Lato
'Lenkija), Falcao (Brazilija),
Giresse (Prancūzija), Platini
'Prancūzija), Conti (Italija) ir
Rossi (Italija). Tuo po pirme
nybių ispanų sporto žurnalas
didele a n t r a š t e
paskelbė
Rummenigge ir Rossi geriau
siais turnyro žaidikais. Teisėjų
tarpe daugiausia taškų sur
iko amerikietis iš Ludlovv,
Massachusetts, David S.
Socha. Ir visai užtarnautai.
Vak. Vokietijos Uli Stielike,
kuris ir toliau žais už „Real
Madrid", yra FIFA diskvali
fikuotas vienerioms rungty
nėms, nes per finalines rung
tynes gavo 2 geltonas korteles.
Antrą, už tai, kad brazilui
teisėjui Coelho pasakė: „Jūs
švilpiate itališkai ir galėjote iš
karto užsidėti italų uniformą".
Dėl to Stielike negalės žaisti
1982.IX.22 d. prieš Belgiją.
Vokiečių spauda rašo, kad
šalia Maradonos (Argentina),
Zico (Brazilija) ir Rummenig
ge (Vak. Vokietija) viltys
jais nepasiteisino. To ne
galima visiškai paneigti, bet
reikia pasakyti, kad Maradona ir Zico buvo „visokiais
būdais" dengiami. O dėl
Rummenigge, jam daromas
priekaištas, kad jis, kaip ko
mandos kapitonas, ir po sužei
dimo veržėsi žaisti.

Rossi iš viso surinko 437 taš
kus, Rummenigge (Vak. Vokie
tija) liko antroje vietoje, o bra
zilas Falcao užėmė trečią vietą.

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

* * *

• Redakcija straipsnius taiso s a v o
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
nesaugo. J u o s grąžina tik iš a n k s t o
susitarus. Redakcija už skelbimų
turinį neatsako. Skelbimų k a i n o s
prisiunčiamos gavus prašymą.

— Kaip jau žinoma, rugp
— S t a l o t e n i s o Europos rinktinę žaidė trys kauniečiai
jūčio 7 d. „New Yorko Giants"
stadione
susitiks
Europos jaunių meistrės titulą vėl iško — V. Chomičius, S. Jovaiša ir
rinktinė
su
v a d i n a m ą j a vojo kaunietė Jolanta Dani A. Sabonis.
finale
nugalėjusi
„likusio pasaulio
rinktinė". levičiūtė,
rumune
Piresak
2
0. J i taip
Susirūpinta, kad garsusis italų
DR. JONAS MAŽEIKA
Paolo Rossi ir vartininkas Zoff p a t laimėjo ir mergaičių dveje
D A N T Ų GYDYTOJAS
dar nedavė sutikimo daly tą prieš rumunes Nemes ir
4 6 0 0 W. 103 St. O a k Lavvn
vauti. Galvojama, kad nuo to Borbely 2 - 0 , žaisdama su
Tel. 423-8380.
gali priklausyti žiūrovų susi Večerog. Pirmenybės vyko
V a l a n d o s pagal susitarimą.
domėjimas. Tuo tarpu par Jugoslavijoje.
Ofs. tel. IV 5-0348; Rez. PR 9-5533
— Krepšinio
tarptautinį
duota 31,000 bilietų, o stadio
DR. FRANCIS MA2EIKA
Italijoje
laimėjo
n a s talpina 78,000 Žiūrovų. t u r n y r ą
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
rinktinė,
finale
Vak. Vokietijos treneris Jupp Amerikos
4255 VV. 63rd St.
n
u
g
a
l
ė
j
u
s
i
S.
S
ą
j
u
n
g
o
s
Derwall globos Europos rinkti
- j ' , pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12—4
nę, kurios kapitonu bus Franz rinktinę 110 - 96. Už Sąjungos
0—8: antr. 12—6; penkt. 10—12, 1—6
Beckenbauer. U ž
Europos
rinktinę tuo tarpu sutiko žaisti
DR. K. 6. BALUKAS
Kevin Keegan
(Anglija),
T e l . ofiso ir b u t o : OLympic 2 - 4 1 5 9
A k u š e r i j a ir m o t e r ų ligos
Neeskens ir Rudi Krol (abu iš
DR. P. KISIELIUS
Ginekologinė Ghirurgija
Olandijos), Blochin (Sovietų
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6 4 4 9 S o . P u l a s k i R o a d (Cravvford
1443 So. 50th Ave., Cicero
Sąjunga) ir Stojkovič (Jugosla
M e d i c a l Building). T e l . LU 5-6446
•jsdien
1-3 vai. ir 6-8 vai. vak
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
vija). Pasaulio rinktinę globos
šskyrus
treč.
Sešt 12 iki 4 vai. popic
Priima ligonius pagal susitarimą
brazilas
Santana.
Jo
kvietimus iki šiol priėmė bra T e l . ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
DR. IRENA KURAS
zilai Zico ir Junior, var
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
DR. PETER T. BRAZIS
KŪDIKIŲ IR VAIKU L I G O S U i i
tininkas
T.
N'kono
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
SPECIALISTĖ
'-'•
(Kamerūnas), puolėjai Julio
2 4 3 4 VVest 7 1 s t Street
MEDICAL BUILDING
Cesar iš Peru ir J a n e s (Čilė). \
3200 VV. 81st Street
'-'ai.: pirm., a n t r . k e t v . ir p e n k t .
Pakvietimus gavo Vak. Vokie- '
Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. r< p
11:30 vai. r y t o iki 3 vai. popiet.
tijoje žaidžiantis japonas OkuOfiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-291v
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
dera ir Faisal Al-Dachill iš
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 I
DR. EDMUND L CIARA
Kuveito.
* * *

— Neseniai gautame laiškc Vak. Vokietijos rink
tinės trenerio
Helmut
- h o e n rašoma, kad vokiečiai
turėtų būti patenkinti pasau
lio pirmenybėse pasiekta antra
vieta. Toliau Helmut Schoen
džiaugiasi, kad
dabartiniu
metu Vak. Vokietijoje vieši
J A V junjorų futbolo rinktinė
ir k a d ji liepos mėn. 30 d. žais
Wiesbadene, kur
Helmut
Schoen gyvena. Jis mielai
dalyvaus
priėmime miesto
rotušėje ir noriai seks pačias
rungtynes. Jau prieš daug
metų Helmut Schoen tvirtino,
kad futbolo ateitis JAV-ijose
priklausys
nuo
dabartinių
iaunių ir jaunučių.
O. Gešventas

IS LIETUVOS
PADANGĖS

— K r e p š i n i o rinktinėje, ku
ri ruošiasi artėjančioms pasau
lio pirmenybėms, vietoje V.
Masalskio paėmė V. Chomi
čių. Su juo — S. Jovaišą ir A.
Sabonį, taip pat latvį V. Valter
ir estą H. Ender. Tokia rink
tinė, su 5 pabaltiečiais, išvyko į
Italiją ir Ispaniją paskutinėms
pasiruošimo rungtynėms. Po
šios išvykos rugpjūčio 4 d. visa
rinktinė vėl susirinks Maskvoj
paskutiniam stažui ir galuti
n a m rinktinės sąstato patvir
tinimui. Dar yra galimybė, kad
ir V. Masalskis gali būti į jį pa
kviestas. O tai primintų senus
laikus, kai lietuviai krepšinin
kai sudarė S. Sąjungos rink
— Rossi (Italija) po 6 įvarčių tinės pagrindą.
tapo „jvarčių karaliumi" ir
Si a proga reikia pažymėti,
gavo „Auksinį futbolo batą", o kad \ šias pasaulio krepšinio
žurnalistai jį išrinko geriausiu pirmenybes vyksta R. Gaška,
finalinio rate Žaidėju ir jis buvęs mūsų rinktinės ir „Litu
gavo „Auksinį futbolą". Abi anicos" komandos žaidėjas, vė
trofėios paaukotos žinomos liau vadovas ir teisėjas, kelia
sporto reikmenų firmos ..Adi- vęs ir teisėjavęs su mūsų
das". kuri šeimininkavo per rinktinėmis
po P. Ameriką ir
visas futbolo
pirmenybes. Australiją.

DR. J. MEŠKAUSKAS

OPTOMETRISTAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 71st Street
->noj ir Campbell Ave. ka~ pi: •
Vai: pirm , antr. ket^ ir penkt.
i •; 7 v. p.p. Tik susitarus

2709 VVest 51st Street
Tel. — GR 6-2400
j Vai. pa£d^ i-sitar-T^ pirm. ir ketv . j 7-y ar.-.f., i. penkt. lū-4: šeštad. 10-3 vai.
Ofs. tel. 735-^477; Bez. 246-."K>67

DR. E. DECKYS

Ofc 7-J2-U255

C YDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ - NERVUI IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
'-"alandos pagal susitarimą

Narr.'-i 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS
C ^TOPEDINĖS LIGOS CHIRURGIJA
185 Dundee A v*.
Elgin, III. 60120
vj.-sndos pagal susitarime

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

u i . '72-5222, 236-6575

DR. ROMAS PETKUS

Ofiso tel. — 233-85;..,
Service: 885-4506 — Page *06058
SFECIALYBĖ - AKIU LIGOS
3907 VVest 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

, ' K I Ų UIGOS - C H I R U R G U •
Ofisai:
111 MOt VVABASH A%E
V a l a n d o s pagal susitarimą

O f i s o tel. — 5 8 2 - 0 2 2 1

DR. L. D. PETREIKIS

DR. JANINA JAKŠEVlClUS

DANTŲ GYDYTOJA
3104 S. Roberts Road
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave
Tel. 563-0700
^ ic.ndos pagal susitarimą

J OK Š A
VAIKU LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.
Vaiandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS

O f s . P O 7-6000, R e z . GA 3-7278

DR. A. JENKINS
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G Ą >
3844 VVest 63rd Street
Vaiandos pagal susitarimą
į
6132 S. Kedzie Ave. Chicago
VVA 5-2670 arba 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą
Jstaigos ir buto tel. 652-1381

'Kalba lietuviškai!
OPTOMETRISTAS
fik- ,ia akis. Pritaiko akiniu ir
"Contact lenses"
2-18 W. 71st St. - T « t 737 = 1 43
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tref

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGI A
2656 VV. 63rd Street
Vai.: antr. 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545

DR. FERD. VYT. KAUNAS

Ofiso tel. 434-2123, namu 448-6195

Gydytojas ir Chirurgas
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD
OF FAMILY PRACTICE
1407 So. 49th Court, Cicero, 111.
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč iršešt

DR. V. TUMAS0NIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71 st Street
Pr;4rr m o dienos pirm., antr.. ketv.
penkt.. iŠ a n k s t o susitarus.

Tel. REliance 5-1811

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772

DR. WALTER J. KIRSTUK
Lietuvis gydytojas
3925 VVest 59th Street
Vai.: pirm., antr., ketv ir penkt
nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai vak
Treč ir šešt uždaryta

DR. IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOM
2659 W. 59 St., C h i c a g o
Tel. 4 - 6 - 2 1 1 2
ir t r š ^ d

DR. PETRAS 2LI0BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 VVest 63rd Street
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 2-6.
Šeštadieniais pagal susitarimą.

DR. K. M. ŽYMANTAS
DR. S. T. CHIRBAN
2654 VVest « r d Street
-'.. i".ic,4! su<,!tjnma antr . treč
ketv 1C v. ryto iki 6 v vakaro
r
el. — 778-3400

j

JAV prezidento ir

„AUŠROS" ŽODIS

DIEVO NAMŲ SAUGOJIMAS
Mintys parapijų metus paversti darbais

monės neišplovė ir jų sąžinės
purvais neužpylė. Dvasininkų
suėmimai, teismai, trėmimai
nepadėjo. Kunigų šmeižtai sa
vo tikslo nepasiekė, tikinčiųjų
nuo jų ganytojų neatskyrė.
Atviras puolimas ir atviras te
roras nedavė to, ko karingieji
ateistai norėjo ir tikėjosi. Dar
gi priešingai, prasidėjo atgi
mimas. Tikintieji susiorien
tavo, padrąsėjo, ėmė kelti savo
skriaudas ir reikalauti savo tei
sių. Vis daugiau jaunimas ėmė
atvirai reikšti savo įsitikini
mus...

menės nariais, kartu su G
siškiais neša atsakomybę Divo karalystės atžvilgiu.
Tokiu būdu pasauliečiai ant
rą kartą krikščionybės istor
joje išeina vykdyti didžios mi
sijos, kuri uždeda pareigą iatsakomybę moderniajame pa
saulyje. Išmušė pasauliečių va
l a n d a Bažnyčios gyvenime,
kur pasaulietis, eidamas savo
pašaukimo pareigas, įsijungia
į pasaulinius reikalus ir, juose
dalyvaudamas, tęsia asmeni
nį dialogą su gyvuoju Dievu,

