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Carteno įspėjimas
/sovietams

"/./(B Kronike? N r. 30

Washingtonas. — Prezidentas
Carteris spaudos
konferencijoj
pirmą kartą aiškiai Įspėjo sovie
tus, kad jų įsivėlimas į Ryty Af
rikos vidaus reikalus
pakenks
ginklų apribojimo sutarčiai, jos
Senatas neratifikuos. Apkaltino
sovietus, kad jie pirma "iki dan
tų" apginklavo Somaliją, paskui
nusisuko ir dabar ginkluoja Etio
piją. Siūlė Somahjai pasitraukti
iš Ogaden dykumos, o sovietams
ir kubiečiams iš Etiopijos.
Tuo pačiu metu sovietų spau
doj pasirodė kaltinimas Amerikai,
kad ]i derybas dėl ginklavimosi
pristabdymo jungia su įvykiais
Afrikoje.
Valstybės sekretorius Vance
dar kartą paminėjo kubiečių skai
čių Afrikoje:
37 000 karių, iš
kurių 11,000 Etiopijoj, ir kariau
ja abiejuose frontuose, prieš so
maliečius ir eritrėjiečius.

Reikalauja grąžinti
Žaliosios bažnyčią
Valdžia iš bažnyčios padare malūną

bonas užprotestavo, kad nieko iš
to neišeis. Buvusi bažnyčia yra
1977 rugsėjo 23 pas Vilkavišnetinkamoje vietoje ir jiems rei
kio raj. vykdomojo komiteto prtkalinga kaip malūnas, todėl baz
rnininko pavaduotoją J. Urboną
i - - - - r.ča-tsarys.
Bronius Mickevičius pareiškė
bažnyčios atgavimo reikalu lankad
jie netylės, bet kreipsis dar
kėsi Žaliosios parapijos tikintieji:
aukščiau, I tai pavaduotojas vi
B. Mickevičius, J. Nešukaitis, B.
sai nereagavo. Tikintieji aiškino,
Kardauskas, K. Būbnaitienė, T .
kad bažnyčioje įrengtas malūnas
Kaminskienė ir A. Lenkienė. Ur
yra nepatogioje vietoje, be to, jis
bonas pareiškė, kad tikinčiųjų pa
veikia tik keturias valandas per
reiškimas yra neteisingas. Tikin
savaitę. Ką daryti žmonėms, ku Sv. Kazimiero koply&i ir karstas Vilniaus katedroje. Kai bolševikai katedrą suprofanavo, karstas su
tieji reikalavo, kad J. Urbonas
rie tuo metu dirba, kai "malū Šventojo palaikais buvo perkeltas į šv. Petro ir Pauliaus bažnyčią
tiksliai pasakytų, kas pareiškime
Kenija gaus
nas" mala? B. Kardauskas aiški
yra neteisinga. Pavaduotojas pa
Amerikos lėktuvu
no, kad žmones veža grūdus vi
ėmė "dokumentą", kuris pieštu
sai kitur susimalti. Tada pava Belgrado konferencijoj
ku kampe buvo adresuotas buvu
I Nafta tik už lėktuvus
duotojas atkirto: "Man visai ne
siam Vilkaviškio raj. pavaduoto
Nairobi. — Carteris painfor
svarbu, kur iūs vežatėsl"
jui Rogovui ir liepė susipažinti
mavo Keniją, kad po mėnesio jie
Beirutas. — Amerikos F-15
apie bažnyčios uždarymą. Tikin
gaus Amerikos karo lėktuvų, F5
1977 rugsėjo 27 pas Vilkaviš
lėktuvai
už naftą. Tokias sąly
tieji ne kartą jau lankėsi prieš
naikintuvų. Vakarų interesas,
kio raj. vykdomojo komiteto pir
gas pastatė Saudi Arabija, rašo
tai pas J. Urboną ir net Vilniuje
kad Kenija būtų saugi. Ji riboja
mininko pavaduotoją J. Urbom
Kipro arabų spaudos tarnyba.
ir ne kartą reikalavo to "doku
si
su abiem kariaujančiais kai
vėl nuvyko Žaliosios parapijo
Amerika S. Arabijai parduos to
Belgradas.
—
Žinių
agentūros
mento", kurį dabar pats J. Urbo
žmogaus
teisių,
kurias
mes
labai
mynais — Etiopija ir Somaliją.
tikinčiųjų delegacija (J. Nešu
kių lėktuvų 60.
apie
Belgrado
konferencijos
liūd
nas pasiūlė.
branginame".
Somaliją net turį teritorinių pre
kaitis, J. Mickevičius, Gudaitis,
ną
pabaigą
ir
Vakarų
kapitulia
tenzijų.
K Būbnaitienė).
Pavaduotoja
Vakarų delegatai pripažįsta,
— O kodėl mums jo anksčiau
ciją
vakar
maždaug
taip
prane
šiurkščiai pabrėžė: "Jūs neikite
nedavėte, kai mes prašėme? —
kad galutinė teksto redakcija yra
Ko norės už
pas
mus, —mes bažnyčios ne- šė: "Amerika ir Vakarai nusilei sovietų laimėjimas. Tik viena Ru
paklausė T. Kaminskienė.
Sumažėjo šelpiama ją
I" do soyietų u ž i ^ ^ m a ] ir sutiko
,
Chaplino
palaikus?
ati3aryš5he^
"
munija
atsisako
priimti
tokf
teks
— Buvo kažkur užsimetęs. Tik
pasirašyti ''baigiamąjį dokumen
skaičius
(Bos dangau)
dabar susiradau, — išsisukinėjo
tą. Dokumentas bus trumpas, ke tą, kokį sutarė kiti, ir dvi die
Geneva. — Šceicarams nema
turių puslapių, jame visai nebus nas, trečiadienį ir ketvirtadienį,
lonu,
kad buvo su karstu išvog
VVashingtonas. — H E W sekreminimas svarbiausias punktas — vyko derybos su jos atstovais.
ti
Charlie
Chaplino
palaikai.
toriaus
Joseph Califano žodžiais,
Jeigu rumunai laikysis savo nu
BROLIŠKAS SOLIDARUMAS
Ar jie baigs streiką? žmogaus teisės".
Laukiama,
kada
vagys
atsilieps
ir
pirmą kartą po II pasaulinio ka
Amerikos delegacijos vadovas sistatymo, pasirašymas dokumen- pareikalaus didelės pinigų sumos ro Amerikoj šelpiamųjų skaičius
Rio de Janeiro. — Brazilijos
ito užtruks iki kitos savaitės, o
'
i iš federalinio iždo sumažėjo.
VVashingtonas. —5į savaitgalį ambasadorius Arthur Goldberg gal ir ilgiau. Tokie yra 35 vals už grąžinimą.
katalikų Bažnyčia kiekvienais me
sakė:
"Nėra
to,
ko
mes
norėjo
- .
tais gavėnios proga praveda va bus angliakasių balsavimai — pri
me. Buvome priversti sutikti su tybių septynių mėnesių derybų
dinamąjį broliškumo žygį, kurio imti pasirašytą kontraktą, ar ne.
formule, kurieje trūksta kai ku rezultatai ir diplomatų "laimėji
tikslas yra — atkreipti viešosios Spėjama, kad balsai gali pasida
rių siūlymų ir idėjų, svarbiausia mai".
nuomonės dėmesį į kai kurių vi linti pusiau su nežymia persva
suomeninių grupių, ypač netur ra į kurią pusę. Angliakasių uni
U ž tikrę demokratiją tingųjų problemas ir poreikius. jos prezidentas Arnold Miller
Šiais metais broliškumo žygis Bra" įspėjo darbininkus, kad sutarties
Išvaikė intelektualų
Orlovas gali gauti
zilijoje pravedamas šūkiu: "Bro atmetimas reikštų unijos galą.
La Paz. — Bolivijos vyskupų liškumas darbo .pasaulyje".
VLTKa valdybos pirmininkas JAV politiką Pabaltijo valstybių
konferencija pasisakė už tikrai
susirinkime
10 metų
dr.
Kęstutis Valiūnas gavo tokio atžvilgiu.
Paulius
VI
laišku
pasveikino
Darbieciu
laisvų ir demokratinių rinkimų
turinio laišką iš Valstybės de Būkite tikri, kad pastangos ir
iniciatyvą,
palinkėdamas,
pravedimą krašte. "Nors Bažny šią
pralaimi
įimas
Krokuva. — Iš Lenkijos Vaka
Maskva. — Iš Maskvos pra partamento, ryšium su jo pasiųs toliau palaikyti laisvo apsispren
kad
ji
pilnai
pasiektų
užsibrėžtų
čia atskirta nuo valstybės", —
rus pasiekusiomis žiniomis, len nešama, kad prieš metus suim tu pareiškimu prezidentui Car- dimo principą bus tęsiamos.
pažymi Bolivijos vyskupai, —- tikslų. Į klausimą, kodėl pašau
Londonas. —Britų darbiečiai kų milicija Krokuvoje išvaikė disi tas Juri Orlov teisme bus apkal teriui VLIKo seimo proga:
lyje
dar
yra
tiek
daug
neteisin
*|i turi teisę ir pareigą ginti pa
Hodding Carter OI
patyrė pralaimėjimą, kai papil dentų intelektualų
be valdžios tintas priešsovietine agitacija ir
grindines žmogaus laisves ir pa gumo, popiežius rašo: "Tegalime domuose rinkimuose viename leidimo susirinkimą su paskaita propaganda, o ne priešsovietiSekretoriaus
padėjėjas
Gerbiamas
Daktare
Valiūnai,
sisakyti svarbiaisiais žmogaus ge duoti tik vieną atsakymą: netei- Londono priemiesty j parlamen apie komunistinio režimo trisde- nių šmeižtų platinimu,
viešiesiems
reikalams
kaip
Prezidento Carterio vardu no
rovę liečiančiais
klausimais. singums yra Dievo užmiršimo tą buvo išrinktas konservatorius. imtmetį Lenkijoje. Milicija, įsiver ankščiau buvo manoma. Dėl to
vaisius.
Kai
užmirštamas
Dievas,
riu
padėkoti Jums už atsiųstą pa
Krikščionys, kaip ir visi kiti kraš
Darbiečiai dabar turės 309 at žusi į patalpas, kuriose paskaita jam gali būti paskirta ne trejų,
kuris
yra
Meilė,
tuo
pačiu
pra
reiškimą,
liečiantį Pabaltijo vals
to piliečiai, privalo dalyvauti
stovus, kai opozicija 318.
turėjo įvykti, suėmė paskaitinin bet dešimties metų
kalėjimo tybių laisvę ir apsisprendimo tei Ištraukos iš Valstybės depar
nyksta
meilė
ir
žmonių
tarpe,
o
krašto politiniame gyvenime. Jų
ką istoriką Adam Michniką, susi bausmė.
tamento leidinio, kurios liečia
sę.
pareiga yra ginti žmogaus teises, kai nėra meilės, gimsta neteisin
rinkusius
žmones
išvarė
ašarinė
gumas.
Tikras
socialinis
teisingu
Orlovas
yra
52-jų
metų
am
Pabaltijo valstybes:
Sostinei valstijos teises mis dujomis. Apie šį naują len
kai jos yra pažeidžiamos, rūpin
Laisvo apsisprendimo teisės są
žiaus branduolinės fizikos moksli
tis, kad būtų kuriama teisingumu mas gali išsivystyti tiktai krikš
kų policijos susidorojimą su disi ninkas; drauge su kitais disiden voka mūsų tautoj turi gilias šak JAV užtikrina, kad Saugumo ir
VVashingtonas.
—
Vyksta
akci
. . .
. . „ i „ ciomsicosios žmonių tarpusavio
nis: dar prieš prezidentą Wilso- kooperavimo konferencija nepa
K
ja už VVashingtono, District of dentais—intelektualais, Vakarų tais jis Maskvoje įsteigė Helsin ną, kuris Versalio taikos konferen keitė jos politikos nepripažinti
meilės
dvasioje,
visiems
žmonėms
pagrista
visuomenine
santvarka,
.
.
.
,
.
.
.
.
„
.
gerbiama žmogaus gyvybė, sau
Columbia, teisių suteikimą tokių laikraštininkams Varšuvoje pra kio nutarimų vykdymui remti vi
gojamos šeimos teisės, tėvams lygiomis teisėmis dalyvaujant pat, kaip turi valstijos. Atstovų nešė čia veikiantis lenkų sociali suomeninę grupę. Daugiau negu ei joj 1919 metais viename iš savo Pabaltijo valstybių jėga įkorporabūtų užtikrinta teisė religiniai žmoniškesnio pasaulio kūrimo rūmuose 289:127 balsais buvo nės savisaugos komitetas, besirū pusė šios grupės narių jau suim 14 punktų aptarė laisvo apsi vimo į SSSR. Mūsų politika buvo
sprendimo sąvoką, prezidentas patvirtinu prezidento 1975 me
auklėti savo vaikus, šalinama so darbe, tokio pasaulio, kurio troš priimtas atitinkamas konstituci pinantis žmogaus teisių gynyba. ti.
ko
Kristus".
Monroe 1820 metais ragino to tų liepos mėnesį, Helsinkio kon*
cialinė nelygybė. Turi rūpintis,
nis priedas, kad sostinei būtų sumeto Europos galybes netrukdy ferencijos išvakarėse ir 1976 me
kad valstybės ir privačių asme " N e ginklais, bet teisingumu**
tiekta teisė rinkti du senatorius,
ti naujom respublikom spręsti sa tų vasario 19 dienos laiške es
nų kapitalai nebūtų bereikalin
Vatikanas. — Paulius VI pri ir galbūt, porą kongresmanų. Du
tams-amerikiečiams... Vyriausybė
vo
politinius likimus.
gai eikvojami. Krikščionys nega ėmė
Neapolyje
veikiančios trečdaliai balsų iau buvo, reikia
li sutikti su tokiomis politinėmis NATO kolegijos kursų dėstyto tokios pat proporcijos Senato bal
Lapkričio 14 dieną mūsų ats teigiamai reagavo į Atstovų ru
ideologijomis, kurios nesiderina jus ir klausytojus. Anglų kalba sų ir 38 valstijų ratifikavimo.
tovas Belgrado konferencijoje, mų ir Senato rezoliucijas — ne
kurioje tikrinamas
Helsinkio daryti jokių pakeitimų JAV ne
su tikėjimu; su tokiomis santvar tartame žodyje pažymėjo, jog yra
(E.)
Addis Ababa. —Etiopijos še
Baigminio akto įgyvendinimas, pripažinimo politikoj.
komis, kurios remiasi smurtu, būtina sukurti visai naują tarp
kalbėjo konferencijoj, atkreipda
pažeidžia žmogaus teises arba tautinių santykių savoką pagal fas Mengistu pumą kartą viešai
s
mas dėmesį į Baigminio akto
neribotą pasipelnymą laiko eko kurią būtų galutinai atsisakyta prisipažino, kad su jo daliniais
KALENDORIUJ*
VIII punktą, kuriame aptariamos
nominės pažangos svarbiausiuoju ginklų priemonėmis spręsti ky prieš Somaliją kovoja ir kubie
čiai.
žmogaus
teisės
ir
laisvas
tautų
veiksniu".
r
Kovo 4: Kazimieras, Alicija,
lančius konfliktus. "Ne ginklų
apsisprendimas. Jis griežtai tvirti Ginutis, Daina.
Maskva — Sovietai į erdves
Detroitas. —Detroito vysku- pagalba, bet teisingumu ir'broliš•
no, kad "amerikiečiai negali pri
Ko/o 5: Teofilis, Gerasima,
pas pagelbininkas Thomas Gum- ka žmonių tarpusavio meile turi iškėlė Sojuz 28, kuriame šalia
tarti
ar
suprasti
dar
kai
kurių
ruso
buvo
ir
čekas
kosmonautas.
Vydotas,
Giedrė.
bleton
išrinktas
tarptautinės būti kuriama žmonijos civilizacijaučiamą,
atrodo,
būtinumą
už
Jie
susijungs
su
erdvių
laborato
žmonių pagalbos organizacijos ja",— kalbėjo popiežius.—"Ypač
Kovo 6: Mare:jonas, Rožė, Per
mesti savo vidines ir-ar išorines petua, Novilas, Raminta
"Bread for the World" naujuoju jaunoji karta turi įsisąmoninti, rija Saliut.
santvarkas kitiems".
pirmininku. Iki šiol šiai organ"- jog visi žmonės yra vienos, DieSaulė teka 6:23, leidžias 5:43,
Colombo. — Vietnamo prem
zacijai vadovavo Pasaulinės krikš- vo sukurtos, šeimos nariai. Tik jeras Pham Van Dong atvyko į
Kartu jungiu Valstybės depar
ORAS
čioniškųjų Bažnyčių tarybos ge- visų žmonių tarpusavio meilės Sri Lanką (Ceyloną). Jį pasitiko
tamento leidinį, liečiantį Baig
neralinis sekretorius kunigas Car- dvasioje bus galima sukurti tei irgi premjeras Ranasinghe Preminio akto principų deklaracija,
Dalinai saulėta, bet šalta, apie
kuriame yra skyrius, aptariantis <Z2 laipsniai.
Somaiijoj danoaatracijoa prieš Etiopiją ir Sovietų Sąjungą
singesnį pasaulį ateities kartoms. Į mados*. Vizitas yra oficialus.
13

pavaduotojas.
l Žaliosios parapiją buvo atvykes
įgaliotinis K. Tumėnas ir patarė žmonėms
nusipirkti kur
nors, ar išsimuomuoti kokią patalpą. Dabar pavaduotojui užsi
minus šiuos Tumėno žodžius, Ur-

