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Ar angliakasiai
atmes kontraktą?
WASRTNGTONAS. — Pra
ėjusį savaitgalį angliakasiai
balsavo — priimti kontraktą a r
ne. Galutiniai rezultatai bus ži
nomi tik šiandien, tačiau iki
vakar dienos atrodė daugiau ga
limybių, jog koontraktas nebus
ratifikuotas santykiu 2:1. Jeigu
bus atmestas, prezidentui Carteriui liks imtis Taft-Hartley
įstatymo ir priversti grįžti į
darbą.

Reikalauja grąžinti
Žaliosios bažnyčią
"Arba naujoje Lietuvos TSR Konstitucijoje tebūna įrašyta, kad Lietuvos TSR pilie
čiams neleidžiama atlikti kulto apeigų"
nuo to laiko mes neturime kur atidarykite Žaliosios bažnyčią ii
melstis. Tada mes buvome įsiti- parapiją, arba naujoje Lietuvor
Lietuvos TSR KP CK Sekretoriui kine, kad sąžinės laisvės pas mus TSR Konstitucijoje tebūna įrašynėra. Tačiau vis dažniau girdė- ta, kad Lietuvos TSR piliečiam;
Petrui Griškevičiui
darni per spaudą ir radiją, kad neleidžiama atlikti kulto apeiŽaliosios katalikų parapijos p a s m u s kiekvienas pilietis turi gų.
tikinčiųjų
teisę tikėti ar netikėti, melstis ar žalioji,Vilkaviškio rajonas,
nesimelsti, kreipėmės į VilkavišPareiškimas
kio rajono pirm. pavaduotoją J. l 9 7 7 ru & se J° *
Urboną, pas Religijų reikalų įga*
Jau keli mėnesiai mes skaito liotinį K. Tumėną, bet vietoje to,
p0 §; uo pareiškimu pasirašė
me laikraščiuose, girdime per ra kad atitaisytų mums padarytą 30 žmonių, priklausančių Žalio
diją, kad Tarybų Sąjungos pilie skriaudą, mus aoibardavo ir pa- j katalikų parapijos religinei
s os
čiams, priėmus naują Konstituci reikšdavo, kad Žaliosios paraoi- bendruomenei. Daugelis iš ju tu
ją, bus dar labiau užtikrintos vi jos bažnyčia nebus atidaryta ir r j u ž pasižymėjimą Rumokų eks
sokios teisės,, tame tarpe ir kulto parapija nebus užregistruota. Mū- perimentinio ūkio darbuose vy
atlikimo laisvė.
sų skausmui ir valdžios pareigu riausybinius apdovanojimus. Jie
Kadangi Vilkaviškio rajone ir nų gėdai po Religijų reikalų ta- v į s j jaučia pareigą atgauti prie
konkrečiai pas mus, Žaliosios pa rybos įgaliotinio atsilankymo bir- varta atimtą jų bažnyčią,
rapijos tikinčiuosius, viskas daro- želio 30 &. mūsų bažnyčioje, po
_ _
_
ma atvirkščiai, negu
rašoma keletos į'empto darbo dienų bažR u m o k ų eksperimentinio ūkic
Konstitucijos projekte, todėl krei- nyčios viduje buvo įrengras malu- direktorius E. Adomavičius pri
piamės pas Jus.
nas. Kadangi mes daug kur krei- k a i D i n o bažnyčioje dirbti malūMūsų bažnyčią 1963 Vilkaviš- pėmės ir visi vadžios atstovai mus n i n j n k u Vaclovą Puskunigį. Partie
kio rajono vykdomojo komiteto apgaudinėjo irbažnyčios neatida- t j s Raguckas atsisakė, motyvuodapirmininko pavaduotojas Stasys rė, kreipiamės šį kartą į Jus, kuris mas, kad jam gėda prieš žmoRogovąs savavališkai uždarė ir labiausiai galite mums padėti — nes malti bažnyčioje grūdus.
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Mažuma savoj
valstybėj

Haig apie biologinius
ginklus

WASHINGTONAS. — Gen.
TEL AVTV. — 2000 metais
Alexander
Haig, NATO kariuo
žydai Izraely sudarys-mažumą,
jeigu iki to laiko imigracija ne menės vyr. vadas, įspėjo Atlan
padidės. Statistika rodo, kad to pakto valstybes, kad nereikia
žydų šeima vidutiniškai turi galvoti, jog sustiprinus atominį
3L.7 vaikus, kai arabai krikš ginklavimąsi, bus galima atsi
čionys 3.5, o arabai rouzulmo- spirti sovietų biologiniams ir
nai net 8.5. Kad kompensuotų cheminiams ginklams. Atominis
nuostolius, , reikia
kasmet atsakymas y r a labai rizi
125,000 naujų imigrantų. Da kingas, sudaro labai daug prob
bar imigruoja tik 52,000 žydų. lemų ir kariškiams, ir politi
žydai valstybėje sudaro tik 52 kams. Haig, kalbėdamas Senaproc visų gyventojų. Į tuos skai į to pakomitety, siūlo pasiruošti
fiius įeina i r Izraelio okupuoti į atsakyti tokiais pat ginklais,
kraštai.
| kokiais sovietai gali pulti.

Saigonas šiandien. Juodoji rinka amerikiečių prekėmis vis dar klesti

K'nai susirūpino
šviet:mu
PEKINAS. — Reuterio žinio
mis, Kinija grįžta prie tradici
nės švietimo sistemo3, atsisa
koma nesėkmingų kultūrines re
voliucijos bandymų. Bus pakelti
akademiniai standartai, atida
ryti neveikiantieji univenute-

Ir moterys šaudys
iš patranku
WASHTNGTONAS. — Jeirru
Kongresas priims projektą, mo
terys kariuomenėj galės valdy
ti kovos lėktuvus, bombonešius
ir tarnauti karo laivuose lygiai
su vyrais.
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Viena, parlamento rūmai

Traukinio nelaime
buvo sabotažas

N. SADONAITE - MOTERŲ
DISIDENCIŲ SIMBOLIS

Susitarė su juodaisiais
SALISBURY. — Rodezijos
ministeris pirm. Ian Smith pa
sirašė su trim nusaikiaisiais
juodųjų vadais protokolą baig
ti 89 metus trukusią baltųjų m a
žumos valdžią. Juodieji parti
zanai sutarties nenori pripažin
ti.
Susitarimo gali nepripažinti
nei Britanija, kuri jaučiasi at
sakinga už buvusią koloniją, nei
Amerika. Argumentas: ne visa
tauta pritaria susitarimui.

Leis lankyti
daugiau miestu

WASHINGTONAS. — Ameri
kos transportacijos saugumo ta
rybos pirmininkė Kay Bailey pa
Moterų sąjūdis —
MASKVA — Sovietai greit
tvirtino, kad traukinio katastro
"turtingųjų kraštų pramoginis užsiėmimas'
turistams leis lankytis d a r
fa Floridoj, kai vagonai s u chlo
20-tyje
miestų, sako AP. Tarp
rino gazu nuvirto ir nuo dujų
jų
minimas
Magnetogorskas
Milanas. — Vienas iš plačiau- , to persekiojamos ir kalinamos pri
žuvo aštuoni žmonės, o apnuodijo 100, buvo sabotažas. Rei šiai skaitomų Italijos dienraščiu i verčiamųjų darbų lageriuose; yra į Uralo kalnuose ir 11 miestų
kalą ištirti pavesta FBI. Gele Milano "H Giornale Nuovo", moterų, kurios, nepaisydamos į Pabaltijy. Į kokius miestus b u s
paskyrė visą puslapį moterims di- gresiančių represijų, drąsiai ir iš-j leidžiama įvažmoH-^Pabaltijs'
žinkelio bėgiai buvo išardyti.
sidentėms Sovietų Sąjungoje ir jos tvermingai kovoja už savo kali respublikose, nepasakyta.
valdomuose kraštuose. Tarp žy namų vyrų, sūnų ir artimųjų išKai kurios šalys, įskaitant i r
Savanoriai iš Europos mesniųjų moterų, kurios ryškiau laisvinimą; yra tūkstančiai mo Ameriką,
Audrcs rytuose
taip pat leis daugiau
siai atstovauja įvairioms disiden terų, kurios kovoja už teisę duo kur lankytis sovietų turistams,
i r vakaruose
Lisabona. — Angolos partiza tinio sąjūdžio kryptims, dienraš ti savo vaikams religinį auklėji jei jie tą padarys užsieniečiams
nų atstovas sakė, kad į Angolą tis išskirtinai paminėjo Nijolę Sa- mą, vesti vaikus į bažnyčią; ga pas save. Normaliai sovietų lan
LOS ANGELES. — Si žiema atvyko ir į antimarksistinius da dūnaitę, iškeldamas ją kaip sim lop, yra moterų, kurios pasiau kytojams neleidžiama įvažiuo
žiauri ir pietinei Callfornijai. linius įsijungė apie 200 savanorių bolį visų moterų, kurios kovoja kojimo kupinu pasiryžimu pa ti į pietinę Californiją ir kai
J a u kelintą kartą didelė lietaus š Britanijos, Belgijos ir Prancū už tikėjimo laisvę. Vienintelė švenčia gyvenimą kovai už kiek kur prie Paeifiko šiaurėj, k u r
audra užtvindė gatves, nuo kai zijos. Visi yra kariai veteranai. nuotrauka, kuri iliustruoja dien vieno žmogaus teisę laisvai išpa yra kariniai įrengimai. Britai
nų nusunkusi žemė perkirto Samdymas daromas slaptai, nesraščio puslapį, ir yra Nijolės Sa- žinti savo religinius įsitiki neleidžia sovietų piliečiams iš
plentus. Tūkstančiai žmonių ų kraštų vyriausybės viešai ieš dūnaitės. Atskirai atspausdinta il nimus".
vykti toliau kaip 35 mylios nuo
ga ištrauka iš jos teisminio gy
Californijoj ir Meksikos pusėje koti savanorių neleidžia.
Laikraštis nuo savęs pridėjo, Londono centro.
teko evakuoti. Du žmonės Los
Angolos prezidentas Agostinho nimosi kalbos.
kad tokioms moterims ryškiausiai
Angeles apylinkėj žuvo.
Neto pareiškė, kad kiekvienas
įžanginiame straipsnyje apie atstovauja
Nijolė
Sadūnaitė.
Afrikoj sienos
Arizonoj padėtis panaši. Gu toks savanoris, paimtas į nelais moterų dalyvavimą disidentinia "Teismo metu ji atsisakė advo
me sąjūdyje Sovietų Sąjungoje ra kato, neatsakinėjo į teismo klau
neaiskos
bernatorius Wesley Bolin, tik vę, bus sušaudytas.
šoma,
kad
istorikui
Amalrikui
grįžęs aplankęs potvynių ištik
simus, gynimosi
kalboje ne
t a s vietas, buvo ištiktas širdies Mirė popiežių, siuvėjas Ineseniai lankantis Rora ° ie ' vie" paprastai kilniais žodžiais išpa
BELGRADAS. — Jugoslavi
na italė moteris jį paklausė, ką žino savo gilų tikėjimą". Dien jos prezidentas Tito "NYT* su
smūgio i r mirė.
jis galvoja apie sąjūdį, kovojan raštis pacitavo kelis jos kalbos teiktam pasikalbėjime sakė jis
New Yorko valstijoj buvo
VATIKANAS.
Bonaventū
tį už moterų teises. "Šis sąjūdis", sakinius, kad ji esanti laiminga, taip pat susirūpinęs Rytų Afri
sniego audra, ir ant kelio Nr. 81
ra
Gammarelli,
84
metų
popie
atsakė Amalrikas, "tai turtingųjų jei ji teisiama už Tiesą ir Meilę,
į sniegą įklimpo i r susidarė 45
žių siuvėjas, mirė. Gammarellio kraštų pramoginis užsiėmimas. už "Lietuvos Katalikų Bažnyčios kos įvykiais, kaip i r Carteris.
automobilių eilutė.
šeima siūdavo i r siuva drabu Sovietų Sąjungoje moterys vairuo Kroniką", kovojančią prieš dva Norėtų, kad Etiopijos ir Somažius popiežiams, kardinolams i r ja sunkvežimius, šluoja gatves, sinę ir fizinę tironiją. O pasku lijos ginčas būtų išspręstas de
Bažnyčios dignitoriams dirba sunkiojoje pramonėje. Mo tiniai jos žodžiai buvę prašymas, rybomis. Afrikoj beveik kiekKaro laivai 115 myliu kitiems
180 metų. Tą privilegiją iš tėvo terų protesto balsą čia sukelia žy kad ne ją išteisintų, bet paleistų kiekviena šalis turi teritorinių
dabar paveldės vienas jo sūnų. miai dramatiškesni sumetimai, iŠ kalėjimų ir psichiatrinių ligo- ginčų, aiškių sienų dar nėra, t o
per valanda
dėl jei kiekviena nauja valstyPer ilgus metus toji šeima negu kova už moterų teisių suly
ninių tuos, kurie kovoja už žmo- j ££ ginčus pradės spręsti gink
Londonas. — Amerika greit aprūpino drabužiais 12 pasku ginimą su vyrų teisėmis: moterys
lo pagalba, bus chaosas, ir kiti
gaus teises ir teisingumą.
turės naujos rūšies karo laivą; tinių popiefių. Popiežiui mirus, komunistų valdomuose kraštuose
seks etiopų — somaliečių pa
kuris vandens paviršiu ant "oro Vatikanas būsimajam popiežiui drauge su vyrais kovoja už žmo
vyzdžiu.
pagalvėlių" gilės keliauti iki 100 užsako dviejų a r trijų dydžių gaus" teises, mokėdamos tokią
Tito greitai bus Washingtone
MADRIDAS
Ispanijoj pa
mazgų (115 mylių) per valandą, drabužius. Jeigu aiškus, nuspė aukštą kainą, kurią Vakaruose
ir
susitiks su prezidentu Carterašo "Jane Surface SkimmerY' jamas kandidatas į popiežius, yra sunku įsivaizduoti".
naikinta teatrų cenzūra. Cenzū
1978 laidoje. Laivas bus 10,000 užsakoma pagal žinomą j o dy
"Yra moterų, kurios kovoja už ra filmams buvo panaikinta jau riu.
dį.
Taip
buvo
1939.
Užsakyti
tonų, galės gaudyti sovietų po
minties ir kultūros laisvę ir dėl gruodžio mėnesį.
"VVashingtonas. —Panamos ka
vandeninius laivus. Amerika tik du, vienas, kad tiktų kardi
nalo
sutarties priešininkai tris
nolui
Eugenijo
Pacelliui,
kuris
orieš tai nori baigti su tokio lai
kartus
jau pralaimėjo, siūlė įvai
žo pro'otipu, mažesniu laivu, tik ir buvo išrinktas. Blogiau buvo
rius
pakeitimus,
dėl kurių būtų
1958, kai popiežium išrinktas
! 000 tonų.
reikėję sutartį persvarstyti. Sena
Angelo Roncalli. I r patys di
Tokios rūš'cs laivus civiliniam džiausi išmatavimai į plotį ne
to vadai nepatenkinti opozicijos
delsimo ir trukdymo taktika.
• skaitą jau seniai gamina britų tiko pirmam Jono XXIII pasi
T
rodymui.
Iovcrcraft įmonės.
NEW YORKAS. — Associa
ted Press penktadienį vos išvengė didelio išsišokimo, kai 11:46
vai. Chicagos laiku buvo pradė
jusi skelbti apie Jugoslavijos
prezidento Tito mirtį, bet klai
da tuoj buvo pastebėta ir po 10
minučių atšaukta. Žinios iaik-

CARACAS. Vietinio susisie
kimo Venecuelos lėktuvas įkri
to | jurą, i r aivo visi 47 7imnneA i saaciu, dax nebuvo įtmekuĖm

RALEMHNRnTS
Jeruzalė. — Izraelio laikraštis
"Davar" parašė, kad britų užsie
Kovo 6: Marei jonas, Rožė,
nio reikalų
ministeris David
I Perpetua, Novilas, Raminta.
Owen taip yra pasakęs apie jų
Kovo 7: Tomas Akvinietis,
premjerą Menaehem Beginą: "Aš
| Felicija, Aimtautas, Vaidilutė.
negaliu su juo susikalbėti. Jis be
Saulė teka 6:20, leidžias 5:45.
veik nekalba, tik pamokslauja ir
ORAS
pamokslauja".
Daugiausia apsiniaukus, šilBritų oficialus atstovas atsilie21 11 7 0
pė apie tą laikraščio pasakymą ir| Garmisch - Partenkirchen, Bavarija. Čia tiek susirenka slidinėtojų, kad; * '
P r o c - p h m y b ė sniego,
a
j tįfcą užginčijo.
j nfmttffika viešbučių* ir aparto ectuaaatai priversti gįryeati autobusuose' P*e 32 laipsnius.
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DVIEJUOSE HORIZONTUOSE
VLADAS

DL
Suadays, Legal Holktay*, days arter
and Easter by the LHtHinha CsthoUc
fttwrr|ptv»» Rates: $33JO — Chicago, Cook Couoty,
and Caaada. Etaevbera ts ttoe U.SA. 131.00. Fareiga
countrtes $34.00.
Second