Okupacijos n«\tyje, c kaip
gelbėjimas yra tapęs tautos
Prezidentas pažadėjo, kad
Švento Pranciškaus laikais P r e l . J O N A S BALKONAS
skaidrus žiourys šviečia da bos parūpinta finansinė para Italijoje buvo daug apleistų,
gelbėjimu. „Aušros" 68 nume
bartinės JAV vyriausybės pa ma sumoderninti ir sustiprin apgriuvusių, uždarytų bažny tais Šiluvoje, verktų ir skųstų ris duoda straipsni, kuriame
lankumas lietuviams ir drąsus ti tarptautinę JAV komuni čių. Tokia apgriuvusi bažny si, kad seniau jos žemėje jos pasirašęs „Pasaulietis"
at
Sūnus
buvo
garbinamas,
o
da
tyttm kelti okupantų skriau kaciją,
kreipia
dėmesį
į
okupuotos
Lie
tarptautinę
radijo čia Pranciškaus jaunystėje bu
das bei jų juodus darbus pa programą. Prezidentas apgai vo netoli Asyžiaus miesto Sv. bar ariama ir akėjama... nėra tuvos dvasinę būklę. „Aušra"
bažnyčių, nėra tikinčiųjų.
gadinti tikrais vardais. Pre- lestavo, kad Amerikos Balso, Damijono bažnyčia.
rašo: „Tautos gyvenimo pačiu
Tauta
tėvynėje
ir
išeivijoje
ddentas
°eaganas drąsiai Laisvosios Europos ir Laisvės
reikšmingiausiu metu ( krikš
Pranciškus prie Šv. Damijo
iepos 19 d. pasmerkė Sovietų radijo įrengimai buvo apleisti no bažnyčios apsigyveno ir su mato, kad parapija su bažny to 600 metų) jubiliejų sutinka
Sąjungos
tironiją, skelb daugelį metų. Sovietų Sąjun rekolekcijomis pradėjo vienuo čia yra tautos postai, kurie pa me itin sunkiu ir pavojingu lai
iamas Pavogtųjų tautų sa- ga išleidžia tris, keturis kar lišką gyvenimą. Mąstymuose laiko ir stiprina religinę, tauti kotarpiu. Galbūt net ir pačiu
•aitę, kur* visose žymesnėse tus daugiau trukdymams tų jis įsitikino, kad krikščionybės nę, visuomeninę ir kultūrinę sunkiausiu ir pačiu pavojin
Mūsų s a n d o r a su Dievu
kolonijose buvo įspūdingai pa- radijo programų, negu jos kai branduolys yra gyventi pagai veiklą. Tamsybės jėgos Ameri giausiu, nes tiek tauta, tiek jos „L. K. B. Kronika ne tik vienų
Dievas padarė sandorą su
rmmt»n Mastis svarbi buvo nuoja Amerikai. Komunistai šv. Pauliaus žodžius romė koje ir Lietuvoje ardo ir griau Bažnyčia vėl pastatyta prieš kunigų nuopelnas, kaip skel
Lietuvių
tauta. J a u 600 metų
n
a
tuos
postus.
Parapijų
metai
bia,
o
gal
ir
galvoja
saugumas
U3 tik Pavergtų savaitės prok bijo, kad tik tiesa nepasiektų nams: „Visi, kurie vadovauja
dilemą: žūti ar būti. Užtenka
kaip
esame
įsūnyti krikšto sak
lamacija, bet ir jos paskel jų valdomų žmonių. Įvykiai si Dievo dvasia, yra Dievo vai tam ir paskelbti, kad visą dė apsidairyti aplinkui, ir tuoj pa ir ateistai. Tai visos Lietuvos
ramentu:
„Aš
būsiu jūsų Die
bime ?TOga prezidento Reags- Lenkijoje parodė, kad tiesa kai. J ū s esate gavę ne ver mesį kreiptume į savo parapi matysime, kiek mažesnių tau Bažnyčios šauksmas, visų ti
Op pasakytoji kalba, kur jis yra galingas ginklas, kurio tu gystės dvasią, kad ir vėl turė jas v sulaikytume jų nykimą tų šiandien Tarybų Sąjungoje kinčiųjų bendros pastangos. vu, o jūs būsite mano vaikai".
šuninėje ir Pabaltijo valsty ri bijoti net ir didžiausią prie tumėte bijoti, bet gavote įsū ar nulietuvėjimą. Juk parapi miršta tikrąja žodžio prasme. Šimtai įvairių skundų, pareiš Jėzaus krauju pašvęsta katali
bei. Prezidentas kalbėjo: „Nuc vartą naudoj a r t i valstybė. nystės dvasią, kurioje šauki? jos tikrąja prasme yra mūsų Po tariamos tautų draugystės kimų ir šimtai tūkstančių pa kų Bažnyčia. Jėzaus krauju at
Pabaltijo valstybių, Rytų Eu „Mes esame įsitikinę,-skelbė me: ,Aba — Tėve' . Ir pati bunkeriai kovos frontuose su bei suartėjimo priedanga vyks rašų — tai ne kunigų darbas pirkti, jo krauju įsūnyti ir ga
ropos ir Azijos, dabar Afrikoje toliau JAV prezidentas,-kad Dvasia liudija inūsv dvasiai, antikatalikiškumu, su nutau- ta baisus niveliacijos ir asimi (kunigai labai stebimi, dau vome įpėdinystę. Todėl ir
timu, su komunizmu, su iškri- liacijos procesas... Be to, dva giau sekami, kai kurie iš viso kenčiame, kaip sako šv. Pau
k Amerikoje tautos viena po Lenkijoje, Afganistane ir ki k a d esame Dievo vaikai. O j
4
lius efeziečiams. Kuri tauta
3Štoe tapo aukomis ideolog
tuose pavergtuose kraštuose esame vaikai, tai ir įpėdiniai. •dmu, su ištižimu socialiniame sinės kultūros vietoje matyti negalėjo niekur prisidėti). Tai
daugiau kraujo praliejo kaip
ir
politiniame
gyvenime.
Ko
galingas
ir
vis
drąsėj
antis
ti
įca, kuri £„sMa užsmaugti vi- totalitarinės jėgos teturi tik Mes Dievo įpėdiniai ir Kris
moraliniai įvairių tautų griu
??.. kas gera žmonių dv&sro- laikiną, praeinančią pergalę. taus bendraįpėdiniai, jeigu su dėl bėgame nuo savų žmonių? vėsiai, pasileidimas ir alkoho kinčiųjų pasauliečių protestas lietuviai? Liejome už savo tau
je... Tae tetalizmo praplėtimas Prieš demokratinių idėjų pa juo kenčiame, k a d su juo būtu Kodėl metame savo spaudą i r lizmas... Riedame į bedugnę, į prieš jų teisių varžymą. Šio pro tybę ir už savo tikėjimą. Tau
testo, šio pakilimo jau nepasi tos ketvirtadalis žuvo ant au
ixbuvo ateefltas] populiai ~ trauklumą, prieš žmonių lais me pagerbti". (Rom. 8, 14 — skaitome šlamštus? Kur dingo tautos degeneraciją ir mirtį.
kuro nuo bolševikų. Krauju
mūsų gražūs papročiai, tr .d* i- „Bet, nužudant tautą, pirma seks sulaikyti ir užgniaužti".
sąjūdžio a r laisvų rinkinvį. T ai vės alkį ir troškulį, karo sto 17).
atsipirkome, jei nusidėjome.
cijos? Kur dingo mūsų darbš reikia numarinti jos tikėji
b-.TO pasiskta karine jėga ar r i o , k a l ė j i m ų a r k i t o s
P
a
s
a
u
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Dangus negali užmiršti mūsų
Pranciškus suprato bažny tus jaunimas? Jau daugiau mą. Reikia pirmiausia pa
aubverayvmiais
veiksmais, prievartos forma niekada n e
kaip
šimtmetis
mūsų
parapi
Laisvoje Amerikoje turime aukos ir su ja padarytos san
vykdomais mažų revoliucinių gali užtikrinti pastovaus lai- čių apleidimo priežastis. Krikš
smaugti Bažnyčią. Šią baisią
čionys užmiršo savo įpėdinys jos, vienuolynai ir įstaigos, tiesą mes kartais užmirštame. pasekti brolius Lietuvoje. Tu doros.
kadrų, kūnų vienintelis tikra- :r?ėymo".
Kad mūsų lietuviškas krau
tę. Pranciškus, atstatęs Da klubai, tautiniai namai ir kiti Bet ją labai gerai atsimena rime būti solidarūs su tauta.
siekimas yra noras užgrobti
Ir
prezidentas
pakartojo
jas
nenubėgtų veltui, kad san
lidiniai
tarnavo
ištikimai
lie
mijono bažnyčią, metėsi Die
Visa tauta vieninga. Mūsų ko
valdžią".
Lech VValesos žodžius, rodan vo vaikų ieškoti. Innocenta tuviams, tautos garbei. Šian Dievo tautos priešai. Atsime va prieš pragaro galybę. Lais dorą patvirtintumėm ir savo
na ir vykdo gudriai, užmas
To'iaū prezidentas pabrį?S, čius, kaip prievarta atneša
dien nė pusės ;ų nėra lietuviš kuotai, metodiškai. Tačiau vajame pasaulyje turime tiek krauju, kur gi mums Dievas
UI
sapne
regėjo
Pranciški
•&>UČL tie užgrobimai neatnešėpriešingus rezultatus: „Komu
duos savo Kūną ir Kraują, jei
kos. D a u g u m a mokyklų
Bažnyčia stiprėja, apšlakstyta kunigų, kiek visoj Lietuvoj
santvarkas, kur nebebūtų kla nistiniai valdovai nori, kad čiais laikantį begriūvančią
ne lietuviškoj šventovėj. Pa
užsidarė ar net netarnauja mū
savo kankinių krauju. Jos vai Bažnyčių tik šeštadalį. Pašau
sių, netgi neatnešė nė proleta mes netikėtume Dievą, o mū Laterano baziliką. Popiežius
sų žmonėms. Skandalingai iš kų kančios ir ištvermė didi kimų tėvynėje daug. Pas mus statėm daug bažnyčių, ryžki
rų Cdktatūros. „To vieton buvo sų bažnyčios y r a pilnos; jie no tada patvirtino ordino regu.1
krikome ir pasicendome ameri- n i jos galią ir jos žavesį. Tai jos su žiburiu reikia ieškoti. Esa mės jas atstatyti, atsiimti iš ki
ir
pasiuntė
pranciškonus
į
mi
įvesti priverstini darbai, ma rėjo mus padaryti materialis
sijas. Romoje prieš Laterano konizmo bangose. Nesiimu
me paskendę mamonoje ir su tataučių, iš svetimųjų rankų,
sinis ka': "dinas, badas ir t-z- t a i s ,
n e b e į s t e n g i a n č i a i s baziliką stovi Šv. Pranciškaus skaičiuoti visų priežasčių, nes, priešai taip pat žino. Todėl da
bar ją stengiasi pasmaugti ty gadinti materializmo. Šaukia sutvarkykim ir išlaikykim, kad
•iymsi. Įvesta policinė vakty- pasiaukoti, o mes esame antiskaldant akmenis, akmenėliai liai, nejučiomis, uždusinti jos me mobilizuotis į dvasinę lietuvio malda ir giesmė skam
statula
,
vaizduojanti
jį
keliau
be s u n a k t i n i a i s
j o s materialistai, pilni ryžtingos
jantį į misijas. Šiemet sukan pataiko į kaltus ir nekaltus.
kovą. Šaukiame pasauliečius į bėtų mums ir mūsų vaikams
įsibrovimais".
pasiaukojimo dvasios. Jie no k a 800 metų n u o Pranciškaus Tik viena tikra — mūsų tauta pačios vaikų rankomis.
apaštalavimą. Vatikano susi daugelį metų. Be dvasinės gy
PfeeochtftM išryškino, kad rėjo, kad mes būtume pergąs
mirtiname pavojuje. Tad ir mū- „ Pažiūrėkime, kas šiandien rinkimas rodo kelią į Bažny vybės nebus nė tautinės gyvy
gimimo.
tai ne tik atnešė nelaimę toms dinti tankų ir patrankų, o mes
Šiuos m e t u s J A V Liet. sų Nukryžiuotasis ir kenčiąs pas mus dedasi. Ilga, atvira ir čios ir Dievo karalystės įgy bės. Gelbėkime savo bažnyčią,
tautoms, bet ir sudarė grėsmę neišsigandome. Laisves meilė
Kristus šaukia — eik, atstatyk įžūli kova norimų rezultatų ne v e n d i n i m o
misiją
— kol nevėlu, — išgelbėsim ir sa
visam pasauliui: „Išaugo di liepsnoja visose pavergtose Bendruomenė paskelbė para mano bažnyčias, jas uždaro.
davė.
Baisus
ateistinių
pa
vo tautą.
pijų metais paminėt savo veik
džiausia karinė imperija pa tau-ose".
skaitų,
knygų,
brošiūrų. pasauliečių apaštalavimą. Pa
los 30 metų. Bet minime ir Lie
sauliečiai yra pašaukti savo
saulio istorijoje. Imperija, ku
A t s t a t y k m a n o namus
8traipgnių mrnUj p l a k a t ų ir ki.
Pagaliau prezidentas Rea- tuvos krikšto 600 metų sukaktį.
specifinio darbo rėmuose būti
rios teritoriniai siekimai įžiebė gan pabrėžė „Visiems tiei , iš
Parapijų metuose pažvelki- tos propagandinės medžiagos tuo raugu, kuris turi pašvęsti
Visų
sukakčių
yra
t
a
s
pats
išlaidingas ginklavimosi rung kurių atimta laisvė, mes šian
BELGAI MOKO
me ir į Lietuvą, kur parapijų srautas tikėjimo iš žmogaus są- pasaulį iš vidaus. Visuotinėje
tynes ir kurios ideologinė ma dien siunčiame žinią: jūsų rei tikslas: siekti atsinaujinimo
KINIEČIUS
Bažnyčios misijoje pasaulietis
nija pasidarė didžiausias pa kalas nėra pralaimėtas. Jūs dvasioje, grįžti į lietuviškas
dabar atsistoja kaip jos liudy
vojus t a i k a i tarp tautų. nesate užmiršti. Laisvės troš šventoves, į Dievo vaikų šei
Belgijos alaus bravoras „Armą,