SOVIETU LAIMĖJIMAS BELGRADE
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Pasauly
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SutMcriptk» Rate*: $33.00 — Chicago, Cook Couutv,
Uoste aod Canada. Ebewt»re )* tbe U.S.A. $31.00.
countriet $34.00.
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REDAGUOJA Jocas ŽadeBds. Informacine medžiagą ir nuotraukas
652Ž Soutn Beekwell Ave„ Chkago. DL. 666Ž9. TeL 778-7862

MLAUGO prt>nunm . niakama. m anfcara

aetame 6 mer 3 m£o.
jacago u Cook apsai $33.00 $19.00 $15.00
Kitur JAV
. . . . . . . . 31.00
18.00
1340
Kanadoje
33.00
19.00
13.00
Užsienyje
34.00
20.00
15.00
Savaitinis
25.00
15.00
9.00

STUDENTŲ ATEITININKŲ ML&0GOVIŲ VEIKLA

Bostono draugovė šiemet iš- i šis metodas dažniausia per geriaurinko valdyba. Veikla tačiau ma- j šiai nesiseka, bet linkime joms
• Administracija dilba kas., • Redakcija straipsnius taiso savo
žai pagyvėjo. Yra buvęs tiktai j sėkmės. Susirinkimuose yra diskunuožiūra Nesunauootų straipsnių
Htm nuo &30 iki 4:30, sėsta
vienas susirinkimas kartu su sen- :avę SAS suvažiavimą ir riaušes
nesaugo. Juos grąžina tik U ank*
•emais nuo &30 iki 12:00
draugiais, kur buvo diskutuoja-j Lietuvoj (pristatė Paulius Kuras),
, ....... _ .
, ,. T to susitarus Redakcija už skeibi
ma, kaip būtų galima pritraukti j Ateitininkų kūčiose išpildė progRedakci j a duba kasd>et X ^ ( - N
, 7 5 ^ Skelbimų
daugiau narių j susirinkimus, ramą. padaiauodamos tris senas
* J _ 7 w J J ~ ' * * » d t e o U l s • kainos ptfaiunaame* gavus ptaVeikla turėtų pagyvėti po nau- j liaudies dainas. Linkime jiems
Jaunimo organizacijų vėliavos Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčioje Detroite, Lietuvos nepriklausomybes
jųjų metų.
daug sėkmės ruošti pavasario sukakties minėjimo metu
Nuotr. Jono Urbono
Detroito draugovės veikla yra | kursus,
dažnai aprašoma "Drauge" (ne į Montrealio dr-vės praeitų me
trūksta lietuvių vyrukų, o vy- liepos 23 d. ir baigsis nugpiū- čio, turi Ugi <ny«ri^iriwv^ susi
KRYŽIAUS PAVĖSY —
— "Mes reikalaujame iš pa
tikiai ateitininkų skyriuje, bet ir j tų valdybos pirmininkei gtekėrai pažymėjo atvirkščiai. Mer- į čio 6 d. Jei kas daugiau norė- mokėti.
PRISIKĖLIMO AUŠROJ
vergėjų laisvės tokios, kokią
Detroito žiniose). Būtu gerai jejl Jas ir iškeliavus rCalgary, baikigaites galvoja, kad jos gal tru-Įtų sužinoti apie stovyklą, jau
MOKSLETVTC
Saulėtą bet šaltą vasario II
turėjome, kokią turi Afrikos
kitps draugovės sektų jo* pavyz-; no pirmininko pareigas perėmė
pūtį bailios prieiti prie svetimų,! gali kreiptis į Vytą Šoliūną,
STUDIJŲ SAVAITGALIS
dienos
ryta.
būrys
Clevelandoi
džiu Šiemet buvo trys susirinki-; Paulius .Mališka, Veikla menka,
negrai ir Amerikos indėnai.
kad lietuviai vyrai, palyginus; Hwy 83 & 111 St., Lemont, DL
Į studijų savaitgalį Cleveian- Reikalaujame ne kaip malonės,
mai, valdybos dinkimai, L. Gražu Tikimės, kad reikalai ateityje pa- ateitininkų ir draugų susirinko su amerikiečiais vyrais, gan ne- j 60439. Smulkiau ir daugiau žiDievo Motinosi Nuolatinės Pa
lienės pašnekesys apie kovą už j gerės.
mandagūs. O vyrai manė, jog' nių apie stovyklą bus paskelb- de, kuris įvyks kovo IT, 18, 19 bet kaip iš mūsų pagrobtos
galbos
parapijos
kavinėje
vienos
dienomis, kviečiami dalyvauti Kūrėjo dovanos. Kolonializmas
žmogaus teises ir A. Damušio pa ; \ e w Yorko draugovės valdymergaitės truputį perdaug juos ta spaudoje.
dienos
susikaupimui,
kurį
prave
visi
moksleiviai iš įvairių vieto jau panaikintas, o mes dar ver
skaita apie **Kokią vietą užpildo j ba pasiliko ta pati kaip ir pernai
kritikuoja.
Tą mintį išreiškė GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS
dė
kun.
G.
Kijauskas.
ŠĮ
pirmą
ga
vių. Paskaitininkai: kun. G. Ki
ateitininkai tremtyje". 2ada po metais ir yra sušaukusi porą šu
gai".
šeštadienį praleidome ir per diskusijas, kurias padėjauskas,
SJ.,
A.
Rukšėnas,
A.
naujų metų pradėti ruošti vasa- j sirinkimų. P. Bobelienė kalbėjo vėnios
vesU
**"
' T.
Rekolekcijos moterims ir vy
Daina Kojelytė ir Do•f
ros stovyklą ir jau iš anksto yra į apie studijavimą po karo Ameri- mąstydami ir bičiuliškai pasida*!J°
Garlauskas,
D.
Tamulionytė
ir
maa
lindami jo pateiktomis mintimis,'
Laptais. Atrodo, kad at rams, kurias globoja vyr. gied- V. Švarcienė. Penktadieni va
"Dievas
ir
Tėvynė",
užsisakę Dainavoje rugpiūčio pas j koje. Kaip konkretų darbą stu kurtos skatino giliau pažvelgti į1 sakytojams patinka anketų ano- rininkės, įvyks kovo 16, 17 ir 18
Lietuvos pogrindžio laikraštis
kutines dvi savaites, nes nebuvo dentai susirinko padėti kun." K. Pu savo sielos gelmes, ryšį su artimu Į nimiškumas, ir visiems parodė, d. 6:30 vai. vakaro Lietuvių jė kare bus susipažinimas, šešta
dieni paskaitos — vakare iš
jiems aišku, kuri savaitė būtų pa gevičiui su jo Lietuvių Katalikų
ką jie apie vienas kitą galvoja. zuitų koplyčioje. Praves kum
kilminga vakariene, sekmadieni |W|uimiuiilllllHlUlllllHlimilluilllltUM
togesnė visiems studentams. Tad Šalpos fondu. Tikimės, kad pir ir ryšį su Dievu.
Vitai ši studija atrodė naudin dr. J. Prunskis Baigsis Verbų
ir prašo narių jiems pranešti, ar mininkei išvažiavus į kitą miestą, Pirmame pašnekesyje pažiūrė
sekmadienį
10 vai. ryto šv. Mišios ir užbaigimo agapė.
ga
iš
mokslinio
taško
—
ji
žaA D V O K A T A I
jome
į
"Krikščionio
Paveikslą
Pa
studijuoti,
veikla
nenutruks
ir
būtų geriau stovyklą turėti rug
Studijų
savaitgalyje
dalyvauC H A R L E S r, U I
piūčio 20 — 27 dienomis ar rug naujas pirmininkas bus išrinktas. laiminimų Šviesoje". Toliau dva da išsiuntinėti daugiau anketų j Mišių auka ir bendrais pusry- Į t i
čiais Jaunimo centro patalpose. | reikalinga turėti tėvų, globėjo
sios
vadas
apibūdino
skirtumus
ir
kitoms
organizacijoms,
pri-j
piūčio 27 — rugsėjo 3 d.
Rochesterio draugovė išrinko
& ASSOCIATES
;
ir moksleivio parašai, 10 dol.
naują
valdybą iš anksto pavasarį, tarp "dusinančio vienišumo" ir klausančioms lietuviams studen- Kviečiame visus dalyvauti reClevelando draugovės veikla
(kas Ofs. teL 776-5162; ras. OT-6047
"atsiveriančios vienatvės". Svar tams. Gal jai pasiseks šia stu- kolekcijose ir bendruose pusry- registracijai, uniforma
sklandi. Susirinkimuose diskuta- bet atrodo, kad jos veikla dar ne bu ne fizinė, o širdies vienatvė,
turi).
Nakvynė
bus
visiems
pa 2648 W. 63rd S1-, Oeago, IB.
dija pasinaudoti universitete, ir čiuose.
Valdyba
vo SAS padėtį ir kaip galėtų na-1 ra šiais metais prasidėjusi. StuDarbo vai. nuo 9 iki 5 vai. vak
rūpinta. Prašom kaip galima
be kurios nei bendruomenė, nei gal mums teks pasiskaityti, nuo
riai pagyvinti veiklą; tema pasi- f dentu visas dėmesys yra' nukreip
Trečiadieniais uždaryta.
greičiau
registruotis.
draugystė, nei moterystė negali monių didesnės grupės, atsakiu
UPNICNIEČIC
priešinimas Belgrado konferenci-j'tas į statomą Jaunimo centrą.
fieštad. atdara puse dienos.
būtį kūrybinga. Kelias iš vieni siųjų "Ateityje" kada nors?
SLsmnVKIMAS
Mes duodame įvairius teisinius
IidiJa Baičttnaitė,
jai (kalbėjo ukrainietis). Draugo-Į Chforgos draugovė pasižymi šumo į vienatvę nėra didėjantis
patarimus.
ne
tiktai
didžiausiu*
skaičiumi,
Esam dėkingi Vitai už šių
vė taip pat dalyvavo Kristaus Ka-'
Korespondentė
pasitraukimas, o pilnesnis įsipa
Kun.
A.
Lipniūno
moksleivių
bet ir įvairiausia veikla. Draugo
iiiiiiiiiiiHHiiiiiiHiiuiiiiiiiiiHiiHtntnmn
duomenų išvedimą — profesio
reigojimas.
ra.iaus šventėje ir suruošė sėk
ateitininkų kuopos susirinkimas
nališku būdu, ir šeimininkui
mingas nariams Kūčias. Kovo vė yra sušaukusi tris susirinkimus,
Papietavę persikėlėme mintyse
įvyks kovo 11 d., šeštadienį, 2
mėnesio pradžioje žada kaip ir suruošė diskusijas apie ateitinin- į Kristaus nueitą kančios kelią po Linui, kad jis leido mums pasi
vai.
p. p. Jaunimo centre. Pas
pernai suruošti susikaupimo sa ! Icų kongresą, "fuksų" vakarą, kurio sekė susitaikinimo sakra naudoti jo naįsais susirinkimui.
kaitą skaitys dr. K. Pemkus
į pokalbius apie Lietuvos dabarti**"
vaitgalį kartu su skantais.
Kubfliūtė
mentas.
ateitininkų istorijos tema. Bus
Los Angeles draugovė rudenį į ne padėtį. Mėnesių pirmą sekmaPopietės pašnekesiai lietė ry
diskusijos
ir užkandžiai Susi
miegojo, bet paskatinti jų patą- i dienį dvasios vadas kun. K. Trišius su artimu ir su Dievu. Te SENDRAUGIŲ STOVYKLA rinkime dalyvaus MAS-CV pir
Padangos. Priekinių ratų reguliavimas
rėjo d r. Palubinsko gruodžio mė-; makas lafko Šv. Mišias. Gruodžio
moje. "Ieškant savo artimo: iš
Šiais
metais
ateitininkai
sen
mininkas
Saulius
Čyvas
iš
Cleir balansavimas. Stabdžiai. Duslintu
nesį sušaukė susirinkimą ir išrin- j mėnesį- buvo susikaupimo savaif
neapykantos į svetingumą", buvo draugiai stovyklaus dvi savaites velando. Dar tie, kurie nėra u i galis. Draugovė taip pat suorga
ko naują valdybą.
vai Išmetamieji vamzdžiai ir lctU p *
paliesta santykiai su svetimais, Dainavoje. Stovyklk prasidės simokėję (4 doL) nario mokėsToronto draugovės valdyba nizavo bendras ateitininkų kū- tėvų ir vaikų, mokytojų
taisymai
FTRESTONE TTRES. Wtani
ir
bando įgyvendinti lygybės prin- f čias ir dalyvavo'lietuvių susiarti vaikų santykiai. Svetingumas,
alignment and balancing. Brmkes.
cipą. Keturios studentės, kurios nimo šventėj (čia uždirbo 150 tai laisvos
Shock absorbers. Mufflers and pipoi.
atmosferos
su-f
sudaro valdybą, nutarė nepasi- dol.). SAS iždininkas tebelaukia, kūrimas, kur nepažįstamasis gali
Tune-Ups. Lubrication. Change of o i
THE FARGO M0TEL
skirstyti pareigomis, bet viską kad jie atsiųstų 25 proc. pelno, jaustis draugu, ne priešu, o kaip
10810 Gulf Boulevard
Treasure bland
and FUters
bendrai ruošti. Patirtis- rodo, ^kad kaip-nųstatyta SAS-įstatuose...... padaryti tą vidinę erdvę nepažįs
SC Petersburg, Fta. 337*6, USA ..
TeL' (813) 360-0878
tamajam yra krikščioniui svar
MOTELIS
ant Meksikos pankos kranto,
bus uždavinys pildant:• artimo-mei
Treasure teland teatre, gražiausiame pajftrylės įsakymą."
Je. Miegamieji kambariai, kambariai ao virtB2423 Wtft 59th Strttt — Tel. 6R 6-7777
Paskutiniame pašnekesyje, "Ieš
vemis, apartmenati ir maudymosi baseinas.
kant Diervo: iš iliuzijos į maldą",
Visur spalvotos televizijas, netoli restoranai,
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro.
naktiniai klubai, žvejojimo vietos, golfo ir te
dvasios vadas suteikė tikrai nau
Šeštadieniais nuo 7:00 vai ryto iki 4 vai. popiet.
niso aikštes. Šventoves, krautuves ir t. t.
dingų minčių ką tik pradėju
Visus maloniai kviečia lietuviai savininkai —
Šventadieniais nedaryta. — Ssv. MIKAS CESAfl
siems gavėnios laikotarpį. Cia pa
ALFONSAS IR TERESĖ ŽEBERTAVKIAI
liesta malda ir mirtingumas, (ne
mirtingumo iliuzija mums trukdo
įeiti į dimensiją, kurioj yra mal»
da), širdies maldą, bendruome
nę ir maldą, (krikščioniška bend
ruomenė — tai ne saugi pastogė,
bet skatinimas žvelgti ateitin...)
DU BROLIUKAI, Anatolijus Kairys
J2J0
DIENA PRIE E2ERO, A Baronas. Pasakaitg
$330
Švelnioj vakaro prieblandoje,
$4.00
uždegę žvakes kavinės kukliai Į J-. DU DRAUGAI, V. Frankienė-Vaitkevičienė. Apysaka
GABRIUKO
UŽRAŠAI,
J.
Svabaitė-GyhenS.
Apysaka
» 00
Iš jaunučių žaidimų Pr. Diehninkaičio moksleivių ateitininkų kuopos bet jaukiai paruoštoje "koplyčio- j p KALNUOSE, Mflda Kvietytė. Pasakos.
$300
suruoštame kaukių vakare, Ohicagoje
Nuotr. J. Polikaičio je". dalyvavome Sv. Mišių auko- j [-] KIŠKUČIO VARDINES. St. Džiugas. II-ji laida, EHėraSfiai
$2Jo
BIRŽELIO 11 IKI BIRŽELIO tt — ( t 4 )
je. Užbaigėme šią susikaupimo Į Q KETURI VALDOVAI, S t Džiugas. Pasaka
$2^0
dieną su Agape, apie 50 žmonių, D KAIP ALGR7KAS VĖJO EESKOJO, N. Jankutė. Pasakojimai $2JJ0
BIRŽELIO 27 IKI LIEPOS B - ( I B d.)
SAS VALDYBOS PRANEŠIMAI Remytė yra sutikusi šį leidinį re po bendrų dienos įspūdžiu, prie j D
LABAS RYTAS. VOVERE, J. Miaelga. Eilėraščiai
$2.80
daguoti ir nekantriai laukia jūsų vieno bendro stalo.
LIEPOS 21 IKI RUGPI06IO S — ( 1 0 d.)
$5.00
j t J LAUME DAUME, St. Petersonienė. Pasaka
SAS suvažiavimo metu buvo
rašinių. Anot Grasildos jei bent
MAŽI
2INGSNIAL
Pr.
Naujokaitis.
Pasakojimai
$2
00
dalyvė
į
nutarta, kad Detroitas ruoš va
RUGPIŪČIO 22 IKI RUfiP. 31 — (IB 4.)
U MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS, Vytė Nemunėlis. HL pasaka $3 00
10 proc. arba 30 studentų neatsaros stovyklą. Torontas pavasaPARKAS ANAPUS GATVES, D. Bindokienė, Apysaka
$3.00
CHICAGOS STUDENTŲ
.- ,
_, , ,
. . Į sius nors ligi vasario 15-tos a.)
Važiuojantieji 2, 3 ?r i kelionėje Luxemburge galima atsis
no kursus, CIevelandas m e t i n i ; „ • ,
,
.v, . .
t
PUPUCIO
PASAULIUKAS,
Ona
Mikailaitė.
Pasakos
$4J»
SUSIRINKIMAS
kirti nuo grupės ir pasilikti Europoje iki 45 d. ir grijbti į Chi.,. . '
.
v . - Gaudeamus nebus išleistas, paSAULUTE DEBESĖLIUOS, L Žitkevičius. Eilėraščiai
$1.30
suvaziavimą ir perims užsienio • .., .
, ,. . ,, t . ,
oagą tuo pačiu Išlieta.
, . ,
•
u v
-TI liksime garbe kitai valdybai
arba
VYSKUPO KATINAS, C. Grincevičius. Pasakos
$2.30
Vasario 24 d. pas Liną Rim
skynų. buvusi valdyba pasiliks1
\ b.) jis bus nemalonus įrody kų įvyko Chicagos studentų
MOKYKLA, Adelė Jomišaitė-Abromaitienė
$3.80
Į kainą įeina visa transportacija )& Chicagos, viešbučiai (po
Icaip organizacinis centras, kuris
n NYKŠTUKŲ
du kambaryje), pervežimai Ir maistas.
PELIUKAI IR PLAŠTAKĖS, B. Pūkelevlčiūtė
$1J0
mas, kad studentų ateitininku
ateitininkų dr-vės susirinkimas.
išleis aplinkraščius ir palaikys ry
SKRAIDANTIS PARŠIUKAS, B. Pūketeviautė
ff|Jį
tarpe vyrauja apatija. Ji planuo
J o tema — "Lietuvių jaunimo
šius su draugovėmis.
KAfeos bus prtnrttos velby
KLEMENTINA
TU
VALENTINA,
B.
Pūketevičiūtė
$1JD
ja Šį faktą įrodyti išspausdinda
$1J0
SAS pirmininko nauja* adre
santykiai ir kaip jie skiriasi n RIMAS PAS KĘSTUTI, B. Pflkeleviaūtė
ma visų nedalyvaujančių pavar
BALTOSIOS PELYTĖS KELIONĖ ] MĖNULĮ, Danutė Bindokienė $1.50
sas: Saulius Girnius 2321 VV. 56th
nuo santykių su amerikiečių
des.
.JAUNIEJI
DAIGELIAI, J. Narūne
$1.30
St. Chicago, I1L 60636 teL: (312)
jaunimu".
RŪTELĖS AITVARAS, J. Narunė
$1.50
476 — 8432. Nario mokesčius SUSIKAUPIMAS JAUNIMUI
Vita Musonytė, studijuojanti G ŠAUNUS PENKETUKAS, Juozas Švaistas
$3.00
siųskite SAS iždininkui Jonui Juopsichologiją, išsiuntė dr-vės na D VAIKUČIO DŽIAUGSMAI, Grasė Petrėnienė
$5.00
Priešvelykinis
susikaupimas riams klausiim}, kuriems reikė
zeviciui 1605 S. 49rh Ct, Cicero,
312—737-1717
Pažymėjus kvadrate norimas knygas iškirpti b siusti:
IL. 60650. Tel. (312) 863 — jaunimui žvyks šiandien, 7 vai. jo tik atsakyti sutinku, nesutin
vakare. Jaunimo centre. Pradė ku, ar nežinau. Vitai buvo sun
4796.
DRAUGAS, 4516 W. 6Srd S t . Chfcago, IDL 00*28.
sime įdomiu filmu apie Antrąjį ku išvesti duomenis, nes ne vi
60RD0R TRAVEL SERVIOE
Ladkricio szėnesį sukako 25 mem pershmthna pridėt) 80 eantq
Kristaus atėjimą.
Po to vyks sos išsiųstos anketos grižo. Ta
GamA
Prudtnflal Pltza
.»• »m-^.-*~'m+^.-v*^. -m ^ , •***. •
čiau r i t ė s i ateitininkų jausi
nu^ienD. Ta oroga pan-..r.er. i>Ab
\_
. - cc.
, ^ , Icuri^s
»
Ghkųfr IIL BBBOI
vildyba žada mĖSii soeciahi, atlašaus kun. Ą. g a u ^ t s s . Ruo- mo £i!voser.os tendencija. l i s 3I2-B44.3BB3
]ąidm ir kviečią vm » « « P * * * K u n " A ^ P ^ ^ 0
ttolrfet tavahės st-dentės s t e k t e k ė *
A\T t v n MbjMt te •>>!»• mač. s n r a a t
pažymėjo, kav, iu manymu, j
sidėti prie šio darbą Grasirda'vių at^jtininkų kuopa.
« i