RAMOJUS

ANTRASIS MURAVJOVAS

nau didelę tautinių šokių meno
entuziastę Genovaitę Dumčiūtę Lietuvių akademikų leidžiamo
Breichrnanięnę, Jcuri, tik karui
anghį kalba žurnalo "Lituanus"
Palto UBaidM matam*, psajltot hufcl «*
pasibaigus, jau steigė pirmąsias
kiekvienas numeris yra savaip- į
ratas neshmSuni. Ant DRAUGO prie Melrvleao alaltJIUJĮD Wf
šokėjų grupes. K Flensburgo ne
domus. Žurnalą pasikeisdami re
mo, gavai ii Jo mokėsit atžymima iki kada yra ufiimnkfiįes
taikus išsiskirstėm ir G. Breichdaguoja keli redaktoriai, o pasku
U
DRAUGO
manienės vardas atskambėda
tinį sąsiuvinį, 1978-m. nr. I, reda
.
6 mėn.
vo £ Haffkrugo stovyklos, kur
:< Ckfcago lr Cook apakr. $33.00
$19.00
$13.00
gavo dr. Kęstutis Girnius. Žur
susiorganizavo puikus ansamblis.
Kit'jr
JAV
.
.
.
.
.
.
.
.
34.0*)
1S.0U
VAGm
nalo dokumentų skyrtufė įdėtas
Kai emigracija visus išsklaidė po
Kanadoje
33.00
19.00
15.00
labai įdomus straipsnis, paruoš
Užsienyje
34.00
20.00
15.Q0
užjūrius, Breichmanai įsikūrė Ha
tas pasinaudojam Lietuvoj po
Savaitinis
25.00
15.00
9.00
miltone, KKanadoje,
čia G.
anaQ ie?
lir
r
grindžio spauda. Straipsnis pa- T ' T
°
s su• Administracija dirba kas. a • Redakdja straipanius taiso savo
v a d i n a -'Samizdat Documem I B r e i c h m a n i e n e s pastangomi
dVa nuo 8:30 iki 430, ielta- \ į nsaUOra. Nesunaudotų straipsnių
šokių grupė
r aRlzuota
nau a
of Suslov's role in Uthuania". ^
'
dtmtiifri nuo &30 iki 12:00- ; > nesauga Juos gražina tik U anka
•'Gyvataras", ilgainiui apsukusi
Šiuose anglų kalba paruoštuose
\ to iniidliinu Redakcija u i skelbine tik visą Kanadą, bet ir beveik Hamiltono "Gyvataro" tautinių šokių grupes šokėjai šoka "senių šokį"
• Redakcija dirba kasdien '. ^ burinį nratimkirr
ahafcha||
dokumentuose . kaip
tik
at
Nuotr. P. Maletos
visą laisvąjį pasaulį. Šimtai gra
8 3 0 — 4:00, šeštadieniai* \, ^n*^ pcisiunciamos gavus praskleidžiamas Michailo
Suslovo
&30 — 1M.
k,
žiausių pasirodymų Kanadoje, J
vaidmuo antrojoje sovietinėje oAV, V. Europoje, Australijoje jau
— "Aido" choro koncertas,
kupaciioje Lietuvoje, į* jis pava
įrašyta į "Gyvataro" istoriją. Šim
ruošiamas PLJS Ryšių centro
dinamas antruoju Lietuvos kori
tai jaunuolių palyginus iš oe pej
ku. Dokumentuose skelbiama,
BaL 23 d- — 'Draugo" roma- Jaunimo centre.
Kovo 10 d. — Gavėnios suTeL oflteo ir buto: OLymoic 2-4159
didelės Hamiltono liet. kolonijos
DR. K, G. BALUKAS
Gegužės 26-27 d. — Lietuvių
kad T 940-50 m. laikotarpyje apie
sikaupimo seminaras, ruošiamas no premijos įteikimo iškilmės
Akušerija ii moten; ligos
DR. P. KISiaiUS
poezijos dienos Chicagoje.
Ginekologiile Oiirurgija.
lietuvių buvo nužudyto, Į * * * ! > 3 ^ K 9 f
^ f t S ^ Chicagos ateitininku. Jaunimo Jaunimo centre.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
k
; n e Uk
didesnioji dalis jų nužudyta po f ^ "
**°- *** ***" *
— Seselių pranciškiečių rėGegužės 27 d. — šaulių s-gos 9(49 So. Pakaki Bd. (Crawford
stiprino iietuvių kalbą. G. Breich- centre.
1443 So. 50th Ave,, Cleen>
1945 m. gegužės 9 d., taigi IT pas.)
Kevo
11
d.
—
"Audros'"
chomėjų
Chicagos
apskr.
vakarienė
centro
valdybos ruošiamas pa Medieal Boilding) Tel LC 54446 Kasdien 1-3 vaL ir 6-S vai,, vak.,
manįeae Chicagos .lietuviai pažiisskyraa trečiadienius.
karui pasibaigus, ir visų tų depor- :
\ Nekalto Prasidėjimo parapijos rengimas Šaulių namuose.
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 Šeštadieniais
no jan iš seniau,--nes jos autori- ro vakaras Jaanumo centre,
12 iki 4 vaL pftp^fft.
taciių bei žudynių iniciatorius
Priima
ligonius
pagal
susitarimą.
Kovo 12 d. — Marijonų ben- j salėje,
— Kun. A. Lipniūno ateiti
Betinga taika visda būdavo reika
buvęs Michailas Suslovas. DaugeTeL BEliance 5-1811
linga,- rengiant tautinių, šokių iradarbių seimas vienuolyne, | BaL 29 d. — Juros šaulių ninkų kuopos balius Jaunimo
DR. VL BLAŽYS
!j metų lietuvių tarpe i$ rūpų f [*
centre.
šventės, o EV-joje Tautinių šo- prie "Draugo".
Daukanto kuopos banketas š a u 
DR. WALER J. KIRStUK
PLAUČIŲ IR VIDAUS UGOS
Topas.sklido'pirmojo lietuvių; tau
. - •.
— Religinis koncertas, ren
i kių šventėje p huvo vyriausia vaMarqnette
Medieal
Cente*
lių namuose.
lietuvis gydytojas). •
tos koriko Muravjovo vardas. ku 7
Gegužės 28 d. — Chicagos
giamas Lietuvių styginio an
6132 So. Kedzie Avenne.
jdovė.
3925
West 59th Street
ris pagal skelbiamus dokumen
samblio Jaunimo centre.
BaL 30 d. — Ateitininkų šei- Anglijos - Britanijos lietuvių Vai.: pirmad., antrad lr ketvirtad. Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir
8
iki
7:30
vai.
vakaro.
tes caru laikais pakoręs ar į Sibi
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8
klubo gegužinė, ruošiama Vyčių
įdomu, kad beveik visą laisvą
Kovo 16—19 d. — Rekolekci- i mos šventė Jaunimo centre,
SeStad. nuo 1 ttcl 3 vaL
vai. vak.
Treč. ir Sestad. uSdaryta.
rą deportavęs apie 10,000 lietu pasaulį apkeliavęs Hamiltone
Pagal
susitarimą.
sodelyje ir salėje.
*
jos moterims, ruošiamos "Gied
Ofiso telef. \V.\ 5-2670.
Gegužės 6 d- — Motinos die
vių. Tuo tarpu antrasis lietuvių "Gyvataras" dar nebuvo turėjęs
— Marąuette Parko Liet. na
ros" korporacijos Liet. jėzuitų nos minėjimas, ruošiamas MarRezid. tel. WAlbroo(k 5 - 3 0 « .
DR. IRMA KtfRAS
tautos korikas M. Suslovas toli pilno koncerto Čnicagoje. Mūsų
mų savininkų organizacijos ge
koplyčioje.
GYDYTOJA
IR CHIRURGg
quette Parko lit. mokyklos, pa gužinė Bruzgulienės darže.
TeL ofiso H E 4-5849; rez. 388-2233
pralenkia savo pirmtaką. Angliš "Grandies" taut. šokių grupės ir
K m r J S J l IR V A I K r LJGOe
Kovo 17 d- — Jaunimo cen rapijos salėje.
kame dokumentu vertime štai jos vadovybės dėka pakviestas
SPECIAUSTC
Birželio 3 d. — J. Puodžiūno
DR. PETER T. BRAZIS
tro vakarienė — kun. J. Prunskaip apie M. Suslovą rašoma: "Gyvataras" pirmą kartą Chica
MEDICAL BITLD1XG
— Panevėžiečių klubo pobū- į baleto studijos vakaras Jauni- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
.kio fondo premijos įteikimas
715S South We-H>ci« . l » e i o a
"The new Russian Tsar be- goje davė pilną koncertą vasa
vis - vakarienė B. Pakšto sa- mo centre.
2434 West 71st Street
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto
Lietuvių Bibliotekos leidyklai , lėje.
stovved on him the title of Hero rio 25 d. vakare Jaunimo centro
pirm., ar.tr., ketv. ir penkt.
iki 1 vai. popiet.
Birželio 4 d. — Chicagos Vai.:
kavinėje.
1:00 - 5:00 vai. popiet, treč. ir SeSt Ofs. teL BE 7-1168, rak 219-2919
Lietuvių fondo suvažiavior Socialist Labor, the Order of didž. salėje. Publikos buvo ne
tik susitarus.
Aukšt. ht. mokyklos m. metų
Kovo 18 d. - Simpoziumas ^
.^
Jaunimo ^
Lerrrr., and several othėr orders. mažai k.svarbiausia, kad didžią
Ofe. HE 4-1816;
užbaigimas ir abit. išleistuvės.
ruošiamas
_ hentmto
u t m o k v k l o s pa_
For a lorrg time now the Lithua^ ją dalį sudarė jaunimas, kėlęs Video Klausimais,
DR. J. MEŠKAUSKAS
Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS
^ (^tautine
Kian nation has corrsidered h i m . entuziastingas ovacijas. Devynio knksciomų demokratų Jaunimo v a s a r k ) ^ ^
Birželio 9 d. — Iz MotekaiGYDYTOJAS
Ht CHIRURGAS
OALVOS K STUBURO U G O S
centre.
Specialybė
vidaus ligos
The Secbnd Hangman..."
Hellen
graikų
parapijos
salėje.
tienės
dainavimo
studijos
mokilika "Gyvataro" atliktų tautinių
2858 West 6Srd Street
Kovo 19 d.
Putnamo sese-2464
Wes*
71st
Street
Gegužės 6—7 d. — Dzūkų > nių koncertas Jaunimo centre.
kis. Įiių r ė m ė j ų vakarienė — koncer
Chicago, IHhiois 60629
..XV 'komunistų partijos plenu šokių prabėgo pro žiūrovu ak'j>.
71-oe
ir
Campbell
Ave.
kamp.
dienos Jaunimo centre.
Birželio 17 d. — Brighton
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir
me M, -Suslovas pasakęs, kad Gal jie nebuvo tokio savito ir iš- tas Jai
TeL —476-8469
~
i,. « •
,,_..
,. ! Parko Liet. namų savininkų gepanktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
"Lietuvp liks : be lietuvi^'*. 1946 skirtinio braižo, kaip pvz. CleveValandos pagal susitarimą
Kovo
22—25
d.
—
Akademi
Otgio^B
7
d.
—
Motinos
die-l
..
.
,
.
.T.
.
,
,
.
T v
O F T I C A L
STTJDIO
m. išvykdamas- iš tietuvos tikė 1 a ndo "Grandinėlės'", bet visgi nio skautų sąjūdžio rekolekci
...
v~
guzine
Vyčių
salėje
u- sodelyje.
BiržeHo
18 d.
— Šakiškių
klu
VIOLETA RAROSATTC
r
jo, kad įo žodžiai išsfpildys. Bet džiaugiamės, kad scenoje mato jos Jaunimo centr-e.
nos minėjimas, ruošiamas Chi- ' bo gegužinė* Vyčių salėje ir so
7061 So. Waflhtenaw — TeL 778-47M
lietuvių tauta išliko gyva. Tai pa me reprezentantus, kurie dauge
tuvių klubo
Šaulių
namuose. HePritaikomi akiniai pagal gydytojo
cagos
Anglijos
- BritaTnjns
DR.
EDMUND
E.
GIARA
Kovo
26
d.
—
Studentų
atei
delyje.
recepto*.
matė ir pats M. Suslovas, 1960 m. liu, atvejų įvairiuose pasirody
—
Simo
Kudirkos
diena,
ruoĮ
OPTOMETRISTAS
tininkų šokiai Jaunimo centre.
Didelis akinių r i m u pastrinkinvaa.
l i e p o s 16 d. — Zarasiškių
liepos mėn- atvykęs i- Lietuvą. muose * atstovavo ne tik lie
...
, , .
Vai.: pirm., antr., penkt. 10-5:SO.
2709 We*t 51st Street
Kovo 31 d. — Vakaronė su šiama Lietuvių Fondo Sabre ,
gegUzme Vyčlų
Sodely]e
Ketv. 1-8 v. vak. šeSt 10-4 v. p. p.
Kaip tik tuo metu po bokso rung tuviams, bet ir Kanadai. Dar kas
Room,
Hickory
Hills,
Iii.
Į
?
*
J
į
.
Trečiadieniais uždaryta.
TeL — GB 6-2400
rašytoju Jurgiu Jankum, ruo
lr
eJ€
tynių kik> didžiulės riaušes Kau- įdomu, kad sol. Anita Pakalnis
Vai: pagal sunitarima: pirmad. lr
—
Irenos
Veleckytės
baleto
i
f
f
'
__
_
g
ą
:
U
v
j
šiama Jaunimo centro kavinėje.
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. ir penltt
Telef. — 282- 4SM
ne., policija nušovė dešimt j a u - l V ^ yra taip. pat šios grupės šo..
^ ,..
,
Liepos 23 d. — Balfo Chica- 10-4; šeštad. \+>X *M.
Kovo
31
—
baJ.
>
d
.
—
Nor
1
gos
aps.
ir
skyrių
gegužinė
Pokėja.
Chicagos
koncerte,
atšokusi
nuolių ir daug ?ų sužeidė, ir M
ir muzikos studijos koncertas
'
WL ROMAS PETMS
berto Lingertaičio gintaro pa Jaunimo centre.
lania Grove. ,
Oflft, teL 735-4477; B e t 2 4 8 - » S 9
Suslovas, užuot daly\-aves dainų kelis ŠoUus, sol. A. Pakalniškytė
A
K
I Ų U G O S — CHIRUBfxMA
— Vyčių senjorų gegužinė
puošalų paroda, rengiama Ak.
šventės iškilmėse, pasuko atgal i antrojoje prograimos dalyje, jau
— Motinos pagerbimas Vyčių
DR. LDECKYS
Rugp. 5—12 d. — Liet fron
t l l NO. WABASR A T E .
ilga suknele pasipuošusi ir akom- skautų sąjūdžio Jaunimo centre.
Maskvą.
GYDYTOJA IR CHIRURG£
salėje.
4
M
*
1TO.
CENTRAIJ
MHR.
to bičiulių stovykla Dainavoje.
•
BaL 1 d. — V. D. šaulių rink
paniatoriaus muz. A. Jurgučio
Specialybe — San*
tt
Valandos pagal susitarimą.
Taip lietuviai akademikai lais lydima, išėjo į sceną dainuoti so tinės pavasarinis parengimas
Gegužės 12 d. — Muziko D.
Emocine* Ilgos.
vojo pasaulio unversitetams, bib lo. Nors gal dėl nuovargio atsi Šaulių namuose.
DR. FRARR PUCKAS
Lapinsko
jaunimo
sambūrio
CRAWFt)RD M1SD1CAL BLDG.
DR.
ŽIBUTE
'
'
^
A
R
A
M
A
S
liotekoms ir kitoms įstaigoms rado balso vibracija- ir solistės
- Zarasiškių klubo pavasari-.operetė Jaunimo centre,
«449 So. PBlaaki Road
(Kalba lietuvtfkal)
Telef. — 337-12*3
pristato antrąjį lietuvių tautos lietuviškus žodžius buvo sunkiau nis parengimas Vyčių salėje.
Gegužės 13 d. — Cicero lituaOPTOMETRISTAS
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
m L iiCUVECKAS
koriką.
suprastu bet solistė padarė ypač
BaL 1 ir 2 i
— Verdi nistinės mokyklos vakaras Šv.
"Coataot
GTDTTOJAS Ht CHatURGAS
^ražų gestą, viešai prisiminusi į operos "Nabucco" spektaklis Antano parapijos salėje,
PAGERBTAS LIETirVIS
2818
W,
Tlst
St. — TsL 787-5140
700 Nortfa M k t i g a a , Saite 409
TeL — BE 3-5893
amžinybę iškeliavusį komp. VI. ruošiamas Lietuvių operos Ma
Vai, pagal susitarimą. Uždaryta treč.
MENININKAS
Valandos pagal susitarimą
Gegužės 14 d. — Muziko B.
Jakubėną ir jo atminimui padai rijos aukšt. mokyklos salėje.
Specialybė Akių ligos
Markaičk)
kirmių
koncertas
DR. LfiORAS SfiUUtlS
1AV kongreso 1976 m. aktu navusi mirusio kompozitoriaus
3907 West 103rd Street
BaL 7 d. — Jaunimo šokiai
Jaunimo
centhre.
INKSTŲ, PŪSLES R
prie Kongreso bibliotekos įsteig kūrinį "Na tai kas".
Valandos pasai susitarimą
Jaunimo centre, rengiami "Li(iHiiitiiniiiMimtmmimiiiiinniitiiiiiui
PROSTATO
CHIRUIIGUA
—
LB
Vid.
Vakarų
apygar
tas Amerikos tautotyros centras,
tuanicos" tunto.
A
D
V
O
K
A
T
A
I
OHs* teL — P R S-SSS9
dos atstovų suvažiavimas Jau
nauja įstaiga, kuri, atrodo, nema
Hamiltono "Gyvataro" kon
— Vakaronė jaunimui, ruo
VaL aatrad. nuo 1-4 popiet
C H A R L E S P. K AL DR, JARIRA JAKiEVIčIUS
nimo centre.
žai dėmesio atkreips ir į tautines certas Chicagoie buvo įdomus.
šiama Liet. fronto Bičiulių ir
ir ketv. nuo 5-7 vakare
— D. Lapinsko jaunimo sam
grupes. Centre kaip etnikos spe Kadangi vykdoma kultūrinė mai
l O K i l
i
A
S
S
O
C
I
A
T
E
S
M. 776-2880,
Chicagos
sambūrio
Jaunimo
būrio operetė Jaunimo centre. Ofs. tel. 776-5162; rez. 737-5047
cialistė dirba Elena Bradųnaftė. r n ų politika, tai Chicagos "GranV
A
I
K
Ų
L
I
G
O
S
centre.
Gegužės 2» d, _
Janučio 2649 Vi. 63rd SL, C ieago, DL
visiems gerai pažįstama Tietuvai- . c|js" balandžio mėn. vyksta į HaDR. J. J, SIMORAiTIS
3656 West 83rd Street
Bal. 7—16 d. — Jaunųjų aka
Puodžiūno
baleto
studijos
kon
tė ,-, Soikloristė. Prisistatydamas' mil'toną ir ten pasirodys Hamil
Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt. į
OV D Y T O J A 8
Darbo vai. nuo 9 iki 5 vai. vak. nn» 12 iki 2 v a i ir nuo 6 iki s vai.
demikų meno paroda, ruošiama
certas Jaunimo centre.
AdnaM
4255 W. 68rd 84tee«
plačiaiai visuomenei. Amerikos tono lietuviams. Malonu, kai dvi
vak. SeStad. ax» 1 Iki 4 vaL
Trečiadieniais uždaryta.
Ak. skautų sąjūdžio.
Ofteo
telef. R E 1 4 4 —
tautotyros centras išleido gau didžiosios tautinių šokių grupos
Sestad. atdara pusę dienos.
' I • "
-I
Gegažės 21 d. _ "Sandaros"
BaL 8 d. — Verdi operos
Rezidencijos telef. GR S4M17
Ofs.
PO
7-6008
B
e
t
GA
3-7278
Mes
duodame
įvairius
teisinius
siai iliustruotą brošiūrą. Brošiū moka taip gražiai tarp savęs
Ofioo vaL: pirmad, ir ketvirtad.
"Nabucco" spektaklis,
ruošia gegužinė Vyčių sodelyje ir sa
patarimus.
- • ros užpakaliniame lape per visą bendradarbiauti. Jei nebūtų ke
DR.A.JENKIHS
1:00 Ugi 3:00 vaL popiet
lėje.
imiHHIIHIIIIIIIlMHmMHIIftlIlIlHIHHfltlt
puslapi idėtas ir lietuvio meni lionių bei gastrolių, kažin ar jau mas Lietuvių operos Marijos
CfyDYTOJAS IR CHIRURGAS Ofiso teL R E 4-2123. N a m o OI S-SlSS
ninko A. Paskočimo medžio dro nimas ilgiau išsilaikytų šokėjų ei- aukšt. mokyklos salėje
BaL 9 d . — Liet. istorijos s **niiiiiflllMliiiiiuillHiiiiiiiiHiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiitiiiiiiHiiifiitiiiiiiiiiiiiii^
8844 Weat «Snl Street
žinys — stilinga ir gausiai orna rėse?
DR. V. TUMAS0RIS
dr-jos
narių visuotinis susirin- s
E
mentuota žvakidė, fdomu, kad
Valandos pagal susitar , ?%
CHIRURGAS
šalia lietuvio tik graikams ir uk PA*EKI!WE XX PAVYZDŽIU kimas su G. Galvos paskaita |
2454 West 71st Strec4
"Vokietijos
tikslai
Lietuvos
Vai.: pirm., antrad., ketv. ir pmlrtf^
rainiečiams ta garbė duota. A.
DR. K. i . JUČAS
2-5 ir 6-7 — iš anksto s u s i t a r m
valstybę
kuriant",
Altos
patal
Paskočimo padarytus kryžius bei
Prieš kurį laiką likvidavosi
DERMATOLOGIJA
,
koplytstulpius Kražių skerdynių buv. Cicero- taut. šokių grupė pose.
CHIRURGIJA
TeL ofiso PB 84448
t
—
Chicagos
lietuvių
operos S
dalyviu ir kun. J. Raibužio atmi 'Ži!vitis'\ Jos atstovai Dalia
5214 Jfe, We8tem AVRBM
F. C. W!R$JCmtAS
=
nimui matome stovinčius Jauni Orentaitė ir Jonas Žukauskas. pabaigtuvės Jaunimo centre.
1602 No. Westen Aveane
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS
Bal. 15 d. — "Grandies" tra- |
TeL atsakoma 12 vabadę
mo centro sodelyje, ir ne vienas grupei smi likvidavus, atvyko i
8187 Weat Tlst Street
488-4441 — 861-4805
praeivis jais džiaugiasi, ypač at Lietuvių fondo ištaigą ir fondui dicinis vakaras Jaunimo centre, i S
Valandos: l - « va.1. poptot
T¥e& lr 9e4tad. pa«U
Bal. 16 d. — Kriaucemlnų f
kreipdami dėmesį i jdomią ir tur perdavė grupės turėtą pinigų li
Open Friday evenings, 5 P. M. to 8 P. M.
ištaisos
ir
beto
teL
652-1381
tingą ornamentiką. Malonu, kad i kuti — 296 dol. Kaip būtų gražu, premijoe jaunimui jteikimo iš- s
Ofs. teL 586-8168: namo 881-8772
DR.
FERD.
VYT.
KAURAS
A. Paskočimo darbus atkreipė dė- jef šiuo jaunimo pavyzdBu pa kilmės Jaunimo centre.
Instead of Thursday evenings
DR. RTRAS 2LI0BA
BaJ. 21—30 d. — Meno mė
mesj ir Amerikos tautotyros cent sektu ir senos, turtingos lietuviu
BENDROJI MEDICINA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ras, kuriame, kaip minėfau, svar or(?anižaciios!
gėjų paroda Jaunimo centre.
3 1487 8e.48tt Oomt, Oeem, BL
bias pareigas užima ir Ifetuvaftė
Kasdien 10-12 ir 4-7
BaJ. 22 «L — Lietuvos dnkte- |
it ksls. Ir
£. Bradunaitė.
2-7;
isstadtsnials
pagal susitarhoą.
rų draugijos pavasario balius,
art JUM mm, it w t * t
Jaunimo centre.
S
TUTOflU SOKIV REPRE
— Vyčių namų direktorių ban-' |
_
Dievas
myli
mus
ne
dėl
to,
ZENTANTAI CHICAGOJE
ketas Vyčių salėje,
kad esame vertingi; mes esame,
arcAGOĮE
— Marquette Parko l i t namų s
$ 4 5 rn. rudenį FTensburgo sto- - r - r.frl del to. kad Ja iras j savininkę orgijos pavasarinis |
vvkloie, V. Vdkietųoie. susTpaB-1 m y k
Aiidvysk. Sheen
bal.U6 parapijos salėj*.