užsipelnyti
įpėdinystės
tei
tojas žemiškosios tikrovės rei
Grėsmingas šio pavojaus au kimas gyvena jūsų ir mūsų šir
tois"
sudarė stambią sutartį
kaluose. Jis yra dalyvis Baž
gimas ir žmonių kančios, ku dyse. Dievui laiminant, mes sių, priimti paveldėjimo įsipasu Kinijos vyriausybe pasta
nyčios kunigystėje.
atsinaujinti
rių priežastis tas yra, aiškiai vėl galėsime drauge kalbėti r e i g o j i m u s ,
tyti jiems Kantone ištisą alaus
Savo išsilavinimu bei pa
Kristuje.
tapo svarbiausiu nauju įvykiu apie laisvės džiaugsmą".
daryklą su .500,000 hektoiitrų
šaukimu pasauliečiai yra kom
produkcijos galia. Pagal šią
Įsūnystėt
šia a m
«e
Tai labai sutinka su Lietu
petentingi pasauliniuose daly
, aip aš jau sakiau,
;3ų
sutartį ,,Artois"turi pastatyti
kuose, ir čia jų dirva: tarnauti
Visa atna • :nti Kristuie gahą traged*;^',-,.:;"- SS p r * vos žmonių laisvu pasisakyne vien tik alaus daryklą su
fisra pųgftJBtlžio spr idoje. Nsre
visuotinei žmonių gerovei, pajja ne kariai no**" m gaašaaovisais įrengimais.
bet i:
jai gautame „Aušros" 30(7u; jai išskirtinai, bet . isai tau
ga Dievo planą ir žemiškąją
išmokyti — paruošti aluda
# j lrwnvę
numeryje, straipsnyje „Dešimt tai. Krikšto ženklu esame
apšviesti
Kristaus
rius kiniečius. Taigi „Artois"
Prezidentas priminė kruvi metis, kurį minės šimtme paženklinti, sutvirtinimo dva
mokslo šviesa. Ligšiolinė ka
alaus darykla įsigyja sau ge
nus įvykius Vengrijoje, primi čiai", minint Liet. K. Bažny sia pašaukti į gyvenimo kovą
talikų veikla buvo lyg manda
rą vietą ir vardą Kinijos tur
n i kitas paverstas taut.33, čios Kronikos
dešimtmetį, už Kristų, už jo Evangelijos
to suteikimas pasauliečiui da
guje. Aludarių kiniečių paruo
reikšdamas vilti, kad ateis die rašoma: „LKB Kronika labai dėsnių įgyvendinimą teorijoje
lyvauti hierarchijoje. Buvo
šimas vyks Belgijoje. Liuvene.
na, kada žmonės galės džiaug vaizdžiai parodo, kad socializ ir praktikoje. Iš kiekvieno rei
mėgstama vaizduoti Bažnyčią
Inžinierių skyrius dėl šios su
us Dievo duotomis *eisėisič k mas tikrai yra jau subrerri.es kalauja, kad jis n e tik kai
piramidės vaizdu, kurios apa
Prezidentui
R.
Reaganui
pasirašant
Pavergtųjų
tautų
pro
tarties
dirbo dvejus metus ir
laisvėmis. Ši prezioent© nša- — subrendęs visokioms pik betų, bet ir liudytų Kristų dar
čioje tūno tylusis pasaulietis.
klamaciją
Baltuosiuose
rūmuose.
Iš
kairės:
PLB
vaid.
pirm.
savo
projektu
nugalėjo Euro
tis buvo palydėta gausiu uaiy- tadarybėms: melui, smurtui, bais ir pavyzdžiu. Argi jis
Šiandien išeina iš piramidės
Vyt. Kamantas, prezidento specialus asistentas Jack Burpos
ir
Amerikos
konkurentus
vių plojimu. Taip pat ir p=c to klastai, liaudies valios mir> iy- lauktų, kad Marija vėl apsi
sampratos ir visi tikintieji, per
gess. Vis. reik. tarybos pirm. Aušra Zerr ir LB krašto vald.
— alaus daryklų firmas. _ _
ėjęs pareiškimas: „Mes ypa mui, nesiskaitymui su žmo reikštų, kaip seniau 1606 mekrikštą tapę Kristaus bendruo
pirm. Vyt. Kutkus.
tingai atnaujiname savo vil gaus teisėmis, pagaliau su
tis, kad tie Rytų Europos, Azi b r e n d ę s
pasauliniam
Cia paminėjau tik keletą verslo įmonėlių. Jų buvo.
kabinetą „Meter Dental Service, P. G.", kuriame
j o s , A f r i k o s ir L o t y n e avantiūrizmui — tarptauti
be
abejo,
žymiai daugiau. Vienos verslo įmonėlės dar
dirba net keli dantų gydytojai, ir Kasos Kredito
Amerikos kraštai, kurie dabar niam terorui, cheminiam ir net
ir dabar tebeveikia, o kitos, kaip vyriškų drabužių
kooperatyvą, kuris veikia jo įstaigoje.
yra komunistų dominuojami, atominiam karui. Visa tai —
siuvyklos, jų savininkams iškeliavus į amžinybę ar
Taip pat šiame rajone, netoli Jamaicos A ve., yra dėl kitų kokių nors priežasčių užsidarė ar perėjo į kitų
kurią dieną vėl atgaus savo vieninteliai tarybinio socializ
atidarę savo kabinetus dantų ir medicinos gydytojai. rankas.
tautinį suverenumą ir vėl ga mo ginklai, nes tiesa, laisvė ir
Be šių verslo įmonėlių, dar veikė kelios įmonė
PETRAS M A T E K Ū N A S
lės džiaugtis savo tautinėmis, teisėtumas jau yra kitoje bari
* * *
lės
ir
kituose miesto rajonuose, kaip J. Kazicko ir K.
valstybinėmis tradicijomis"
kadų pusėje".
Iš šios trumpos New Yorko lietuvių kolonijos
Valiūno Tarptautinė Prekybos bendrovė „Neris" ir
38
Prezidentas priminė agre
veiklos
apžvalgėlės matome, kad lietuviai, ar jie atvyKartodama senovės hunų ir
Šiame rajone d a r veikė Antano Vikrikr mėsos Jono Šimonio vyriškų drabužių siuvykla (abi šios
siją ir kraujo praliejimą Afga
krautuvė, Juozo Garšvoe (Joseph Garszvi S--me įmonės veikė Manhattane). Kitose miesto vietose ko į šį kraStą prieš I-mąjį, ar po II-jo pasaulinio karo.
nistane, darbininkijos kali kitų tironų politiką Sovietų Sninė, Juozo Ambraziejaus Real Estate and Insurance dabar dar veikia Vyt. Jonyno studija „Jonynas & išskyrus tik mažumą, norėdami išlaikyti savo tėvų
nimą
L e n k i j o j e , ga tik rodo savo silpstantį se
Agency įstaiga, laikraščio „Vienybės" redakcija ir 'shehord Art Studio, Inc.". Jis atlieka bažnyčių kalbą, papročius, steigė parapijas, statė ar pirko
pažymėdamas, kad neužtenka nėjimą. Teisingai „Aušra" 30
administracija ir kitos. Verslo įmonių skaičius, nors vidaus išdekoravirnus. Čia įsikūrė „Laisvės žiburio" bažnyčias, steigė lietuviškas mokyklas, organizavo
tik p a s i n e r t i atakas prieš nr. rašo: „Jos visapusišką se
ir nežymiai, atvykus naujiems ateiviams po II-rojo radijo valandėlės vedėjo Romo Kezio kelionės agen- chorus, rengė koncertus, minėjimus, statė vaidini
žmonių laisvę. Reikia siekti nėjimą vaizdžiai išreiškia net
pasaulinio karo, šiame rajone padidėjo, nes nauji atei- tūra ,,Vytis", Dalios ir Alberto Radžiūnų „Sidabrinio mus, leido lietuvių kalba laikraščius, spausdino įvailaimėjimo, kurį atneš ne gink pats Kremliaus politbiuras,
raus
turinio knygas, kurias siuntė tiek caro okupaci
viai atidarė keletą įmonėlių: Juozas Sodaitis knygų ir Varpo kepykla". Vytauto ir Genovaitės Beleckių
lų jėga, o dvasios galia aki kuris, matyt, neatsitiktinai
os.
tiek
ir nepriklausomybės metais net j Lietuvą.
rašomųjų dalykėlių krautuvę.
vaizdoje pūnančių ir griūvan vadinamas: .brangiausia pa
Krauiuvę. Robertas Praščiūnas „v\mter Garden Tavem", pranciškonų spaustuvė Steigė įvairias organizacijas bei draugijas, partijas,
čių marksizmo - leninizmo saulyje senelių prieglauda'.
valgyklą ir A. Andruškevičius laikrodžių dirbtuvėlę. Runoje spausdinamas „Darbininko" laikraštis, surengė New Yorke net du PLB ir penkis Amerikos
Jame
vargu
ar
rasime
bent
sapnų. Prezidentas pabrėžė,
Dar viena kita verslo įmonėlė veikė kituose rajo ..Aidai", „Karys", „Į laisvę", „Tėvynės sargas", Lietuvių Vargonimnkų-Muzikų seimus. Lapkričio 13vie'
.
jaunesnį
kaip
60-ties...
kad mes Vakaruose turime
nuose, kaip J a m a i c o s Ave., Queens, ypač Woodhave- ..Muzikos žinios" ir visa eilė kitų periodinių ir tos sąskrydį, politinę konferenciją, laiko radijo valan
Taiybų
Sąjungos
senėjimą
daug galingesnius ginklus,
no dalyje. Iš seniau čia veikia Marytės Šalinskienės neperiodinių leidinių. Be šios spaustuvės dar veikė dėles ir, kiek sąlygos bei sugebėjimai leido, veržėsi j
kaip komunistų vartojama ap apsprendžia... jos pačios eko
šermeninė — „Shaiins Funeral Home", ir kitos verslo Domo Peniko spaustuvėlė, kuri vadinosi „Vagos" verslus, atidarydami plaukų kirpyklas, kepyklas
nominė
sklerozė,
biurokratiz
gaulė, klasta, prievarta: „Mes
įmonėlės. Po II-rojo pasaulinio karo jų skaičius, kaT vardu. Ji veikė iki 1969 m. Joje buvo spausdinama „saliūnus", krautuvėles, siuvyklas bei dirbtuvėles,
mo
auglys,
dogmatizmo
dusu
turime tiesos galią. Tiesa gali
atsikėlė į šį rajoną daugiau lietuvių, žymiai padidėjo: humoro ir satyros žurnaliukas .Akėčios", knygos, draudimo įstaigas, laidotuvių šermenines bei kitas
lys,
korupcijos
radikulitas...
pasiekti policines valstybės
Bublaitis atidarė radijo ir televizijos dirbtuvę, solis koncertų ir vakarų programos bei kiti dalykėliai.
Taip pat kelios lietuvių įmonėlės veikia ir verslo įmonėles.
akmens ir plieno pamatus ir Pasakykite, ar per visą Tary
tas Stasys Citvaras Bublaičio radijo ir televizijos
Kurie buvo nelinkę į verslą, susirado darbo
jungti į bendrą žygį dėl lais bų S-gos 60-metį buvo bent vie
dirbtuvės patalpoje laikrodžių dirbtuvėlę. Jonas Maspethe, pvz. Maspethe Lietuvių Piliečių klubas,
įsteigtas
1910
E
ni
sėkmingi
metai?...
Tokių
j
i
"
turi
savus
\amus7kuriuos~e~
karikuose.
A k u o s e , drabužių siuvyklose ar kitokį
vės bei sudaryti koalicijas už
Pašukoms iš Union Ave. atkėlė lietuviškų knygų
kioską, veikusi prieš tai Amerikos lietuvių Piliečių įrengta salė su nedidele scena, o rūsyje — baras, iŠ darbelį. Žodžiu, nors įsikūrimo sąlygos, atvykus į šį
taiką net ir komunistiniuose metų dar nebuvo ir būkite tik
ri
—
kol
gyvuos
ši
pūvanti
klube,
ir įsikūrė, kaip ir soi. Stasys « įtvaras, toje pat kurio klubas išsilaiko (namą. kuriame dabar veikia kraštą, buvo nelengvos, nes reikėjo pradėti kurtis
kraštuose. Kaip ilgai bus ig
valstybė
—
nebus.
Doro
lietu
Klubas, nupirko 195* m. kartu su auditorijos draugija. „nuo adatos", bet visos kliūtys buvo nugalėtos ir,
Bublaičio
patalpoje.
noruojamas tas paprastas fak
Nuo jų neatsiliko ir A. Andruškevičius. Jis savo jkurta 1925 mA Verslo įmonėles, kaip ir Brooklynear laikui bėgant, materialiai sustiprėta. Ar toji lietu
tas, kad tik totalitariniai kraš vio ausiai nebus gražesnės
muzikos,
kaip
plaktuko
dūžiai
laikrodžių
dirbtuvėlę, kūną turėjo Grand :-:. atkėlė į K;tnPf> vietose, dar tun ir atskir. lietuviai Visų išvar viška dvasia, kuri gaivališkai pasireiškė New Yorke
tai savo pasieniais išveda
užkalant
karstą
šios
krau
Jamaicos
Ave.
Taip pat Vladas Gerulaiti- :- Juozas dinti neįmanoma. Iš jų visų tenka kaip pavyzdį lietuvių visuomeniniame gyvenime, ilgai išsilaikys?
mūrytas sienas ir spygliuotų
geriškom
senės,
įkūnijusios
di
Andriušis atidarė Reai Estate įstaigas. A..justinas pami-ėt: - K.a^čių, kuns turi gana didel; parką su Tai. žinoma, priklausys nuo mūsų jaunimo. Reikia iš
vielų užtvaras sulaikyti savo
džiausią
XX
amžiaus
blogį".
Vileniškis A. V Cabinetmaker Co. dirbtuvę. Vyt. pastatu. Jame įvairios tautybės rengia gegužines. Jis jų tikė-18.
žmones nuo bėgimo iš da
Pabaiga
Vebeliūnas„Litas I n v e s H ^ r - i»- r " \gnn m dantų tą park"
Juoz. Pr
l i e s po I-mojo pasaulinio karo.
bininkų ro'?"is' "
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DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. rugpiūcio mėn. 6 d.