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
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FLORIDA

GOUNTRY A1TT0 AND TIRE SERYJCE

{DOMIOS KNYGOS MOŠŲ MAŽIESIEMS

1 9 7 8 METŲ
KELIONES | LIETUVA

n
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MARIUS KIELA
tkkų* in.

Pasinaudokite Draugo Tlassified" skyrium.
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i DIDVYRIUS !R SVBfTUOSIUS
•

KOMUNISTINES KINUOS ŪKIS
tttrio patvarkymas — svarbiausias klausimas ir sunkiai sprendžiamas

Himne* lalaodSel

STEBUKLAI DIEVO KALBA ŽMOGUI

Tauta, kuri neturi didvyrių, kentėjimų ir persekiojimų nedapasiryžusių
aukoti už ją savo gy- hoje gyvenančioms tautoms. Ir
'.
Kinija yra ateities šalis. Per 29
GEDIMINAS GALVA
riuomenė.
Nuostabius ir neįprastus įvy- j atkreipti į doresni gyvenimą ar
vybes, praranda dvasinę tapaty- tai stiprus pagrindas, nes didvy- m. ji pergyveno daugelį neramu
Pramonės darbininko viduti
kius, kurių priežasties aiškiai ne kokiai svarbiai religinei tiesai per
bę. Tautai reikia ne tik didvyrių, riai nėra kasdienos reiškinys, bet mų, kuriuos sukėlė ūkinis sustin
nis mėnesinis atlyginimas siekė
daug kariavusių ir išplėtusių didvyriais ir šventaisiais tampa, gimas. Juk ir "kultūrinė" revo bui praslinkus, bet netvarką pa 30 doi., žemdirbio tik 6 dol. O matome ar nežinome, dažnai va *virtinti. Jei laukiame, kad su
valstybines ribas, bet ir didvyrių, nešdami kasdienos sunkumus te liucija, įvykusi 1966-69 m., kilo sėjus, dar ilgai vyravo pakriki žemdirbių yra 650 mil. Tiesa, ko diname stebuklais. Senovėje gam laužytas kaulas staiga suaugtų, ne
vadovaujančių
tautiniam
su- kėjimo dvasia, meile savo Kūrė- dėl ūkio politikos nesutarimų. O mas ypač pramonės įmonėse. Ga lektyvinio ūkio žemdirbys turi tos retesnes apraiškas žmonės lai pagydomas ligonis pagytų, miręs
gyventų,
brendimui, pasitikėjimui savimi, jui, kantriu ir ištikimu tesėjimu ji turėjo ryškią įtaką iki 1976. myba sumažėjo. Revoliucionieriai sklypelį, kuriame daržoves augi kydavo stebuklais: Pripažįstant, žmogus atsikeltų ir
kad»yra
gamtos
dėsnių
kūrėjas,
laukiame
stebuklo,
nes
tokie
įvy
pripaž'no
ūkinį
nuoslinkį,
bet
ra
kultūrinei pažangai ir ištvermei gerame
DC6 — Mao mirties. Jam mirus
na, gyvulius laiko ir gauna apie kurį vadiname Dievu, nesunku
kiai
neatsitinka
pagal
gamtos
gyventi savu gyvenimu. Tačiau
Tačiau vieną šventąjį gerbia, jį vyko aštri kova ir dėl politinės minosi: tegu gamyba mažėja, bet 20 dol. papildomų pajamų per
suprasti, kad tas kūrėjas gali pa- dėsnius. Iš stebuklingų
įvykių
tauta, kuri neturi dvasinių didvy- myli ir jo pagalbos šaukiasi lie- įtakos krašte ateities ūkio raidai mes atliekame naudingą darbą mėnesį.
!
naudoti
gamtos
įvykius
kaip
peržmogus
daro
išvadą,
kad
tų
įvy
—
išrauname
kapitalistines
pikt
rių, iškilusių aukščiau minios, tuviai jau puspenkto šimto metų apspręsti
Krašte
vyrauja
dvi
valiutos:
p
i
,
^
^
aėmestui
kių
autorius
yra
pats
Dievas,
s
p
ė
j
i
m
o
imonių
kuri neturi šventųjų, savo gyve- — tai šventąjį Kazimierą, savo
Mao pasižymėjo keistais prieš žoles socialistinėje santvarkoje.
kuris gali veikti ne tik pagal savo
rrhnu parodančių tobulus žino- kilme susijusį ir su lietuvių tauta, taravimais. Jis siekė ūkinio page Tegu įmonės nieko negamina, te niginė - juanas ir kortelės pre-j
kėms
pirkti.
Juanais
atsiteisiama
sukurtus dėsnius, bet taip pat ir
giškus ir krikščioniškus kelius, Šiuo metu su didžia pagarba ir rėjimo tik savo jėgomis. Kalbėjo gu žemės ūkis sunyksta, bet mes
lyvos parduodamas 1 sv., o cuk
už
darbą,
mokama
už
prekes,
ku
betarpiškai
šalia tų dėsnių.
turėsime
tikrą
socialistinę
sand
taip pat dvasiškai dar nėra su- lūkesčiais mini arkivyskupą Jur- apie krašto gyventojų gerovę, bet
raus nepilnos 3 uncijos per mė
rios
tegaunamos
tik
pateikus
kor
Visas
regimasis
pasaulis su sa
brendusi, krikščioniškai nėra pa- gį Matulaitį, kurio beatifikacijos ypač rėmė sunkiąją pramonę, raugą. Materialistinės pasaulė
nesį. Daržovės tegaunamos atsi
teles
ar
leidimus.
Revoliucinė
vo tvarka ir dėsningumu mąstan
kilusi į religines aukštumas. Ji byla nuolat judinama Šventais būtiną apsiginkluoti Skatino ū- žiūros valstybėje užsimojo sukur Kinija, kaip ir Sovietai, neišsi tiktinai.
>»
čiam žmogui kalba apie Dievo
ti
idealistiškiausią
sąrangą,
ku
tampa tik paprasta mase, kurioje žmonėmis, nors tokiais dar ir ne kio gamybą, bet mažai tesirūpi
Geresnų pramonės gaminių re buvimą ir jo veikimą. Bažnyčios
verčia be pilkosios ar juodosios
iškyla menkystės ir savo laiko są- paskelbti, dalis lietuvių laiko Bar- no žemdirbių gerove. Bekurda rioje nereikia valgyti, apsirengti rinkos, kurioje galima gauti vi tai tebūna ir jų kainos nepapras
pirmasis Vatikano suvažiavimas
lygų išnaudotojai
borą Žagarietę, Jurgį Pabrėžą, mas socialistinį ūkį pasistūmėjo ir pastogę turėti.
sas būtiniausias prekes, sumokė tai aukštos- Medvilnės audinių gy
moko, kad iš regimojo pasaulio
Ne daug tebuvo tokio socialis jus keleriopą kainą
lietuvių tauta 3idvyrių turi kankinius vyskupus Borisevičių ir į valstybinį kapitalizmą, į rusus
ventojui parduodama tik 6 jar žmogus gali prieiti prie neregi
pakankamai daug. Jos istorija Reinį, senovės misijonierių And- nusižiūrėjęs, išugdė milžinišką tinio idealizmo. Įmonėse greitai
Hua. Kuo-fengas yra žymiai dai per metus. Kai kuriose pro
•nusidriekia per karų, savęs gyni- rių Rudaminą." Jų gyvenimo pa- biurokratiją, o apsigręžęs skatino pakriko drausmė. Revoliucionie praktiškesnis už Mao. Hua neišsi vincijose ir šis kiekis sumažina mojo Dievo pažinimo. Senovėje
graikų didysis filosofas Aristote
•v; mo ir svetimų žemių užvaldymo vyzdžiais taip pat galima sekti, ''kultūrinę" revoliuciją sunaikin riai pašalino įmonių vadovus, o
žadėjo socializmo pranašų, pra mas. Miestuose gyventojai pa lis Dievo buvimą atrado iš ma
laikotarpius. I tuos didvyrius rei- Kiek jie žinomi, galima iš jų ir ti siekusius net menkos ūkinės darbininkai liovėsi ir bet kaip dedant Marksu, Leninu ir bai kenčiamai apsirengę, provincijo
tomo pasaulyje judėjimo. Visi
kia žvelgti ne šios dienos požiū- mokytis. Reikia tik laukti, kad ir laisvės ir ūkinio bendravimo su dirbti. Kai kur jie net ėmė strei giant Mao, paliko socialist'nę są je tenkinasi skarmalais.
daiktai, kurie juda, turi būti kie
riu, bet istorinėje ir istorinių ap- jų vardai atsirastų šventųjų sąra- Vakarų pasauliu pažangios tech kuoti. Ant sienų lipdė idealisti rangą, bet griebėsi daugelio prie
Pramonės gaminiai pardtio- no nors pajudinti, ir taip Aristo
linkybių visumoje, kad tinkamai Šuose, kad jie butų gerbiami mu- nologijos gauti. Vier.a ranka sie nius šūkius, o darivninkai sudarė monių gamybai skatinti. Apie pu dami tik pateikus korteles ar lei teliui buvo aišku, kad yra pirma
būtų galima suprasti ano meto sų šventovių altoriuose. Tai tau- kė stiprinti centrinę valdžią, įgy sambūrius, sambūrėlius, truk sė krašto gyventojų gavo atlygi dimus. Jų kokybė menka, kainos sis judintojas, kurį mes vadina
didvyriškumą ir nenuvertinti sa- tos dvasios ugdytojai ir gero gy vendino centralizuotą valstybinį džiusius įmonėms veikti. Tik re nimo pakėlimą, bet dar ilgai jie nepaprastai aukštos ir rėkia il me Dievu. Taigi judėjimas Aris
vo tautos praeities.
venimo skatintojai
ūkio planą, bet vėl taikstėsi skir tais atvejais revoliucinė banga taps taupmenomis, iki pajėgs nu gai laukti iki gavimo. Pramonės toteliui kalbėjo apie Dievą. Vėliau
Nemažiau didvyrių turėjo lie*
tingoms provincijų ūkinėms są paskatino atsilikusią m gamybą. sipirkti dviratį ar televizorių.
gaminių pirkėjas turi,ilgai rinkti jau tryliktame šimtmetyje po
tuvių tauta,
kovodama prieš Šiandien reikio mintis įdėmiau lygoms. Glaustai tarus, Mao sekė Kai kur net surado tariamus ken
kortelių atkarpas dviračiui ar te- Kristaus Šv. Tomas Akvinietis
kėjus, kai. tikrieji savanaudžiai
Aprūpinimas prekėmis
'dviejų šhrrtrnečių lenkinimą ir atkreipti į šv. Kazimierą, kuris Stalino prieštaringą politiką.
levizor ui nusipirkti. Eilinis dar įrodinėjo Dievo buvimą taip pat
prisitaikė
kaip
ir
Stalino
valdymo
šimto su viršum metų rusinimo jau nuo 1516 m. pradėtas gerbti
bininkas
turi dirbti 970 vai. gau iš judėjimo ir priežastingumo.
Mao klaida.
Kinijos atsilikęs ūkis verčia
metu Sovietuose. Net jo būdus pa
pastangas. Šiame laikotarpyje iš- kaip šventas karališkas jaunikaiti
teisei
dviratį
įsigyti. Jis turi dvi Tomui Akviniečiui buvo aišku,
Mao aklai sekė Marksą ir En naudojo "kenkėjams" persekioti. naudoti korteles. Be kortelių ne
kilo
tautos
didvyriai,
kurie,
netis,
nors
šventuoju
paskelbimo
'
gali išsiversti iš uždarbio gyve gubai ilgiau dirbti norėdamas kad daiktai, kurie šiame pasau
Atlyginimas
paisant laiko dvasios, mados rei- iškilmės Vilniuje įvyko tik 1604 gelsą, siekusius revoliucijos. Jų iš
nantis kinas. Kortelės naudoja ^pirkti televizorių. Net pateikus lyje yra, bet gali jų ir nebūti,
kalavimų, drįso imtis nepopulia- m. šv. Kazimieras gimė 24 m. vė mone, įvykdžius revoliuciją, nu
1975 m. kom. Kinijos gyvento mos pirkti pagrindinį maistą, - reikalingą kortelių skaičių dar il reikalauja tokios būties, kuri vi
rių; to meto akimis žvelgiant, ne- liau (1458) negu mirė jo senelis savinus gamybos priemones, pasi jo metinės pajamos tesiekė 320 grūdus, mėsą, alyvą, daržoves.
gai turi laukti, iki ateina jo eilė są laiką yra ir turi b ū t i Jam vi
modernių priemonių prikelti sa- Jogaila (1434), bet ne lenkai, o keis žmogaus prigimtis. Mao įsi doi, bet ir ši suma kiek perdėta.
sas pasaulis, visa gamta, visa jos
Ryžiai yra pagrindinis maistas, norimą prekę įsigyti
vo snūduriuojančią tautą, ypač lietuviai pradėjo pirmiausia ru- vaizdavo savotišką socialistinės Darbininkų ir žemdirbių atlygi nes mėsa, cukrus tik prabanga.
tvarka
kalbėjo apie Dievą, apie
Kinijoje yra 900 mil. gyvento
paprastą liaudį, pažadinti sąmo- pintis šventojo garbės pripažmi- santvarkos žmogų: nesavanaudį, nimas buvo įšaldytas iki praėju Ryžių ar duoninių grūdų per mė jų, bet per metus pagaminama jo gerumą ir jo apvaizdą. Žmo
ningą tautinės skirtybės suprati- mu, lietuviai jį garbino, lietuviai besiaukojantį visos tautos gero sių metą. Jų pirkimo galia suma nesį asmeniui leidžiama pirkti tik 6 mil. dviračių. Negeresnė ir gui, įpratusiam visur ieškoti prie
mą ir tautinę tapatybę. Jie kovo- Vilniuje su iškilmėmis jį pasiti- vei, sparčiai dirbantį nesitikint žėjo, nes prekių kainos kilo. At nuo 28 ligi 66 svarų. Mėsos par kitų prekių gamybos padėtis. To žasties, negali sakyti, kad viskas
r
- jo ir aukojosi ne mažiau už se- ko jo garbėje. Lietuviai taip pat ypatingo atlyginimo ir kovojantį sirado darbininkų ir žemdirbių duodama asmeniui 1 kg. per mė dėl pirkėjai kovoja dėl mažiausio atsirado iš nieko, kad pasaulis
nųjų laikų karius ir karo vadus, pirmieji statė jo garbei bažnyčias, už proletariatą.
pats iš savęs atsirado, kad gyvie
Mao- įsivaizdavo idealų komu nepasitenkinimas, streikai, nera nesį. Tik prieš šventes leidžiama daikto, pvz. elektros lemputės, ji organizmai patys iš savęs išsi
kad tik tautinė gyvybė išsilaiky- steigė draugijas ir brolijas, nes
m u m a i kuriuos numalšino ka daugiau mėsos pirkti. Virimo a- sraigto ar puodo.
tų h* tauta pajustų savo vidinę jiems buvo jis kažkodėl artimas, nistą: garbingą žmogų, idealistą,
Kiekvienoje provincijoje yra vystė be jokio tvarkytojo. Tiks
jėgą, pasireiškiančią sava tautine savas, geriau suprantamas, nors pasiaukojantį patriotą. Buvo ir
skirtinga prekių paskirstymo tvar lingasis pasaulyje judėjimas, visa
•
tekių, ypač jaunuolių, kurie vyk
sąmone.
mirė tik 25-rių metų amžiaus.
ka. Visur prekių trūksta, visur erdvė, gyvųjų organizmų pla
dė Mao palaimintą "kultūrinę"
*, Lietuvių tauta turi ir dvasinių