PARENGIMAI CHICAGO J
•

f / Drive-in Tellers I
Open 6 days a week

i

MARQUETTE NATIONAL BANK Į
64th and So. Western Avsnue
i

-

-
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Perskaitę "Draugą", duokite ji kiliems.

•%

3fcuptiotoje UetuvoĮe

Sovietai nenustoja apgaudinėti JAV-bių

IŠKILMINGOS VEDYBOS, GAUSIOS SKYRYBOS
Dievybę ir religiją neigiąs ko
munizmas pats 2 esmės yra ne
kas kita, kaip nauja tikyba. Nuo
khų religinių bendruomenių ko
munizmas skiriasi tuo, kad nepri
pažįsta teisės žmonėms išpažinti
kurią nors kitą, o tiktai komu
nistinę pasaulėžiūra, kuri suta
patinama su partinę ideologija
ir tuo pačiu yra totalistinės pa
saulėžiūros pavyzdys. Taigi ko
vojantis ateizmas yra ne kas kita,
kaip fanatiškiausia religija.
Kiekviena tikyba turi savo re
ligines tradicijas, kultą ir dvasi
ninkus. Visa tai sukūrė ir nauja
mūsų laikų agresyviausia religi
ja — komunizmas.
Naujoji viešpataujanti tikyba
jokiu būdu nepakenčia kitų reli
gijų. Jos vadovai, naudodami
valstybines prievartos priemones,
uždraudė tikintiesiems krikšto,
vedybų, laidotuvių ir kitas apei
gas, draudžiamos švęsti ir religi
nės šventės.
Buvo sudaryta speciali komisi
ja, kuri turėjo sukurti visiems
okup. Lietuvos gyventojams nau
jas sovietinių švenčių bei apeigų
tradicijas, kad buitinis gyveni
mas būtų atpalaiduotas nuo reli
ginių atgyvenų*^ Parašytas ir
naujas "apeiginis ritualas", iš
leistas leidinys "Liet šeimos traaHajos'* ir eilė kitų.
*

PraHedant 1973 metais ok.
Lietuvoje buvo pradėtos kurti
specialios bolševikų "maldyklos".
Kaune šiam reikalui panaudoti
atnaujinti senosios rotušės rūmai
ir 1973.XII.29 šioje "maldykloje"
iškilmingai sutuokta pirmoji po. ra. Vilniuje pastatyti specia
lus "santuokų rūmai". Panašios
"maldyklos" atsirado ir kitose
vietose
• • Vestuvines apeigos vykdomos
™ labai iškilmingai. Apie tai "Kul
tūros barai" rašė: "Gaudžia var~z gonai (autorius nerašo iš kurios
katalikų bažnyčios jie išplėšti),
žiba auksiniai šviestuvai (jie
taipgi 8 bažnyčios pavogti), vi
sur atitinkami baldai, sienos ni
šoje aukuras su Meilės ugnimi
(bolševikiškas "altorius"). Pa
tiestas ilgas kilimas"... Bet tai dar
ne viskas. Yra ir komunistiniai
dvasminkai,-ės, "apsirengę cere
monijų rūbais". Už jų ant sienos
kabo kilimas su LTSR heibu.
Santuokos aktai atliekami iškil
mingiausiai. "Buržuaziniu" pap
ročiu užmaunami žiedai, užde
dami vainikai, aplinkui jaunuo
sius vaikšto ceremoneisteris su
specialia lazda."

Vyriausybė laužoflHAmerika pasirašytas sutartis

giau sustosime prie oficialaus
šiuo reikalu rašinio, paskelbto
pr. m. "Švyturio" Nr. 18. Jo ant
raštė: "Tuokiasi, tuokiasi, skiria
si poros". Autorius — Antanas
Merčaitis, gim. 1936 m. Sakių ap
skrityje, ekonomistas, parašęs ke
letą studijų Lietuvos gyventojų
natūralaus judėjimo temomis. Jo
duomenimis ir iškeltais faktais ir
pasinaudosime.
1961—1967 metų laikotarpyje
(per 16 metų) okup. Lietuvoje
buvo užregistruota 449,619 san
tuokų. 1976 m. kiekvieną dieną
vidutiniškai tuokdavosi 82 poros.
Nežiūrint to, gimimų skaičius
ne tiktai Lietuvoje, bet ir visoje
Sovietų Sąjungoje ėmė mažėti
Atsižvelgiant į tai ir kitas aplin
kybes, jauniems vyrams buvo su
trumpintas karinės prievolės lai
kas nuo trejų ligi dvejų metų,
šaukiamasis amžius — nuo 19
ligi 18 metų. Vadinasi, 20 metų
sulaukęs jaunuolis jau yra karinę
prievolę atlikęs — čiupk merginą
ir eik į santuokos rūmus. Tai tu
rėjo ir praktiškos reikšmės —
santuokos "atjaunėjo". Tačiau
džiaugsmas komunistų partijai
nebuvęs didelis, nes tuokiasi ve
dybiniam gyvenimui nepasiruo
šę jaunuoliai. Jų santuokos grei
tai išyrančios. Gausiai skiriasi ir
kitų amžiaus grupių sutuokti
niai.
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Tyčiojasi g JAV
Melvin R. Laird, plačiai JAV
visuomenėje
žinomas,
buvęs
Gynybos sekretorius R. Niksono
valdymo dienomis, š. m. vasario
"Reader's Digest" 30 milijonų
skaitytojų mėnraštyje įspėjo ame
rikiečius, kad "Sovietai ir toliau
laužo SALT susitarimus, nors
JAV stengiasi prisilaikyti tų su
sitarimų raidės". Šio ilgoko
straipsnio santrauka tilpo ir
konservatyvių pažiūrų savaitraš
tyje "Human Events" (1978.H.
11).

BR. AUŠROTAS
stumo raketomis. Sovietai taip
pat atkakliai kliudė ameri
kiečiams patikrinti jų vykdomus
susitarimo laužymus. Šie visi pa
žeidimai yra priešingi SALT su
sitarimų raidei. Kas labai keista,
kad nei JAV vyriausybė, nei vi
suomenė beveik nekreipė jokio
dėmesio į Maskvos vykdomus su
tarčių niekinimus.
Kongresmanų nuomones
" R E." savaitraštis, skelbda
mas šią svarbią buvusio Gynybos
sekretoriaus pažiūrą, rašo, kad
"M. Laird kaip tik patvirtino
anksčiau "Aviation Week" leidi
nyje tilpusius JAV žinovų nusi
skundimus. Sakoma, kad Sovie
tai ypač nesiskaito su J. Carterio
valdžia, tęsdami pažeidimus pa
greitintu tempu.
Kongresmanas Les Aspin (DWisc), susipažinęs su dabartine
derybų padėtimi, sako, kad
"JAV nesusitars su Sovietais dėl
naujos SALT sutarties, jeigu ne
keis savo laikysenos". Jo kolega
Robert Bauman (R-Md) protau
ja, kad "naujas susitarimas pri
valėtų apriboti Sovietų bombo
nešių 'Backfire' gamybą. Tačiau
JAV specialistai net nežino, kiek
Sovietai tų lėktuvų per metus pa
gamina. Ir viskas, ką mes žino
me, ateina tik iŠ Sovietų vy
riausybės lūpų", tvirtina R. Bau
man.
.

Šio straipsnio autorius teigia,
kad Sovietai tyčiojasi iš JAV,
daug kartų sulaužiusi SALT susi
tarimus ir stengdamosi nuo JAV
nuslėpti įvykdytus pažeidimus.
Ir kas nuostabiausia, kad visi su
tarčių niekinimai vyksta tuo me
tu, kai ;deramasi dėl naujos
SALT sutarties pasirašymo. O
JAV vis tebelaukia iš Sovietų
JAV senatorius Jim Allen (Dgarbingo elgesio.
Ala.) teigia, kad "JAV derybi
ninkai jau keliolika kartų siūlė,
Valdžia slepia nuo kongreso

*

A. Merčaitis, pasiremdamas
skaičiais, įrodinėja, kad labai au
gąs skyrybų skaičius. Nepriklau
somybės metais, kaip žinome, iš
tuokų beveik nebuvo. 1950 m.
įregistruotos 23.246 santuokos ir
107 ištuokos. 1960 m. — 28,144
santuokos ir 2364 ištuokos. O
1961 - 1976 m. buvo 449619 san
tuokų ir 92,356 ištuokos. Ypač
sparčiai ištuokos ėmusios didėti
po 1965 metų pabaigoje priimto
įstatymo, palengvinusio santuo
kos nutraukimą. Dabar tūkstan
čiui gyventojų tenka 2,9 ištuo
kos ir Lietuva sovietų respublikų
statistikoje užimanti penktą vietą-

A. Merčaitis teigia, kad nema
ža santuokų vykstančios tada,
"kai mergina jau laukia kūdikio".
"Tokios santuokos, teigia ]is, nėra patvarios, jos neretai išyra
pirmasiais metais. Šeimyniniame
gyvenime būna konfliktų, o
jiems nepasiruošus matoma vie
nintelė išeitis — ištuoka.
Tačiau daugiausia ištuokų ten
ka,
šeimoms, pragyvenusioms
santuokoje^ 5-9-ir 40-19 -metų.
Tokie sutuoktiniai paprastai turi
vaikų ir čia kylanti didžiulė jų
S.m. pradžioje "Mokslo" lei problema.
dykla Vilniuje išleido L Čepienės
*
paruoštą dar vieną "ritualinį
apeigyną" — "Lietuvių liaudies Didėjant ištuokų skaičiui, au
pakartotinai
susituokusių
vestuvių vakėjai". Knygelės į- ga
skaičius.
1976
m.
nuo bend
Žangoje rašoma: "Mes galime di
džiuotis erdviomis ištaigingomis ro santuokų skaičiaus jos sudarė.
santuokos salėmis, menišku jų 5159 vyrus ir 4945 moteris (17,3
interjeru, atributika, iprastinta ir 16,5 proc). Tačiau antrą ar
simbolika, muzikiniu apeigų trečią kartą susituokusieji "nebe
apipavidalinimu — tuo, kas e- nori turėti vaikų, nes nežino, ar
mocionaliai pagilina neeilinio į- tikrai bus tvirta ir ši santuoka".
vykk) — Šeimos sukūrimo šven- A. Merčaitis daug ką pasakė,
_tės įspūdį. Todėl suprantamas tačiau ne viską. Jis nenurodė, kad
. daugelio noras, kad vestuvės didžiausia skyrybų priežastis yra
įspūdingai tęstųsi ir išėjus iš okupacinės vyriausybės skatina
mas jaunų žmonių girtavimas,
"•'•'•' valstybinės įstaigos".
labai lengvos skyrybų sąlygos,
Taip rašo komunistų tikybos suprastintas jų bylų vedimas, pa
"dvasininke". Deja, taip iš tiesų galiau butų stoka ir kitos aplin
nėra. Atvirkščiai, žymiai blogiau, kybės. Turėtų A Merčaičiui bū
ti žinoma, kad nemažas skaičius
kaip seniau buvo.
Pastaraisiais keliolika metų ok. naujų sutuoktinių neturi butų,
Lietuvoje labai plačiai reiškiasi gyvena atskirai bendrabučiuose
Seimų sugriuvimas, labai išaugo ar šiaip jau landynėse. Butų ga
skyrybos, atsirado daugybė žmo vimo reikalas labai opus ir čia
nių, kurie gyvena ne tiktai be nieko nereiškia nei gražios su
"; bažnytinio šliūbo, bet ir be civi tuoktuvių apeigos santuokų rū
linės metrikacijos, taip sakant, muose, nei bolševikų dvasininkų
"susrmetę'*. Išsiplėtė įvairios pa- teikiamas sutuoktiniams komu
V.^laldo gyvenimo formos, išsiplėto- nistu partijos "palaiminimas".
•-*?• Jo lytines ligos. Pati sovietinė
Gerai, kad okup Lietuvos
spauda neslepia, o pogrindžio spaudoje pasirodo sveikų balsų,
spauda ypač iškelia faktus, kad skatinančių kelti gyventojų mo
venerinių ligų dispanseriai yra ralę, bet negerai, kad nutylimos
tikrosios moralės kritimo ir sky
perpildyti klijentais.
Šiuo kartu mes nepateiksime rybų priežastys —begalinis Lie
Budijimų, ką apie šeimyninį gy tuvos žmonių nuskurdinimas ir
venimą, skyrybas ir gimimus ra- nemoralybės protegavimas.
b. Jb>.
i o pogrindžio smvte. *>V it-
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Buvę JAV politinio gyvenimo
įtakingi asmenys, — generolai ar
admirolai ar šiaip sau išsigarsinę
politikai, — pasiekę ramų ir sau
gų pensininkų uostą, dažnai pra
byla plačiai skaitomos spaudos
puslapiuose. Jie atvirai primena
visuomenei apie šiam kraštui
gresiančius pavojus iš bolše
vikinių stovyklų. Neseniai adm.
Elmo Zurnwalt, buvęs Karo lai
vyno operacijų štabo v-kas,
"Aviation Week" rašė apie JAV
Karo laivynui gresiantį pavojų
iš Sovietų nardlaivių ir kitų karo
laivų pusės.