• JOSU KOLONIJOSL
JPutnam,

Conn.

. METINĖ ŠVENTĖ —
• ĮSKYLA SESELIŲ
SODYBON
•

Seselės dėkingos visiems, prisi
dėjusiems šventę — iškylą su
ruošti, taip pat visiems jon at
vykusiems. Ligi pasimatymo,
jei ne anksčiau ir dažniau, tai
bent kitais metais.

Misiąs paprastai laikydavo
domininkonas kun. dr. T.
Žiūraitis. J a m susirgus, jį pa
vaduoja bažnyčios klebonas,
atlaikydamas Mišias lotyniš
kai (pagal senovišką paprotį)
su kai kuriais lietuviškais skai
tymais, giedant lietuviškas
giesmes ir pritariant vargo
nais. Į tas pamaldas iš mažos
lietuvių kolonijos susirenka ligi
70 žmonių.

tarptautinių tyrimų skyriuje, o
žmona J a n e Cordes dėsto
meną, piešia gražius akvarele
paveikslus
ir
dalyvauja
parodose. Paskutinė jos 30 kūri
nių paroda buvo š.m. birželio
mėnesį The University Club of
Washington patalpose.
Danelė Bieliauskaitė yra bai
gusi anglų literatūrą baka
lauro laipsniu Xavier universi
tete, Cincinnati, Ohio, ir
magistro laipsnį gavusi iš
lingvistikos Bloomington uni
versitete, Ind.
Įdomupaminėti, kad,
studijuodama
Bloomingtone, ji lankė lietuvių
kalbos kursą, kuriame lietuvių
kalbą dėstė Elenutė Bradūnaitė, šiuo metu dirbanti Washingtone Kongreso biblio
tekoje kaip tautosakininke
American
Folklife
centre.
Danelė dirba
National
Academy of Science įstaigoje
kultūrinių pasikeitimų s u
Sovietų Sąjunga ir satelitais
skyriuje
Erne8t Raškauskas, ad
vokatas, yra baigęs Holly
Cross, Mass, kolegiją ir Washingtone Katalikų universi
tete teisių mokslus. Išlaikęs
advokatams reikalingus eg
zaminus (Bar examination),

verjSiasi advokatūra. Jis ypa
tingai sumaniai ir sėkmingai
apgynė teisme 18 lietuvių jau
nuolių, suimtų policijos už de
monstravimą
prie
Sovietų
ambasados. Raškauskas nuo
širdžiai rūpinasi ir kitomis
lietuvius liečiančiomis prob
lemomis.

CLASSIFIED ADS
BUSINESS FOR SALE

F O B

S A L E

BTKE AND HOBBV SHOP

axr OMOJ AHA — FOB BENT
ISNUOM. 4 kamb. šviesus saulėtas bu
tas 2-me aukšte. California ir 70-tos
apylinkėje. Teirautis tel. 436-6641.

Well established, South West Side.

Tikime, kad kun. Žiūraitis su
For information call —
stiprės ir nuo rugsėjo 26 d. vėl
bus laikomos Mišios lietuviš
7 3 5 - 2 6 6 6
kai 2 v. p.p. toje pat bažnyčioje,
nes labai svarbu, ypač kad
M I S C S L L A N E O U S
augantysis jaunimas galėtų
melstis ir dalyvauti lietuviškai
iiliiiliillllllllllllllllllllllllilllllllllilllllllii
laikomose pamaldose.

Nuo rugsėjo 1 <L išimom, pirmame
aukšte 5 kamb. šviesus butas. 3 miega
mi. Marouette Parke. Skambint nuo 1
vai. teL 778-8378.

.Marijos Nekalto Prasidėji
Mintis turėti
tokias
m o vienuolyno seselių sodybo
pamaldas
atėjo
iš
Lietuvos
je*; Putname, liepos 25 d. su
A L K O S TVARKYMAS
Vyčių. Kitos lietuviškos orga
ruošta metinė iškyla - šventė.
BEAL
E 8 I & H
Seselės yra žinomos dėl lietu
Alkos archyvo - muziejaus, nizacijos tai įvertino, ėmėsi
darbo
ir
Lietuvių
misija
tapo
viško jaunimo auklėjimo, lie esančio greta vienuolyno so
[vairių prekių pasirinkimas nebrangiai Claremont, Floridoj, parduodamas 2-jų
tuviškos kultūros kėlimo dar dybos, tvarkymas truputį pa realybe. Buvo sudaryta misijos
miegamų duplex namas. Su baldais.
ii mOsų Bandelio.
Nuo
rudens
ligi
šiol
dirbę
bų ir religinio susikaupimo stūmėtas. Knygos perneštos į valdyba, kuri rūpinasi t tiky
Lietuvių misijos
valdyboje COSMG8 PABCELS EXFBESS Vasarviečių apylinkėje. Arti maudy
dienų suruošimų visokio am knygynui skirtas patalpas — biniais, socialiniais ir informa
Mary VVilliams ir J ū r a t ė Land- MSI W. 68th s r , Chicago, n. 60629 mosi baseinas, ežeras, teniso aikstfi.
ciniais
reikalais.
J
o
s
pastan
Kaina $28,500. Skambint (angliškai)
žiaus žmonėms, tai į šią šven naujo pastato salę, archyvinė
wehr ketina pasitraukti, užleis
gomis
kiekvieną
mėnesį
yra
tel.
— 586-2404.
tę, kaip kasmet, atvyko daug medžiaga perkelta į archyvus
SiUNįTINIAI 1 LIETUVĄ
dami savo vietas kitiems pasi
leidžiamas
biuletenis
lietuvių
ir
lietuvių, ypač iš rytinio pak skirtą rūsį, o senojoje patal
aukojusiems tęsti šį darbą.
TeL — 925-2737
nniiniiiiinin«iniiminniiiinnittiiiniw
raščio valstijų. Buvo žmonių iš poje išskirstyta ir dalinai iš anglų kalbomis, kuriame yra
G
r
a
ž
i
n
a
K
r
i
v
i
c
k
i
e
n
ė
Vytautas
Valantinas
Washingtone
BUTŲ NUOMAVIMAS
K a n a d o s , net iš Europos. To dėstyti tautodailės ir meno dir spausdinama
uuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiuiuuuiiuiniii
veikiančių
lietuviškų
orga
lesnių vietovių svečiai atvyko biniai ir eksponatai. Tuos
Draudimas — Valdymas
iiiilililillllilliiililliliillillillllllliliiiiiilill {liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii
ekskursiniais autobusais.
tvarkymo darbus atliko kun. nizacijų ir jų pirmininkų
CROSBY'S BLUEBERRY ACRES
Namų pirkimas — Pardavimas
Šventė pradėta pamaldomis R. Krasauskas, dr. J. Kriau adresai, telefonai, pavardės,
T
E
L
E
V
I
Z
I
J
O
S
taip
pat
pranešimai,
kokie
atei
sodybos sodelyje 11 vai. ryto. čiūnas, Rimtas Kriaučiūnas,
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
MĖLYNĖS
INCOME TAX
Šv. Mišias koncelebravo prel. daug padedant visai Simonai nantį mėnesį Washingtone
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
PATIEMS
PASISKABYn.
Pardavimas ir Taisymas.
J.-Balkūnas, prel. J. Šernas ir čių šeimai iš Hartfordo bei kai įvyks lietuvių susirinkimai,
Noteriatas — Vertimai
ATDARA KASDIEN
kunigai: P. Baltakis ir Bonve- kuriems kitiems asmenims. minėjimai, paskaitos ir kt.
nuo 8 vaL ryto iki 6 vaL vakaro.
M 1 G L I N A S TV
BELL REALTORS
natas
Ramanauskas
(abu Ruošiamasi nuolatiniam eks Washingtono lietuviai yra
Važiuokite keliu I—94 iki pirmo Exit 2M6 W. 60 S t , teL 776-1486
dėkingi
už
taip
rūpestingai,
p r a n c ) , V. Dabušis, A. Petrai ponatų išskirstymo darbui ir
J.
B A C E V I Č I U S
Michigane (M—239). Į dešinę — 1% 4IIUIIfUIIIIIIIIIIIlllllllllUUUlUUUUUiUll
tis ir A. Savickas (iš Vokieti knygų katalogavimui, kurie darniai atliekamą valdybos
mylios iki 1000 N. Į dešinę — 1 my
6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233
jos). Pamokslą pasakė prel. pareikalaus ne tik daug darbo, narių darbą.
lią iki CROSBY'S.
Balkūnas. J i s iškėlė lietuviš bet ir nemažai išlaidų, nes rei
Išvardinu Lietuvių misijos
fiimmimiiuiiiiUUiiuiiiuiiuiiuiitMMa*
TEL. — (219) 326-8712
kos parapijos reikšmę ne tik ti kia įsigyti tautodailės eks valdybos narius. Kun. dr. To
KILIMUS IK BALDUS
2 BUTAI PO 4 KAMB. medinii. Brigfakėjimo, bet ir tautybės išlaiky ponatams specialias spintas, mas Vytautas Žiūraitis, kunigu
Plauname ir vaškuojame
ton Parke. $39,500. Saviniako paakola.
mui. Tai ryšku visos išeivijos katalogų kortelėms spintas ir įšventintas Lietuvoje 1939 m.
?i*ų rūsių grindis.
PAGKAGK E X P R E S S
AGOCY
2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis, {rea?
gyvenime, dabar ir Lietuvoje. reikmenis ir kit. Tais reikalais Mokslus tęsė Austrijoje, Bel
BUBNYS
MARUA
NOROKIEiri
t u įklepas. 72-ra ir Campbell. $39,000.
J i j kvietė visus aktyviai prisi tariamasi su specialistais: bib gijoje, Vokietijoje ir yra įgijęs
Tel
—
RE
7-5168
SIUNĮTINIAI
Į
LIETUVA
6 BUTŲ MŪRINIS. 4 mai. mux. garadėti prie lietuviškų parapijų ir liotekininkais, dailininkais ir filosofijos
daktaro
laipsnį.
L a b a i pageidaujamos geros r i š i e a
tas.
$17,00000. pajamų. Arti 64-oa ir
institucijų išlaikymo, tuo pa kit. Tikima, kad lietuviai ir to Kun. Žiūraitis plačiai reiškiasi
prekSs. Maistas iš E u r o p o s sandfillų.
Kedzie
Art.
2608
W
.
69tb
St.
Chicaųfc.
UL.
60«2»
čiu ir lietuvybės išlaikymo. Le- U a u r e m s A l k ą > k a i p ligi g i o l rė _
spaudoje ir yra išleidęs keletą
T E L B F . »25-2TST
10%
—
S0%
—
S0<ft
ptgiao
mokėsit
2 SKLYPAI ARTI VANDENS. Hot
k d j ą skaitė G. Zemaitiaitis ir A. me.
wA
atskirų studijų lietuvių ir vokie
a i apdraudę a n o ncnlm ir s o t o m o - Springs Villag*.
Lipčienė. Aukas nešė T. Lands
kalbomis. Jis
yra
Seselių metinės šventės pro čių
bergienė ir dar pora asmenų.
niiiiiiiiiiniiiiiuiiiiiiiiiiiiiiuuiiiriiiiiiiiN bfiio
Washingtono
lietuvių
atei
Skambint 436-7878
Masių giesmes giedojo „Nerin ga Alkoje suruošta 5 dailinin tininkų organizacijos pirmi
FRANK
ZAPOLIS
NAM« APSITVARKYME
kų
paveikslų
paroda,
kuri
tęsis
SIMAITIS BEALTI
gos" stovyklos, seselių vado
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at
3208y a West 95th Street
ninkas, Lietuvių misijų, Lietu
dar
kelias
savaites.
Paveikslai
vaujamos,
stovyklautojos,
naujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko
2951 West 63rd Street
vos Vyčių ir a t e i t i n i n k ų
TeieL GA 4-8654
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums
akordeonu pritariant ses. Tere daugiausia peizažiniai, vaiz dvasios vadas. Nors šiuo metu
duoja t a m tikras nuotaikas
su patyrimu, už prieinamą kainą, pa
sei ir visiems dalyviams.
64-ta ir Sacramento. 2-jų butų mur.
kun. Žiūraitis serga, bet reikia
gamtoje.
Yra
ir
abstraktinių.
dės, skambinant po 6-os vaL vakaro.
Tuoj po pamaldų procesija,
po 3 mieg. Vertas prašoms kainos.
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tikėtis, kad sveikata pagerės ir
Tetef. _ 476-3950
dalyviams kalbant rožinį, vy Tapyti daugiausia aliejiniais laukiame, kad nuo rudens vėl
ir California. Mūr. 2-jų butų po
A. V I L I M A S 243-čia
ko prie Fatimos Marijos sta dažais. Parodos suruošimu rū galės sėkmingai perimti visas
miegamus.
Nebrangus.
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tulos už sodo, kur pasimelsta už pinosi Viktoras Vaitkus iš
Pakeičiame senus nesandarius pagrin
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M O V i N G
Waterbury. Jis Alkai aukoja ir pareigas.
85-ta Ir Kedzie. 4 butų naujesnis. Pui
k e š i a n č i u s tėvynės žmones.
dinius langus j "nyloninius", trigu
kiai išlaikytas. Vertas pa jatyti.
visą
komisą
už
parduotus
pa
Šventės dalyviai gausiai
Mary Brienzius Williams yra bais stiklais su sieteliu, lengvai ir
Apdraustas perkraustymas
veikslus.
Ligi
šiol
parduoti
du71-ma ir Kedzie. Ofisas ir 2 butai
naudojosi seselių paruoštais
baigusi meną. Ji yra paskyrusi patogiai valomus. Jiems nereikia an
paveikslai.
Ačiū
V.
Vaitkui
už
Įvairių
atstumų
viršuj.
Savininkas turi parduoti.
trų
langų.
pietumis, ir čia pat sodelyje,
daug savo brangaus laiko
Radijo valanda jau 40 metų tarnauja
jo
rūpestį.
medžių pavėsyje ir giedant
nepaprastai greitai ir preciziš Kad nereikėtų dažyti — dengiame New Jersey, New York ir Conaecticut TeL 376-1882 arba 376-5996 138-ta ir State — Lemonte. t% akro
lietuviams!
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paukšteliams, prie iš anksto
kai pagamindama Smythso- medį spalvuotu aluminijum.
žemės. Puiki rezidencija ir pajamų
namas.
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tinti. Susidarė grupės seniai
juje Kalėdų eglutei lietuviškus
N A U J I GYVENTOJAI
Del informacijų skambint Budraičiui.
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pažįstamų ir ilgai nesimačiu
šiaudinukus iš tikrų kviečių a r
'•fS\M5 ••-.._ n u o 3:Oi iki 1:00 vai,
sių. Visokių skanumynų, leng
perkrauato baldus ii
Budraitis Realty
T%k*ro -i 3et©n H i i i Ur»t*^r«iUie ato- 4 E R 2 N A 3
Seselių
vienuolyną
Put ragių šiaudų, su kuriais erd
ir kiti darbai
*tm. I i i FM. ,WSOU)
kitus daiktus. Ir iš toli mieeto ieivų gėrimų galėjo gauti netoli name nuolat lanko,dažnai ir vioje muziejaus salėje pora
dic"*i ir pilna apdrauda.
TeL - 767-0600
Dtrafct DR. JOKCBAS STUKAfl
įrengtose būdelėse, paruoštose kai kuriam laikui sustoja lietu metų iš eilės buvo išpuošta KOSTAS B U T K U S
P n i m a m s MASTER CHARGE ir VISA
234 Sualit Drivt
seseles remiančių organizaci viai iš viso pasaulio kiekvienu didelė eglė, išsiskirianti savo iš
Watchung, N. J. 07060
jų.
Tetef. — WA 5-8063
metų laiku, bet ypač pavasa kilminga ir ramia išvaizda iš
Tel. - 778-2781
Tai. — (301) 753-5634
kitų
keliolikos
mažesnių
žibu
Chicagos vakariniame priemiestyje
„Neringos" stovyklos sto riais ir vasaromis. Paminėsiu
Lisle,
savininkai dėl išvykos parduoda
čiais,
bumbulais
ir
popieriu
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vyklautojos 3 vai. p.p. pasiro tik kelis čia atsilankiusius,
5
butų
mūr. namą. Pajamos virš 1500
dė su tautinių šokių, žaidimų ir daugiau ar mažiau lietuviams kais papuoštų eglučių. Apie
dol.
mėnesiui
ir savininkams 3-jų mie
SIUNTINIAI 1 LIETUVA
žaidimų su dainelėmis prog žinomus asmenis: dailininkė ir Mary ir lietuviškus kalėdinius
gamų didelis butas. Tel. 960-1644.
rama. Džiugu buvo stebėti lie rašytoja Kuhlman - Tubelytė iš puošmenis, padarytus iš šiau
ir kitus kraštus
tuviško jaunimo, apsirengusio Taivano, Klimai iš Paryžiaus, dų, buvo p a m i n ė t a WaNEDAS. 40S9 Archer Avenue
spaudoje.
Prieš
tautiniais rūbais, pasirody rašytojas A. Mironas iš Kali- shingtono
Cbicn^a, BĮ. 60632, tel. 927-5980
• • • u« for
mus, o motinos, kurių dukros fornijos, prel. Balkūnas iš Flo Velykas ji dažais ir ornamen
Į S I G Y K I T E
D A B A B
prograrną atliko, net didžiavo ridos, prof. Alminas su šeima tais numargina gražiausių,
'•••
ir daug kitų. Lankytojai visa spalvingų velykaičių.
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Seselės parodė ir dail. A. Gal da aplanko Alką ir Mindaugo
Izabelė Laučkaitė, baigusi
M. A. Š I M K U S
Ko liūdi, putinėli?
diko paveikslus jo vardo ga pilį, taip pat ir kitas seselių Marylando universitetą baka
T O f i ? V ( ) t l M tr^i O^.'**
INCOME TAX SERVICE
ANTANAS
GUSTAITIS
lerijoje. Raudondvaryje, Keli įstaigas.
NOTAKI
PUBUC
lauro laipsniu iš pedagogikos ir
Rašytoja Karolė Pažėraitė tame pat universitete pasiekusi
paveikslai parduoti. Loterija,
4259 S. Maplewood, teL 2S4-7430
Eleginės Satyros
Hifh
pianuota kelis mėnesius, buvo atvyko nuolatiniam apsigy magistro laipsnį iš biblioteki
T a i p pat d a r o m i
VERTIMAI,
trrt»f»ti S»te«
GUMINIŲ iškvietimai, pildomi
Išleido Algimanto Mackaus
gausi dovanomis. Vertingiau venimui Villa Maria namuose, ninkystės, eina vicedirektorės
P I L J E T T B B 8 P R A S I M A I ir
Knygų leidimo fondas 1982 m.
sių dalyk u laimėtojai: Frank seselių vedamuose Thomp- pareigas švietimo reikalų
citokia
blankai.
!nter«t Cofnpo*JO<J«<!
E m o n s Athol. Mass., laimėjo sone. Sveikiname naują put- departamente American Gaz
Aplankas
Romo Viesulo. Kieti
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Daily *nd P»KJ p u i n u
namietę.
dail. GaiGiko paveikslą; Elz
viršeliai. Kaina su persiuntimu
Association, Šiuo metu Pasau
J. Kr. linėje
bieta Skellchock, Philadel$8.00.
parodoje
Knoxville,
ph:a. — lietuvišką lėlę (Budrie
Master Plumbing
Užsakymus siusti:
Tenn., ji yra šios didžiulės
nės d v a n a ) : Helen Muskrin,
bendrovės
paviljono
viršininkė
LieenMd,
Bonded,
Innired
DRAUGAS, ±5}5 W. 63rd Str.,
?:;mwood, Conn, — megztą lo Washington, D.C.
ir jo įrengimų vadovė.
N'auji darbai ir pataisymai. Virtuvės
Chicago, IL 60629
vos užtiesalą ir Barai, Media,
ir vonios kabinetai. Keramikos plyteLIETUVIŲ MISIJA
Jūratė
Maciūnaitė-LandPa.. — 100 dol. pinigais.
2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608
m. KarSto vandens tankai. Flood conwehr,
Lietuvių
misijos
iždi
Dausreds atvykusių turėjo
Washingtone, D.C, nėra lie
troi
Užsikimšę vamzdžiai iivalomi
Peter Kazanauskas. Pres.
Tel.: 847-7747
elekfra. Palikite pavardę ir telefoną —
proea pirmą kartą pamatyti tuvių pastatytos bažnyčios, nei ninkė.
HOUKS! Non.TU«.rrl.»-4 Thur. * - • s a t . V I
Joseph Simanis yra įgijęs
RAKO MEDŽIAI
lietuviškai.
seseiiu naujuosius namus su lietuviškos parapijos, bet yra
bakalauro
laipsnį
Yale
uni
SERVJNG CHICAGOLAND SINCE 1905
Redegavo Neris M. PapiiUė ir
štu lietuvišku puiki Šiluvos Marijos koplySERAPINAS 636-2960
versitete
ir
magistro
laipsnį
iš
ygynu. Galėjo &a, įruošta visos Amerikos lie
Robertas Vitas
Indianos
uniaplankyti Alkos archyvą - mu tuvių aukomis didžioje Marijos ekonomikos
Leidinėlis pritaikytas jauni
A.
ziejų fH^'ii kitoje gatvelės pu šventovėje. Ateitininkų
orga- versitete ,Biooornmgton.
- , ,- , r u, Keletą
J
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.
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metų jis dirbo .V alstvbės
sėje r Mindaugo pilį, statytą nizacijos rūpesčiu
. WM deparC
Joje
aprašytas kiekvienos rū
VIZITINIŲ
K0R7EUŲ
tamento
užsienio
tarnyboje
Kun S Ylos, kuri yra miškely čioje gegTižės mėnesį kartą sa
šies medis su iliustracijomisREIKALn
je 300 m. nuotolyje.
vaitėje įvyksta gegužinės Stuttgarte ir Amerikos amba
pieši niais.
sadoje
Varšuvoje
politinės
eko
fom -Ventės proga Regina pamaldos, gausiai lietuvių lan
LIETUVIŠKA VAISTINS
nomikos
skyriuje.
Ten
jis
susi
Kaina su persiuntimui $2.35
Abromaitien^ šiaudelius, gė- komos. Tačiau yra Lietuvių
2667 W. 69th Street TBL 778^4363
Išleido LSB Lituanicos tun
,tb. m^dž;^ žievę ir pan. nau- misija Georgetovvne, VVashmg- pažino ir vėliau vedė Amerikos
Viaitinių kortelių naudoJlMs* yra
ambasadose
Valst.
Depart.
tar
tas, Chicago 1980.
<-.:
sukurti. tono miesto dalyje. Epiphamy
d o ' a n ti p;
(raiua paprotya. Biznieriai jaa p»«1&J.PHARMACY
irtnri
usi savo bažnyčioje, tai lyg mažoji lietu nyboje dirbusią Paryžiuje ir
indei \
iiai naudoja. Bet tinka ir viaų luoUžsakymus siųsti:
nų atatovams turėti gražias vislK ū n n ; ,ų par'id,4 Buvc) galima vių parapija, kurioje paskutinį Varšuvoje J a n e Cordes, bai
WIML v^smfcTsA W0o^ja9 kvepalai ąycfo*no« ic**a IrU
DRAUGAS, 1(51,5 W. 6Srd St.
r •, :
inea kortelea.
i. K:H g a i š pa- mėnesio sekmadienį yra lai gusią meną Mundelein kole
paeitr: rr.ff,?
Vaik»o»arx« kAdfla, ramentai Ir kt, pirkti ar nuomoti;
gijoje
Chicagoje.
Šiuo
metu
jie
Chicago, IL 60629
Nemafcarnii mĄMšajoįtrrm dovaraa.
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ir
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traciją vUaia panaiiaia reikalaia
dailinm- pamaldų susirenka tikintieji į
Būaste patenkinti mūau. patarnavi
bažnyčios salę rūsyje pasi vaikus lietuviškoje dvasioje.
kei.
Pristatymas nemokamai
c
Remkite tuos verslininkus, ku
mu
Cira ž u i r a s :- visa aplinka kalbėti,
pasivaišinti užkan
J. Simanis dirba Health and
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI 8avWr*al
rie skelbiasi dien. „Drauge".
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Lietuvos atsiminimai
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ir kultūrinio gyvenimo židiniai,
— kalbėjo atstovė iš Detroito, mi
nėdama lietuviškos parapijos ko
miteto veiklą ir pastangas.
— Išsikėlę į priemiesčius nutrūflcstame nuo savų parapijų ir
turime kurti naujas, — aiškino
dr. A. Razina.
— Komitetui reikia surinkti ži
nias, pravesti studiją, kiek iš tų
112 parapijų bei misijų JAV tik
rai atlieka lietuvybės išlaikymo
darbą, — siūlė ryškus frontinin
kas J. Ardys.
— Mes turėtume veikti Seinų
lietuvių metodu ten, kur gresia
'lietuviškų parapijų praradimas,—
siūlė aktyvus frontininkų veikėjas
Lietuvių Fronto bičiulių stovykloje Dainavoje. Iš kaires: Vyt. Vaitiekūnas, P. Narutis.
P. A. Raulinaitis ir dr. E. Lenkauskas.