Amerikos lietuviams šv. Kazivyksta pilkoji ** juodoji preky ningas veikimas ir judėjimas rei
revoliuciją, kovojo prieš taria
didvyrių — šventųjų, kurie kėlė mieras taip pat buvo artimesnis,
bą, visur eilinis darbininkas ar kalauja didžiojo planuotojo ir kū
mus ir tikrus revoliucijos priešus,
ir kelia dvasinį gyvenimą, palai- negu daugelis kitų šventųjų, kužemdirbys priklauso nuo partijos rėjo, kurį mes vadiname Dievu.
bet jie neišmanė ką toliau daryti,
Emanuelis Kantas sakydavo, kad
ko tautos moralę ir už tikėjimą riuos jie garbino kaip tikėjimo
biurokrato malonės.
kaip įmones ir įstaigas tvarkyti,
neramų M daro žvaigždėtas dan
ryžtasi aukoti savo gyvybes. Taip didvyrius. Ne be pagrindo ir č i a |
Dabartinė komunistinės Kini
nes jie patys buvo bemoksliai
gaus
skliautas ir vidinis sąžinės
Vuvo ankstyvesniais priespaudos daugelis bažnyčių, draugijų, mojos vyriausybė stengiasi daugiau baisas. Prancūzų mąstytojas Pas
Maža ir to. Revoliucijos vardu jie
metais, taip ypač regima komu- kyklų, net vienuolija buvo pavamašinų įvežti, daugiau prekių ga kalis kartais pasijusdavo baimės
pažeidė drausmę įmonėse ir su
nistinėje vergijoje, kai daugelis dintos šv. Kazimiero vardu. Jo
minti,
geriau tenkinti gyventojų apimtas dėl neribotos erdvės. Erd
griovė jaunimo mokslininimą ytėvynainių dėl tautinių ir religi- šventė pasidarė kai kur net tauporeikius,
bet dar labai tolimas
pač aukštosiose mokyklose. Re
nių įsitikinimų nebijo kalėjimų, tinę švente. Jo gyvenimas, nors
kelias, kol bus bent dalimi įgy-|vė visą laiką tyli, bet Paskalio sievoliucinis sąjūdis sunaikino ūkį
kančių ir mirties.
toks
trumpas, ir darbai tokie neJloje sukeldavo siaubą, pamačius,
Ivendintas
užmojis.
ir pažeidė siekimą kelti žmonių
*
žymus, buvo taikomi saviems gy- gerovę. Jis bandė užsisklęsti nuo
Tokia yra kom. Kinijos ūkinė koks joje yra judėjimas ir kokie
- Šventaisiais ir pasiaukojimo venimams. Jame jie matė dory- užsienio pažangos ir tuo būdu
: tikrovė, besiremianti komunisti terra: yra dangaus kūnai
didvyriais skelbiam! aukščiau už bmgą, kilnų, pilnutinį krikščio- ėmė griauti gerovės siekimą.
nės revoliucijos idealais, kurie Aristoteliui, Tomui Akvrniečiui,
krtus savo herojiškai dorybingu nį, tobulą Kristaus sekėją. Nors
| ryškiai sk'riasi nuo eilinio kino Kantui, Paskaliui ir kitiems mąsDarbininkų drausmė
gyvenimu iškilę tautos asmenys, jis buvo senųjų laikų žmogus, bet
siekimo didesnės gerovės ir ląįS: * iytojarns- visas regimasis pasaukai tam yra patogus laikas, kai savo dvasia jis priartėjo prie kiek(Nukelta į 5 pusi.)
"Kultūrinės"' revoliucijos siau
Kiniečių mokiniai Šanchajuje
! vės.
galima sutelkti reikiamus doku- vieno laikotarpio žmonių, ypač
mentus. Juk negreitai buvo pa- prie lietuvių vargan patekusių, liSavo neišsenkama energija ir budo maloniu atvi
Turint naują projektą, jau galima buvo apskai
skelbti šventaisiais kankiniais, gų suspaustų ar pagalbos reikarumu
kanauninkas Kapočius buvo žinomas ir toiaikičiuoti
kiek
jis
galėtų
pareikalauti
lėšų,
kurių
Prisikė
kaip Anglijos Jonas Fisheris ar lingu.
nei
Lietuvos
vyTiausybei Pradėjęs vykdyti Tautos
limo
parapijos
sąskaitoje
atskiros
bažnyčios
statybai
Tomas Moras, Prancūzijos Joana Sustiprinti jam pagarbą reiktų
šventovės projektą, rado nuoširdų pritarimą ir vyriau
dar nebūva
Arkietė. Laukiama, kad aistros Ir šiuo metu, kai iš tikrųjų reikia
sybės sluoksniuose. Parodęs statomos šventovės pro
Priėmus
antrą
inž.
Reisono
projektą
Prisikėlimo
jau butų aprimusios, nesutikimai ne tik žemiškų priemonių laisvei,
jektą ir atskleidęs to projekto sąmatą, gavo žodžiu
parapijos
bažnyčiai
buvo
apsistota
prie
sklypo
Aukš
išlyginti, persekiojimai tapę isto- tiesai, meilei parodyti Tai laitaičių gatvėj, didžiojo altoriaus kryptimi į vakarus. patikrinimą, kad sąmatos trečdalį vyriausybė padengs
W L P . MAČIULIS
rijos studijų reikalu.
kai, kai reikia laimei susikurti ir
Kai kas galvojo, kodėl ne prie Savanorių plento, tuo valstybės iždo lėšomis.
Dar sunkiau yra šiuo metu ateičiai laiduoti pagalbos Iš 8
met
altoriaus kryptis būtų buvus į rytus. Bent taip
Tai buvo vienas didžiųjų jo laimėjimų: galėjo drą
Atvykęs į naujai įsteigtą parapiją, kun. Feliksas
ieškoti šventųjų ir kankinių, ku- aukščiau — tiesiog naujų stebūdavo statomos bažnyčios.
siai tęsti pradėtą darbą. Tiesa, tai buvo tik padrąsi
rie yra savo gyvybes atidavę ko- buklų, kurie istorijos bėgyje buvo Kapočius gerai nusimanė, kad čia reikės kietai padir
Pasiryžęs pastatyti Tautos Šventovę, kanaunin nimas, o kitas dvi sąmatos dalis turėjo padengti ne
bėti n e vien naują parapiją organizuojant, bet ir Prisi
munizmo persekiojimuose, žuvo priskiriami šv. Kazimierui
vien Žaliakalnio parapiečiai bet ir visi lietuviai Lie
jų kalėjimuose ar tremtyje. Ko- Tinkamai šv. Kazimiero šven- kėlimo parapijos bažnyčią statant. Pirmais savo kle kas Kapočius daug mėnesįų ir ne vienerius metus
projektavo tautinės šventovės tinkamą vidaus įren tuvoje bei užjūriuose prasigyvenę broliai ir sesės.
munizmo blogis dar plačiai tebe- tę mini Lietuvos Vyčiai, kurie bonavimo metais bažnyčios statymo jis dar nesiėmė.
Trečiaisiais naujos šventovės statybos metais ;au
Naujas klebonas pirma šiek tiek patvarkė iš se gimą. Kaip žinia, tokiais atvejais sudaromi projektai
siaučia Nežinomi ir žinomi kan- pamaldomis ir susitelkimu kelia
kiniai slaptai gali būti gerbiami, jo dorybes ir jo patrauklumą. Sa- nų namukų koplyčią perkeldamas į naujai pastatytą ant projektų, vieni kitus papildo arba naujais pakei ryškėjo sąmatos dydis ir rinkliavų tam tikslui duo
bet dar neįmanoma surinkti apie vo globėju jį laiko skautai kū erdvesnę patalpą, kuri atitiko tikros koplyčios vardą. čia. Visa šita prie pagrindinės sąmatos prideda kita menys. Žaliakalnio klebonas pradėjo rimtai dairytis
stambesnės paramos iš tautiečių Amerikoje. Savo rink
juos net tų žinių, kurios vardais riems šv. Kazimieras yra pavyz- gis pirmas darbas kleboną padrąsino, kad savo nau tiek ar net daugiau.
liavos
pradžiai reikėjo pasirinkti kurioj klebonijoj pa
jais
parapiečiais
gali
pasitikėti
kad
ateis
laikas
statyti
galėtų minėti ir parodyti jų dys savo jaunystės ištverminguPagal vykdomą projektą Tautos šventovės išlai
stovesnę
vietą.
didvyriškumą. Bet jų vardai Iš- mu tikėjime, doroje, artimo mei- didelę Prisikėlimo parapijai bažnyfcą.
dos siekė net Vytauto metais pastatyto Kultūros mu
Dažnas lietuvis kunigas, lankydamas savo tėvų
Idls viešumoje. Jų paveikslai bus lėje. Reiktų prie šių minėjimų
ziejaus sąmatą (tris milijonus litų). Kanauninkui
Kun. F. Kapočius savo dideliu ryžtu, darbu ir pa
gimtąją
šalį, pirma dienai kitai apsistodavo Kaune
gerbiami bažnyčiose. Jie bus stip- dėtis ir lotoms jaunimo organi- siaukojimu įgijęs pasitikėjimą ir pagarbą ne tik vys atėjo mintis pabandyti parinkti aukų pas gerus dos
Kitų
populiarių
kunigų skaičiuje gal dažniau būdavo
rintojai ir sektini lietuvių tautos zacijoms, nes tai būtų jaunosios kupo katedroj vikaraudamas, bet ir visoje lietuviškoje nius lietuvius Amerikoje.
ir žmonijos pavyzdžiai Juose visi kartos religinis ir tautinis stiprė- visuomenėje, paruošęs ir pravedęs pirmą Lietuvoje
Gražus ir didelis buvo statomos bažnyčios pro minimas Prisikėlimo parapijos klebonas, tai kodėl nesusipažinti bent naktį kitą pernakvoti. Nors tos klebo
galės matyti kentėjimų, įsitikini- jimas. Šv. Kazimieras turėtų būti
tautinį Eucharistinį kongresą, jau mezgė minti pasta jektas, todėl kanauninkas telkė lėšas iš parapinių įplau- nijos "palociai" tobuvo menki aukotojo palikti namu
mų, meilės stiprybę ir tikėjimo pavyzdys visiems šiais neramiais
tyti Kaune Prisikėlimo parapijoje tokią bažnyčią, kuri j kų, sngalvojei — ą f r t M ą 1 ^ , paganydamas bene k a i bet klebono nuoširdi šiluma visus patenkindavo.
ištikimybės ženklus.
ir netikrumo pilnais laikais.
savo mastu siektų visą naujam gyvenimui prisikėlu 10-ties centų markutes-plyteles, kad ir neturtingesnie- Tokių pakeleivių kunigų pasitaikydavo ne vienas ir ne
Tai viltys lietuvių ir kitoms
Pr. O .
ji galėtų savo auka prisidėti prie šio didingo tauti
sią laisvą Lietuvą
du, jų tarpe ir amerikietis klebonas kun. P. Juras,
Tai savo didelei minčiai apipavidalinti dairėsi to nio darbo.
pasakojo
kun. F . Kapočius.
MarkuČių-plytelių naujoviška rinkliava prie kop
Orione, visą savo gyvenimą p a  kio architekto, kuris, supratęs jo minties plot} i r ap lyčios durų Žaliakalny buvo smarkiai paplitusi, bet
PALAIMINTŲJŲ BYLOS
1937-38 metais tarėsi, kodėl neapsistoti pas pa
šventęs neturtingų vaikų krikš imt), paruoštų bent pavyzdžiui projektą. Tam tikslui dar toli gražu nebuvo viskas, gal tik vienos netikė- žįstamą kleboną, kuris svečiavosi Kaune Prisikėlimo
Popiežius Paulius VI patvirti čioniškam auklėjimui tr jų glo pasikvietė miesto valdyboje dirbusi inžinierių archi tai atsiradusios išlakių dalies padengimas. Kai būsi- i Parapijos pastogėje, pas kun. Jurą. Atsivežęs nemažą
no italo kunigo Luigi Orione, bai. Kunigas Orione mirė 1940 tektą Reisoną. Bet tuo dar niekur nesiskardeno.
mai šventovei pamatai buvo prakasti buvo užtiktas j £ " * * ^ ^ ^
^ ^ H ^
^kįUmo
***£
Kiek
pamenu,
pirmas
bažnyčios
projektas
su
spi
prancūzės vienuoles Claudine metais. Prancūzė vienuolė Clau
čiai
aukų,
kurias
taip
lengva
bus
kiekvienam
pirkti
požemio šaltinis, jo sustabdymui lėšos netikėtai vėl
Thevenet. italės vienuolės Anna dine Tnevenet ir italė vienuolė raliniu bokštu, nors labai originalus, nei kanaunin padidėjo dešimtimis tūkstančių litų.
po 10 centų už markutę-plytą, kanauninkas negalėjo
Adomi ir skotės vienuolės Mar Anna Adomi mirė XIX-jame kui, nei jo artimiems bičiuliam* į širdį neįsmigo.
Nei didžiulė statomos bažnyčios sąmata, nei ne ilgiau sugaišti Amerikoje. Didelio lietuvių parapijų
garitos Sinclair palairnintaiaiais šimtmetyje, o skotė vienuolė
Keliems mėnesiams praslinkus, Reisonaa sukūrė tikėtai atsiradusios naujos išlaidos, sukalant visą ka skaičiaus neaplankęs, paprašė svetingą kleboną gali
paskelbimo bylas. Žymiausias Margarita Sinclair mirė 1925 naują bažnyčios projektą, kuris savo didingumu pra pą pušinių rąstų vandeniui užtampuoti .Kapočiaus ne mai plačiau tas markutes paskleisti, nes Kaune vyk
i i būsimųjų naujų Bažnyčios metais, būdama vos 25-rių
lenkė pirmąjį projektą. Prie j o vėliau ir buvo apai- nugąsdino, o paskatino rinkti lėšas ne tik Lietuvoje, doma statyba jį šaukte saukėsi.

KAN. FELIKSĄ KAPOtiŲ
PRISIMINUS

•~— ytlairnintuju, yri kunigas Luifi

bet ir pw ufcftrio lietuvių*.

(Bus fa^ 1 *)

•

•

4

D R A U G A S , šeštadienis, 1973 m. k o v o m ė n . 4 d.

atvykusiems į minėjimą ir tikisi, king, k a d u u o pieno Mečiau i r
kad kitais metais pasikeis sekreto r a m i a u miega.
D u anglų
gydytojai moksli
rius.
Stasys
Vidmantas
ninkai P. S. i r V. B. nustatė,
k a d žmogus, išgėręs vakare pa
šildyto pieno, mažiau blaškosi
Vasario 19 d. paminėtos svar miegodamas. J o elektroencefa
bios lietuvių tautai sukaktys. Mi l o g r a m a rodo j į daug giliau i r
nėjimas pradėtas pamaldomis 5v.
ramiau miegant, ypač antrąją
Kazimiero bažnyčioje, kur gražy
n a k t i e s pusę. B e to, moksli
ir pritaikintą minėjimo reikšmei
ninkai pastebėjo, kad seni ž m o 
pamokslą pasakė kun. J. Kupn ė s rečiau
prabunda ir ilgiau
ris, M I C , Sv. Kazimiero parapijos
m i e g a rytais, jeigu vakare apie
klebonas.
9 vai. išsigeria pašildyto pieno.
Oficialus minėjimas įvyko pa
Mat, cheminių priemonių veiki
rapijos svetainėje. Jį atidarė Altos
m a s j ryto p u s ę baigia praeiti,
skyriaus pirm. Vikt. Kažemėkaio pieno atvirkščiai. Jo v e i k s 
tis, pasveikindamas suririnkusius
m i n g u m a s prieš
rytą pasiekia
ir pakviesdamas Liudą Kuliavą
kulminaciją.
programos vedėju. JAV h i m n ą

VASARI016 MINĖJIMAI Radne, Wisc.