M. R. Laird tvirtina, kad "tani
tikrų įstaigų turimi sutarčių lau
žymo įrodymai nekelia jokių abe
jonių. Sov. S-ga
pakartotinai,
įžūliai ir pasityčiojančiai laužė ir
laužo savo pačios pasirašytus su
sitarimus, kurių Amerika griež
tai laikosi. Šie įrodymai yra bu
vę slepiami nuo kongreso, spau
dos ir visuomenės. Tai, kas yra
žinoma, nėra jokio tikslo toliau
slėpti nuo JAV piliečių ir jų rink
tų atstovų. Toks nesveikas slap
tumas tepadeda tik mūsų prie
šams", rašo politikas.
Sovietai toliau stiprinasi
Straipsnyje toliau rašoma, kad
Sovietai pasistengė
pertvarkyti
savo naują priešraketinę gynybos
sistemą. Toliau Sovietai sustipri
no vidutinio dydžio raketų pajė
gumą, paversdami jas tolimo at-

Kovo 8 dieną Sovietai švenčia mo
ters dieną ir ta proga ypatingai gi
riasi, kad jų salyje "moters teises
rygios vyrų teisėms." Sulyginimas
reiškiasi tuo, kad moterys turi
dirbti sunkiausius fizinius darbus.
Čia matome rusę moterį. dirbančią
požeminėse) kasyklose

LIETUVIU FONDO PELNAS ŠVIETIMUI
IR KULTŪRAI
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VYTAUTAS KUTKUS

kad geriausias būdas išeiti S da
bartinio akligatvio (nepajėgumo
susitarti) tai būtų kreipimasis į
L. Brežnevą, kad jis Amerikai
pažadėtų tik ten laikyti "Back
fire" bombonešius, iš kur jie ne
grėstų JAV saugumui. Tik visa
bėda iš tokio užtikrinimo yra,
kad mes (JAV) dar nenusprendėme, kas mums laiduos, kad
Brežnevo pažadas bus tikrai vyk
domas".

Sausio 29 d. Chicagoje, Lietu
vių Fondo patalpose, įvyko Lie*
tuvių Fondo tarybos posėdis. Net
tokiame blogame ore susirinko
15 tarybos narių, trūko tik trijų.
Siame posėdyje 1978 metams
Lietuvių Fondo valdybos pirmi
ninku vėl perrinktas dr, Antanas
Razma. Perrinkta ir tarybos va
dovybė. Jos pirmininku vėl bus dr.
Gediminas Balukas, sekretorium
dr. J.A. Račkauskas. Lietuvių Fon
Savaitraštis teigia, kad buvu do valdybos narius dr. Antanas
sio JAV Gynybos sekretoriaus Razma pristatys sekančiam LF
kreipimasis į JAV visuomenę tarybos posėdžiui patvirtinti.
I investavimo komisiją išrink
(per "Reader's Digest" pusla
ti:
Stasys Baras, Povilas Kilius, dr.
pius) esąs kaltinimas JAV vy
Ferdinandas
Kaunas, Povilas So
riausybei dėl per didelio pasiti
kėjimo Sovietais. G. Fordo vy deika ir Viktoras Naudžius.
riausybė ne tik klydo, pasitikėda Dr. Jonas Purinas įgaliotas rū
ma Maskva, bet savo klaidas pintis Lietuvos istorijos paruosi
stengėsi slėpti nuo visuomenės mo klausimais, o Kleopas Girvilas — Lietuvių Fondo leidiniais.
akių. Kodėl?
Iš Kazio Barzduko finansinio
H. Kissingeris- Sovietų pusėje
pareiškimo raštu ir žodžiu, paaiš
M R. Laird tvirtina, kad For kėjo, kad 1977 m. gruodžio 31 d.
Lietuvių Fonde buvo 4416 narių,
do pareiškimas spaudos konfe
kurie įnešė 1,431,600 doL Pe
rencijoj, jog Sovietai nepažeidžia
reitais metais įstojo 146 nauji na
susitarimų, buvęs teisingas. Mat,
riai ir jie drauge su padidinusiais
net prezidentas nežinojo tikros
savo įnašus suaukojo 216,517 dol.
būklės. Fordui tik tada atsivėru Į šią sumą įeina ir Jono Krusios akys, kai M. Lairdas prane konio 143,036.51 doL palikimas.
šęs jam visą tiesą.
Visas Lietuvių Fondo turtas da
Kas gi slėpė nuo visagalinčio bar įvertintas 1,505,536 doL Pe
JAV prezidento G. Fordo tokius reitais metais buvo 99,699 dol.
rimtus tarptautinių
susitarimų pajamų. Investavimo, Fondo val
pažeidimus? Tik 1975 m. gruo dymo ir kitos išlaidos — 19,269
dy buvę sužinota, kad H. Kis dol. Taigi, 1977 metais buvo
singeris, buvęs anksčiau R. Nik 80,430 dol. gryno pelno. 1977
sono saugumo reikalų patarėias. metai buvo rekordiniai Lietuvių
gautas žinias iš slaptų žvalgybos Fondo metai. Vieną kartą iš
įstaigų
neleisdavo
paskleisti skaičiuosiu, kur Lietuvių Fondo
spaudoje. "NY Times", pagirda- kapitalas yra investuotas: ban
mas H. Kissingerio veiksmus, ra kuose — 164,899 dol., trumpalai
šė, kad "H. Kissingeris dėjo visas kėse obligacijose — 34,000 doL,
pastangas, kad Sovietų vykdomi pirmųjų morgičių bonuose —
SALT pažeidimai būtų kuo ma 114,993 dol., korporacijų bonuo
žiausiai žinomi JAV plačiosioms se — 476,824 dol. ir akcijose —
554,595 dol. 1,005,295 doL tų ver
masėms".
tybių yra Lietuvių Fondo inves
Slėpė nuo valstybės sekretoriaus 1 tavimo komisijos žinioje, o 340,016 doL — Value Research, Inc.
"Human Events" savaitraštis žinioje.
toliau rašo, kad "H. Kissingeris
1978 m. Lietuviu Fondo valdy
buvo toks galingas, kad tas svar
bias žinias jis net nepranešė to ba pramato turėti 95,000 dol. pa
meto valstybės sekretoriui Wil- jamų ir 23,990 dol. išlaidų. Tary
liam P. Rogers!" Ar tuo galima ba šį biudžetą patvirtino. Reikia
būtų patikėti? Tad kas gi valdo paminėti, kad pereitais metais
Ameriką? Ar niekieno nerinkti Lietuvių Fondo valdyba sutaupė
2,254.44 dol., nes 1977 metų biuasmenys kaip Kissingeris.
Kur suka šis puikus kraštas, to
Ir tas viskas daroma "dekių kaip buvę ir dabar esamų
tentes"
labui, kad Sovietų Euro
saugumo reikalų patarėjų diri
guojamas? Mes dažnai skaitome poje pavergtas ir Afrikoje paver
apie neįtikėtinus reiškinius, bet giamas tautas dar stipriau prira
pastarieji pralenkia bet kokias kintų prie bolševikinio vergų laivaizduotės ribas.
I vo.

dietas buvo 21,523.20 dol., o iJleido tik 19,268.76 dol.
Investavimo komisijos pirm.
Povilas Kilius pranešė, kad pe
reitais metais pakeisto investavi
mo suma buvo apie 350,000 dol.
Taigi investavimo komisija daug
dirbo. Value Research, inc val
domas portfelis pajamas Lietuvių
Fondui padidino 17 proc Tary
bos nariai mano, kad mūsų akci
jų portfelis yra gana geras, bet
taipgi pageidavo, kad būtų inves
tuojama į galimai daugiau įvai
rių pozicijų. Investuoti į žemę ne
patarė, nes žemė nemoka kas
met nei nuošimčių, nei dividentų.
Pelno skirstymą referavo inž.
Vytautas Kamantas. Pereitais me
tais buvo 64 prašymai 354,000
doL sumoje. 33 prašymai buvo
dalinai ar pilnai patenkinti, 18
atmesta ir 12 perduota 1968 m.
pelno skirstymo komisijai. Be to,
vienas prašymas buvo patenkin
tas iš 1973 metų pelno paskirs
tymą Pelnas buvo skirstomas ir
tvirtinamas trijuose posėdžiuose.
Pirmam paskistyme paskirta 12,500 dol-, antrame — 14,200 doL
ir paskutiniame —45,115 dol.
Iš viso už 1977 metus paskirsty
ta 71,815 doL Šį kartą skirstant
pelną buvo laikomasi maždaug
šių proporcijų: švietimui — 30
proc, kultūros reikalams — 30
proc ^Lietuviu Fondo specia
liems projektams — 20 proc. ir
įvairiems kitiems reikalams pa
gal prašymus — 20 proc Kai ku
rioms pozicijoms buvo skirta po
porąkartųPelnas paskirtas švietimo tary
bai, Lituanistikos institutui, Kul
tūros tarybai, Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės švietimo reika
lams, Lietuvių Katalikų Mokslo
Akademijai knygų leidimui , Jo
no Krukonio stipendijų fondo
stipendijos, Lietuvių Katalikų Baž
nyčios kronikų išleidimui anglų
kalba, Pedagoginiam Lituanisti
kos Institutui iš Algio Stankaus
Fondo ir k t
Po to dar buvo svarstomi kiti
einamieji reikalai. Lietuvių Fon
do vardynas bus išleistas vėliau,
nes vietoje mirusio A Rėklaičio
reikia surasti kitą redaktorių.
— Svarbiausias, garbingiaušias ir labiausiai geidaujamas
uždavinys, kuris gali būti duo
damas bet kuriai moteriškei,
yra būti gera ir išmintinga
motina.
Tbeodore Boosevelt

ninkai leido vokiečiams sudaryti vyriausybę su Kon
radu Adenaueriu, nors krašte tebesmilko karo degė
siai Amerikos kongreso sukurta pabėgėliams šalpos
draugija UNRA. Ir Vatikanas atėjo pagalbon vokie
čių katalikų bendruomenei, steigdamas savo išimtinos
paskirties HI-sios misijos detegatūr&s.
Kaip valstybės prezidentas, pasitraukęs iš savo
•
DR. P. MAČIULIS
krašto, netenka jurisdikcijos, taip ir katalikų Bažny
9
čios teisynas, — vadinamas kanonų teise — pasitrau
Daug didelių sumanymų kartais nepavyksta įgy
kusiems iš savo vyskupijos vyskupams nepalieka ka
vendinti ne tik dėl materialinių kliūčių, kurias būtų
Po metų kitų kraštas pajuto, kad ir vokiečių oku noniškų teisių. Antrojo pasaulinio karo pabėgėliai, at
galima nugalėti, jei į tarpą neįsibrautų kitos išorinės pacijai artėja pabaiga, o kai besitraukiančios vokiečių siradę Vokietijoje ar kitur, buvo reikalingi kanoniš
nesėkmės. Kan. F. Kapočius savo planą pastatyti Tau divizijos bylojo, kad ir antra bolševikų okupacija su kos globos. Kaip tik tuo tikslu Vatikanas ir sudarė
tos šventovę pradėjo kaip tik tuo metu, kai Europos savo žudymais, trėmimais nebe už kalnų, kas galė vadinamos mčios misijos delegatūras.
padangėje pradėjo telktis grasūs karų laikai Nors damas traukėsi į Vakarus. Kanauninkas Kapočius lai
Lietuvių reikalams tokiu delegatu buvo parinktas
Lietuva niekam nebuvo pastojusi kelio, tačiau pikti ku suskubo pasiekti Austrijos Vieną,
su pasitraukusių Lietuvos vyskupų pritarimu kanau
grobuonys ir ją užkliudė: 1938 metais lenkai grubiu
Paskirtas Vilijampolės klebonu kun. S. Morkūnas ninkas Feliksas Kapočius. Tiesioginė tokių delegatūrų
ultimatumu privertė Lietuvą užmegzti diplomatinius vokiečių okupacijos metu jau vykdė savo planą pasta priežiūra buvo pavesta Vatikano paskirtam vyskupui
santykius, 1939 m. vokiečių naciai su A. Hitleriu gro tyti naujoj Vilijampolės parapijoj bažnyčią. Būsimos Muench. Tuo būdu visais sunkesniais ir principiniais
buoniškai atplėšė Klaipėdos kraštą, 1940 metais rau bažnyčios statybinei medžiagai sutelkti buvo įsigijęs frifl «rn*i« delegatai kreipdavosi į vyskupą Muenchą,
M
donasis rusų "caras", susitaręs su Hitleriu, palaidojo sunkvežimį, kurį panaudojo tam tikslui.
o ne į vyskupus, pasitraukusius iš savo turėtų vysLietuvos valstybę, vergais pavertęs laisvąjį kraštą ir
Kai besitraukianti vokiečių armija jau pasiekė Vil upijų.
jo žmones.
niaus apylinkes, arkiv. J. Skvireckas nebegalėjo ilgiau
K«TĮ«n«mki»j» Feliksas Kapočius Vatikano buvo
Tos politinės krašto nelaimės smarkiai moraliai delsti, — turėjo pasitraukti iš Kauno į Vakarus. Ne
įsteigtos
JH-sios misijos lietuviams delegatas. Tenka
ir medžiagiškai sukrėtė visą kraštą. Tad ir visi visuo sant kitokių priemonių, čia kaip tik pasitaikė kun. S.
meniniai darbai lyg apstulbę stabterėjo: buvo išmuš Morkūno sunkvežimis. Su arkivyskupu, kaip dera paminėti, kad ir latviai turėjo panašią delegatūrą.
ta iš rankų bet kokia didesnė iniciatyva ir bebai ma jo palyda, buvo kanauninkas F. Kapcčius, sunk Latvių delegatu buvo paskirtas kun. Jankovits, latgagiamos Tautos šventovės darbai tik labai dideliu ka vežimį vairavo, suprantama, jo savininkas kun. S. lietis, kuris greitu laiku susitiko su lietuvių delegatu.
Juodu, kaip sakoma, iš pirmo susitikimo pasidarė at
nauninko ryžtu tegalėjo prieiti prie užbrėžto pagrin Morkūnas, nes kitokio pasirinkimo jiems ir nebuvo.
viri bičiuliai ir bendradarbiai. Latvių katalikų vys
dinio plano.
Pasiėmę reikalingiausius daiktus, jie už savaites kupai, patyrę, kad mūsų delegatas yra kapituliarinis
Sudėjus langus ir įstačius priekines šventoves du per Rytprūsius, nesiekę Berlyno, atsirado Austrijos
ris, 1940 metais Žaliakalny buvo išbaigtas didžiulis sostinėje Vienoje. Nuolatiniai bombardavimai ir kito kanaunink**, tokį pat titulą suteikė savam delegatui
paminklinis pastatas, bet tai dar nebuvo viskas — kie nepritekliai šitą trijulę iš Vienos išsklaidė: arkiv. žodžiu sakant, visokiariopai stengėsi savam delegatui
padėti- Po nepilnų dvejų metų kun. Jankovits staiga
šventovės vidus nė nepradėtas įrengti.
persikėlė į vienuolyną kalnuotame Zamse, po kiek lai
susirgo ir mirė.
Galvotrūkčiais įvesdami naują, komunistinę sis ko ir kan. Kapočius susirado sau užuovėją Bavarijoj,
Susiradęs Kircbeim-Teck, Stuttgarto apygardoj,
temą Lietuvoje, bolševikai kreiva akimi žvelgė į ryš Deggendorfo apskrity, o kun. S. Morkūnas, kaip pa vokiečių tekstilės įmonės savininko privatų butą, ku
kesnius žmones, todėl ir Prisikėlimo parapijos klebonas prastai, neprarado ūpo nuošaliame Bavarijos bažnyt rį buvo sekvestravęs vieno amerikiečių kariuomenės
buvo numatytas pašalinti pirmųjų suimtųjų skaičiuje. kaimy.
dalinio karininkų klubas, Kapočius išnuomavo deleBet čia. ksir> anais 1918-20 metais Sėtoje, ir Kaune
Antras pasaulinis karas su savo klaikiais padari gatūros įstaigai.
ne .tas kitas, kaip tie "proletarai" pirmi susirūpinot niais UH5 metu. gegužės mėnesi pasibaigė, bąjuag*
}
IBųnaugnul
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KAN. FELIKSĄ KAPOCllĮ
PRISIMINUS

savo klebono likimu, jį ne kartą perspėdamL Ir tik
jų dėka išvengė arešto ir ištrėmimo. Tai pasakojo man
pats a.a. kanauninkas F. Kapočius.
1941 metais VL21 dviem apokalipsiniams žvė
rims piktai dantimis susikibus, išlikę Lietuvoje žmo
nės daug ko nesitikėjo. Gal tik širdy džiaugėsi, kad
trėmimų siaubas kuriam laikui sustojo. Visi griebėsi
darbų, kurie dar buvo pradžioje pasiekiami, nors ir
vokiški naciai nerodė mums geros valios.

t

1

*

I

N

rvRATJC*A5. T>frr*ad*p"»*. HW*«%.