Nuotr. Jono Urbono

Lietuva iš romanų

DtENOS FRONTININKU STOVYKLOJE
Reportažas iš Dainavos

Popietinėje paskaitoje rašytojas
V y t Volertas metė žvilgsnį į Lie
tuvą per joje dabar leidžiamų ro
manų tematiką ir personažus.
Daugiausia jo išvados rėmėsi Vy
tauto Petkevičiaus romanu "Gru
pe draugų" ir Jono Avyžiaus ro
manu "Chameleono spalvos".
Okupuotos Lietuvos literatūroje
augantis objektyvumas labiau
pastebimas pas pirmaeilius rašyto
jus. Antraeiliai labiau niekina re
ligiją ir dar liaupsina komuniz
mą. Romanuose visuomenė skirs
toma į tris grupes: 1. Medingalviai, bet ištikimi bolševikai, 2.
Medingalvių vaikai pasimetę, be
idėjų, nenorį komunizme daly
vauti, 3. Pirmos okupacijos bei
karo vaikai, ne partijos nariai,
darbštūs, su širdimi ir su protu.
Jiems romanų veikėjų tarpe ski-

ratelio — vad. V. Zdanevičiaius,
Lietuvos Vyčių grupės — vad. J.
Boley - Bolevičius, Rochesterio
— vad. A. Cieminio, Putnamo
mergaičių grupės ir Waterburio
— v a d V. Vaitikaus vaidybiniai
sambūriai ir jų vaidinti veikalai
nepažymėti.

MIRTYS GAISRUOSE
Per pirmus šešis 1982 m. mė
nesius Cnicągoje gaisruose žu
vo 73 žmonės. Tai mažiausias
skaičius nuo 1960 m., kada bu
vo pradėtos mirtys gaisruose
skelbti. 1981 m, per tą patį
laiką gaisruose žuvo 113 žmo
nių. 37% tų mirčių šiemet įvy
ko tarp vidurnakčio ir 6 v. ryto.
Iš viso 57 mirtys gaisruose įvy
ko trijų aukštų ar žemesniuose
namuose,

Nematau jokio reikalo taisyti
tos apžvalgos, tai turėtų atlikti
pats autorius, prirašęs netiesos.
'Kiek liečia aprašytų vaidinimų
skyriuje
netikslumus,
noriu
"Draugo" skaitytojams pateikti
DIDELI NUOSTOLIAI
žinių, kad galėtų susidaryti geres
nį New Yorko lietuvių kolonijos
Dvi didžiosios Chicagos tau
vaizdą apie vykusius joje kultū pymo ir paskolų bendrovės pir
rinius nutikimus.
mą šių metų pusmetį turėjo di
delius
nuostolius.
Talman
O dabar iš liniksmesnio taško: Home Federal Savings, turinti
nereikia rašyti apie tai, ko nežinai 6.3 bilijonus doL kapitalo, tu
(nebent daktaras prirašė terapi rėjo nuostolių 72 miL dolerių,
jos tikslu rašyti).
o First Federal Savings, turin
ti 4.14 bilijono dolerių kapitalo,
Vitalis P . Žukauskas
neteko 60.3 milijono dolerių.