C L A S S I F I ED G U I DE
H I S C Ę L L A N E O V S

KKAL.

C S T A T E

R E A L

E S T A T E

šia domėjosi visi ir atžalynas. Ma
HIHIIHItilllllUUUtUJtUUHIMttlUIIUHIĮt
Puikiam stovy 2-jo Uitu m&r. n a
žieji buvo tiesiog "prie kėdžių
saite Bri$htan Packt*. Savininkai 4
prikalti", nes buvo kalbama ir
kamb. butas ir 2 kamb. viršuj, l V į
Spalvotai ir Paprastos. Radijai,
Bendro Lietuvių organizaci apie įų vienaainiiŲ pasaulį.
4 \ u'ineui mūra* tr g a r s i a s , Marvonios. Spintelės virtuvėj. Naujai
ąuetto Parke. N a a j a s gazu šildymas.
Stereo ir Oro Vėsintuvai
jų Melrose Park komiteto reng
dekoruotas. Apačioj 4 kamb. butas.
NaalS atiduoda už $38,800.
Pardavimas b TMIIJI—Į
Vytautui Suopiui vadovaujant,
Pečiais apėild 2 maš. mūr, gara
tas Vasario 16 minėjimas įvyko
Palikimas, S k a m b . 18 m e n i mūra*
iškilmingoji
minėjimo
dalis
vyko
M I G L I N A S TV
Ir garažas. Centr. oro šildymas ir v ė  žas. Daug priedų. Susitarimai ap
1978 vasario 18 d.
sklandžiai ir su momentui tinka
2846 W 69th S t , t e i 776-1486 sinimas. Įrengtas beismentas ir kiti žiūrėti skambinkite tel. 376-5086
,HM „ , „
,„.
„,i,„ „
, Priedai. T u o j g a l i m a užimti. Gražioje
Komiteto pirm. Otto Mejerio ma rimtimi.
*P
MIUmmilHHIHIimttllUIHIIHIIIIUmHIH
,į.}e Marauette Pke $29,900.
I
B
S
K
O
P
I
R
K
T
I
pastangom Melrose Parko miesto
IIUIINIiratlIMttIUttIllttMtIttIIIIIIII
Salę minėjimui ri šiais metais,
Gražus platus sklypas i r garažas
PACKAGE EXPRES8 AGKNCY
valdybos posėdyje buvo prr'mta
Marauette Pke. Vertiogaa pirkėjui.
kaip ir daugelį metų, papuošė
Ieškome pirkti i š savininko ( t e j o 
MARM V \ O R E I K T E X E
rezoliucija, skelbianti vasario 13 —
Liuksus **mawh". Beveik
naujas kių agentu) 2-jų ar daugiau butų
dailininkas Bronius Murinas
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
romėnu mūras. 3 mieg. Radiant sll19 d. Lietuvių savaite. T a m e pat
Labai pageidaujamos geros rūšie* dymo dvi kontroiSs.
2 auto m a r o namo Marauette Pke. arba Gage
Meninei programos dal'aj vado
posėdyje miesto burmistras C.
prekes. Maistas iš Europos sandeli*. saražaa_ E>aug pfiedų.
Tik pamatę Pke. Skambiai 863-3879
2*08 W. 61Kb St., Chicago, m . 6062a nupirksite už *40,000.
A u g u s t Taddeo paskelbė atitin vavo Lituanistinės mokyklos ve
Kai k a m gali pasirodyti, j o g
sugiedojo Ida Tamulėnienė. Kun.
2 butai ~ĮWtroMOJAJgI~^FX>R R Ę S T
lIIltlIItllIlIlIlilIlMIlIlIlIlUlIllillIlUIIItlIlII , . ,A.!'*£,?'*\Č^^toUpT*"
kamą proklamaciją, kuri
buvo dėjas Jonas Rugelis. Jam talki
2 auto
maloni
biznio
ša
priemonė
perdaug
paprasta,
J. Kupris, MIC, perskaitė maldą.
Savininkas nusileido
garažas.
i k i ^KNUOM.'Vjų kamb"apššd. butas
atspausdinta vietos
laikraštyje ninkavo mokytojos Rasa JukneMarauette
neefektyvi. B e t nereikia p a 
Parke.
$38,500.
Marauette Parke. Skambint po 6 T. v.
"Star — Sentinel". T a m e pat lytė ir Aušra Ramanauskienė.
Programos vedėjas trumpai api miršti paties svarbiausio — j i
SIUNTINIAI Į UETUVIS
tei. 476-2496
lituanistinės būdino istorinius įvykius, kurie
laikraštyje buvo išspausd'nti ir Programą atliko
y r a nekenksminga, pasak t y r ė 
ir
kitus
kraštus
d u straipsniai, kuriuose buvo ra mokyklos mokiniai ir "Melrose lietė Lietuvos valstybę. Ramoną
Išnuom. 5 kamb. butas 2-me aukš
jų.
A r tikrai šildytas p i e n a s
NEDZINSKAS, 4665 Archer A ve.
te.
Suaugusiems. Rockweii ir <B4DS
š o m a apie įvykstantį Vasario 16- Parko l i e t . T a u t o t y r o s klubo Maillet
perskaitė
VVisconsino
2625 VYest 7fst Street
migdo, lengvai galima įsitikinti.
apyi.
Skambint 254-6027
šokių
grupė
"Klumpė".
Lit
mo
Chieago,
UL
60632.
telef.
927-5980
tosios minėjimą ir ką ši šventė
valst. gub. Martino Schreiberio
Jgi.
Tel.
737-7200
er
737-8534
kyklos mokinių dainoms akorde proklomaciją, skelbiančią Vas. 16
lietuviams reiškia.
H E L P WANTED VYRAI '•-"
Minėjimą atidarė O t t o Meje- onu pritarė Rasa Šoliūnaitė, taip Lietuvių diena Wsconsine. Vik
Parduodamas 5 5 pėdų pločio na
G r ^ E R A L MACHTKE
mas — 2 krautuvės. Galima pirkti
r's, rengimo komiteto pirminin t pat ir abiejų grupių tautiniams tutė Kleinotaitė perskaitė pana
(hardware) bizniu
SHOP — T K A O f f l S
kas. Atidaromoje kalboje, pasvei šokiams. Malonu pastebėti, kad šią Racine burmistro Stepheno
ŠERĖNAS perkrausto baldus Ir ir s u geležies
2 maš. garažas. 2612 W. 7 1 S t ,
Olseno
proklamaciją.
tautinių
Šokių
grupės
"Klumpė"
kitus
daiktus.
Ir
iš
toli
miesto
lei
kinės minėjimo dalyvius, pabrėžė,
Starting pay $3.65 per hour
Tel. 476-2427
Ieškomas VYTAUTAS RADVILA, dimai ir pilna apdrauda.
Pagrindinis minėjimo kalbėto
kad šiais metais yra švenčiamas šokių mokytoja Regina GrigaliūApply m person or catt
s. Mykolo. Gimęs 1922 m. 1944 m.
Geriausias Investavimas
TEL — WA 5-8063
6 2 5 metų jubiliejus Didž. Lietuvos naitė gyvena Cicero, o Rasa Šo jas visuomenininkas Jonas Jasai
gyv. Kaune. Ieško sesuo Danute.
M P C PRODUCRS CORP.
Lemonte ir Apylinkėse
kunigaikščio Mindaugo vainika liūnaitė Lemonte, bet joms nei tis kalbėjo apie Lietuvos ir lietu
Ieškomas JONAS TĖVELIS, s i j o 
:
111111111111111
M
11111
n
1111111111
M
111
m
11
u
•
•
11
•
i
vių
dabartį.
Iškėlė
faktą,
kad
iš
kelias
tolimas,
nei
blogi
orai
nėra
4 3 0 0 W. Victoria, C h k a g o
v i m o Lietuvos k a r a l i u m i
no, gyv. Cleveiande. Ieško PetrutS S.
•-".2eme po 1, 2, 3, 4, 5 akrus, 20, 40,
kliūtys, kad "Klumpė", kaip šo eivija nepilnai atlieka savo pa Ieškomieji arba apie juos žinantieji
M. A. Š I M K U S
( N e a r P u l a s k i & B r y n Maurj
80, 100 akrų po $5,000 už akrą.
Tolimesnei iškilmingo minėfi
NOTARY FCBLIC
kiu grupė, "atsistotų rimtai ant reigas pavergtam kraštui. Ypač prašomi rašyti adr.: Draugas, Adv.
Aa equal opportunity employer
m o daliai vadovauti pakvietė Vy
r\CX)>IE TAX SERVICE
ABROMAITIS R. E.
No. 5966, 4545 W. CSrd Street, Chitam kenkia vienybės stoka.
kojų".
tautą Suopį, Lit. mokyklos tėvų
4259 6o. Mapkttrood, tel. 254-7450
cago. m. 60629.
MILLWRIGHTOR
1005 Porter St. — Lemom. BU.
Ramutis
Pliūra
perskaitė
pa
Taip
pat
daromi
VERTIMAI,
komiteto pirmininką.
"Klumpė" pasirodė visoj savo
237-6675
fVLrUNTENANCE MAN
GIMINTŲ iškvietimai,
Iškvietimai. pildomi
Invokaciją sukalbėjo kun. A n t sudėty, nors dviem grupės nariam ruoštą rezoliuciją, kuri buvo pri- iiiMiiiimiiiimiiiniiimiimiiHiiimmm
PILIETYBES PRAŠYMAI
General
esperience. Electrical meimta i r b u v o
68
ir
Taif kamb. mttr. S
kitokie blankai.
pasiųsta JAV v a l - STATOME NAUJUS NAMUS
Saulaitis, S. J. Iškilmingoje mi teko nugalėti nemažas kelio a t - l
cnanical ability and vvelding. Good
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuinmiiiiiiiiiiiii
$27,500.
n ė j i m o dalyie aktyviai dalyvavo stumas: Juozas B. Rejšek atva- j ^ ^ ž m o n ė m s , prašant juos n e Atliekame
Gražus b«ogatow — 6 kamb. 2 židi- pay and fringe benefits. Profit
3
lllllllllllltlllllllllllllllllllimilllllllimilllf miai g3 į,. Ked^e $64^00
w n ų namų pataisymas.
abariag.
M e l r o s e Parko L i e t u v i ų f oikloro žiavo i š Urbanos, o Antanas V. J * " " ^ Lietuvos laisvinimo bylos. {
CALL 242-2690
klubo nariai: Astra Valytė, klu Stankevičius i s Madison. Wis.,
M e n i n ę programą atliko sese
PETRAUSKAS
gami. Daug rūbinių. 2% maš. gamtas,
b o pirm., pianinu pritarė JAV ir universiteto, kad tik "Klumpė" rys — Nastutė, Verutė ir T e r e 
OOSMOS PASCELS EXPBESS ; 63
O O N S T R I J C n O N COMPANT
ir Narragansett $54,000.
Liet. h i m n u s giedant, Algis Šuo- galėtų pasirodyti.
sėlė Bilitavičiūtės. Mergaitės pa
TeL - _ 8 4 7 7564
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
2-jq ankštų — 2 po 6 kamb. mOr.
:
pys perskaitė L etuvos nepriklau
dainavo gražių dainelių. Pianinu
SSSS 8. Habted St., Cbloago, D l tOSOS 65 ir Talman. $32.500
Skambint po 6 vai. vakaro
Lėšų telkimą koordinavo Juo
W. «9th St., CUicago. IU. «062»
somybės
atgavimo
paskelbimo
M akrų temes 1,1 amai u $10,000
akompanavo Ramoną
Maillet. U H H f U I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I t l I l I l l I l I l I l I l I H I l i i 2501
Telef.: »25-27ST — SS4-S320
wmmm&msm«mm'
::•
u i akrą.
aktą, Steve Remkus — laišką JAV zas Urbei is, j a m padėjo Lietu- , »
Vymatas Valantinas
_. .
,
•• \4 ^
t Minėjimas baigtas susikaupimo
prezidentui.
minute ir
Lietuvos
himnu. «
Po mi
IIHUIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUUMIIUIIHIUIIP Š I M A I T I S R
vos
Dukterų
draugijos
Melrose
.
.
Z
*_.
•
T
Parko skyriaus narės. Minėjimo
nėjimo buvo užkandžiai, kuriuos Vonių, virtuvės sinku ir vandens
Melrose P a r k o m i e s t o valdybai
dalyviai pagal laisva valia apsis
Iflsuranoe — Ineome T a s
1 Mušt do own set-up and have e w n
paruošė Eug. Abromaičio šeima. šildytuvų specialistai. Virtuvės ir
atstovavo valdybos
pareigūnas
prendimą rėmė dosniai visas tris
d
,ic
Lietuvos laisvinimo reikalams s u  vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
S a m Bružas. Jis pasveikino susi
I
pagrindines organizacijas, besirū
plytelės.
Glass
blocks.
Sinkos
rinkta 6 4 6 dol.
rinkusius miesto valdybos vardu
KILIMUS IR BALDUS
pinančias Lietuvos nepriklauso
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
Vietos radijo stotis W R J N vas.
ir perskaitė burmistro proklamaci mybės atstatymu. T a m tikslui bu
Plauname b? vaškoojame
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vaL ryto
B0GNEB EUGINttlMHI
MARQU£nTE PARKE
16
ir
vas.
19
dienomis
translia
visu rusiu grindis.
ją,
ų vo iš viso gauta $06 doL Melrose
arba po 5 vai. vakaro.
COMPAITY
Z-įų habą mfirinfo p o 5 kamb.
i. BUBNYS — TeL B E 7-5168
Pagrindinis kalbėtojas kun. An Parko mažutei kolonijai tai rekor vo dr. K. Bobelio kalbą, įrašytą
SERAPINAS — 636-2960
Gaza
šildymas.
Mūr.
garažas.
Arti
juostelėje.
tanas Saulaitis savo paskaita su dinė suma.
Dts PlaiMs, I L
06-os tr Talman. Žemiau $34,000.
Minėjimą ruošė vietos Altos
domino visus: n u o jauniausio iki
;
Minėjimas b u v o gausus ir ap e skyrius.
B U T Ų NUOMAVIMAS
Jurgis Milas
775-7266, or 827-0117
vyriausio. Paskaitos tema: "Ką
50 proc. minėjimo dalyvių buvo
PUSMEČIUI
m u m s sako paprasčiausi vaiko
H S B M I pirkimas —
-— O—
nepasiekusių 5 0 metų amžiaus.
$97.00
Chicagoiė
VmJdyma»
piešiniai apie jo vidaus pasaulį".
EB
M
A
I
S
T
A
S
—
V
A
I
S
T
A
S
Pasibaigus meninei daliai, at
H E L P WANTED — MOTERYS
Paskaita b u v o
pailiustruota
Apdraustas perkraustymas
N o t a r i a t M — V«
silankiusiems
buvo
suteikta
proga
skaidrėmis, sumontuotomis iš mo
Kiekvienoj š a l y yra s a v o , n a 
*
Jvairių
atstumi;
C
i
c
e
r
o
j
e
pabendrauti
prie
kavos
puoduko,
kyklinio amžiaus ( 6 — 12 m.) mo
minės, g y d y m o s i priemonės, k u 
(10/20/5/UM)
Immedisie Openiag
TeL: 376-1882 arba 376*5906
kinių piešinių
pagal
duotas kurią parūpino Petras Tautkus ir riomis ir š i a i s laikais n e m a ž a i
J.
B A C E V I Č I U S
Pensininkams
auto
apdrauda
Algis
Sinkevičius.
Fult
time.
pei-manent poatk>n. 5 day
jiems temas: .tėvų žemė, šeima,
gydomasi.
Pavyzdžiui, d a u g u 
C4R5 Ro. KMlzw> Ava _ TTfUKBSS week. variety. x>f duties, lyping 4 6 Amžius
62
iki
80
m
meilė, religija. Tiesiog nuostabu,
Džiugus reiškinys, kad kelinti m a s anglų, eidami gulti, g e r i a
50 WPM.
Downtown Locatiet:
F
o
r
Appt.
CaU
MS.
GAB0S
Vaip vaikas, nors fr' gana primf- mėtai Va&ffiė' i&*osk>s- minėji- pašildyto pieno puoduką, įaiti- J. MEVIČIUS — 778-2233
5 kamb. mur. bungak>w.
10%
—
20%
—
»<&
pi«ian mokesti
t)viais - piešiniais, išsako savo V*- r s a i vis daugiau sutraukia daly6455 S o . Kedbrie A v e a n e
nž apdraoda įmo
Karatu vandeniu apšild. Svarus,
sr
daus pasaulį, k o jis dar nesugeba vfų ir daugumą sudaro vis jaul > M » > M ) «•»•»<••«
bllio DM
Paieskojimas
gerai išlaikytas Garažas, gv. Ritos
žodžiais išreikšti. Iš parodytų pie- ną&nio amžiaus- žmonės. Minėji
F R A N K Z A P 0 L I S parap. apylinkėje
M M M O
« M I > M M » H
šinių ir paskaitininko išsamių mą reikia vadinti moraliniu ir ma ANTANAS JAUNIŠKIS ieško sa-i
Turiu Chicagos miesto letdisną..
CHECKER TAXI CO., INC.
a » » t t West K t a
ir užmiesty. Dirbu gTeitai, gapaaišk'rvimų vyresnieji
pastebė terialiniu požiūriu tikrai pasise vo buvusių draugų. Jis yra studi Dirbu
Skambint 827-1845
Chicago. mtaois
rantuotai ir sąžiningai.
8 4 5 W. Wasbington, Chicago
TeL — G* 4-8A&4
javęs Vilniuje, o dabar gyvena
jo, kaip vaikas ką įsivaizduoja, kusiu.
E L E K T R O S
Kaune. Prašome atsiliepti per
kaip jį veikia tėvų pasakojimai ir
|VT2>IMAI — PATAISYMAI
Minėjimo rengimo
komitetas
421-1300, ezt. 149
Benių Kaminską. 770 Bailey Rd.,
KLAUDIJUS PUMPUTIS
aplinkos pasaulis. Paskaita, ko nuoširdžiai atsiprašo, kad minė W. Henrietta, N. T. 14586, telef.
Mes su 50 kitom namų pardavimo
4S58 S. Washtenaw Ave. 927-S559
kių m u m s senai reikėjo! Joje ne jimas prasidėjo su penkiolikos mi 716—334-9416
įstaigom aptarnaujame pietvakarių
Clricagą — t a s daug
buvo jokių "pagraudenimų", bet nučių pavėlavimu, kaip buvo
Experienced in traditional
pardavimą ir pirkimą.
jų, atrodė, niekas ir nepasigedo. skelbta. Tai įvyko dėl neesminio
jevisb, cooking. vVUlmg
Dažnai pasitaiko, kad tokiomis komiteto sekretoriaus neapsižiū
NORTNTTEJI
Seniausia Lietuvių Radio progra
t o kars.
progomis sakomos kalbos nepajė rėjimo. Rengimo komitetas dėko
PARDUOm AR PIRKT!
ma Naujoj Anglijoj i i Stoties
gia ir suaugusiųjų sudominti, bet ja visiems dalyviams punktualiai
CaH 679-6432
arba išnuomoti butą
WNSR, 1360 banga, veikia sekma
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. po
•
pietų — perduodama vėliausių, pa be jokio įsipareigojimo skamhmktt
tikrai GRAŽINAI ii žentui JOKŪBUI GRA2LRMS
mums.
saulinių žinių santrauką ir komen
Matare, esperienced, for small office
bei anūkams ALYTEI ii JONUI reiškiame gilią už
tarai, muzika, dainos ir Magdutes
Taip pat, abejojant dėl turimo of professional assotiation. Mast be>
pasaka, šią programą veda Stepo DRAUDIMO, a r norint apdrausti
uojautą ii kartu liūdime.
personable, organized and assume
nas ir Valentina Minkai. Biznio NAMĄ AUTOMOBILI, GYVYBĘ ir
responsibUity. Type G0 WPM. Good
reikalais kreiptis { BaJtic Florists SVEIKATĄ maloniai jums patarnaus
fringe
program with opportumty for
Audronė, Šarūnas, Arėjas,
— gėlių bei dovanų krautuvę, 502
personai grOwm. Saiary deper-•- —
K BOSTONO IR N E W
E. Broadway, So Boston, Mass
BALYS BUDRAITIS
Valdas ir Aidė Užgiriai
eaperience and qualifičations.
02127.
Telefonas 268-0489 Ten pat
VIENOS SAVAITES: Maskva, Vilnius,
4
2
4
3
W
.
6
S
r
d
s
t
.
.
Chfctsgo,
B
L
Marija ir Plėtras Stakės
gaunamas dienraštis "Drangas" ir
CALL — 6 9 8 - 8 8 8 0
kovo 23
ie*u*§s4
rasite dideli pasirinkimą lietuviškų
7
6
7
0
6
0
0
a
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7
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1
Dalia
ir
Jurgis
Anysai
balandžio 25
fegužfes 9
o.
tarygų.
balandžio 29
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Melrose Park, 111.