W V " f

.*-!.

*r*«»r»"»»l<»

UtlUtaUJ UrtiULmO

C LA SS IFiED GUIDE

Sausio - vasario mėnesiais A - i i ? to paties kaimo, kaip Bronius,
menkoje siautusi didžiulė sniego Jis surado šelpėją, kurio dėka gaBT£LP WANTED VYBAI
S E A L £ S T ATE
M I S C E L L A N E O I S
pūga visiems buvo labai n e m a l o - i vo pastogę ir turėjo šiokias t o 
ai, o daug k a m ir pragaištinga kias gyvenimo sąlygas. Lankė iHttiiiisnimnnimraiimtiaiftnmftiiiHi
Buvo ir aukų. Viena iš j ų — v a  "Aušros" gimnaziją, vėliau Meno
Mušt have 2 or 3 years experi«nce
sario 3 d. vienoje Marąuette Par mokyklą ir ruošėsi piešimo m o 
4 vienetą mūras ir garažas, Mar- as a machinist and willing to be
ko gatvelėje, Chicagoje, netoli kytojo darbui. 1929 m. gavo m o  Spalvotos ir Paprastos. Radijai. Quette
Parke. Naujas JTA/U šildymas. trained for set-up and operation of
Stereo ir Oro Vėsintuvai
Našia atiduoda už J3S.800.
savo automobilio buvo rastas n e  kytojo teises.
coid heading equipment. 50-hour
Pardavimas b Ta»ymsa
gyvas a.a. Bronius Grikenis. G r e 
Mokytojavo Utenos gimnazijo
Palikimas. S kamb. 18 meta? m i r a s work week. Excellent benefits.
Ir garažas. Centr. oro Šildymas ir v 6 M I G L I N A S TV
PKEMKR HEADED PRODUCTS
ta jo gulėjo iš rankų iškritęs k a s  je 1929 - 1942 m., dėstydamas
sinimas. Įrengtas bc^mentas'te- kiti,
2S46
W
69th
S
t
,
tol
776-14X8
CORPORATION
priedai.
Tuoj
galima
užimti.
Gražioje
tuvas, o netoli automobilis, kurį piešimo, vėliau ir kūno kultū
iiiiiiiititmuiiitiftiuMtiiinMintiiuniitii gatVėje. Marąuette Pke. $29,900.
12615 So. Kedvale, Afcip, uHsoiS
velionis norėjo garaže pastatyti. ros dalykus. Nebuvo jis sportinin
Phone — 388-4084
Grąžas platus sklypas' Ir sraražas
Clevelando lietuvių pensininkų susirinkime
Nuotr. V!. Bacevičiaus
Velionis b u v o dailininkas, m o  kas —specialistas, bet sekė spor imiiHiiimnimiiiiiiiinuitmiiiiniitimni
Marąuette
Pke.
Vertingas
pirkfijui.
PACKAGE KKFBJESS AGKNCY
kytojas, šeimos tėvas. Gyvenda to literatūrą, praktiką, vasaros
MARIJA N ORETKUEN £
fdBUmt-į "ranuh". Beveik
naujas
»OLLWRIGffr 0R
romėnų mūras. S mieg. Badiant Šil
m a s Chicagoje vertėsi kambarių m e t ų lankė. įvairius kursus, įsigi
SIUNTIMAI ( LIETUVĄ dymo dvi kontroles. 2 auto muro
Tik pamatę
MMNTTNMCE MflN
ir butų dekoravimo darbu.
jo ir cenzą. 1942- 1944 m. persi
Labai pageidaujamos geros rūšies garažas. Daug priede
Maistas Iš Europos namAttlų. nupirksite už $40,000.
General
eacperience. Electrical mekėlė mokytojauti i Panevėžio prekės.
2608 VT. 69th St., CbJcago, VL SMM
Buvo g i m ę s 1904 m . birželio
chamcĄl
abihty and weldSng. Good
T
J
mergaičių gimnaziją. Buvo moki mmn^įmįm^mmm
b ^SSnf- \SSiJ3mt ** 5 3 pay aad fringe benefits. Profit
19 d. Papilės kaime, Subačiaus
labai malonus, draugiškas
garažas.
Savininkas
nusileido i k i
CAIX 242J69C.
G r a n d Rapids, M i c h . rime eiti, kokie darbai dabartiniu vis. Panevėžio apskrityje, Iš m a  niams
SSS.500.
Marąuette Parke.
ir
labai
geras, net "pergeras". D a 
laiku aktualūs ir kokius m e t o d u s žens troško mokslo, tačiau m o 
SIUNTINIAI Į LIETūVrl
lis mokinių j© šią būdo ypatybę
turime naudoti. Priminė, k a d
ir kitos kraštus
LB Grand Rapids apylinkės vertingiausias kelias bus reikštis kytis prieš I pasaulini karą ir ka išnaudojo, nors piktų išdaigų sa
ro
metu
sąlygos
buvo
sunkios.
valdybos pastangomis vasario 19 .tiek kultūrinėj, tiek politinėj sri
vo mokytojui ir neiškrėsdavo. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava.
2625 West 7lsi Street
••
d. b u v o surengta Lietuvos nepri tyse, skiepyti augančioj kartoj m e i  Vokiečių okupacijos m e t u Surde Bronius padėdavo mokiniams, j ų Chicago, OI. 60632, t e l e t 927-9980
klausomybės atstatymo 6 0 me lę savo gimtajai kalbai, papro- gyje viena mergina — "daraktor- organizacijoms, tačiau iš esmės
Tel. 737-7200 ar 737-8534
tų ir 7 2 5 m. n u o jos įsikūrimo ročiams ir tradicijoms. Kalba bu-. ka" vargo mokykloje mokė skai i nebuvo visuomeniškas ir n ė s u
minėjimas dviem dalimis. Sv. Pet v o išklausyta s u dideliu atsidėji tyti ir melstis. Susirinkę mokiniai viena visuomenine ar politine
« kas*, asy. į s s m i s l 68 tr T*i$27,500.
TO ir Povilo parapijos bažnyčioje mu. Klausytojai reiškė padėka turėjo pasidėję ir pintinėles su- grupe arčiau nesusi rišo.
ŠERĖNAS perkrausto baldos i r
Gražus hisnĮslnsy — 6 kamb. 2 tttt- Mušt do own set-up a s d have owr.
buvo atlaikytos lietuviškos pa gausiai" plodami. Buvo renkamos plunksnomis. Jei netikėtai atsira1944 - 1947 m. ayveno Gross kitus daiktus. Ir i š toli miesto lei ateL 83 ir Kedzie. $64^0a
txwla. Overtime, paid vacataost paid
maldos už žuvusius savanorius laisvinimui aukos, kurias rinko:
Hessepe stovykloje, iš kur 1947 m . dimai ir pilna apdrauda.
15 sietą temano. 5)4 ksistt. 3 mie insuraoce, birthday pay.
— kūrėjus, šaulius, partizanus, Baniukaitytė — S t Astras, L .
gami. Daug rūbinių. 2% mas. garsias.
emigravo j Kanadą ir dirbo sunkų
TEL, — WA 5-806S
kenčiančius už geležinės uždan Treškaitė — Ei Bliudnikas ir V .
fizinį darbą aukso kasyklose, Que- • • — — ^ i — i — i ^ S » sansi—iS»— • M Į M — j — | — I ^ 63 ir Narragansett. $54,000.
ftOGNEH ENGINEERma
gos ir tolimam Sibire kalinius, Paovienė — V". Strolia. V i s o su
2-|ą ssiiim — 2 po 6 kamb. mOr.
becko provincijoje. 1948 — 1 9 5 6 iiiHnimiimniiiiiiiiimmmitiniHiiiiHiiJ 65 <t Tatansn. 5S&500.
C0MPAMY
kurias celebravo ir tai dienai ati rinkta 1,100 dol'.
m. gyveno Toronte. 1949 m. s u 
M.
A.
Š
I
M
K
U
S
tinkamą pamokslą pamokslą pa
Ofts P1ainc$» lt« •
kūrė šeimą su Stefaniia Šimkūnai
oi skrs>
IVOTARY PITUJC
Meninėje dalyje pirmosios pa
sakė kun. Antanas Treška.
rSOOME
TAX
SERVICE
j te, diplomuota ekonomiste. I š sirodė moterų kvintetas: J. P u o
775-7266, or 827-0117
NCALTY
Išėjus kun. prie altoriaus, nuo džiūnienė, G. Oksienė, A. K a m i augino dukrą Aušrą. N u o 1956 4259 So. Maplevvood, tsL 254-7439 Š I M A I T I S
Tatp pat daromi VERTIMAI.
faHanooe — Ineome T a s
didžiųjų durų pajudėjo jauni sickaitė, L , Treškaitė ir- R. P u o
j m. gyveno Chicagoje.
GIMINIU iškvietimai, pildomi
PILIETTBfiS PRAŠYMAI Ir
mo eisena prie altoriaus, nešdami džitfnaitė, kurios padainavo- kele
Br. Grikenis buvo dailininkas,
kitokie blarkal
2951 W. 63rd St.. 436-7878 HEU» WA3įTE& — MOTEEYS
gėlių pukštę, lietuvišką vėliavą.. tą dainų. Dainas paruošė m u z .
! tačiau išeivio sąlygos neleido luniiitiiniHiiiUuiuiuiiiiiUUiiiiiiiiiiiHiii
Eiseną tvarkė N . Baniukaitienė A. Kamsiekaitė, akordeonu paly
;jam šioie srityje plačiau pasi- lUIUKiUlimilUUilIlIlnUHllIHHIUHIUHIfc
o choras giedojo: "Štai ateinam dėjo B. Kušlikis. T e n k a pasigėrė
į reikšti. Tiesa, nupiešė kiek p a  {vaiity prfkių pttstaiaktmim nrihrin
MAAQOETTE PARKE
pta. iš mūs) sandelio.
prie altoriaus" (muz. S t Sližio). ti, kad per neperilgiausią laiką pa
Immediate Opening
veikslų, priklausė Amerikos lie OOSMOS PARCELS EXPRBS-S
t-įų b a t s mftrinls po 5 kam*.
Pujl
time,
permąnent position, 5 day
Gėles nešė Aušra Mahonaitė, dirbėjus labai darniai n u s k a m 
tuvių dailininkų sąjungai, dalyva
Gazn šildymas. Mūr. garažas. Arti week, vari©ty of anties, tyįrtas 45SIUNTINIAI
[
LIETUVĄ
asistavo stud. D a n u t ė Baniukai- bėjo visos dainos; jų- interpreta
DowBtowa L<ocatioc.
vo vienoje kitoje kolektyvinėje
06-os tr Talmaa. Žemiau $34.000. 1 50 WPM.
S. Halsted St., CbJcago, OI 60406
tytė ir Simone Jonaitytė, vėliavą cija gana tiksK.
For
Appt.
Call
MS. KABOS
parodoje, tačiau į platesnius dai SS33
2501 W «»th St.. CbJcaaro, UL «0«2S
erru
NTOMAVIM\»
nešė Jonas Treška, asistavo stuT.-kf.t
925-27S7
—
2&4-SS3e
7
8
2
6
14f
V;
lės vandenis neišplaukė. Buvo
Vytautas
Valantinas
dentės Rima Puodžiūnaitė ir Liu- i Tautinių, šokių, grupė " G a b i 
Nsmq
sčrkimas
—
Paida
nfaiias
šeimos žmogus, prisirišęs prie sa
A. a. Bronius Grikenis
cija Treškaitė; visos buvo pasipuo- i J*" vadovaujama Astos B a n i o n y
VaiiTj m vųjų ir n a m ų , kuriuos gražiai s u - immwiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiWiiiMiiumw
šusios tautiniais rūbais. Giesmes! * Conner pašoko vyrų ? : c s v 0 e t i s
Draudimai — Iacome T a s
CHECKER TAXI OO., INC.
B l e z d i n e k ė Jonke į ^
^
pradėtų klausinėti, ką. tvarkė ir dekoravo. Buvo uolus
Notartatss — Vertimai
paruošė ir vargonais palydėjo
čia
vaikai
' veikiate — būtų at- "Draugo" skaitytoias, domėio^45 W. WasbJiKrt»m. CMsago
muz. Alb. Kamsickaitė, kuri visą i r ^ k o r d e o n u grojo B. Kušlikis. i '
sakyta
—
"Plėšome plunksnas". a lietuviška spauda, knygomis ir
ar
laiką grojo vargonais per lietu Kadangi abudu Šokiai b u v o pirmą
KILIMUS
IR
BALDUS
rėmė
jų
leidimo
darbą,
D
ė
l
dekoracijos
buvo
padėtas
ir
421-1300. e«*. 149
kartą mūsų scenoj m a t o m i , tai
J. B A O E V l O r U S
viškas Mišias.
Plauname i r vaSkaojaiae
Velionis buvo pašarvotas D o 
Šokėja Marija Žigartė-Atkin kiek vienas kitas vokiškas "hbelis".
vfec rtitią grtsdis.
Antroji dalis šio minėjimo pra vieno šokic kilmę, paskirtį i r isto j k u r i o v a i k a i t i k paveikslėlius ž i ū - naldo Ą. Petkaus, .laidojimo kop
i. BUBNYS - TeL R E 7-5168
sidėjo Šv. Jurgio draugijos salėje
lyčioje, kur jį aplankė daugybė jo
riją. apibūdino tikra gražia lietu I r ėdavo.
Esperienced in traditional
5 kamb. mur. bun|atow.
3 vaL Pirmąją ir iškilmingą pro
Kai
draugų,
ypač buvusių moki
viška tersena, jai nuoširdžiai p l o Kupiškyje įsikūrė vidurinė
Jewi8lį cooking. Willing
Karštu vandeniu apšild. Svarus,
gramos dalį pravedė apylinkės va
jo. Abu šokia* buvo pašokti labai mokykla, Bronius b u v o 1919 m .nių. Vasario 6 d., atsisveikinimo
tolearn.
gerai išlaikytas. Garažas. Sv. Ritos
dybos pirm. Pranas Turūta. Him
.,-:
darniai, gražia ir l i n k s m ų v e i d ų į ją nuvežtas. Atostogų į savo tė Valandėlės metu jų vardu kalbė
nus sugiedojo visi susirinkusieji,
parap. apylinkėje.
Call 679-0432
išraiška. Kadangi negausioje k o viškę grįžo s u gimnazisto ženkle jo L Jokubka, Br. Kviklys, J. Ston
juos palydėjo akordeonu Benius
kus.
P
o
gedulingų
pamaldų
Švč.
Skambint 827-1845
lonijoje trūksta' berniukų- lietuviu liu kepurėje — visų kaimo v a i k ų
Kušlikis. Atidarydamas minėji
kų, tai s u m a l o n u m u
talkinin pasididžiavimas ir įžymybė. Šią M. Marijos G i m i m o parapijos baž Apdraustas perkraustymas
mą priminė susirinkusiems, kad
nyčioje, kurių metu giedojo sol.
kauja ir svetimtaučiai, kurie m ū mokyklą baigė 1923 metais.
Įvairiu atstumų
Manufacturint plant needs person for
m ū s ų tautos dainiaus Maironio
L
Varnelis, buvo nulydėtas ir pa
sų tautinius šokius uoliai lanko
varied office duties. lite typing. fiiing.
žodžiai"Mylėk, lietuvi, tą brangią
Bronius augo gausioje šeimoje laidotas Sv. Kazimiero kapinėse. TeL: 376-1882 arba 876-5996
No
dietatiort
repeticijas. "Gabijos" nariai: M a
Mes su 50 kitom namų pardavimo
žeme" aktualūs ir mums.
ir buvo mažiausias. Kai kurie v y 
• g
ą — įstaigom
Ilsėkis, mielas mūsų drauge ir į • HW
rija Žygaitė - Atkin, D a n a B a
aptarnaujame pietvakarių Full time, excellent startmg salary
resnieji broliai jau b u v o anksčiau
Chicagą — tas daug pagreitina and compemy benefits.