Studijos ir poilsis puikiai de- , likti tautinio židinio funkcijas tSk
rinosi
f rontininlku
savaitėje, turėdama lietuvius kunigus, —
Spyglio bangos gerai vėsino nuo • aiškino prelegentas, skaičiais pa
saulės ir nuo paskaitų diskusijų rodydamas lietuvių kunigų maMylimai motinai
įkaitusius stovyklautojus. Vai-! žėjimą ne tik okupuotoje Lietuvosryklos" stalai lūžo nuo įvairiausių je, bet ir čia išeivijoje. Lietuvos
A. f A. ELENAI KORSAKIENEI
gėrybių, patenkinančių ir labiau-, bažnyčiose šiuo metu dirba 709
Lietuvoje mirus, dukrę dail. Adą Sutku
;iai išlepintą skonį.
Į kunigai, iš kurių 506 yra klebo— Pabandykit lazanijos. O ^nai ir administratoriai. Eilė pam
viene, žentą dr. Pranę Sutkų ir visą šeimą
pai ikarbonado su koše ir daržo- j pijų Lietuvoje neveikia, nes neturi
.ėmis? Gal šaltibarščius kartosi- 'kunigų. JAV dar priskaitoma 112
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
te? Daugiau salotų imkite. — ' parapijų ir misijų, bet kaį (kurios
Antradienio vakarienės metu tie- jau nebeturi 'lietuvių (kunigų arba
LIETUVIŲ MENO ANSAMBLIS
šiai j lėkštes krovė penkiaaukštę ^turi tokius lietuvių kilmės kuDAINAVA
iazaniją
valgyklos
viršininkė į nigus, kuriems lietuvybė yra visai
Vanda Majauskienė mūsų stalo ^svetima.
lalyviams— Mes turime visi, ne vien
— Prašau imti vaisių kompotą.! lietuviškų parapijų metų komiteO gal kavos? - nuoširdžiai rū- i tas> d į t j P^tangas, kad lietuvių j narni pirmieji suolai.
Rr. Juodelis
A. + A.
pinosi greta sėdinti antroji ūkio J Parapijos liktų lietuvių tautinio I
viršininkė Joana Kurienė. Jaunos I
DELLA
ŽITKUS
ir dailios valgyklos patarnautojos
'Aušros
1954 gruodžio 5 d.
Gailė, Nata, Rūta ir Vilija vis
Sūnūs",
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėj.
nešė naujus patiekalus, kaip Hil1955 balandžio 17 d. "Pinigė
*"»n restorane.
Apie New Yorko
Mirė rugpiūčio 4 d., 1982 m., 8:20 vai. ryto, sulaukus
liai"
ir
gruodžio
18
d
"Naujieji
— O rytoj jaučio kepimas, —
86 m. amžiaus.
vaidinimus
2monės",
priminė Marija Raugienė, prižiū
Gimė Lietuvoje, Žežmarių parapijoje, Žideikiskių kai
Draugo atkarpoje, pavadintoje
rėdama čia pat sėdintį Fronto ir
1956 lapkričio 17 d. 'Tėvynės
me. Amerikoje išgyveno 60 metų.
Xew Yorko Lietuvių kolonija, jau Aidas",
ovykros vira?inintką B. Raugą.
kuris laikas Petras Matekūnas ap
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Tillie Gremal, 3
1957 vasario 23 d. "Priešai",
Žvilgsnis Į praėjusias dienas
rašinėja ir stengiasi pavaizduoti
anūkai Joseph ir Larry Gremal ir Donna Forseth ir jų
1958 gegeužės 3 d. "Aną Bir•Antro 'pasaulinio karo eigoje j New Yorko lietuviško gyvenimo
šeimos, 5 proanūkai ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
okupacijos metais Lietuvoje išau- Į įvykius. Sumanymas geras, bet želį" ir 1964 balandžio 25 d.
Kūnas bus pašarvotas ketvirtad. nuo 6 iki 9 v. vak ir
rosiąs rezistencinės
Lietuvių į ten paduotos žinios netikslios ir Diagnozė".
penktad. nuo 2 iki 9 v. vak. Lack-Lackawicz koplyčioje,
Fronto eilės šiandien nebeturėjo i sufantazuotos. Kai aprašomi kolo- _ Per tuos metus Brodklyno Vai2424 W. 69 St. Laidotuvės įvyks šeštad., rugp. 7 d Iš ko
T.
laugybės narių. Vieni žuvo rezis- nijos įvykiai, kurie gal 'kada nors: dintojų trupėje dalyvavo:
d;
plyčios 10 vai. ryto bus atlydėta į Svč. M. Marijos Gimi
E.
Brokaitė,
gali
būti
panaudoti
kaip
istorinė
AnnsJtas,
A.
iSobeiis,
mo parap. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už
^ c i i o j e prieš vokiečiu okupaciją.
žti ? ro prieš sovietu rkuoaci], medžiaga, reiktų prieš rašant dau-; » V. Bukšnaitis,
_ . akt. A. Dau
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero
ndri m ir partizanu eilėse. Dar giau pastudijuoti ir parašyti kaip.. guvietyte, 5>t. Dėdinas, V. Ueūi- !
lietuvių kapines.
nienė, H . Dūda, A. G-.deikytė,'
- i aminai ^-:o
iro sniegy galima tiksliau.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pa
Šioje kolonijoje
gyvenu nuo V. Gintautaitė. J. Gružauskas, E.
nuose ir s>ovietų kalėjimų karce'949 m. ir "plevesuor;** visuome Juzumas, akt. L. Karma zmas, L.
žįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
.U',-e
niniam ir kultūriniam jos gyveni Lašiubaitė, R. Kezys, Vyt. Krolis,
Studijų savaitės antradienio
Nuliūdę: Duktė, anūkai vr
'proanūkai.
me. Paminėta apžvalgoje ir mano A. Kundrotaitė, N. Lapė, J. Laatkaro šv Mišios ir buvo skirtos
purka, E. Liogys, A. Mikulskytė,
pavardė ir veikla.
Dėl informacijų skambinti teL 737-1213.
.ritusiems Fronto nariams prisi
P.
Nekrošius, E. Paulauskas, A.
Skyriuje ''Vaidinimai" (Drauminti. Stud'ju savaitės vadovybei
Nr. 137, 1982 m. liepos 2 d.) įRatkeiis, J. Sirtautaitė, R.
egav.;s lietuvio kunigo, šv. Mi- ; :
kaitė, V. Trainys, A. Zelenkevišias atlaikė vokiečiu kilmės vie rašoma "tepastatė tik vieną dranuolis komos
iš Detroito, dr. i ^" os . v c ftalfc būtent Anatolijaus čius, Z. Zubrys, V. Žebertavičius
x, -KM • *
i \*;?;„' Kaino 3-ių veiksmų Komedrją ir M. Žukauskienė. Talkino šokė
A. f A. JONAS JUOZAITIS
v. Majausko pakviestas. MIŠIŲ ~ " v
Į2 Z v .
. . į™ ' jai A. Endriukaitytė, A. Ruokytė,
-kaityme dr. V. Majauskas prisi
Diagnoze . Tačiau jei kas po B. Šetikaitė, N. Vasikauskaitė, R.
Gyveno Chicago, Illinois, Brighton Parko apylinkėje.
minė -ne tik žuvusius Fronto kurio laiko skaitys šią apžvalgą, Remėza ir V. Setikas.
tai
bus
labai
suklaidintas.
Tikrai
narius, bet ir dabar Lietuvoje
Mirė rugpiūčio 3 d., 1982 m_, 11 vai. vak., sulaukęs 79 m. amž.
Na, o kur Ikitų: Jurgio Šlekai
Fronto idėjomis -gyvenančius ka stebėsis, kad New Yorko lietuvių čio, Juozo Boley-Bolevičiaus, Da
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 33 metus.
linius Sadūnaitę, Lapienį, Stat- kolonijoj "per 30 metų dramų lios Juknevičiūtės, Vytauto Valiu
Pasiliko dideliame nulūdime Lietuvoje: sūnus Jonas Algimantas,
kevičiŲ. Skuodį, Grajauską ir ei pastatyta ne daugiau, kaip 10" ko režisuoti vaidinimai? Kodėl jų
marti
Vytė, duktė Honorata Aušra Gapšiene, žentas Vladas, 4 anū
lę kitu. Mišios buvo užbaigtos (Ibid.)
darbo
vaisiai
neįtraukti
apžvalkai
Daina
ir Giedris Gapšiai bei Arvydas ir Aurimas Juozaičiai,
Gal tik tiek apžvalginis auto
'O Kristau, pasaulio valdove".
proanūkas Vygantas Juozaitis, sesuo Viktorija ir kiti giminės, drau
gon?
rius ir matė tų vaidinimų? Tiek
gai bei pažįstami.
Vakarinėje programoje dr. V. ir apžvalgoje minimo išvardinant
Dabar apie New Yorke gastro
Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį nuo 5 iki 9 vai. vak. ir penk
Gajauskas supažindino su svečiu draminius vienetus ir jų atvežtus liavusias grupes. Be jau minėtų,
tadienį
nuo 2 iki 9 vai. vak. Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424 West
vienuoliu, kaip su keliattoju, savo veikalus, kurie gastroliavo New praleista Bostono Modernaus te
69 Street.
'""lionėse padariusiu daug įdomių Yorke. Žymiai būtų tiksliau, jei atro — vad. B. Kieizaitės - KerbeLaidotuvės įvyks šeštadienį, rugpiūčio 7 dieną. Iš koplyčios 8:45
"Mrnu. Svečias pademonstravo Matekūnas ir būtų parašęs: ma ilienės, Brooklyno Skautų teatro
vai.
ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parap.
^u meistriškai susuktus filmus čiau tokius ir tokius veikalus! — vad. Vyt. Kidolio, Clevelando
bažnyčią, Brighton Parke, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
S Havajų ir iš Vokietijos. Daugu
Tą visą skyrių reiktų iš pagrin "Vaidilos" teatro, vad. P. Maže
lionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į kapines.
v a i pažįstamų Vokietijos miestų dų taisyti ir suminėti teisingus lio, Hartfordo skautu - čių dramos
Nuoširdžiai kviečiami visi draugai ir pažįstami dalyvauti šiose
*>ei gamtos vaizdai stovyklaujan- faktus. Sunku įsivaizduoti, kad •iiiiiiifiiiiiiiiiiiHifiifiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiif
laidotuvf-se.
x
ius nunešė į praleistas dienas taip netiksliai galima aprašyti ko
Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213.
Vokietijos stovyklose, kur pokario lonijos įvykius, joje gyvenant 30
"setais buvo
perorganizuota metui
NAUJAS
LAIKAS
T
ietuvių Fronto 'bičiu'lių veikla.
Pateiksiu savo darbuotės faktus,
Seniausia Lietuvių Radlc programa
— Man labai skaudu, kad pa- kurių P. Matekūnas nematė.
Maujoj Anglijoj iŠ Stoties WLYN, Mliill!(ni!!ii!tf!iiUiniif!!t!!IH!niilfHl!llllH!!tl!IHMIIII!lllllllllimiimilllllllllllllll'
~'aki^m? už žuvusius frontinin1360 banga, veikia sekmadieniais nuo
Pirmas
mano
režisuotas
vaidi
3:00
iki 8:30 valandos ry+.o.
^us nebeturėjome lietuvio kuni
nimas
Amerikoj
"Mirta
činčiPradedant
go, — skundėsi viena frontinin
/asano 7 d., seKn seny.
biraitė" buvo atliktas Maspethe turėsime programą du kartu sekma f
JONAS NARBUTAS
ke.
1950 m. gegužės 20 d. Vaidino: dieniais: nuo 8:00 iki 8:30 vai. ryto ir
PIRMOJI dalis apima nuo 1919-1936. 432 pus!. Kaina !
Lšetuvškuįų parapijų metai
B. Gintautaitė, P. Ka'libatas, K. nuo 4:30 iki 5:00 vai. popiet per tą l
pačią stotį WLYN 1360 banga AM | su persiuntimu $9.50.
Trečiadienio rytinė paskaita Lakačiauskas, E. Matulionytė, Bus perduodama vėliausių, pasaulinių
ANTROJI dalis — įvykiai aprašomi nuo 1937-1940
buvo skirta lietuviškųjų parapi O. Vrsminaitė, I. ZitSkas ir M. iinių santrauka ir komentarai, muzi :
§
metų
laikotarpį daugiausia skirta apie Lietuvos sporto diŽemaitė.
ka, dainos ir Magdutės pasaka. Sią
jų metams. Prelegentas V. R oci li
jrogramą veda Steponas Ir Valentina = džiuosius laimėjimus, 445 pusi. Kaina su persiuntimu $9.50.
nas, pats būdamas Lietuvių Bend
Suorganizavus Brooklyno Vai cinkai. Biznio reikalais kreiptis į BalAbu leidiniai didelio formato m augei iliustracijų,
ruomenės lieteuviškuju parapijų dintojų trupę, visuomenei pasiro- tic Fiorists-gėlių bei dovanų krautuvę,
r
gražiai
išleista. Spaudė Morkūno spaustuvė 1978
metų komiteto narys, plačiai ap dėme su J. Keturakio "Amerika 502 E, Broadvvay, So. Boston. Mass.
Užsakymus siųsti:
žvelgė lietuviškų parapijų nykimo Pirtyje" 1951 m. vasario 25 d.
02127. elefonaTs 268-0439. Ten pat |
jaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
problema*; JAV ir pavergtoje LieTirausra.*", 45-15 W. SSrd St, Chicago, I1L 50629.
Toliau sekė: 1951 m. gegužės site taipgi dldel| pasirinkimą lietuviš
"uvoje.
Illificraus
gyventojai prideda extra 45 e t taksų.
>«L
s .
19 d. "Paskutinis
5
kų tnypų
— Lietuviška parapija gali at1952 kovo 23 d. Melagėlis", timuHiiiiiiHiuiinmiutiniiuiuiiiuiiui. 'HniUIIIMHIIlMHtllItlI.IHIIIIIIimHHIIttlIlIimitUlItlimmilIMIIHIIiHMIMMIlKlIUil

LAIŠKAI DRAUGUI

DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. rugpiūčio mėn. 6 d.