TELEVIZIJOS

Baltas Sniego Parkas

Vaidis Real Estate

Pffleškojimai

M O V I NG

•

•

•

EXPERIENCED
MACHINISTS AND
UTHE HAHDS

PLU M BlNG

V A L O M E

2951 W. 63ri St.. 436-7878| S S ^ S a ^

Sr

"' ^

A. V I L I M A S
MOVING

$73.00

B E L L RE A L T Y

TYPIST

GENERAL OFFICE

Budraitis Realty Co.

C OO K

RADIO PROGRAMA
m

A. t A. Dr. JONUI GEČUI mirus,

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
KAINA N U O $741j00

mg*jo

22

NAMŲ PARDAVIMAS

DVEJŲ SAVAIČIŲ: Maskva, V Uaius. Lenimgraaas. Brioaelfe
gegužes 28
M«po* 16
ruKpiūčio 6
birželio U
liepos 2
rugsėjo 3
gruodSio 22
Visos grupes skris su nuolatiniais kBctavų «krĮfTt'ff — rf£ CHARTERS,
aplankys Kauną ir Trakus, bus lydimos vadovo.
Prie grupk) galima jungtis ii VISU KTJU afi|STU su papildomu mokesčiM.
Del GRUPINIŲ KAINŲ, galiojanCnĮ išvykimo laiku, kreipkitės į:
T R A N S - A T L A N T I C T R \ V E L SERVICE, C i C

IMIHIIMIIIHimmilIHt

Brangiam Tėveliui Lietuvoje mirus,
dukrai Veronikai Janušaitienei, žent Jur
giui ir anūkėms reiškiame nuoširdžią uzuo jautą.
Broliai Jurai ir šeima

3 » West Broadnay, p . f>. B O K į f f
S o c t h B e s t o s . Ma. « 1 ^ 7 > Ttt (BT!)

98MHI

Perskaitę "Drauca", duokite ji kitiems.

Prteaa are

eed/oc Govamment approvaL

ag

^

{kainuoju.
parduoti.
pirkėjus.
BROKERIS

Manufacturinc ptant needs person for
varied officc duties, lite IjĮJaj. ffling.
No dietatioo.

Radiio Valanda Jau virt 35 m. tarnau
ta Nėw Jereey, New York k CotmectfFBH time, eaccellent starting saiary
eut lietuviamsl
and company banefiu.
P. ŽUMBAKIS — Pft 8-6916
Kas šeštadienį nuo 4 iki 5 vai. popiet
I f O B A R T CORPORATION'
i
iš W£VD Stoties New Yorke 1330 i i M m i i t f t i m i t u u m m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i
Mflr « boaai po S k a m K
kil., AM ir nuo 7 iki 8 vai. vak 97.9
2815 W. Rosooe S t , Chicago, IU.
Manjuatt* Parka. —
meg. FM
Pbotse — Z67-1&B
-'!
Msv
Medtate.
t
DirefcL Or. Jokobas J.
• a »qaai opportunlty «mplorer
San imok*jlmaa
liarqtM*to
1447 Fore* Di+ve
• 20.S00.
MoantafiaiSda, N.J.
MVrap 4
Tel 712-586S (eo«e> 201
anette Parts*
•

Kviedama taip pat klausyt! Lietnsssefto.
vfgkų kuftari&lų valandą anglą kalba c a r d u o d a s a a •*&
ICea
tvrtn*
paxdavtz:c;
a Sstot HaU Uaivorsžteto tadijo stozmmą.
yansOgįt
tie* (New Jersey &SGV S6JS meg. •okrikStį
4coC s j s a i s y t į •*m~*'tti
FM) Plraad 7 3 0 * 3 0 v a i
rvs*»v»n}a prflf. I. SMkaa)
»tM«»M«MMf»Ml|HlltH»Mmi«»«MM»m«|>MM
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Namus veltui
Galiu namus
Turiu gerus
KEAL. E S T A T E

GENERAL OFFICE

VAIUA MUM. I S T A f t
Tą|, _ . *?*-**&

YOUNG LADY
18 — 65
persaoality •*• JįJ*

%*Q WTSTF . 4 9 S - 0 2 6 3
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— Tikriausioje pagalba, ku
— K a i žmogus nori nugalaby DRAUGAS, šeštadienis, 1978 m. kovo mėn.
ir Lietuvos himnais, giedant vi
rią
galime
suteikti
žmogui
siel
siems susirinkusiems. Invokaciją
ti tigrą, t a t a i vadina sportu. O
sukalbėjo kun. Justinas Vaškys. varte, y r a ne nuimti nuo jo naš kai t i g r a s nori jį nugalabyti,
Vėliavų įnešimui vadovavo Gu- tą, bet sukelti jo geriausią ener
t a t a i vadina nuožmybe.
kovą dėl savo krašto žmonių dyno posto legionieriai. Minėji- giją, kad p a t s įmanytų nešti t ą
laisvės. Mišių metu giedojo vie-, mui vadovavo prof. dr. Antanas naštą.
FhUlips Brooks
George B. S h a w
tos liet. b-nės choras, diriguoja Klimas.
mas vietoj susirgusio Jono Ado
maičio Raimundo Obalio, vargo
TRUMPAI
nais grojant Kęst. Saladžiui. Prieš
Mišias Gudyno posto legionie— Po minėjimo daugelis turėriai vadovavo vėliavų įnešimui į j jo progos apsilankyti besikurianbažnyčią.
čiame Rochesterio lietuvių mu
Minėjimo metu 3 vai. p. p. pa ziejuje, kurio organizatoriai yra
grindinę kalbą pasakė kun. dr. Aleksas Beresnevičius ir Br. KroJuozas Prunskis. Jis savo žodyje kys. Muziejus yra įsikūręs parapi
leidžia KRONIKŲ knygas lietuviu ir kitomis kalbomis.
palietė daugiausia jau 60 metų jos mokyklos vienoje erdvioje kla
tebesitęsiančią Rusijos ir jos oku sėje. Čia yra telkiami buvusių
Mylimam tėveliui Lietuvoje mirus,
1978 m. pavasari Chicagoje išleis „ L K B Kronikos IVĮ
puotu kraštų
žmonių beteisę organizacijų dokumentai, jų fo tomą (8 Kronikos) lietuviu kalba, o Lojolos Universiteto vardu I
padėtį. Esą, tai vienintelis kraš tografijos, parapijos kūrimosi is bus išleista I tomas (7 Kronikos) ispanu ir I t o m a s (10 Kro
tas, kurio valdžia nesilaiko savo torija ir bendrai visį lietuvų nikų) anglų kalbomis ir plačiai paskleista t ų kalbų k r a š t u o s e .
konstitucijos ir kitų savo pilie kultūrinio gyvenimo dokumentai. Po to seks kiti tomai.
IR ŠEIMAI
čiams pažadėtų laisvių. Bet to
— Rašytojo Jurgio Jankaus pa
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.
kia tų krašto žmonių beteisė
Junkimes su persekiojamais kaip 5 dol., amžinieji — 100 dol.
gerbimas
ir
jo
naujausio
novelių
padėtis neišsilaikysianti, kaip ne
lietuviais į didžiąją
kovą už ir mecenatai — 1000 dcl. Už vi>
rinkinio
"Ir
nebepasimatėm'
kny
Sofija ir Ncrman Burstein
išsilaikė daugelio istorijon nuėju
Tautos ir religijos laisvę, jų lei- sus gyvus ir mirusius
narius
gos
pristatymas
įvyks
kovo
18
d.
sių impeiralistinių kraštų val
džiamas " L K B Kronikas" skai- meldžiamasi
ir kasdien
aukojadžios. Prelegentas buvo šiltai su Šv. Jurgio lietuvių parapijos salė tydąmi ir skleisdami laisvajame mos šv. Mišios.
tiktas ir jo paprasta, visiems su je. Pagrindinė pranešėja — Jur pasaulyje.
Visi€ms
prantama kalba buvo nuoširdžiai gio Jankaus literatūrinio kelio ap
"LKB Kronikos" knygų leidiaukotojams išduoda
priimta ir ilgais plojimais paly žvalgininkė bus A. Liulevičienė, m a s įvairiomis kalbomis reika- ** k v i t a i i r jų aukos atleidžiaviešnia iš Chicagos.
dėta.
lauja labai didelių sumų lėšų. m o s n u o b ė r a l i n i ų mokesčių. •
Kviečiame
visus įsijungti į
Aukojusieji ne mažiau kaip
— Kovo 4 d. Regina Gaidytė
Meninę programą atliko vie
LKB
Kronikoms
Leisti
Sąjungą.
100
dol. b u s įrašomi leidžiamose
skaitys
paskaitą
apie
Š.
ir
P.
Ame
tos lietuvių bendruomenės cho
Metiniai
nariai
aukoja
nemažiau
knygose.
rikos
pirmykščius
žmones
ir
JŲ
ras,
vadovaujamas
Raimondo
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Obalio, pianinu
akompanavo kultūrą. Rengia kultūrinių pobū
A u k a s siusti adresu: L K B Kronikoms Leisti Sąjunga,
Kęstutis Saladžius. Gražų eilė vių sekcija. Pradžia 8 vai. v.
DOVYDAS F. GAIDAS Ir GERALDAS F. DAIMID
So.
Tahnan Ave., Chicago, 111. 60629, U.S.A.
—
Šv.
Jurgio
parapijos
pietūs
į
6825
raštį pasakė lit. mokyklos 3 po
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
ros mokinukų. Amerikos vyriau yra rengiami balandžio 2 d. 12
L K B K R O N I K O M S L E I S T I SĄJUNGOS
sybei skirtą rezoliuciją dėl dabar vai. Šv. Jurgio liet. parapijos salė
VALDYBA
4330-34 So. California Avenue
tinės Lietuvos ir kitų Pabaltijo se.
kraštų okupacinės padėties per
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
— Jaunimo rengiamas vaidi
skaitė Gailytė Tamošiūnaitė.
nimas — Anatolijaus Kairio 3
4605-07 South Hermitage Avenue
Pertraukos metu Lietuvos lais- veiksmų komedija "Ku kū" įvyks
Telefonas — TArds 7-1741-2
balandžio 8 d.
ves kovai remti aukų surinkta

VASARIO 16 MINĖJIMAI
Roehester, N. Y.
Lietuvos nepriklausomybės 60
metų atstatymo minėjimas pra
ėjo pakiliai ir protesto dvasioje
dėl Lietuvos okupacinės padėties.
Dar kartą buvo priminta mūsų
draugams ir priešams, kad Lietu
va, kaip ir kiti Pabaltijo kraštai
vic dar tebėra okupuota, kad ten
bet kurios žmonių politinės, tau
tinės ir religinės teisės okupan
to yra žiauriai paneigtos.
Minėjimas buvo pradėtas Vasa
rio 16 d 11 vai. ryte, kada mies
to meras Tomas Rayan prie
mė lietuvių delegaciją ir jai įteik
toje miesto vardu proklamacijo
je skelbiama Rochesterio miesto
gyventojams, kad Vasario 16 d.
lietuviai švenčia 60 metų Lietu
vos nepriklausomybės atstatymo
šventę, nors Lietuva ir yra jau
38 metai Sov. Rusijos okupuota,
ir kad ten to krašto žmonių vi
sos pilietinės teisės yra paneigtos.
Delegacijai vadovavo ALTos skyr.
pirm. Juozas Jurkus.
Vasario 19 d. Lietuvos nepri
klausomybės 60 metų atstatymo
minėjimas buvo pradėtas 9 vai.
ryte lietuvių radijo programos
metu, kurią anglų ir lietuvių
kalba pravedė Aleksas Gečas.