Invokaciją perskaitė kun. Ed niukaitytė, Marija Brown, Simo emigravę į JAV-bes. IŠ brolių vie mokytojau^ ramybėje!
;
pardavimą ir pirkimų.
vardas Statkus. Susirinkusieji pa nė Jonaitytė, Chris H a d s e l , Liu nas, karui pasibaigus, negrįžo iš
• .
\QC?, — 20% — S0% pljciiin mokSrtt
/. Jokubka,
HOBAKT C O R P O R A T I O N
nž apdrands a n o ngiriind *r —SSSSS"
gerbė susikaupimu visus žuvusius cija Treškaitė, Teresė Treškaitė; Rusijos. Grikeniai nebuvo tur
NORINTIEJI
Br. Kviklys
Milo pa*
2815 W. Rosooe S t , Cbicago, DL
kovotojus dėl Lietuvos laisvės. P vyrai: Marty Best, Marty Pospich, tingi ir todėl Bronius pats turėjo
- PARDUOTI AR PIRKTI
FRANK
ZAP0LIS
Phone — 267-1820
rmninkaujantis pranešė susirink Mikas Sikėnas, Jonas T r e š k a ir skintis sau kelią į gyvenimą. Bai
arba išnuomoti butų
šiems, kad m e s savo tarpe turi Jim Zaremba.
Aa eaital op9ortuoity etnployer
S90SH W e «
gęs Kupiškio keturklasę, galėjo S 0 P N I E
BARČUS
be jokio įsipareigojimo skambinkit
Chieago, TOinois
m e dar gyvus iš Dievo malonės
Pasibaigus meninei daliai, B kur nors valsčiaus raštinėje g a u Trf. — G *
mums.
BABtO g E M O g VALANDOS
4 savanorius-kūrėjus: ats. majorą
Kušrikis perskaitė anglų kalba ti darbo. Bet jį traukė noras tr>
Vtaos
programos
B
WOPA
Taip pat, abejojant dėl tarimo
_ •
Joną Raubą. vyčio kryžiaus kava
grandrapfciiečfų vardu siimčiamą ( l i a u mokytis — turėjo gabumų LietaviTi kalba: kasdien nu c pirDRAUDIMO, ar asrint apdrausti
lierių ats. virš. Joną Petrauską,
msdisnio iki penktadienio 3:00 —
Washir*gtono v>-riausybei rezoliu piešimui.
NAMĄ AUTOMOBILI, GYVYBĘ ir Outgoing personali ty — fuH time.
Juozą Jonaiti ir Alkevičiu. Išskir
3^ft vaL popiet. — Šeštadienį ir
SVEIKATĄ maloniai jums patarnaus Permanent position. Assist ysnag
dją 6t) metu m k i ė j i m o proga, ku
Ryžosi vykti j Kauną. Pirmieji sekmad. nuo 8:30 <ki 9:30 v ryto.
tinai kreipėsi j juos vieno savanoassesnva. Advertisktg offtee, interria susirinkimo dalyviai priėmėžingsniai b u v o labai sunkus, Lai
rio-kūrėjo žodžiais: "Niekai gyvy
Tetef.: 434-2413
BALYS
BUDRAITIS
C B u q ( W W K . T4UTBDIV O P V v . M I P
gausiu rankų plojimu.
1496 A. M.
mei jaunuoliu susidomėjo jaunas
bė, jei tėvynė pavergta"; jis žuvo
salary. f Corners area.
4243
W.
6Srd
S*.,
CbJcago,
DL
Seniausia Lietuvių Radio progra
tim S. MAPL£WOOD A VE.
Dauguvos fronte 1919 m. Šie vy
Bajgjant minėjimą šventei reng Žaliakalnio parapijos klebonas
ma Naujoj Anglijoj iš Stoties
767-0600 arba 778-9871
CHICAGO, ILL. 66629
WNSR, 1300 banga, veikia sekma
rai, kurie stojo kovon prieš daug ti vadovas išreiškė nuoširdžią pa kunigas Petras Vaitekūnas, kilęs
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vaL poniHIIHIIIIIIIIIHIIIHtlIlIlIUHIlIlIlIlIlIlHMI
didesni priešą, buvo dvasiniai į dėką kun. Treškai už pamaldas ir e- « . - * •%
»-e %.-»'
»."".'*.•«. ».^»
pietų — perduodama vėliausių, pa
D & M E S ID
stipresni ir s u Dievo palai- į bažnyčioj pamokslą, kun, E . Siat
NAMŲ
PARDAVIMAS
saulinių žinių santrauką ir komen
ma mes turime juos šiandien savo t kui už invokaciją, Sauliui Jankaus
tarai, muzika, dainos ir Magdutės
Namus veltui įkainuoju.
tarpe. Jaunos merginos, pasipuo-! kui u ž pagrindinę kalbą, aukoto
pasaka. Sią programą veda Stepo
Galiu namus parduoti.
VCtTlNIŲ K0RTEUŲ
šusios tautiniais drabužiais,.kaip; jams ir rinkėjams u ž taip gausias O DU BROLIUKAI, Anatoliius Kairys
Turiu gerus pirkėjus.
$2.50 nas ir Valentina Minkai. Biznio
$3.00 reikalais kreiptis i Bakic Florists
pridera, prisegė prie krūtinių gė aukas, vyr. šeimininkei- N . B a n i u G DIENA PRIE E2ERO, A, Baronas. Pasakaite
BEAI* ESTATE BROKERIS
REIKALU
$4.00 — gėlių bei dovanų krautuvę, 562
les su tautiniu spalvų kaspinu kaitienei, jos padėjėjoms M . Kuš Q DU DRAUGAI, V. F*ankien^Vaitke*Sstiė Anysaka
>.n
O GABRIUKO UŽRASAL J. Svabaitė-Gyneili! Apysaka
$3.00 E. Broadway, So Boston, Mass P. ŽUMBAKIS — PR 8-6916 Vudunia kortetia ae ado.tmaa yra.
stud. R. Puodžiūnaitė ir Simo likienei ir A. Lunoševiciūtei, bend D KALNUOSE, Milda Kvietyte. Pasakos.
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gražus paprotya> Biznieriai jas pla
$3.00 02127. Telefonas H»Offis Ten pat
n e Jonaitytė. Visi susirinkusieji at ruomenės narėms p o n i o m s , kurios D KIŠKUČIO VARDDCfiS. 3 t Džiugas. H-ji laida. ESlėraMal
čiai naudoja. B e t tinka ir visą luo^
$2.50 gaunamas dienraštis "Draugas** ir
mų atstovams turėti srražiaa v į n sistojimu pagerbė iškeliavusį į a m j aukojo vaišėms skanėstus,^ Vyt. D KETURI VALDOVAI, S t Džiugas. Pasaka
$2.50 rasite didei) pasirinkimų lietuviškų
i po S
scftr.
s
ho
tines korteles.
knygų.
H
KAIP
ALGIUKAS
VfiJO
IEŠKOJO,
N.
Janicutfc
Pasakojimai
$2.50
ž i n o poilsio vietą pulk. l t savano-! Banrukaičiuj u ž ivie«ą;tya«^symą
lUrqTM«to Parite
Kreipkitės į "Draagry adminis
D
LABAS
RYTAS.
VOVERE,
J.
Ifiadga.
Ellėmsftai
$2.50
»
«
.
3
0
«
.
ri->kūrėja ir vyčio kryžiaus kava ir scenos dekoracijų sutvarkymą,
tracija visais passftktia reikalais.
•
LAUME
DAUMfi,
St.
PetersoaisnS.
Pasaka
$5
00
Paoviams už didelę pagalbą tvar
M«!l»K S taSM pn S
lierių Juozą Ugianskį.
Būsrts p a t e k i n t i mSaą p s s a a a v i ^
'_ MA2I ŽINGSNIAI, Pr. Naujokaitla. Pasakoihnai
$2 00
imokSJtmaa
Majav*tt*
kant ši minėjimą, muz. A. Kam- D MEŠKIUKAS RUDNOSTUKAS, Vytė Nemunėlis. Efl. pasaka $3.00 iiiiitifuiimiiiiiiiiiitimiiiniiimiiHiiiiiiii žau
ma.
$20.»0«.
Michigano valstijos guberna sickaitei už parengimą moterų
Radijo Valanda jau viri 35 m. tarnau
PARKAS
ANAPUS
GATVflB,
T>.
Biadokienė.
Apysaka
«3.00
tr
toriaus proklamaciją, skelbiančią kvinteto, akordeonistui ir rezo D
PUPUCIO PASAULIUKAS, Ona M*aitefta Pasakoa /
<4 .v, ja New Jersey, New York ir Conoecti- <jn«tt* P»rk«. PisTm JJ9 50t
visoj valstijoj Lietuvių dieną, per liucijų tvarkytojui B . Kužlikui, D SAULUTfi DEBESfiLIUOS, L. ŽJtktmčraa EuėrasasJ
^1 5C eut lietuviams!
<L
^
skaitė baigęs Ann Arbor universi Arūnui Bliudjsikui už prokiaraac
VYSKUPO KATINAS, C Grinoevičuis. Pasakos
$2 50 Kas šeštadienį nuo 4 iki 5 va!, popiet oardnodajnaa <t«l U»n" $«S,SSS
JOTIM? Mulokd*
tetą Arūnas BMudnikas.
NYKŠTUKŲ MOKYKLA, Adelė Jonušaitė-Abromaitienė
$3 0f U WEVD Stoties New Yorke 1330 Mm turtui* iiHilailmsI
jos skaitymą, programų prane
Nortatfe* Strfctt,
PELIUKAI IR PLASTAKfcS, B. Puketevj«atg
$IM kil., AM ir nuo 7 iki 8 vai vak &I&
MUamMnktt
tn
'- .'
Minėjimo vadovas pristatė tos šėjoms, svečiams H> toliau a t v y
SKRAIDANTIS PARŠIUKAS, B. POkSteviaaiė
H.50 meg. FM.
kasiems
ir
mielai
vieJnkfc!
iš
P
e
t
dienos pagrindinį kalbėtoją stud,
IR VALENT»IA B. PCkeJevifiūt*
$1^0
VAINA HAl ESTATE
D KLEMENTINA
Direkt Dr. JeMass J. Štokas
RIMAS PAS KĘSTUTL B. Pūkeleviaatė
$1.5R
Saulių Jankauską iš Detroito, roito Violetai Abariūtei degsons1497 Pofof D H V 0
Tai - 92S-656S
BALTOSIOS PELYTĖS KELIONE Į MENULL Daautė Bindoloenė $1.50
primindamas, kad jis yra medikas tracijų i Washingtoną re»gėjaiMomitalnside, S.J S7SSJ
JAUNIEJI DAIGELIAI, J. NarfinS
$1.30
studentas, jaunimo žygio į WaTeL 2»-.1A«8 (eo«ls)aM
PCTELCS AITVARAS, J. Narūne
$1.50
Pr. Turūta
SI knyga neseniai gauta. Kas
shingtoną vienas iš organizato
$3.00
tais viršeliais. 116 puaU Išleista
D ŠAUNUS PENKETUKAS, Jtiozas Staistas
Kviečiame tstp pst klausyti Lieto-j
rių, ateitininkų s-gos narys. Jis
VAIKUČIO DŽIAUGSMAI, Grasė Petrėnsenė
$5,00 vf^lcų kuttarinni valsadų sagių kalba; Apsimoka skelbtis- dien. DRAUGE, Melbourne, Australijoje Kaina su
fcD
sevo išsamioj, labai gerai sugalvoii Setoa HaU Universiteto radijo sto. .. . . . . . - _ „ persiuntimu $4.30
Pažymėjus kvadratą norimas knygas Iškirpti Ir siųsti:
toi ir logiškoj kalboj aptarė dabar
Užsakymo* siųsti ~ OR.\UGĄ3.
ties (New Jersey WSOU ® T m e g . " * * » P l a * w , 8 i a i skaitomas he4645
# « « ! « M St. l i l l H i , BL
tines gadoues įvykius, padėtį*. & privalioje audleocŲoje priėmė
FM) Rrmsd 730-830 vai vakaro, j tuvių dienraštis, g i skelbimų k a i
DKA L'G A X 4A4o W . M Ha,
ryškino visus mūsų dabartinių,Belg^pe uiaieoio rflUnią r&
<vni mm arst JL
1 aoa n visiems prieinamos.
INI
č;eny darbus, kokiu kaliu xsm U K ' sutrą Henri Sbnontt.
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jų šalininkai tam nepritarė. Tad jančiai tautai padėti, talkininkau kurie veiklos bruožai.
ALTos mandatas nebuvo tada ab ti, Vakaruose perduoti JŲ aspi
Balandžio 24 dieną surengtas
reckis, gimęs ir mokslus ėjęs šia soliutus. Anot paskaitininko, "vi racijas ir rūpesčius. Tikrieji vadai
PLAČIAI
PAMINĖTA
skyriaus tradicinis pavasario
me krašte, dabartinis JAV LB si moraliniai mandatai priklauso tebėra tėvynėje, šiems nykstant,
VASARIO
16-0]I
parengimą* — balius. Kapų lan
Muiu mielam draugai
krašto valdybos vicepirmininkas, nuo lietuvių visuomenės pritari "nelaisvės pančiuose gimsta ir au
kymo
dieną
aplankyti
mirusiųjų
•
NtfMHS* dicftfor brangios sukak žiniaraščio "Bridges" vyriausias mo. O tas pritarimas, kaip ir įga ga nauji ir kaip plienas grūdinasi
ties minėjimas įvyko vasario 11 — redaktorius, žymus Lietuvos vy liojimas, gali pasikeisti laikui bė liepsnose". Anot prelegento val brolių kapai, kapą atžymint lie
12 dftJrtomiSi Jis susfctėfa iš pamal čių veikėjas. Savo ilgoje kalboje gant. Tas pritarimas atnaujina dymosi formą, sudarydami nau tuviška vėliavėle. Po to LAP
dų, radijo programų, akademi palietė 4 mums svarbius klausi mas, kai jaučiamasi, kad efektin jo turinio politinius junginius klubo patalpose su mirusių ramovėnų
našlėmis
suruošta
ka
nės dalies ir jaunimo budynių mus: Lietuvos nepriklausomybės gai veikiama". Toliau prelegen nustatys tie, kurie gyvena krašte.
vutė. Suruošta gegužinė romoVasario 12 Sv. Kazimiero ir 5v. Jur atgavimą, jos teritorijos integra tas paminėjo, kad "po 1951 m.
Po paskaitos sekė dainos. Išgir vėno St. Valinsko ūkyje, prisi
gfo bažnyčiose tmvo atlaikuos Sv lumo išsaugojimą, laisvinimo rei lietuvių suvažiavimo New Yorke dome "Vilties" choro Vergų dai
dėta prie parengimo "Mayors's
Mišios HŽ žuvusius bei kovojan- kalams vieningos vadovybės su- Lietuvių Bendruomenė ėmė plėto ną (Gusepe Werdi, iš op. "Na
iškeliavus amžinybėn, didžio skausmo prislėg
Ali American Pestival". Gautas
Čius dėl tikėjime, žmogaus teisių darymą ir teisę nustatyti nepri tis, susilaukusi nemažai pritari buko"), kritusius didvyrius ( A
30 dol. pelnas paaukotas lietu
tus mielą SOFIjį sūnus RIMVYDE ir LIUCIJŲ
ir Lietuvai laisvės atgavimo. Iš- klausomos Lietuvos valdymosi mo Amerikos lietuviuose. Bend Vaičiūno) ir Siaurės pašvaistę (St.
vių šeštadieninei mokyklai.
su šeimomis, brolius AIXKSAI?T/RJį su šeima,
kil«i»gWt pamaldos įvykę Šv. An santvarką.
ruomenė vis susilaukia daugiau Sodeikos). Klausytojų su entuzi
ANTANE Vokietijoje ir seserį Lietuvoje bei ki
driejaus bažnyčioje. Sumos me
Pažymėjo, kad mūsų kova yra pritarimo ypač iš vidurinės ir jau azmu buvo priimta paskutinioji
Lapkričio mėn. surengtas Lie
nesniosios
kartos,
vien
dėl
to,
kad
ta gražiai giectejb solistė* Ona skirtinga nuo Sovietų Sąjungos
daina.
tuvos kariuomenės atkūrimo mi
tus artimuosius nuosirdžičt užjaučiarce ir kar
PliašfeonJenė. bei Ona Balčiū disidentų kovos. Pasak kalbėtojo: jos veikla pozityvi, efektinga ir