Mielas VINCAI, RAMUNE, ŠEIMA
ir ARTIMIEJI,
JŪSLJ skausmo valandoje,
netekus brangaus Tėvo,
esame su Jumis.
ČIURLIONIO GALERIJOS

VALDYBA

Mirus brangiai Motinai,
A. f A.
PRANCIŠKAI JUŠKUVIENEI,
Jos sūnus Nardį ir Vytautą ir dukra Birute
užjaučiame ir kartu liūdime.
STELLA IR AUGUSTAS PAŠKONIAI
JADZĖ IR ADOLFAS VANAGAI

Mylimai motinai

A. f A. ELENAI KORSAKIENEI
mirus Lietuvoje, jos dukrą daiL ADĄ SUTKUVIE
NĘ, žentą D R PRANĄ £UTKŲ ir visą SELMĄ
nuoširdžiai užjaučiame.
LIETUVIŲ MOTERŲ DAILININKIŲ
DRAUGIJA

Brangiai motinai

A. f A. ELENAI KORSAKIENEI
mirus Lietuvoje, dukrą dail. ADĄ SUTKUVIENE,
žentą DR PRANĄ SUTKŲ ir ANŪKUS nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime.
GEDAS IR ALDONA ORINIAI
ADOLFĄ. S IR ALGĖ ŠLEŽAI

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR $0NUS
2 5 3 3 VVest 71 St., C h i c a g o

1410 So. 50th Av., Cicero
Tel. 4 7 f - 2 3 4 5

AIKŠTĖ AUTOMOBII IAMS STATYTI

RADIJO PROGRAMA

f

Sportas Nepriklausomoje Lietuvoje

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Mar'a
STEPONAS C, LACK (LACKAWICZ) ir SOMOS
2424 W. 69th STKFFT
Tel. BF.poblk 7-1J1S
11028 S<mthw^st High^ay, Palos HI1K m .
TeL 974-4410

PETRAS BIELIOMAS
4348 SO. CALJFGRN'H AVE.

T»L U U a y e t t e S-S572

VASfilTIS - BUTKUS
1t4f: SO 5«tt W K

flCJ^O. OJ*

^

TaL OLrm^ie

I

J-l

DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. rugpiūčio mėn. 6 d.
x Arkiv. Pio Laghi, apašta- I
linis delegatas VVashingtone, va-1
dovaus naujo Chicagos arkivys
kupe Joseph Bernardin instalia- ,
ijai rugpiūčio 25 d. Šv. Vardo
katedroje. Priėmimui vadovaus
katedros rektorius prel. Timothy J. Lyne. Instaliacijos iškilX "Draugo" atkarpoje šian- I mės bus 3 vai. po pietų.
dien baigiame spausdinti Petro
j ^ ^ .
x ^
Vack>vas
Matekūno "New Yorko lietuvių Į ^
dįrbąs švč M
Marijos Gi
koloniją",
rytoj
pradėsime | m i m o p a r a p i j o ; j e j j a u k u r i s l a i .
spausdinti dr. Danutės Bieliaus- ; k a s s u n k i a i
_ u?mis
kienėsįspūdžius "Per Kiniją į j m a i u sve]kst*
įr tikisi grįžti
ribėtą .
j į ^ ^ pareigas.

;