LIETUVOS
KATALIKŲ
BAŽNYČIOS
KRONIKOMS
LEISTI SĄJUNGA

VERONIKAI JANUŠAITIENEI

EU D E I K I S

Šventė Mišių aukoje už miru
sius Lietuvos laisvės kovotojus 11
vai. gausiai dalyvavo ne tik vie
tos lietuviai, bet buvo atvykusių
i r i š tolimesnių vietovių. Mišias
atnašavo kun. Justinas'Vaškys, o
prof. dr. A. Klimas vietoje pa
mokslo savo giliai patriotiniame daugiau kaip 1,800 dol. Aukos ir
— Šiuo metu labiausiai perka
ir religiniame žodyje prisjminė toliau yra renkamos.
mos knygos: J. Jankaus novelių
partizanus ir jų neužmirštamą
Minėjimas buvo pradėtas JAV j ^ . ^ ^ n e b e p a s i m a t ė m » , y .
Alanto romanas "Liepkalnio so
~- —
dyba*', VI. Juodeikos "Didžioji
iliuzija. Marksizmas teorijoj ir
praktikoj", Pr. Čepėno "Naujų
(Atkelta » 3 pusi.)
kaip tik ženklas, kad jis yra su- • jų laikų Lietuvos istorija" ir tik
ls kalbėjo apie neregimą Dievą. batos Viešpats ir, būdamas Die gautas Gr. Valančiaus "Didysis
Bet ne visi yra ir gali būti tokiais vas, turi veikti visą laiką (Jn. 5, žemaitis" ir kt.
mąstytojais ir ne visi turi galimy 17) ir kad subata yra skirta žmo
bės surast Dieyą pasaulyje', nors gaus gerovei. Dievas yra prabilęs
visiems reikia % pažinti ir reikia f žmogų per visą savo kūriniją,
Gėlės visoms progoms
jį mylėt. Šv. Rašte sakoma, kad per pranašus, per įkvėptą Šv.
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Raštą, savo Sūnaus žodžiais ir
2443 WEST « r d STREET
"daugel kartų ir įvairiais būdais
stebuklais, savosios Dvasios veiki
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834
praeityje Dievas yra kalbėjęs m ū 
mu Bažnyčioje, bet n e visi yra
Taip pat naujoji Barboros ir
sų protėviams per pranašus, o
pasiruošę Dievo ženklus pažinti Gene Drishių krautuvė
galiausiai šiomis dienomis jis pra
THE DAISV STORE
ir ne visi yra geros valios žmonės.
bilo f mus per Sunų, kurį pasky
M18 Southwest Hwy„ Oak Lawn
V . Rmš.
TeL 499-1318
rė visatos paveldėtoju ir per kurį
sutvėrė pasaulius" (Žyd. 1,1 —
2).
Kristus neįrodinėjo Dievo buyinĮči *ij , Itėkalbejo. apie Dievą,
* a | p jf. rtlo^foraf. supranta, "nors iš
gj^^6|;ir;\5miMų. gyvėjimo '*PrąlšTcv rVu&de*, '\ad Dievas yra
Mirė 1968 m. kovo 4-tą dieną.
geras ir visais rūpinasi. Jis rūpina
si Tėlijomis, kurios gražesnės už
Saliamoną garbėje,
paukščiais,
kurie nei sėja, nei piauna. Dievas
Mirė 1944 m. kovo 2-rą dieną.
turi būti geresnis už kiekvieną
tėvą, kuris savo vaikui tik gero
Jau suėjo dešimtis metų, kai negailestinga mirtis atskyrė
linki. Kristus atnešė mums ap
H mūsų tarpo mylimą mamytę ir senelę, ir trisdešimts keturi
reiškimą, k_ad jis yra to gerojo
metai, kai netekome brangaus tėvelio ir senelio.
Dievo Sūnus, pasaulio gelbėtojas,
Nors laikas tęsiasi, bet mes jų niekados negalėsime už
žadėtasis Mesijas. Jis prabilo į
miršti.
Lai gailestingas Dievas suteikia jiems amžiną ramybę.
žmones savo Tėvo vardu ir reika
Už jų sielas šv. Mišios bus atnašaujamos kovo 6 d. 6:30 ir
lavo, kad žmonės jo žodžiais ti
7
vai.
ryto Svč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos baž
kėtų^ Savo kalbos teisingumą jis
nyčioje.
liudijo gailestingumo darbais, di
deliais stebuklais.
Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįsta
mus
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti
Fariziejai ir Rašto žinovai vis
už a. a. Marijos ir Adolfo Petkų sielas.
daugiau reikalavo tokių ženklų
ii dangaus, bet piktinosi, kai Jė
.Vuliūdę: Duktė Bemirę Zemgnlis
zus špi dievišku autoritetu ir ga
antikė Mary Arai Malas
lybe <!arė stenuklUs. Kai jie pra
su šeima ir anūkas Walter
šė pasakyti atvirai, ar jis yra
^emgnlib su šeima
Mesijas, tai Jėzus atsakė: "Aš
jums pasakiau, tik jūs netikite.
M a n o darbai, kuriuos aš darau
savo Tėvo vardu, liudija apie ma
n e " (Jn. 10, 25). Jono Krikštyto
jo mokiniams, kurie atėjo sužino
VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
ti, ar jis yra Mesijas, Jėzus atsakė:
"Nuėję papasakokite Ionui, ką
A . + A . SOFIJA M A T U L I E N E
esate matę ir girdėję: aklieji pra
•
Mirė 1977 m . kovo 5 dieną.
regi, raišieji vaikščioja, raupsuo
tieji apvalomi, kurtieji girdį mi
Šią liūdną sukaktį minint, sekmadienį, kovo 5 d.,
rusieji prikeliami, vargdieniams
10 valandą T. Jėzuitų koplyčioje bus atnašaujamos šv.
skelbiama geroji naujiena. Ir pa
Mišios.
laimintas, kas Tiepasipiktins ma
Maloniai prašome draugus ir pažįstamus k a r t u pa
n i m i " (Kk. 7, 22 - 23). Šitokie
simelsti u ž a. a. Sofijos sielą.
darbai yra paties Dievo, pašau
Vyras, sūnus, marti ir a n ū k a i
lio Ir"visų gamtos dėsnių Kūrė
jo kayba, liudijanti, kad Jėzus yrą
DievoiSfaus :f siųstasis Mesijas.
F ą j f & j a r l a b a : pikti*©*, kad
Jėzus aeitgi pagyd* subatos die

Mažeika y Evans

R I M T I E S VALANDĖLEI

A, fcA* MARIJA PETKIENĖ
~ *TjįsiimHTE
A. f A. ADOLFAS PETKUS

Perskaitė "Draugą", duokite jj kitiems.

A. A.

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH YVESTERN WE.

DR, J O N A S
GEČAS

_Č:.

.

Gyveno Chicago, ūlinois.
Mirė 1978 m. kovo 3 d.
Gimė 1899 m. spal. 27 d.
Tauragės apskrityje.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Gra&na-Kristina ir žentas
Jokūbas Gražiai, anūkai Aleksandra ir Jonas, dukters uošvė Ernestina Gražienė ir giminės Lietuvoje.
Baigė Vytauto Didžiojo Universiteto Medicinos fakultetą Kaune
1928 metais. Buvo Tauragės apskr. ligoninės vedėju nuo 1932 iki
1940 m. Nepriklausomybės laikais 1936 buvo išrinktas į paskutinį
Lietuvos seimą. Vertėsi privačia praktika Žygaičių miestely. Karui
prasidėjus, pasitrauks į Vokietiją, ten dirbo lietuvių ir kitataučių li
goninėse: Amerikoje atHko infern-šipą Sv. Kryžiaus ligoninėje. Dir
bo Armour'o Laboratorijose ir Manteno State Hospital.
Kūnas bus pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 S. Western Avenue
Laidotuvės įvyks pirmad., kovo 6 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus
atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas
į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Vietoje gėlių prašoma aukoti" Lietuvių Fondui arba Kr. Donelai
čio Lituanistinei mokyklai.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

PETKUS
*TEVAS

IR

ŠONUS

.

MARQUETTE FUNERAL H O M E
TBYS

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 71 St.

Tel. GRoveohi II 6-2345-6

I 4 I 0 So. 5001 Ave* Cicero T0wnhall 3-2108-9
ATKSTO AUTOMOBILIAMS

STATYTI

Nuliūdę: Duktė, žentas ir anūkai.
Laidotuvių direktorius Evans ir Sūnūs — Tel. 737-8600

4

MARIJONA

IGNATAVIČIENĖ

1978 m. vasario 4 dieną ramiai išėjo amžinybėn.
Palaidota vasario 7 dieną Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse
Nuoširdžiai dėkojame visiems mus užjautusiems skaudaus
liūdesio dienose.
Dėkojame už šv. Mišių aukas, už užuojautas išreikštas as
meniškai, raštu, telefonais ir spaudoje, už gėles ir aukas: gi
minėms, draugams ir pažįstamiems už atsilankymą koplyčioje,
dalyvavimą pamaldose ir palydėjimą j amžino poilsio vietą.
Širdingas ačiū karsto nešėjams.
Nuoširdžiai dėkojame: Cicero Šv Antano parap. kun. kleb.
J. Stankevičiui už maldas koplyčioje ir gedulingas šv. Mišias.
kun, A. Rutkauskui už maldas koplyčioje, jautrų pamokslą baž
nyčioje, gedulingas pamaldas, už palydėjimą ir maldas kapinė
se, kun. J. Juozevičiui u i gedulingas pamaldas bažnyčioje.
Sol. Danutei Stankaitytei už jautrų giedojimą ir p. Skridu
liui už vargonavimą pamaldų metu
Dr Petrui Kisieliui u i rūpestingą priežiūrą.
Laid. dlrekt. S. Bctldecei už aucčiri^. yu^-^iviną,
Nclitoc: Dckteeyc, sSaCa, 2az.tui„ =~r£o;>, ^iūL-i ir irv>
anfikat