Sol. Violeta Bendžiūtė su giliu nėjimas.
tu liūdime.
nienė ir ''Vilties'' choras, diri
Sovietų disidentas pripažįsta Ta dinamiška. O tikslai yra visiems įsijautimu padainavo Plaukė sau
Iš metų bėgyje gautų pajamų
guojamas. Anelės Kaulinytės. Sol. rybų sąjungos valdžią, kaip teisė- ; patriotiniams lietuviams primti laivelis (St. Šimkaus), o sol. Ona
AldMa ir Atoertas Tamosiinai
finansinė
parama:
Onos šalčiūnienės giesmę smui tą suvereninį organą; jo disensas ni". Baigdamas kalbėtojas pada- Salčiūnienė — Klajūnas (St. Gai- suteikta
Vida ir Šarūnas Rimai
Hartfordo LB, Bražinskams pa
ku palydėjo" Brigita Pumpolytė
ar protestas yra pnes tos taria rė sekančią išvadą: "tikra vienin levičiaus). Chorui vadovavo bei
Aldona Ir Antanas Rauchai
Mitten. Vargonais grojo Vytautas mos teisėtos valdžios konstituci ga, politinė vadovybė atsiras tik dainoms akompanavo energingo remti, šeštadieninei lietuvių mo
kyklai, Lietuvių Amerikos Pi
Matonis, Puikus giedojimas ir Si
jos įsipareigojimų
nevykdymą tada, kada organizacinė veiki ji muzikė Artelė Kaulinytė.
džiai malonios giesmės pamal- ( ) Veik visi rusai disidentai yra mo struktūra bus nustatoma pa
Priėmus rezoliucijas, trumpą liečiu klubui, pabaltiečių jauni
doms suteikė iškilmingumo.
gal tikslingas funkcijas siekiant žodį tarė Vytautas Volertas, Piet. mo žygiui paremti, pabaltiečių
minimaline kaina konkrečių už New Jersey LB apylinkės pirmi žygiui už žmogaus teises, BalPrie attoriatis matėsi 7 vėliavos:]
simojimų maksim^linį įgyvendi ninkas. Jis pastebėjo, jog salėje ftri ir LKVS "Ramovės" CV
JAV, mūsų trispalvė, Tautinės
nimą. Nustatant kas kokias funk kiek mažiau žmonių, bet didesnis l *&>*** f o n d u i
s-gos,
ateitininkų,
ramovėnų,
cijas efektingiau atliks, atkris visi choras.
Pasidžiaugė jaunimu,
Šiems metams valdyba su vie
skautų fr neolituanų. Kiekviena
beprasmiai ginčai dėl įgaliojimų kuris prieš minėjimą 24 vai. šal no asmens pasikeitimu (naujas
vėliava tyrėjo trijų Žmonių pair autoritetų vadovauti Amerikos tyje budėjo ir badavo prie karsto, jėjo A. Maslauskas), išrinkta ta
1^4.
lietuviams Lietuvos išlaisvinimo pastatyto netoli nuo Indepen- pati: Petras Simanauskas —
akcijoje".
Radijo programa
dence Hali.
pirmininkas, Jonas Šimanskis
Liesdamas klausimą, kas turi
Minėjimas
baigtas
tautos
him
4r
Antanas Kuprys — vicepir
Vasario 11 pirmasis Bendruome
teisę nustatyti
nepriklausomos nu.
mininkai, Vaclovas Nenorta —
nės balso radijo pusvalandis bu
Lietuvos santvarką, svečias pareišBr.
Vaškaitis
iždininkas, Jurgis Petkaitis ir
vo pravestas anglų kalba, įterpiant
Vytautas
Petravičius — nariai
lietuvišką muziką ir dainas. Ame
kultūriniams reikalams ir Adol
rikos visuomenei pristatyti darbai
fas Maslauskas — sekretorius.
nepriklausomybės laikais, okupa
Revizijos komisija: Jonas
cijų vargai bei dabartinė rezis
turine veikla, darniu bendradar
Waterbury,
Conn.
Dapkus, Henrikas Dapkus ir
tencija Lietuvoje.
Komentarai
biavimu su kitomis lietuviško
Antanas Mockus.
buvo paįvairinti sen. Robert J.
mis organizacijomis bei savo
PUIKI LIETUVIŲ DAILĖS
Doll, kongresai. Robert K Dortarpe. Ypač pagal išgales dosPARODA
Tradicinis pavasario balius -!
raaa, akt^Ąlan Arkin ir Simo Ku
„ . .
, . , _ ' nus paremti finansiniai reikalin- koncertas įvyks Liet. Amerikos
m
dirkos .citatomis. Sį pusvalandį
Jaubaigias^ mėnuo, kai Wa- ^
institucijas.
piliečių klubo salėje, 227 Lawkruopščiai paruošė bei gražiai Dr. Algirdas Budreckis, "Bridges" terbury, Conn., yra atidaryta
Skyriaus gyvavimo laikotar rence St., Hartford, Conn. bal.
pravedė A. Mažeika ir Daiva Ke- redaktorius ir JAV LB krašto val lietuvių dailės kūrinių paroda. pyje mirė septyni nariai, devyni 1 d. 7:30 v. v. Gros John Martin į
dybos vicepirmininkas, kalba Vasa Eksponatai išstatyti centrinėje išvyko į tolimesnes vietoves ir
zienė.
orkestras. Šilta vakarienė. Pro
rio 16-tos minėjime Philadelphijo- miesto Šilas Bronson bibliote
ir
keturi
savanoriškai
iš
sky
grama įdomi ir nuotaikinga.
Nuotr. K čikoto koje.
Vasario 12 d. radijo stotis W F ja
riaus
išstojo.
Tačiau
skyriaus
Apylinkių visuomenė kviečiama
LN transliavo Gailų ir Zerrų
Parodoje yra daug meniškų veikla nesulėtėjo. šiuo metu sky
dalyvauti.
A. MasUmakas
šeimų paruoštą antrą radijo pus už nedalomąja Rusijos valstybę". išdirbinių: staltiesių, juostų,
valandį, korį Srūpmo Teresė Ge Toliau paskaitininkas pastebėjo medžio išdirbinių, gintaro puoš
čienė Buvo paliesta Lietuvos is "jog laisvė Lietuvos gyventojams menų: auskarų, apyrankių ir
torija bei jos poRtmė padėtis ir ateis tik tada, kada jie patys val- kitų. Ypač puikūs rūpintojėliai,
Pranešame giminėms, draugams ir pažjstamiems, kad po sun
kios ir Rgos figos, sulaukęs 65 m. amž., 1978 m., kovo 4 d., 6:00
okupantų žta-nrtrmai. Tarpuose dysis ir bus savo likimo šeiminin pakelės kryžiai, Aušros Vartų
vai. ryto m£r§ mūsų mylimas vyras, tėvas, senelis ir brolis, Lietu
Trys
Koplyčios
girdėjosi kanklių muzika bei iš kais".
paveikslai, koplytėles.
vos kariuomenės karininkas
Mašinoms Vieta
traukos iš operos Jūratė ir Kasty
Kalbėdamas apie Lietuvos teri
Kadangi baigiasi mėnuo, per
tis. Pranešėjais buvo Charles Zer torijos integralumo išsaugojimą, kurį paroda buvo atidaryta, tad
Tel. 737-8600
ir Birutė Gailienė. Rekordavimo paskaitininkas įspėjo, kog kartais ( visi, dar nematę parodos, prašoTeL 737-8601
darbus tvarkė Kęstutis Pliuško- "pergreitai atsisakome nuo tos • mi ją aplankyti, pamatyti ir pa
nis.
žemės, dėl kurios per amžius ko-' ngėrėti, kiek čia sukaupta daivojo protėviai, kurie savo triūsu, lės ir meno.
nvtftcj iiRtts sflocjC
prakaitu ir krauju laimėjo viete
Parodą surengė L B WaterbuMinėjimas fvyko Lietuvių na lę savo palikuonims". Turėta gal rio, Conn., skyrius, kurio pirm.
muose vasario 1-2 d. įnešus vė voje Rytprūsių ir kitos nuo Lie yra Viktoras Vaitkus, Waterbuliavas, programą trumpu žodžiu tuvos atplėštos žemės.
ryje spaudos knygyno savinin
A. A.
pradėjo Juozas Lukas, Phila. LB
Kiek ilgiau dr. A Budreckis ap kas.
apylinkės pirmininkas.
Toliau sistojo prie vieningos Lietuvos
Toje parodoje yra ir lietuviš
minėjimui vadovavo dr. Jonas laisvinimo vadovybės sudarymo. kų knygų skyrius; pvz., ten yra
Gyveno Marąuette Parko apylinkėje.
Stik'lforftts: Pranešimus" atliko Da Jo manyrrto, vis daugiau iškeliau Mažvydo raštai, išleisti Nepri
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 29 metus.
nutė Muraškaitė, JAV himną gie jant amžinybėn, susipratusių iš klausomos l i e t u v e s Švietimo mi
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Sofija, 2 sūnūs Rimvydas
dojo "Vilties" choras. Kun. Eu eivijos lietuvių pajėgumas mažė nisterijos 1922 m., o paruošti
ir Liucijus su šeimomis. 3 anūkai, brolis Aleksandras su šeima,
švogeris Stanislovas Kazlauskas, Vokietijoj brolis Antanas, Lietu
genijus Was*T, Šv. Kazimiero pa ja. Todėl būtinai reikalinga su Leipcigo universiteto prof. Ge
voj sesuo Jozefą su šeima, Australijoj švogeris Leonas Kazlauskas
rapijos klebonas, sukalbėjo invo* darytį vieningą laisvinimo raika- rulio, kurio studentais yra buvę
su šeima, ir km giminės, draugai ir pažįstami.
kacij*. TspSdfegai nuskambėjo' £ ^ 2 ^ j £ J a m darbui Idii mūsų Vytauto Didžiojo univer
Priklausė Ramovėnams.
Malda, u i tėvynę, sugiedota Vil do dviejų veiksnių (ALTos ir siteto prof. Pr. Skardžius ir
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71
ties" choro. Susirinkusius pasvei LB) nesantaika. "Nuo pat Lietu prof. A. Salys (jau mirę).
strect.
kino bei perskaitė proklamaciją vių bendruomenės
Jonas Bernotas
įsi steigimo
Laktotuvės įvyks antrad., kovo 7 d. iš koplyčios 9:00 vai. ryto
Philadelpfijos mero ir Pennsylva Amerikos Lietuvių Taryba žiūrė
bus
atlydėtas j 5venfiausios Mergelės Marijos Gimimo parapijos
nijos gubernatoriaus atstovės. Lat jo su baime ir pavydu į tos vPHartford,
Conn.
bažnyčią, kurioje įvyks geduGngos pamaldos už velionio sielą. Po
vių, estų fr tdcrairifečių kalbėto suomeminės — kultūrinės orga
pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
VEIKLŪS RAMOVĖNAI
jai pasidalino bendrais rūpes nizacijos augimą ir veiklos plėtrą.
Nuoširdžiai kviečiame visus: ginrines, draugus ir pažįstamus
čiais bei palinkėjo geriausios sėk Išskiriant asmenines ambicijas, be
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Ramovėm} skyrių* Hartforde
mės laisvinirtiodarbuose.
kurių joks visuomeninis gyveni įsisteigė 1951 m. Nuo įsisteigiNuliūdę: Žmona, sOnos ir anūkai.
Angliškos dalies svarbiausias mas neapseina, ilgamečių kivir
mo dienos skyrius pasižymi kul
Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus — telef. 476-2345.
kalbėtojas" buvo
kongresmanas čų priežastys gludi klaidingose
RaymondF. Lederer, didelis prie prielaidose apie autoritetą, veik
Gėlės visoms progoms
BEVERLY mUS GĖL1NYČIA
šininkas Sv. Stepono karūnos ati los barus ir teisę aukas rinkti", sa
2443 WEST «rd STREET
davimu* Vengrijos komunistinei ko dr. A. Budreckis. Toliau jis su
Telefonai:
PR 848S3 ir PS 841634
vyriausybei Jis pažymėjo^ kad mini, kad daugelis Amerikos lie
Taip pat naujoji Barboros ir
3 5 valstybėms pasirašius Helsin tuvių draugijų /1943 m. Pitsbur- Gene Drishiu krautuve
kio akta, šiek tiek padėtis pagerė go Amerikos lietuvių kongrese
THE DABY STORE
jo Lenkijoj, Vengrijoj ir Rumuni- suteikė tarybai įgaliojimą atsto UIS 3ootowe*t H w j i uac u w n
m 48*1318
foį. Bet tai yra tik pirmas žings vauti Amerikos lietuvius JAV valGyveno 1326 South 50th Avenue, Cicero, Illinois.
nis dėl žmogaus teisių ir laisvo
Mirė kovo 4 d., 1978 m., 5:35 vaL popiet, sulaukęs
tautu apsisprendimo. Spaudimas
EAST
ST.
L0UIS.
ILUN0IS
66 m. amžiaus.
ta linkme daromas Belgrado kon
Gimė Lietuvoje, Pasvalio miestely. Biržų apskrityje.
ferencijoje- lis bus tęsiamas ir to
Amerikoje išgyveno 22 metus.
Ilgus metus Sibire tremties vargus kentėjusiam
Pasiliko dideliame nuliūdime giminaičiai ir draugai.
liau. .Pabrėžė, jog JAV nepripaži
Priklausė Vyrijai „Plienas".
no ir niekada nepripažins Pabal
Kūnas bus pašarvotas pirmadieni 6:00 vaL vakare
t i j į kraštų okupacijos. Baigė tar
Vasains-Butkus koplyčioje, 1446 So. 50th Ave., Ciceroje.
damas: ^Laisvė ir teisingumas vi
Laidotuvės jvyka trečiadieni, kovo 8 d. iš koplyčios
siems ?monėms , \
8:30 vaL ryto boa atlydėtas į Sv. Antano parap. bažnyčią,
kurioje Įvyk* gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pa
j a vaikams: sūnui VINCUI KRANAUSKUI su šeima ir
'Au&fflės" ir šeštadieninės
maldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
Vmco Krėvės mokyklos mokiniai,
dukrai JADVYGAI BUDREIKIENEI su šeima Lietuvoje ir
vadovaujami Marijos Radikienės,
ELENAI STANCICVIENEI su šeima Belleville. Illinois, jų
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs
pateko 7 tautinius šokius. Ypa
liūdesio valandoje reiškia nuoširdžią užuojautą
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
tingai gražiai pasirodė "AuSriBROMB: G M M S it štonprt.
LIETUVIŲ BENDRUOMENES,
nė«" jĮįjiJji Akordeonu grojo
EAST ST. LOUIS AP YIJNKĖS
Laidotuvių direkt Vasaitia-Butkus — telef. OL 2-1003.
Jonas Puodžiūnas.
LIETUVIAI
Pagrindini* m i n ė j i a o kalbė
•
tojas buvo dr. Algirdas M. Bud-