IŠ ARTI IR TOLI

ftjN*
§

tarptautinius mokslus magistro
laipsniu Princetono universite
— New Yorko LB apygardos te, šiuo metu dirba Pentagone.
valdyba ėmėsi iniciatyvos su
rengti dailininko č. Januso dailės
IZRAELIS
darbų parodą jo dviejų sukak
— Pranciškonas Jeronimas
čių proga: 75 m. amžiaus su
Petrauskas,
jau seniai gyvenąs
kaktis ir 50 m. jo dailės darbų
sukaktis. Parodą rengti ir su Izraely ir dirbąs pranciškonų
tuo surištiems kitiems darbams misijoje, susirašinėjęs su dau
atlikti sudarytas komitetas iš geliu lietuvių, šiuo metu y r a
atstovų organizacijų,
kuriose susirgęs. Kurį laiką gulėjo Na
Janusas dalyvauja.
Pirmame zareto ligoninėje, o dabar gy
savo posėdyje liepos 29 d. ko dosi savo vienuolyne Jeruzalėje.
mitetas išsirinko prezidiumą: Jis y r a ir nuolatinis "Draugo"
X Jadvyga Pupelienė, gyve
Vakselis, pirm., A. Vebeliūnas, skaitytojas.
X Jonas Jokubka, "Draugo"
nanti St. Petersburg Beach,
sekrt., K Bačauskas, ižd. Pa
Fla., dalvvavusi "Laiškų lietu- . ir kitų laikraščių bendradarbis,
roda ir dailininko pagerbimas
viams" ekskursijoje, kurį laiką ! " š ^ 1 8 lituanistinių mokyklų
vyks lapkričio 6 d. Kultūros Ži
— Bronius Arnoldas LapienL*
liko Chicagoje pas savo dukters ™<*yt°Jas, birželio 1 d. atsven
dinyje, Brooklyne, N. Y.
tė
savo
amžiaus
75-rių
metų
su
šį
pavasarį baigė farmacijos
šeimą Jurkūnus ir aplankydama
kaktį.
Jubiliatas
dalyvauja
vi
"Darbininko"
spaudos j mokslą Toronto universitete.
savo pažįstamus, nes seniau
suomeniniam
gyvenime,
šiuo
kioskas
šiais
metais
rugpiūčio
\ Praktiką atlieka Sudbury, Ont.
gyveno Cicero, 111. Taip pat ji,
Cicero j . š. kuopos "Klaipėdos" valdyba. Iš kaires sėdi: Nijolė Skopienė, Janina Skama, pirm. Juozas Mikulis,
metu
yra
Krikščionių
demokra
15
d.
dalyvaus
Pennsylvanijos
j
dukters lydima, aplankė "Drau
Jonas Dekeris; stovi: Augustinas ASoklis, Alfonsas Kiz laitis, Apolinaras Skopas, Sofija Zibutienė, Regina Latoaukšt.
dienoje
Lakewood i — Sudbury šiemet
Nuotr. P. Malėtos Lietuvių
go"
redakciją,
painformavo tų Chicagos skyriaus valdyboje. žienė ir Stepas Paulauskas.
mokyklas baigė ir pradės stu
Parke, Barnesville.
Meninėje
X Algis Mickūnas, visuome
apie ekskursiją ir savo koloni
programoje
dalyvaus
akt.
Vita dijuoti Teresė Stankutė, Linas
nininkas,
skaitys
paskaitą
jos gyvenimą bei St. Petersbur-^
>**,
lis Žukauskas ir "Harmonijos" Paulaitis, Petras Tolvaišą, Au
go Lietuvių klubo veiklą. P.ug- "Summa erotica" SantarosAlbrechtaitė ir Aldona
kvartetas iš New Yorko, taip dra
piūčio 5 d. ji išskrido atgal į Šviesos federacijos suvažiavime
Stepšytė.
T. Stankutė gavo
Tabor Farmoje, Sodus, Mich.
St. Petersburgą.
i įstojo nariais, įnešdami tūkstan-. nimas nepamiršti savo tėvų že- pat lietuvių tautinių šokių gru Ontario stipendiją — piniginę
93380 DOL. LIETUVIŲ
pės iš Frackville, Pa., "Liepsna"
Suvažiavimu susidomėję ir dau
tį dolerių. Lietuvių Fondo tiks- mės.
FONDUI
X Vita Reinytė, St. Xavier
dovaną. Jūratė Tolvaišaitė už
gelis, nes numatomos rimtos
Nepriklausomos Lietuvos lai- j * P^kaUnti, sudarė^ testamen-1 Sudarydami testamentus, ne- iš FJizabeth, N. J., ir dainos pasižymėjimą anglų kalboje ga
College studentė, buvo išvykusi
vienetas "Žarija" iš New Phikotarpyje išaugę ir išsimoksli-; į ^ savo turtą uzrase Lietuvių p a m i r s k i m e p ^
ir Lietuviu
į VVashingtoną, D. C , susipa paskaitos.
vo specialų žymenį.
kotarpyie išaugę ir išsimoksii- j .
ladelphia, P a .
žinti su sostine. Buvo apsisto
X Tradicinė JAV LB Le- n ę t a u 7 i e č i a i , n J į i r p a s k l i d ę p 0 \ l ^
. Napoteono * Joanos ' Fondo (Lithuanian Foundation,
— Tautybių diena Hamiltone
— "Didžiuojuos, kad Korėjo
jusi pas Penkiūnus Virginijoje, monto apylinkės gegužinė vyks J į ^ p a s a u U , t i r š t a ' £ j ^
k ^ ^ T d d e ^ S
bei Chicago, IL.). Palikimai suda
buvo
liepos 1-4 dienomis. Joje
aplankė visas įdomybes ir kul rugsėjo 12 dieną, sekmadienį, | tuvybės išlaikymo ir įvairiais
ro labai svarbią Lietuvių Fondo je galėjau kovoti prieš komu
su tautinių darbų parodėle pa
tūrines vietas sostinėje. Dabar po pietų Ateitininkų namuo
JAV
m
(aj) nizmą, kuris laiko pavergęs ma sirodė ir lietuviai. Dvi dienas
. Gražų pavyzdį | ^ ^ J
^ ^ ^ *"** Į k a p l t a l °
no gimtąjį kraštą Lietuvą", per
grįš k a r t u su Daiva Baršketyte, se, Lemonte. Valdyba pažada, turime nepriklausomos Lietu
U E T U V A
N.
ir
J.'
Zabulionių
pageida-Į
"
BOLŠEVIKŲ
OKU
imdamas Amerikos Legiono 24 šeimininkė buvo A. Deksnienė,
dirbusia interne aštuonias sa kad bus saulėta ir grąža diena, V O s kariuomenės majoro Napovimu, įsteigiamas jų vardo sti- PACIJOJE" ANGLŲ KALBA distrikto vado Californijoje pa kitas dvi dienas — St. Petke
vaites Jungtiniame Pabaltiečių Taip pat bus puikus laimės šuleono ir jo žmonos Joanos Zapendijų fondas. Pagrindinis ka-1 Cicero jūrų šaulių kuopa reigas, pareiškė inž. Vytautas vičienė. Parodėlę sutvarkė ir
komitete, į Chicagą. V. Reinytė linys, skaniai paruoštas mais- bulionių asmenyse.
ją aiškino E. Bajoraitienė ir R.
iš Washingtono atsiuntė svei tas ir gaivinantis baras. Vai
pitaias (93,380 dol.) bus laiko-1 "Klaipėda", išleidusi ir sėkmin- Vidugiris. Iškilmingame pareiN. ir J. Zabulioniai, nors gy
Pakalniškienė. Vakaro prograkinimus ir "Draugo" redakcijai kams bus pravesti žaidimai ir
ateities bepriklausomai | g a i l š p l a t i n u s i 1 4 0 0 eg z. "Lie-1 gų priėmime dalyvavo keletas
veno Ka^doje, buvo * * * U e - ~
n
su linkėjimais iš sostinės. 7
° P ^ f
? u d o ^ I tuva bolševikų okupacijoje" lie- aukštųjų Amerikos Legiono mA—*
f T ?
^ T T '
suaugusiems bus proga pasi tuvių Fondo rėmėjai ir 1964 m. į ^ ^
«
«
lietuvių
studentų
stipendituviškąją
laidą,
pasiryžo
šią
reigunų
ir
gausus
būrys
legio-j
^
y
v
a
t
a
r
a
s
ir
pensininkų
cno
reikšti
prie
tinklinio
aikštės.
t
x "LKDS Biuletenis", nr. 35,
rells
Buvo
Llthua
~~
"
•|joms.
|
į
i
į
^
anglų
kalba,
nienų
bei
pagelbinio
moterų
»
»
—
*
•
'
knygą
š eist
.-~~
~~~. .
'. "77 j Kviečiame visus gausiai daly-i
nia", į kurią atkreipė dėmesį ir
x
Seselė
Josephine,
PittsLietuvių
Fondas
turi
ir
dau-1
gtai
ją
jau
ir
turime:
"Litb.uaĮ
vieneto
narių.
Vytautas
Vidurugpiūčio
mėnesio,
pasiekė
.
&
J
"Draugo" redakciją. Biuleteny 1 vauti.
I burg, Pa., mums rašo siųsda-; giau tokių šviesių žmonių, ku- i n įa under Soviet Occupation. giris dvi kadencijas buvo JAV besilankantieji kanadiečiai, ku
A :
{i
je duodama Krikščionių demo
" " ~ -: r:>>ni:r.2"-..a- - - ! m a a u k ą : "Nors naudingos pre- j rių paliktas kapitalas laikomas | Eywitness Accounts of Atroci-i LB tarybos narys, o šiais me rie žinojo, kad lietuviai dar gy
kratų sąjungos informacijos ir Į 608 Alvudo radijo paskaita šį ; m i j o s ,._ - :
tais išrinktas atstovu į Pašau- vuoja.
visuomenės veiklos
kritikos, i sekmadienį 9:15 v. r. Sofijos ; laimėti tačiau kasdien
-'--:'
Mes vyresniosios kartos žmo-1 l i o Li^uvių Bendruomenės seiAUSTRALIJOJE
Administruoja Jurgis Lnčiūra.
Barčus radijo šeimos valandos
"Draugas",
mane aplankęs.
Lietuvių Fondo apimtyje da- j n ė g | i u o s ^ ^
, „ , - r i mą. kuris įvyks 1983 metais
— A. a. Vincas Juzėnas, Lie
X J u o z a s ir Bronė T a o r a i ,
jau taip yra ypatingos vertės bar veikia šie stipendijų foodai: „ ^ ^ d a r b u s ž m o m e ^ k o l ; Chicagoje.
tuvos kariuomenės savanoris —
S t . P e t e r s b u r g Beach, Fla., m ū x Kazimierą PravUionj, By-1 lietuviško pasaulio žiniomis. Xe^ ^
_ D r. Elona VaiSnienė kai kūrėjas, mirė sulaukęs senat
K r u k o n i o p a l i k i m a s į b ū s i m e g ^ į , neg alėsime jų pa-Į
šų nuoširdūs bendradarbiai, bu- į ron. 111., Byron motelio savinin- i leiskite jani išeiti Į pensiją. ^ ^
^
,^ ^
^
tiks-j bės tema "Bet ar etninės kalbos vės. Liko žmona Valerija, duksvarbiausias
vo įvairiais reikalais atvykę Į ką, prieš dvi savaites piktada-1 ' Draugo
bendradarmams
iri 2^- A_1 ^ 0 Stankaus
• _ , „ ; _ , ; las buvo šią angliškąją laidą naudingos Amerikai?" Pabal- i tė Danutė Bartkevičienė ir kiti
0+_,
dar iiatminimui
Chicagą, aplankė Draugą, įtei- riai apvogė, iš io raštinės išneš-1 rėmėiams linkiu sėkmės
—
~w , -_-• --;
tiečių jaunimo kongrese, kuris \ a r t i i n i e ,- i _
J
° '
. . » , .,.,, T ,
»._ .
ipi'^yi^+i -io t i u a ' Ar Turtino ir paSKieisi-i jdu Cid gjaiiUbitii.iS u
jvvks rugpiūčio 19-22 d. Long;
kė čekį 219 dol. vertės už par-į darni tam tikrą sumą pinigų. | g * "tesėti . Labai aciu uz ' ^ - f ^ t J ^
\ ^ ^ t e ^ užaugusiems, lietuvių kalbą
— Melboumo ramovėnai su! t>A
20.000
siipmausi vartojantiems lietu Island, N. Y. Latvė Antrai
duotas knygas ir pasirinko nau- i Policija tina šį įvykį ir vagilius | «ą-nAA Mdol.
įi|,niniii
l viams M
šmidehens
iš
Chicagos
kalbės
i
i^ošė
D. L. K. Kęstučio 600 meDr. Leonas Kriaučeliūnas, i 3 U e t u V 0 B agronomams Si- * to stengsimės šią
jų leidinių. Taorai šį penktadie- tikisi išaiškinti. K. Praviiionis
:
apie
švietimą
ir
galimybes
toi
tų
mirties
sukakties minėjimą.
nį išvyksta i namus.
j buvo atvykęs įvairiais reikalais p a i 0 3 p a r k
visuomeninin- biro tremtiniams pagerbti. įnešė ; **& paskleisti ir amerikiečių
bulintis pabaltiečių kalbose, kui- i Gerai paruoštą paskaitą skaiX Prigimtų žmogaus jėgų. j l Chicagą, aplankė "Draugą'' ir Į k a S j lietuviško kultūrinės veik- lietuviai agnonomai 6,890 dol. visuomenėj, bibliotekose, auxste Napoleonas Butkūnas. Kar
teike
tūroje ir istorijoje.
4. Savanorio Fuigento ir jo! tesnėse mokyklose ir kitur.
panaudojimas kovoje su ligomis j 2nis yra20 "Draugo"
dol. auką. garbės
K. Pravilio-;
l o s r ė m ėjas. grąžino laimėjimų
pre
tu paminėta ir Dariaus-Girėno
— gydytojo pranešimas ir kul
— Pabaltiečių jaujiirno kon
šakneles
su 30 dol. ačiū.
auka dier.- ! žmonos Marijos Janonių įam-! Ginkluota kova prieš rauaonumeratorius
ir
nuoširdus
jo
j
.
Nuoširdus
žygio 49 m sukaktis. Paskaitą
rašciui
tūrinė programa Sodybos pa!žino Marija Janonienė 11,000 ! n j « i t e r o r a > " Pabaigusi, bet grese, kuris vyks rugpiūčio 19apie lakūnus skaitė Vytautas
ir spausdinto žodžio galia yra
žmonyje šį sekmadienį nuo 2 v. rėmėjas. Už auką tariame ačiū
22 d., Long Island. N. Y., skai
X Standard Federal Sa\lngs \ dol.
Salkūnas.
nemažesnė
ir
ji
bus
tęsiama,
p. p. Užkandis. Visi laukiami.
_
. .
bendrovė, 4192 Archer Ave.,j 5. Agnės Kodis palikimas kol lietuvio rezistencinė dvasia tys paskaitą Vladas šakalys.
r
X Dr. Adosfas Darnusis,
— Sydnėjaus lietuviai gražiai
Jo tema — Pabaltijo disidentai.
Chicago, kurioje Stasys Baras 20,340 dol.
x Ona Strimaitienė, Putnam, S o u t h field, Mich., dr. Alina A.
DUS
Su šia naskaita surištame sim- paminėjo mūsų poeto Maironio
Conn., vertindama BeUivSkuB
fta-,r.«*
p a ios Park, IU.. eina atsakingas pareigas kaip į 6. Napoleono ir Joanos Žabu-1 Šios knygos autorius1 ir pa- i
šv.
pozSume
d a i y v a u s LLnas Koje- 50 metų mirties sukaktį,
vyresnysis viceprezidentas, pa lionių palikimas 93,380 dol.
spaudos reikalingumą ir jos į ^ ^
l a i m ėjimų šakneles priruošėjas yra visai lietuviškai vi lis ir latvių kunigas Maris Kir- Mišias atnašavo prel. P. But
Kiti savo palikimus, be jokių
reikšmę mūsų išeivijoje, mums į d ė d a m i ^ 1 0 d o l a u k ų L a b a i ėmė visą 10 asmenų stalą Į
-Draugo" metinį banketą, KU- I ą >, g _U Pr,aVedė Lietuviu Fondui, suomenei plačiai žinomas kun. sons, kuris Madrido konferen kus ir kun. P. Mortūzas. Aka
r a š o : ''Siunčiu loterijos šakne aciu.
ris bus i-esėio 25 d Jaunimo.
'
-,
Lietuvių r onam dr _ J u o z a g p ^ n g Į ^ | anglų
cijoje persidūrė rankas ir šu deminę programos dalį suruošė
les ir auką. Iš viso 50 dol. Lin
a
m
kalbą
GraŽulienė
kruvino sovietinę vėliavą. To- j Sydnėjaus hetuanistiniai kur
X Yra gauta žinia, kad į sol. ; centre. Bendrovė, kurios prekiu J u m s Dievo palaimos spau
j įspūdingą viršelį paruošė dail. I k i u ^ - ^ ^ p a t e k o į pasaulinę sai, padedant režisieriui Pauliui
dos darbuose ir sėkmės loteri Algirdo Brazio koncertą Union I zidentas Justinas Mackevičius \ b e į § v i e t i m o reifeaiame * '
.
I Jonas Tričys, kurio pavardė per Į s p a U ( i ą Linas Kojelis, baigęs F^ūteniui. Poeto portretą nu
joje". Labai dėkojame už auką Pier. Mich.. ši šeštadienį at-: vadovauja 600 milijono turto su : '"
piešė V. Meškėnas. _Paskaitą
vyksta aukštų 'svečių iš Michi-:, atskirais devyniais
skvriais' 1982.Vm.1 d. Lietuvių Fon- j k l a i d ą nepaminėta knygoj. Kny- .,
ir linkėjimus.
do
apie Maironio kūrybą skaitė
gan sostinės — Lansingo: kon- mieste ir už Chicagos
Pagrindinis kapitalas sieke g a turi 291 psl. Gausu joje liux Prisimenant a. a. Andriaus ; o—
- - -ribų,
m , * y—r a j
m
Skučo mirties metines, šv. Mi- j gresmanas Carl Gnodtke ir kiti , viena didžiausia lietuvių taupy-1 f 5į j30 '**
. — " 7 . m m ? dijimų, nuotraukų apie komu- į viršeliais 8 dol., kietais — 10 inž. V. Juška. Meninę progran a r hm **z
Mackevičius';
!
*Šiais
metais gauta nistų atliktus barbariškus žiau- Į dol. Užsisakant reikia pridėti m o s ^ a ų atliko lituanistinių
šios bus aukojamos š. m. r u g - ; a u g š t i pareigūnai.
(pr.) į mo bendrovių. J.
140 700 do1
daugelį metų remia lietuvišką I - įskaitant ir Žabu- rūmus. Patalpintas ilgas sąra- j 1 dol. persiuntimo išlaidoms; k u r s ų m o k į n i a i , Moterų ansampiūčio 9 dieną. 7:00 valandą
^ t u v i ų Tauragės klubas
x
honiu
alii
kultūrinę
veiklą,
taip
pat
ir
P
"mą! šas nužud>lų žmonių. Tai tik padengti.
Knygą
"Lithuania; b l i S j J o n a s Pečiulis ir aktorius
ryte Tėvų Marijonų koplyčioje, k v i e č i a ^ 5 atsilankyti į linksIškeliaujantieji
amžinybėn dalis. Nužudytų aukų skaičius j under Soviet Occupation" gali-; p Rūtenis.
Nuošir
6336 S. Kilbourn Ave. Draugai I m ą gegužinę, kuri įvyks rug- dienraštį "Draugą".
Lietuvių
Fondui
paliktu
turtu yra nepalyginamai didesnis ir Į ma užsisakyti ir šiuo adresu: Į
ir pažįstami k v ^ ' r ^ vS. i - p i ū č i o 1 5 d g a u l i ų n a m u o s e . džiai dėkojame J. Mackevičiui
— Mirė a. a. Vladas Kožešviesiųjų lietuvių tar- į dabartinėmis sąlygomis neįma- į "Draugas", 4545 West
Andriaus vėlę pasimelsti, (pr.) 2 4 1 7 w 4 3 S t V e i k s ^ ^ 5 , ^ už paramą ir S. Barui, kuris įsiamžina
ir
niauskas.
Liko žmona Veroniyra ir Lietuvių Katalikų spau- Į pe
prisideda prie lietuvybės j nomas suregistruoti. Autorius j Street, Chicago. m . 60629
ka
ir
kiti
giminės.
X DftMZ-SIO
Lietuviai baras. Bus dovanų paskirsty- dos direktorius, už tarpininką- \ išlaikymo. Paliktas kapitalas dar pastebi, kad į šį sąrašą ne- i
Ap. Skopas
kurie pradės mokslą I m as. Gros E. Knoll orkestras. v į m ą.
j laikomas būsimai nepriklauso įeina į Sibirą ištremtieji ir ten j
(pr.)
ar jau mokosi Medicinos univer Pradžia 12 vai.
mai Lietuvai, o gaunamomis pa- mirę.
j «
•^*
sitete Meksikoje, Guadalajaroj.
lūkanomis
maitinama
lietuvisKnygą
spausdino
"Draugo"
x šakių Apskr. Kktbo pikni-,
Jie arba jų tėvai prašomi skam- ^ i v y k s š m rugpiūčio mėn. Animai Omic, Chicago, Iii., mū koji veikla ir skatinamas jau- spaustuvė. Jos kaina minkštais i
binti apie gyvenimo sąlygas j 8 d V y ^ i u s a l ė j e ^ godelyje, sų nuoširdus rėmėjas, grąžin
Lhiduj Jagminui — ColWi: tel. 2 4 5 5 W e s t 4 7 s t chicago. Vi
damas laimėjimų šakneles, pridė
^17-^697^602
arba
rašyti I g u s k v i e č i a m e atsilankyti. Pra- I J° f 1 * * ^
dienraščio paThe Golden Gem oi the Ages
adr. 61 Oranže Street Brtdge- « . j v a I . 3 * ^ ^
nūnai.
Ewal.
tuviško žodžio vertinimą.
By PATTY C. RICE, Ph.D.
(pr.)
water, Mass. 02324.
(sk.) : d o j ^ ^ o r k e s t r a 8 .
X Antanas Kalvaitis, Chica
Knrgoa autorė amerikietė mokslininkė, kuri yra gavusi ne vieną
< Albina* Kurkulis, akcijų
x Jau praėjo \ieneri metai go, 111.. visuomenininkas. Jonas
atžymėjuną
u i savo darbus.
šioje knygoje ji aprašo apie
brokeris, dirbąs su Rodman & kai a, a. STASYS GRIGARA
""NTAPO
atsiradimą,
kiiir.ę
Daug
vietos skiria apie Lietuvos gjnBradshaw, I n e , patarnauja ak VIČIUS iškeliavo amžinam po K. Karys. Bridgeport. Conn.,
arą. o dai, jiiustraciįų sudaro iš GTFTS INTERNATTONAL-VAZNEcijų bonų. fondų bei kitų verty ilsiui. Už jo sielą šį šeštadienį knygų autorius, Jonas Kriščiū
\AŲ t r a y t u v į s m k i m o
Daktarš gintaro reikalu fankėsi Lietuvoje
bių pirkime ir pardavime Susi 9 v. r. Tėvų Marijonų koplyčio nas. Conton, Mich., grąžindami
r kitur
domėję skambinkite 977-7916. je provmciolas kun. dr. V. Rim laimėjimų šakneles, atsiuntė po
K-vjt* d-deiio formato 280 DUSJ t«-t. n r i e u a i O r a i ėofmnm
10 dol. aukų. Labai ačiū.
kiekvienai progai
(sk.)
šelis atnašaus šv. Mišias, šv.
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X A. Rožėrtas. Pery Plaza
x S t Cmttnm MrmorviM, I n e J Mišių metu giedos mūsų iški3814 W. 111 S t fl blokas nucj lioji operos primadona Dana Motei savininkas, Hot Springs,
ftv Kazimiero kapinių). teief.; Stankaitytė. vargonais ją paly- Ark., Barauskai (Mr. & M r s ) .
2SS-OS5. seniausia lietuvių pa- j dės maestro Alvydas Vasaitis. Melrose Park. 111., J. Sabanas.
mmilų bendrovė ir dirbtuvė. Di-j Šeima prašo visus draugus ir Chicago. UI., grąžino laimėjidža ausiai pasirinkirnas Neiso- ; pažįstamus prisiminti vėlionį i mų šakneles su 10 dol. aukų.
(pr.) Į Labai dėkojame.
nMB IT TXiivs savininkai, (ak.) į 3avo maldose.
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