-

DKSUGAS, SeSEatBenfe, 197S flL fioro men. 3

1

IŠARTI IR TOLI

priešpaskutinių metų aukščiau- Į
x A. a. dr. Jonas Gečas mi sius mokslo atžymėjimus gavo j
rė kovo 3 d., sulaukęs 78 m. am lietuvaitės moksleivės: Guoda|
tinti auksinę sukaktį lapkričio
J. A. VALSTYBĖSE
žiaus.
Velionis buvo baigės Antanaitytė, Toni Auškalnytė,
11 d. turės kun. Vladas Budrec— Kun. dr. Vincas Andrhis- kas, gyv. Brooklyne, N . Y., ir
mediciną Vytauto D . universi Lina Eidelytė, Asta Motušytė,
ka, nuolat gyvenąs Homestead, kun. Adolfas Stasys, gyvenąs ir
tete, dirbęs Kaune, Žigaičiuose Lina Paškevičiūtė, Christione)
ir kitose vietose. Buvo seimo Skiriutė. Debbie Skrebutėnaitė,
Fla., kovo 16 ir 17 dienomis, < J i r b ^ ^ Kryžiaus parapijoje,
Ramoną
Žygaitė.
Garbės
pažy
| narys ir visuomenininkas. J
S t Francis d e l a Sales parapi-1 ^
^
^
į^^g^
Jie
Ameriką atvyko 1950 m. Liko mėjimus gavo: Jane Geštautai-Į
jos bažnyčioje, 600 Lenox S t , } ^ e n t i n t i 1928 m. Kaune, dirbę
X Dr. Juozas Kęstutis Valiu-! duktė Gražina ir Jokūbas Gra tė, Constance Kantutytė, Irene
Miami Beach, praves velykinį' ^ ^
^
^
neprik!ausonas, Vyriausiojo Lietuvos Islais- žiai su šeima, kiti giminės ir Statkutė, Sib/ia Kučėnaitė, Lau
| susitelkimą - rekolekcijas M i a - j m o j e jjetavoje ir išeivijoje.
Re
vinimo komiteto
pirmininkas, pažįstami.
Laidojamas iš Ma- ra Linaitė, Laura Mikelevičiūjmi ir apylinkių ******
- | K u n . A Stasys šiuo meta y r a
tė.
Rasa
Miliauskaitė,
Patricia
šiandien, kovo 4 d.,
iš N e w žeikos - E v a n s laidotuvių jstci: kolekcijos prasidės abi dienas ir Amerikos Lietuvių Tarybos
4 vai. p. p.
Yorko atvyksta į Cbicagą, kur j gos kovo 6 i Po pamaldų švč. Oskie'unaitė. Daina Titenytė ir
generalinis sekretorius.
— Vilija Butkytė dalyvauja
jam Lietuvių Respublikonų l y g a į M. Marijos Gimimo bažnyčioje Vida Vizgirdaitė.
X Eufrozina ir Vlada* Ve**
— A. a Bronė Baltuškienė,
"Miss Cahfomia Univerge" rin
jteiks žymiausio metų vyro pa-į bus palydėtas į Šv. Kazimiero
lauskai,
išėję
į
pensiją,
keletą
82
metų amžiaus, mirė vasario
kimuose, atstovaudama Pasadežymėjimą.
Kartu atvyksta ir i kapines.
19
d.
Phoenix, Ariz. Ten $ bu
!
mėnesių
gyvenę
Miami,
Fla.,
o.
Lietuvos
gen.
konsulo
ir
VUKo
suruoštam
Vasario
16-sios
priėmime
na miesteliui. Festivalio įvairi
K Vahumenė.
Jie
apsistos
c,.
»ttuuiixciic. J«T Apeu»i.w»
L
i
į
^
Prekybos
romai
^abar
apie
metus
Chicagoje,
šią'
kons.
A.
Simutis
dėkoja
Urugvajaus
gen.
konsului
Humberto
Goyen
x
e tt>
programa tesis visą savaitę ir vo išgyvenusi jau 30 metų. J ą
Bismarck viešbuty, Cnicagos ^ ^ „ ^ 3 ^ susirinkimą turės sava : te išvvko ilee-niam laikui A l v e z "ž tartą žodi. Kairėj dr. J. Šimaitis, dr. Konst. Šimaitienė. M
M. baigsis Kalifornijos
valstijos senatvėje prižiūrėjo ir jos lai
iesto centre, ir turės pasitari-; k o v o 8 ± t r e č i a d i e n L 7 : 3 0 ^ Į
Nuotr. Binkius gražuolės rinkimais kovo 11 d. dotuvėmis rūpinosi vienintelis
as savo gamines Norkus į Ar- Žukauskiene ir Elena Barnet
mus su lietuvių visuomenės ir
vak. Dariaus ir Girėno posto I ? e ntiną. Apsistos Lanus, BueJie bus rodomi vietinėje televi sūnus Stanley Lane. Religines
spaudos atstovais.
salėje. B u s
rodomas filmas į nos Aires priemiestyje.
zijoje. Vilija Butkytė šį mėnesį apeigas atliko kolonijos kapeX Šv. Kazimiero šventės mi- j apie įvairias maisto rūšis. Taip j x jy^skų draugijos 60 m.
baigia sąskaitybos studijas Los \ lionas kun. Antanas Valiuška.
šios Cnicagos skautams,-ėms; pat bus galima paklausti ir į Lietuvos nepriklausomybės suAngeles State universitete.
Ji Buvo palaidota vasario 21 d.
bus atnašaujamos šj sekmadie-; gauti atsakymus apie maisto ! k a k t i e s minėjimas į . susirinkiyra gavusi daug atžymėjimų
nj, 9:15 vaL ryto, Jaunimo cen- i specialybę. Visi nariai kviečia-; m a s jvyfcs į o v o 12 d. 3 vaL
LB MARQUErTE PARKO j PLB pirm. inž. Br. Nainys, Vi- moksle. Visą studijų laiką buAUSTRALIJOJE
tre, M. K Cfturlionio galerijos j mi susirinkime dalyvauti
| p p j a u n i m o centro kavinėje,
APYL. SUSIRINKIMAS
; dūrio vak. apygardos pirm. K Į v o garbės sąrašuose" ir priklau— A. a. Juozas Godus, akpatalpose. Visi kviečiami d a l y
I Laukaitis, prof. T. Remeikis, iš go P n i Kappa Phi bei Beta
Vis-, draugijos nariai ir jų drau
Vasario 26 d. tuojau po pa,. torius, mirė Adelaidėje ir palaivautL
, ,
„
.
toliau atvykęs Klaipėdos suki- Aipna Psi organizacijoms, Vi^
gai kviečiami dalyvauti
vasario 25 d. Velionis
maklų
Marąuette
Parko
betų^
^
£
™
£
£
A
X Stasys Vidmantas, visuo viai rinkosi Į parapijos salę
x Teodoras Btmstrubas ir
Uja
dalyvauja
skautų
orgamza-į
^^^^ fc Amerikoje.
v,a; mttcsi
=--rap.:os ^ ( ^
į m . R> T ^ ^
J J
menininkas ir spaudos bendra apsvarstyt LB žios apylinkės
zijoje. mokytojavo šeštadieniJ ©— -*
*—
dr. Kazys Šidlauskas, Amerikos
kviesdamas nėję mokykloje ir aktyviai reiš— A a, Petras Jodka mirė
darbis, ir inž. Jonas Markvaldas organizacinių ir kitų reikalų. dėjo susirinkimą,
Lietuvių Tarybos vicepirminin
šiomis dienomis išskrido atosto Valdybos nariai su talkininkais tylos minute pagerbti mirusius jjiasj naujai atgijusiame sporto Adelaidėje. Chicagoje gyvena
kai, buvo nuvykę j VVashmgtonarius ir kritusius dėl Lietuvos klube "Banga".
jo dėdės šeima.
' 1 ' '••>'•
gų į Karibų juros salas.
tą vasario 27—28 dienomis da
priiminėjo solidarumo įnašus ir laisvės.
— Kun. Jonui Gašlūnui, gy
lyvauti Valstybės departamento
X Jaunutis Puodžiūnas, tu- aukas, skiriamas Lietuvos lais— Minint Lietuvos atkūrimo
Į prezidiumą pasiūljii prof. venančiam St. Petersburg, Fla.,
pranešime apie užsienio politi
rjs savo baleto studiją, kurio | vinimui ar JAV LB veiklai. Ki60 metų sukaktį, lietuvių na
ką. Nors čia nebuvo pranešta
paruoštu baletu gėrisi visuome ti nariai vykdė registraciją, T. Remeikis ir Kr. Martinkutė. j ir Jnm. j o n u i Ruokiui, gyv. Wa- muose Melbourne buvo suruoš
ko nors naujo, bet iš naujo pa
nė, šiemet choreografuoja šokį balindami valdybos paruoštą susirinkusiems nuoširdžiai pri- \ terbury, Conn., kovo 24 d. bus tas priėmimas žymesniems aus
tarus, T. Remeikis perėmė su kunigystės penkiasdešimt metų
tvirtinta, kad Amerikos politi
Lietuvių operos "Nabucco" pa veiklos apyskaitą.
tralams ir užsieniečiams. Daly
sirinkimo vadovavimą, perskai- sukaktis. To paties kurso, tik
ka eina ta linkme, j o g ir toliau
statymo spektakliams.
Tarp
susirinkusiųjų
buvo
vavo apie 200 asmenų. Jų tar
'•ydamas pateiktą darbotvarkę, dėl jauno amžiaus vėliau įšvenbus laikomasi okupuotų Pabalti
x Norberto Lingertaiči© gin
pe buvo federalinis ministeria
kuri papildoma atstovų rinkimu
jo tautų inkorporacijos } Sovie
taro papuošalų paroda įvyks ko*
x Pavergta tautų komiteto
senatorius
L Webster,
Meli Vid. Vak. apygardos suvažia
tų Sąjungą nepripažinimo.
vo 31 — balandžio 2 dienomis, posėdis įvyks kovo 6 d., 7:30
bourno arkivyskupas dr. F r .
vimą gegužės mėn. Ona Juod- centre vakaronė, kurioje kun.
Jaunimo
centre.
Ruošia
Aka
v
a
i
vak.
Latvių
bendruomenės
Little, savivaldybės tarėjas Mr.
x Tradicinis giesmių vakaras,
valkienė perskaitė pereito susi A Saulaias papasakojo apie
deminis skautų sąjūdis.
Jordan,
ukrainiečių arkivysku
centre, 4146 N. Eston Ave.,
ruošiamas Liet. evangelikų "Tė
rinkimo protokolą, kuris priim Brazilijos lietuvių
gyvenimą.
pas dr. Ivan Prasko, eilė sveti
x Dr. Ben. Grigaliūnas, S t Chicagoje.
viškės" parapijos, įvyks kovo
tas be pataisų.
Valdyba savo veiklą derino su
mų
kraštų konsulų ir kitų aukš
X
Vytas
Zdanys,
WethersCharles,
BĮ.,
yra
nuolatinis
19 d.. Verbų sekmadienį, 5 vai.
Apie valdybos veiklą pranešė krašto valdybos nurodymais ir
tų pareigūnų. Kai kurie jų pa
po pietų parapijos bažnyčioje,
Lidija Juodviršytė - Griauzdienė, "Draugo" rėmėjas. Ir dabar, field, C t , prie prenumeratos pirm, R. Tervydis, pasisakyda instrukcijomis.
darė lietuviams ir Lietuvai la
atnaujindamas
prenumeratą,
at*
mokesčio
pridėjo
9
doL
auką.
6641 So. Troy S t Giesmes iš- j Akademikių skaučių dr-vės vicemas, kad jį baugino pirmininko Smulkią piniginę apyskaitą pa
bai
palankius pareiškimus. Pri
pildys parapijos choras, veda-' Pirmininkė, kalba Clevelande, aka- siuntė 50 dolerių metimo pre Ačiū.
pareigos ir atsakomybė vado teikė ižd. St. Žilevičius. Baig
|dem
ėmimą suorganizavo l i e t . Ben
numeratos mokesčio, tuo būdu
X Marija Paugienė iš Melro- vauti didžiausiai J A V LB apy
mas muziko Jurgio L a m p s a č i o
damas savo žodį, paragino vi druomenės valdyba.
Nuotr. VI. Bacevičiaus gražiai paremdamas mūsų spau
s
e
Parko,
HL,
aukojo
7
dolerius.
ir pianistė dr. Raminta L a m p - |
linkei — Marąuette Parko lie sus atlikti tautinę pareigą —
X Religinis koncertas padės dos darbus. Jis skelbiamas Dėkui..
satytė.
tuviams. Bet valdybai sukau
pasiruošti kančios savaitės rim- Garbės prenumeratorium. Už
X Ona Vaišnoraitė iš Toron pus jėgas ir remiant L B tikslus, susimokėti solidarumo įnašus.
X šv. Juozapo garbei šv. Mi- .čiai. Ruošia Lietuvių Styginis paramą dėkojame.
Susirinkusieji valdybos pra
t o atsiuntė metinį prenumeratos darbas lengvėjo. Todėl valdy
nešimus
priėmė, bet kartu iš
šių ir maldų novena prasidės j Ansamblis ir Jaunimo centras.
^
X Katarina Krišciunevičius, mokestį ir* 7 dolerių auką. Ačiū. ba, vykdydama L B nurodymus
reiškė
ir
pageidavimą, kad rei Advokatas JONAS 6I1AITIS
kovo 9 d ir tesis iki 18 d. \ Koncertas neilgiau dviejų valan- j Detroit, Mich., prie metinio prex Br. Staškevičius, Verdun, kreipė savo dėmesį į organizaci
6247 So. Kedzie Avea«e
kėtų palaikyti artimesnius ry
(7 vai. rytaffl). Marijonų k o p l y - | d u j a u a i m o centro didžiojoj sa- numeratos mokesčio pridėjo 10 Kanadoje, pratęsdamas prenu
nius
ir
kultūrinius
reikalus,
TeL ; 776-3599
čioje, prie "Draugo". Norintieji 11« k o v o 12 d., 5 vaL popiet
dolerių auką. Už suteiktą pa meratą, atsiuntė didesnę auką. ypač į lituanistines mokyklas. šius su lituanistinių mokyklų
Chicago, nunote 90629
šioje novenoje dalyvauti ir įsi^
vedėjais, išklausyti jų pageida
(pr.). ramą esame dAlrfagl
Ačiū.
Kiek
materialinės
galimybės
jungti su savomis intencijomis,
vimų ir juos perteikti metiniuo- Darbo v a i nuo 9 iki 7 vaL vak.
x V. BautmaHfe, Palos Hills. i X Balandžio 9 d., 3 vaL po- leido, ėjo joms į pagalbą, šelX 1978 m. kelionių I Vilnių
kviečiami nedelsiant kreiptis:
jse susirinkimuose. Taip pat
deštad. 9 vaL iki 1 vaL d.
Chieagos aukštesniąją Į reiktų d a i n ^
knitūri
raošti
Manan Fatbers, 6336 So. KD- tvarkaraštis jau paruoštas. Tei- dėkodamas už "Draugo" ka-1 pfet rengiamas koncertas - pik- piant
bourn Ave^ Cbicago, IH. 60629. S raukitės pas Marių Kielą, 6557 lendorių ir korteles, atsiuntė j nfljas Muzikologijos archyvui j lit mokyklą, Marąuette Parko | n i u f i ^ fcffcfcacįr:usj rerr ;us
(pr.). !So. Talman Ave.. Chicago, BĮ. 10 dolerių auką. Labai ačhl
ĮparemtL gilti ir šalti gėrimai j parapinę. Donelaičio lit. moPLB pirm. įnž. Br. Nainys muilinimui
w ^_„
-. , . . .
!fi0e29. telef. 7S7-1717.
<pr.) 1 x Vaclovas Mažeika, Park ir užkandžiai. Žinoma, dėl blo-1 kvklą. Nepamiršo ir lietuvišANDRIUS NORMAS
X Hetaviu Televizijos pro^dge,
B Į , atsiuntė didesnę go oro, jis yra perkeliamas į | k o 3 skaudos, skirdama auką- s u *» a
.. ^z,...
, ,. . .
a-* ~
» - —*' ^ w J L ;
T ..... pūdžius is atliktos kehonės į
gramą šį sekmadieni yra skirta;
* Rašomosios maš. betuv*- ^g^
^^j
** « * « ^ c Lulių salę
Lietuvių Opt-rai, kurią a t l i k s ! ^ raidynu, visuose medeliuose
^* Alghnantas
.. ,
Bikinis, Park|Western g-vės. Pasislėpę nuo!viui" ir kt* Švenčiant M a r ą u e t - 1 ™ «
^ J ^ f c 12-ka novelių. Iš Jų trys buvo pren", "One Billion.te
Billion.
Operos menininkai ir Operos ^ i ^ ^ F ^ ^ ^ ^ " Forest, BL. žinomas mūsų ak-i"Bk>nic Woman»,
Parko lietuviškai parapijai' | T T * . 7 " " " " " T
"V
^"«*> Gr**« *«**•
*»**•
1
valdybos nariai
(pr.). je:*T>raugas - 4545 W. 63rd S t . tt ^o a
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^
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dvasia
—
tai
,1977
^
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m.
VirSelis
.
^
dafl.
5
Giedras
L
—
^TreLvtMi
rt
ir vakarais pas A. Daugirdą.
^ ^
« " dienraštį Man" ir kitų televizijos baise- 50 m. sukaktį, aktyviai prisidė- PLJ kongresų įtaka.
auka
Šiandien
čįokaitės.
Kaina
sa
penhatuns
X Lietuvos Generahnė Kon- ^
476-7399 arba tiesiai iš i
- ^^KOjame.
, nybių galėsite praleisti sekma- jo prie jubiliejaus pasisekimo ir , Montevideo mieste, kuriame ne- i $6.30. Užsakymus siųsti:
šulė Chicagoje, Jn^ė D a u ž v a r - U p A R T A savininko , . L !
X Vaclovas Dzigas. nuošir-; dienio popjetę nuotaikmgoj 18-to pimgme auka. J
Utuanistinės mokyklos, < D R A U G A S .
diene, šį sekmadieni, kovo 5 d., Giedraies,
Bany
Dr. dus omahiškis, atnaujmdamas «• 19-to amžiaus atmosferoje. | mzuojant zygj 1 Wasmngtoną | ^ ^
2 ™ ? * * : 4545 W. «rd Street.
k n k o 7Q m o k i m ' t m i
10.
10 vaL Jaunimo centre iškilmin EL NOKTHPORT, N . Y. 11731 prenumeratą, atsiuntė malonų Pas mus bus styginis orkestras ryšium su Belgrado konferennet savo
mergaičių ansamblį
gai atidarys Chieagos skautų
"(sk.)
laiškelį ir 12 dolerių auką, tuo ! ''Trimitas", Mozartas, Šopenas, cija, valdyba visomis išgalėmis
"Žibutę", sugeba parengimuose
suruoštą Kaziuko Mugę. K a s
dosniai parėmė mūsų spaudos Wagneris ir kitos to laiko įžy rėmė šią idėją. Pavasarį išlei programą atlikti lietuvių kalba. imimmiiiiiiittiit
X W E I S S TRAVEL BU : darbus. Maloniai dėkojame.
met lietuvių skautų ruošiamos
lituanistinei
mybės, kurie nuves jus į pra džiant parapinei
Jis priminė, kad birželio — lie
DU DVASINIQ MTYBIV
R
B
A
U
INCL,
4837
W.
Irving
Kaziuko Mugės yra gražus Vil
eitį, į tuos gerus laikus kol dar mokyklai baigusiųjų laidą, bai
x
Antanas
Gtrghus,
Grand
pos pradžioje Toronte, Kanado
Park
Rd.,
Cbicago,
I1L
60641
niuje išbujojusios tradicijos ug
gusieji buvo apdovanoti "LKB
PASAULIAI
Rapids, Mich., maloniu laiŠke- nebuvo džazo, "rock and roll"
je, įvyksta Pasaulio Lietuvių
dymas. Panašiai kaip ir praei ^ n t ^ o l L r ^ ^ ^
(akmenų riti: ^no) ir "amplifie- Kronikomis". Prisimenant 'Bai Bendruomenės seimas, kuris iš
J. Burkus
tyje, šiais metais Mugę rengia Europą, Orientą ir taipgi 1 Mek„JZZ, f> ^ w « , a „ ' ™»
(nnizikiniai instrumentai sųjį birželį" ir deportacijas, pa- rinks naują valdybą, sportinin
Iituankos, Aušros Vartų, Ker siką, Karibų salas bei Kalifor- ^ m r . ^ _ ? n į f ^ ^ ^ ^ a u " su motorais). Vienu žodžiu rapijos bažnyčioje buvo užpraPavadinta pagal šv. Augustino
ką. Labai ačiū.
kų varžybos, į kurias iš Austra išsireiškimą: Du priešingų siekių
niją
ir
Floridą.
Rezervacijom
navės, Nerijos tuntai ir skautai
ateikite. Tie, kurie mėgstate šytos šv. Mišios su dienai prilijos atvyksta 60 sportininkų, miestai, kurių 'Meni sudaro gerieji
akademikai Mugės paruosia- su viešbučiais ar vien tik skrai I x Prasmingą Gavėnios šventę senovišką muziką, pasigėrėsite, taikintu pamokslu.
įvyks Pasaulio lietuvių dienos, angelai ir žmonės, o antrieji tie,
mieji darbai prasidėjo* tuoj po' *•• n u o 1 * * 1 8 aavaiaų. Visais Į rengia Putnamo sesehų rėmėjai o tie, ku-ie nemėgstate, galėsi-1 Vasarą Union Pier buvo šu
V-ji Kanados ir JAV dainų kurie yra blogi". Knyga parašyta
Naujų Metų.
Visa visuomenė k ^ o ^ ų
reikalais kreipkitės į j kovo 19 d. 4 vaL šv. Mišios tė- te saldžiai pamiegoti. Įėjimas, organizuota išvyka s u menine
s a v i t ė . Šiems! į*?*™ ^ t f f i u « I
*U?*JZ??°a0*
J
yra kviečiama dalyvauti Kaziu- i m u s - Pareikškit savo pageida-; vų jėzuitų koplyčioje, o po Mišių tik 5 doleriukai. Reta proga. į programa, kurią atliko jauni- šventė, Mokytojų
populiarios hų dienų žmonių, taurenginiams salės ir sporto sta- tų ir dvasių problemos. 444 pusL.
ko Mugėje.
<pr.). vimus, m e s padarysim rezervą- j koncertas - vakarienė. . Progra- Bargenaa Pasinaudokite! ( p r . ) . m a s . Buvo suruošta Jaunimo
dijonai jau užsakyti, sąmatos kaina su persiuntimu $8.90.
cijas ir atsiųsim bilietus. Skam-1 mą išpildys solistė Gina čapsudarytos, bet pinigų trūksta,
binkit R. Raslavičieoei (312) kauskienė. Visi kvieciamL BiUžsakymus siųsti: Drangas,
:. yrfK!>"-' '-',"m
todėl PLB valdyba ryžtasi kovo 4545 W. M S t , Chfcago, DL M O S
545-6466.
(sk.). lietus įsigykite iš anksto Marmėn. paskelbti vajų, nes reikia UIHHMtftM
X NAMAMS PIRKTI P A g " ^ 0 8 6 (pr).
Lietuvių Tautinių Namų Val
ištesėti skirtą 15,000 doL kvotą.
dyba kviečia šių namų narių SKOLOS duodamos mažais mėx Už a. a. Juzefo* JnknaitėsKitas išlaidas padengs Kanados
metinj susiiinkimą,
1978 m. j oesiniais įmokėjimais ir prieina j Usetienės sielą devintinės šv.
LBnė.
kovo mėn. 11 d., 5 vai. p. p., mais nuošimčiais.
į Mišios bus atnašaujamos kovo
Vidurio vakarų
apygardos TIK KA I1CJ0 I i SFA9D0S
nuosavoje pastogėje, 6422 So.
Mutual FederaJ Savings. 2212 5 d., 10 vai. ryto, T. Jėzuitų
pirm. K. Laukaitis, perduoda
1.1. Kiaievikio
Kedzie Ave., Chicagoje. Suairin- VVest Cermak Road — Telef. koplyčioje. Visi giminės, drau
mas krašto valdybos pirm. Gekime sprendimo teisę turi tik į Vf 7-T747
čio sveikinimus, pažadėjo ir sa
gai ir pažįstami kviečianu pa
LTN nanai, įmokėję nemažiau j
vo
paramą lietuviškoje veiklo
maldose dalyvauti.
(pr.).
100 doL, tačiau susirinkime da- j ^HtiHnimiiitMMtiitiitiittiiiimtttitHi»'»
je, ragindamas nepamiršti litu kurią "AUŠROS" laikų veikėjai
X Phoenhc, Arizona. Norin
lyvauti ir savo pasiūlymus §
i
anistinių mokyklų ir kultūrinių vadino lietuvių epu ir lygino HO
tieji čia įsigyti namus ar biznį,
MERO TLIJ ADAI. Vaizduoja lietu
renginių. .
reikšti, kviečiami visi Cnicagos j 1 S J j į S F ' S F A S H I O N S ^ prašomi kreiptis: D. Zakaras,
vių tautos priešistorini gyvenimą.
lietuviai.
Vietan iš valdybos pasitrau Ii lenkų kalbos vertė Povi'as Gau
I Century 21 ReaKy. 8528 N . 7 S t ,
.Susirinkimui pasibaigus. 7 vai.
kusių, išbuvus 2 metų kadenciją, dys. Knyga puošia 50 medžio raiži
Kūdikiams ir vaikam* I J P h o e n h . .Arizona 85020. TeL
vak. visi susirinkimo dalyviai ir
išrinkti nauji nariai: K Juškai- nių dail. V. Smakausko atlikti 19
I (602) 997-5218.
(ak.).
amž. pradžioje, 2S6 pust Kaina su
rūbų
krautuve.
jų artimieji kviečiami šeimyniš-is
tis, Br. Sliažas, P. Pikšrys, A n t persiuntimu $6 30.
6237 S. Kedzie Ave. f
kai vakarienei toje pat salėje,
X Akiniai srantinrai | LietoBūga ir St. Kybartas. Kontro
Užsakymus siųsti:
Vakarienei prašoma iš anksto §
lės komisija liko ta pati. I VkL
^m
Kreipkitės
į
V.
Karosaite.
Tel. 436-4184
f
Agronomai
su
svečiais
Chicagoje
paminėjo
prof.
Balio
Vitkaus,
buvusio
registruotis pas namų seiminin
Vak. apygardos suvažiavimą iš
Optical Studio, 7061 S. WashteDRAUGAS, 4545 W. «Srd St^
2emė8 Ūkio Akademijos rektoriaus, 80-tąjį gimtadienį. Iš kairės: An
8»v. SftMi* BamvKiene I
ką B. KasakaitL teL 778-7797
naw Ave,, Chicago, DL 60629. gelė Katilienė, sukaktuvininkas prof. B. Vitkus ir dr. Alicija Ruibienė rinkti 29 atstovai.
Chicago, SL
arba 7784878.
(pr.).
TeL
7784766.
{
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