PHILAKLPHiA IR APYLINKES

A A
KAZIMIERUI P L Ė N I U I

,1

MOSU KOLONIJOSE

Mažeikai Evans
•

Laidotuvių Direktoriai
6846 SOUTH WESTERN/G/E.

-

KAZIMIERAS PLĖNYS

•

A t A
PETRAS Č E P O N I S

•

JUOZUI KRANAUSKUI Lietuvoje mirus,

•

• '

DRALtSAfl, pirmadieni*, 1978 BL tovo men. 6 d.

IŠ ARTI IR TOLI

X
A. a. Kazimieras Plen j s,
Lietuvos kariuomenės karinin
įsikūrimo sąlygas. Jam labai
l A. VALSTYBĖSE
kas po ilgos ir sunkios ligos, mi
patinka Sun City, bet ten gali
— P r o t dr. Domas ir Grasi patekti tik privilegijuotieji, n e s
rė kovo 4 d, ryte šv. Kryžiaus j
na Krivickai iš Glenn Dale, Md., ten labai aukštos namų kai
į ligoninėje.
Bv^o
pašarvotas
išvyko kelioms savaitėms į Flo nos.
sekmadieni, kovo 5 d., 4 vai. p.
ridą pas savo gimines ir pažįs
p, Petkaus Marouette laidotutamus. Ten tikisi pailsėti ir pra
0KUP. LIETUVOJE
| vių koplyčioje. Laidojamas antleisti
geresniame
klimate
žieX Kun. Jonas Kubilius SJ., radienL kovo 7 d., 9 vai. iš Švč.
— Lietuvos didžiuosiuose mies
| mos šalčius. G. Krivickienė yra
buvęs Jaunimo centro direkto-l* 4 " Marijos Gimimo par. bažnyi
tuose šių metų pradžioje buvo
nuolatinė "Draugo" redakcijos
rius, dabar Aušros Vartų p a ^ . j Į ^ ^ Kazinuero^ lietuvių ka-j
toks gyventojų skaičius: Vil
atstovė prie Baltųjų rūmų. Na
pijos klebonas Montrealyje, Ka pinėse. Liko liūdinti žmona So
niuje — 469,800, Kaune —
m o jie grįš tik prieš pat Vely
nadoje, ruošiasi atvykti į Chi- fija, du sūnūs su šeimomi?., bro
364.600. Klaipėdoje — 175,200,
kas.
cagą. Kovo 22-25 dienomis Jau liai ir kiti giminės.
Šiauliuose — 117,600, Panevė
— Vasario 15-tosios minėji
X ALRK Moterų sąjungos Vėliavos iškilmingame Vasario 16-toe minėjime Lietu vių namuose, Philadelphijoje. Minėjimą rengė Pietinės
nimo centre jis praves rekolek
žyje — 100,000, Alytuje —
mas
Phoenke,
Ariz.,
buvo
va
New
Jersey
ir
Philadelphijoe
LB
apylinkės
4
6
kuopos
ve'ykinis
susirinki
Nuotr. K Čikotc
cijas akademikams skautams,
53,400.
sario 19 d. Nora Burbaitė vie
mas įvyks kovo 12 d., sekmadie
-ėms ir jų šeimų nariams.
— Kai kurios naujos knygos,
tos laikraštyje "Arizona Repun
į
2:30
vai.
p.
p.
pas
Karilę
ir
X Mergaitės, besimokančios
pastaruoju metu išleistos okup.
blic" išspausdino žinią apie mi
antruosius metus Marijos aukšt Antaną Rudžius, 13621 So. 86
Lietuvoje: Lietuvių filosofinė
nėjimą.
Lietuviškas giesmes
mokykloje, buvo
pripažintos Ave., Orland Park, Dl. Bus
lyrika, 224 psl., paruošta Vik
PLEVĖSAVO DAR IR ANTRA!
Pirmadic.iį, vasario 13 d. Sva-j Jos labai jautėsi laimingos, ga- nravedė Ona Metrikienė. Šoko
aukščiausiu atžymėjimu: Rita margučių varžybos, dovanėlių
torijos Daujotytės, Kazio Sa
LIETUVOS VĖLIAVA
jonė Kerelv ė, nuvažiavusi mo- Įėjusios prisidėti prie visų lietu- tautinius šokius Los Angeles
Bazytė, Ruth Česnauskaitė, Ann i pasidalinimas, o taip pat svarsjos apysaka
"ES slėpkitės",
kyklon, tuoj savo mintis išdės vių pastangų, pagarsinti Lietuve "Spindulys", vadovaujamas O.
Prieš metus ar kiek daugiau iš
'Tarybų Lietuvos rašytojai**
Cibulskytė, Sophie Dauakaitė, tomi aktualūs kuopos reikalai.
tė savo klases draugei Nidai Mi- *arp mokslus einančio Amerikos Razutienės. Per Mišias solo
(biografijos), I ir H tomai, " l i 
Raminta Jautokaitė, Alė Jonus, Visos narės kviečiamos daly Chicagos į Lemontą atsikėlė gy- siulytei. Nida yra D o m o ir Ados
iaun : mo.
giedojo Elena Vilimienė, Salė
.enti Alfonsas ir Jolanda Kere
muzinas
Nr. 4 (apie 1929 metų
Regina Krutulytė, Diana Mas- vauti.
Misiulių dukrelė, taip pat ge
Nuvažiavęs pamatyti tas ple je prasmingas kalbas — paskai
liai
su
dukrelėmis
Vilija
ir
svajo
atentatą
prieš Lietuvos miniskaliūnaitė, Vida Mikalūnaitė,
X Kun. Juozas Vaškas, MIC,
rai kalbanti lietuviškai, yra skau vėsuojančias JAV ir Lietuvos vė t a s skaitė Linas Kojelis iš Prinne,
o
taip
pat
ir
Agota
Gudaitie
Ginta Remeikytė. Garbės pažy "Laivo" redaktorius, kuris pra
tė ir tautinių šokių šokėja. Jos liavas, kalbėjausi su patriotėmis ceton universiteto ir dr. Stasys terį pirmininką A. Voldemarą);
mėjimais apdovanotos šios be- vedė rekolekcijas Aušros Vartų nė, Jolandos mamytė.
tėvelis Lietuvoje dirb ) geležinke- lietuvaitėmis. Tenka pastebėti. Vanagūnas Tucson un-to kri "Skambėk, daina" (apie 1975
A.
Gudaitienės
vyras
(Jolanm. dainų šventę), "Kaipgi gra
tuvaitės: Audrey Dirkytė, Pa-j par. Worcesteryje ir paskiau
kad šioje mokykloje mokosi aoie minologijos profesorius. Minė
žus gražus" — poeto Antano
melą Dybaitė, Rūta Gaižutytė, į Bayonne, N. J., dar praves ga- ios Kerelienės tėvelis) Lietuvoje
500 mergaičių, kurios tuoj suž.'- jimas praėjo labai sklandžiai ir
v
a
buvęs
vienas
iš
direktorių
LieVienažindžio poezijos rinkinys
Silvija Jasinevičiūtė, Violė Ku- vėnioe susitelkimą Šv. Kazimenojo, kas ta Lietuva ir Lt.
gražiai.
ūkio
bendrovėje
(jau
miręs
Chi
(184 psl.), K Sajos apysaka
šeliauskaitė, Susanna Matukai-Iro b e t parapijoje VVorcesterySvajonė Kerely'ė ir Nida M:— Phoenhto Heteviai vasario . r ž n e v a r s t
duv^
tė,
Mary Oskieliūnaitė, Rūtaįje, Mass., kur klebonauja kun. cagoje).
oiulytė užsitarnavo visų lietuvių 7 d, tfirergė Užgavėnių b'ynų
_
^
~
T
»
.
,
Alfonso
Kerelio
tėveliai,
Jonas
B a l y g g|p.
Pakštaitė, Neris Pupiutė.
Antanas Miciūnas, MIC. Į Chi->agarbą
ir
dėkingumą.
(jau mręs Chicagoje) ir Marija
bahų. kurio parengimu riipmosi ^ a ^ ^ ^
metus
etlikisi
X Dr. Adolfas Darnusis ko- i cagą grįš tik kovo 15 d.
Andrius Laukaitis Monika ir Stasys Ivanauskai. I
Kereliai, Lietuvoje yra buvę pašgirgcs ir ^ ^ ^
?3 metų>
fc
vo 10 d. atvyksta J Chicagą ir;
^
^ ^ j į
^
x
kolo_
o valdin'nkai.
ŠACHMATININKŲ VEIKLA Pobūvis buvo kun. A. V ^ n u V ^ v a g a r i o 9 ± m i r ė v a n h l j e .
7:30 vaL vak. kalbės Jauni- į ^ ^ ^ „ g ^ p a r a š y t ą * » j .
Alfonsas ir Jolanda gražiai sa
kos patalpose. Buvo sukviesti P a l a i d o t a s § a J i a wįm tkvų
Pet.
mo centro kavinėje ruošiamo, p r u ^ o
atspausdino pereito
Kada rekordinis sniegas pa
vo dukreles auklėja lietuviškoje
e**rsšaL knrfejaadainayo netu-1 r a ž i ū n ų k a p i n e s e p r i e K a u n o
je vakaronėje. Paskaitos tema; š e š t a d i e n k ) l a i d o j e
r a t o g . dvasioje. Chicagoje ši Š3ima žitiekė čikagiečiams logišką, bet
viškų dainų. Baliuje dalyvavo
— Didžiulis akmuo buvo ras
neparankų,
pasirinkimą — jei
Žvilgsnis į ateitį*'. Prelegen-, Trfbune" laiškų skyriuje. Laiš-1 norai, kaip darbštūs lietuviškoj
ir viešnia iš L o s Angeles, o tas tarp piniavos ir Pumpėnų,
tik
galite,
tai
1
kitę
namuose
—
tas nagrinės klausimą, kas l e m s ; k o a u t o r i u s r a š o k a d š i u o m e _ ! v e i k l c j . Apsigyvenę Lemonte, lieanksčiau buvusi Phoenbco gy Kliuokman škio kaimo laukuo
Chicagos
Lietuvių Šachmatų
ateit}
A r marksistinis i s t o r i - į ^ ^^r**
kontinente vra dau- tuviškos veiklos neatsisakė,
ventoja Liuciia I2tminavičiūtė. se, kai melioratoriai buldoze
klubo veikla greit pasinešė link
ms deterimnizmas, ar HberaH,į g U u k o l o n i j u , k a i p „ * K ^ .
Kerelių dukrelės Vilija ir Sv.>— Kazimieras Baltrukonis riu užkliudė jo žemėse slypinčią
absoliutaus nulio. Buvo sušauk
- - ^-.. r
-*
"
- y?*
te- me k i t a m e > Kaįp p a v yzd} nuro- jone yra baigusios lietuviškas mo
praeina", ar žmoguje jskiepy- do sovietinių rusų okupuotas kyklas, gražiai karna lietuvištas skubus šachmatų klubo na- ^ P ^ f * ^
^^J™**'
viršūne. Iš visų pusių apkasus
l Anzon08
~-„
- - - iššaukti Šitą
'
^^^Pa 2 1 " l ^ I naju5kė-in
paaiškėjo, kaH
kad HHihilia
didžiulis «rr»nitft
granito
rių susirinkimas
tas geresnio pasaulio troškimas Tjetuvos Latvijos, Estijos vals-i kai. Abi dalvvauja lietuvių skau
j o s klimatu ir išstudijuoti čia riedulys yra 6 metrų ilgio, dau
ir j o herojinė vis už vertesnį į tyh
^
Svajonė Kerelytė, sugalvojusi iš nelauktą gamtos žaidimą.
kuri()B
š i u o m e t u m t e n _ j č i ų veikloje ir kitose lietuviškotybes,
giau kaip 3 metrų aukščio.
kelti
Lietuvos vėliavą savo lankogėrį kovojanti aukos dvasia? šyviai kolonizuojamos.
Jau nebe pirmą kartą buvo
j se organizacijose. Jos yra abi la
moj
aukšt.
mokykloj.
Vėliava
buvo
Vakaronę ruošia Chicagos atei
pasinaudota pakvietimu į vai- i kai kurie lietuvių šachm. klubo (Palyginimui Puntukas — ilgis
X Aktorius Tony Mockus1 } a i . < ! « * * * . . « • » * * e r a i m ° "
S * vasario 13 d. ir kartu pletininkai sendraugiai Visi kvie
šingą Dargužiu pastogę paieš- Į nariai turi arba yra numatę ta 6,9 m., plotis 6,7 m., aukštis
dalyvaus J. S. Bacho vaidmeny į 0 S I ir . P a t n o t e S - V l į * J ? *.au vėsavo su JAV vėliava iki vasario
čiami atsilankyti.
koti išeičių iš apgailėtinos būk- Į rėti asmeniškų sunkumų Vis 5,7 m.). Kol kas radinys palik
ruošiamoje WMBI radio stoties l*?™ »nrversrte* BS. laipsniu, * ±
x Jaunąja akademikų dailės
lės.
š į kartą susirinko vasario dėl to, atrodo, tikra, kad bent tas gulėti duobėje, iš kurios iš
_
., ,
bet toliau dar studijuoja. Pavasa- ..
. ,
«---,.
J
M
a
Z
e
,
k
l
U
S
t
t
i
e
S
darbų paroda įvyksta balandžio programoje
pora automobilių pajudės link kelti būtų tikrai nelengva, nes
25 d.
T. Mockus yra
J^.į^LS ^ T °
w ,
akmuo sveria apie 250 tonų.
7-16 dienomis Jaunimo centre. Amenkos betims, pasižymėjęs, d a ^
žodyje klubo pir- Toronto šia išskirtine proga.
. Q R e į .. | viršininko
padėjėju.jos tuoj n u s k u - jĮžanginiame
daktaro y
Nidai pritarus,
^ . ^ ^ Janu,a
^
^
Ruošia Akademinis skautų są įvaanuose vaidanimuose.
Pastebėsiu, kad magnetiška
;
]au w
$į c h i c a g o j e P e d a .
pirmiausia siūloma patraukia čia yra, jei tikrai
jūdis.
| gogmĮ lituanistikos institutą h* bejo pas ros mo<yklos d i r e k t o r e , ^ m , n č i ų
Advokatas JONAS GIBAIT1S
| turi aukštesniosios lituanistinės — seselę vienuolę. Išalkinusios praplėsti klubo plotminę veik 1 ą | Toronte matysime Australijos
x Vlado Juodeikos populia
6247 So. Kedzie A venos
viską, paprašė leidimo Lie'uvos
mokyklos mokytojos cenzą.
rioje knygoje 'Didžioji Iliuzija'*
žaidimo valandų lietuvių grupę,
grupę, vadovaujamą
6
1 3
Tel: 776-3599
T
^P " * '
Svajonė mokosi čia Lemonte vėliavą prikabinti prie JAV vėlia-,j Jaunimo
kai kurie recenzentai ir skaity
Arlausko.
centre penktadieniais, Romano Arlausko,
Chicago, Ulinois 60629
pas seseles vienuoles, Franciscan
tojai pasigenda knygos pabai
Baigę einamuosius reikalus,
norime pateikti progą žaisti ir
s=ster of Chicago Our Lady of
goje vardyno - rodyklės. Našlė
Chicagos V. D. rinktinės (LS- prisėdome prie lentų porai žai- Darbo vaL nuo 9 iki 7 vaL vak.
Victory
(tai
privatiška
vienuolių
Seštad. 9 vaL iki 1 vaL d.
Gražina Juodeikienė praneša,
RT) patalpose 43-čioji g-vė prie b o turnyrų
Pirmame Tautseselių vadovaujama mergaičių
kad vardynas bus atspausdin
W e s t e m Ave. (buv. Hollywood vaisa užgriebė pirmąją vietą
aukštesnioji
mokykla)
1220
tas antrame knygos tome, kusvetainėje). Suprantama, kad su 16 taškų iš 19-kos galimų
Main str. Lemont 111. Ją baigs ki
kuris yra spausdinamas.
šioji galimybė buvo suplakta su Sekė A. Zujus ir K. Jakštas po iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiimtiiitK
tais metais.
ANDRIUS NORIMAS
'stojimu į minėtos organizaci-; 14*4. Ketvirtuoju liko Ramas
X Amerikos lietuvių bibliote
Kerelių jaunesniajai dukrelei
jos
narių
eiles.
Pirmininko
pai
s
u
13
t.
Kiti
mažiau.
Antrakos leidyklai bus įteikta 1000
Svajonei švenčiant Vasario 16-ją,
siūlymas
rado
entuziastišką i me turnyre pirmuoju išsiplėšė
dol. premija kovo 17 d. vakaro
kilo mintis "Esu lietuvaitė, tai ko
pritarimą ir eilė šachmatiniu- j ir vėl Tautvaišas su 14 t iš 12-ka novelių. Iš jų trys buvo pre
nėje Jaunimo centro kavinėje.
mijuotos. Gražiai išleista. 304 pusi..
dėl negalėtų mano lankomoje
kų tuojau užpildė atitinkamus' 16-kos galimų. Įkandin artimai j į^h m Viršelis dail. Giedros Tre
Leidyklai premijuoti
komisiją
mokykloje, su JAV vėliava plevė
pareiškimus.
Dienos ir valan-! sekė Ramas su 13V2. Zujus čiokaitės. Kaina su persiuntimu
sudarė dr. J. Meškauskas, V.
suoti ir Lietuvos? Juk Lemonto
$8.30. Užsakymus siusti:
dos
žaidimui
naujoje
buveinėje pasftenkino 3-čiąja su 9%.
Būtėnas, B. Kviklys. P. Kaupas
meras paskelbė vasario 12-18 d.
bus paskelbtos spaudoje vėliau. | Dalyviai išsiskirstė, palyginti, DRAUGAS, 454S W. 63rd Street,
ir S. Semėnienė, mecenatas kun.
lietuvių savaite".
Sekė apsvarstymas dalyvavi- į optimistiškoje nuotaikoje, žvelgm.
J. Prunskis.
mo
P
L
S
2
varžybose
Toronte,'
darni
j
artėjančius
įvykius
gal
luiiiiiintttiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiHiiRHiiH
x Vita Muskmytė iš Cicero
Kanadoje,
birže'io
mėn.
gale.
kiek
rezervuota,
bet
tikrai
tikįstojo nariu j Lietuviškos Kny Vlda StanaviČienė praveda Hamil
x Aleksandra žuldenė, WoodKaip ir galima buvo numatyti, ra viltinu. Povilas Tautvaišas iiiiifiiiiiiiniiiiiiiifiiitinuttinttttmniiii
gos klubą.
tono LB Lietuvos nepriklausomy haven, N. Y., maloniu laiške
Nida Mismlytė, padėjusi i "kelti
DU DVASINIŲ BDTYBIŲ
liu išreiškė pasitenkinimą dien Lietuvos vėlavą Lemonte, Francis
x Antanas Zavadskas, New bės minėjimo šventės programą
Nuotr. M. Borusienes raščiu ir atsiuntė jam auką.
London, Conn., atsiuntė auką
can vienuolių - seselių vedamos
PASAULIAI
Ačiū.
aukšt. mok. aikštėje
ir linkėjimus. Dėkojame.
X R. Venskus ir R. Novickas
J. Burkus
x Aukomis po penkis dole
x Anatolijus Lakas, ftr\c*msyi ',Sun-Time8,* dienraščiui parašė
vos. prie to paties stiebo ir kad
Pavadinta pagal šv. Augustino
čikagiškis ir visuomenės veikė laiškus, kurie buvo išspausdinti rius savo dienraštį parėmė:
jos kartu visą savaitę plevėsuotų,
išsireiškimą:
Du priešingų siekių
V..
J.
Leone,
La
Grange
Pk.
f
K A D ILGIAU GYVENTŲ
ŽUVO UGNIAGESYS
jas, įteikė "Draugui" 15 dolerių kovo 3 d. laidoje.
Mokyklos direktorė, viską gerai
miestai,
kurių
"vieni
sudaro gerieji
Jadvyga Kanapė, Coral
supratusi, bejokių papildomų pa
auką. Labai ačiū.
angelai
ir
žmonės,
o
antrieji tie,
Chicagos sveikatingumo koMt. Sinai ligoninėje mirė ugX Viktoras
Šatas, Cicero,
Springs,
aiškinimų
ar
abejonių
mielai
su
kurie
yra
blogi".
Knyga
parašyta
X Agnietė Pračkaila, Cicero, DL, nuoširdus "Draugo" rėmė
misionierius dr. M. C. Brown,! niagesys P. J. Bowler, 39 m.
Ona Vaitkūnienė, Detroit.
lengvu stiliumi ir joje svarstomos
tiko. Svajonė ir Nida dėkodamos
Dl., prie prenumeratos mokes jas, atnaujindamas prenumera
kad vyrai Jis įbėgo į degant} namą, no- populiarios šių dienų žmonių, tau
Visiems rėmėjams tariame direktorei, išskubėjusios pakėlė atkreipęs dėmesį,
čio pridėjo 7 dol. auką. Ačiū. tą, atsiuntė 7 dol. auką Dėkui.
anksčiau
miršta
negu
moterys, rėdamas išgelbėti tris vaikus. tų ir dvasių problemos. 444 pusi.,
malonų ačiū.
Lietuvos vėliavą.
X Aukų atsiuntė po 4 doL
ragina žmonas rūpintis vyrų Nežinojo, kad vaikai jau buvo kaina su persiuntimu $8.90.
X Jurgis Jakubauskas, Los
— R Paskųs, V. Dabrila, J. Angeles, Calif., maloniu laiške
amžiaus' prailginimu.
2monos išbėgę. Liepsnos jį pagavo laip
Užsakymus siųsti: Draagas,
Bardauskas, Marija Kucinas; liu padėkojo "Draugui" už kor
turėtų skatinti
vyrus kasmet tuose ir besigelbėdamas jis iš 4545 W. 63rd SL. Chkajco. IU. 60629
du dol. — G. Zarkis. Visiems teles ir atsiuntė auką. Ačiū.
pasitikrinti sveikatą prižiūrėti, šoko pro langą iš trečio aukšto, iMiiiiiiituiiiiiiiiiitititiiiiimiititMmitiii'
dėkojame.
kad reikiamai
pailsėjų ir lai mirtinai susižeisdamas.
x Stasys Gailevičius, Toron
kytųsi reikalingas dietos.
X Solistė Praurimė Ragienė to, Ont., yra nuolatinis "Drau
KONCERTAS
ir Xavier kolegijos muzikos de go" rėmėjas. Šiomis dienomis
GARSINTUVAI STOTYSE
Kamerinio orkestro koncer T I K i ų i š f J O IŠSPAUDOS
partamento vedėjas, solistas gavome me'inį prenumeratos
Chicagos miesto susisiekimo tas įvyks kovo 26 d. 3:30 vaL
1.1. Kraševskio
Gregory Schmit dalvvauja kan mokestį ir 7 dolerių auką Dė
Lake - Dan Ryan linijos 28-se p. p. Mokslo ir Pramonės mutatoje "Septyni Paskutiniai Žo kojame.
stotyse ateinančiais metais bus ziejuje. Chicagoje. Bus atliekadžiai" kovo 12 d., 5 vaL popiet
irengti garsintuvai keleiviams mi Mozarto ir Strauso kūriX Albertas Kvecas, žinomas
Jaunimo Centre.
(pr.) ciceriSkis, pratęsė prenumera
nraneš'i apie traukinių judėti- niai.
kurią "AUŠROS" laikų veikėjai
vadino
lietuvių epu ir lygino HO
mą.
Per
keleLą
metų
g
a
r
s
i
a
D
A
J
U
N
T
K
R
Ų
tą,
sumokėdamas
jos
mokesti
ATSISAKĖ %
X sv. Juozapo garbei šv. Mi
MERO
ILUADAL
Vaizduoja lietu
| t u v a j įrengs visose 128 greito
^ buvujrio m e n ) \
g
šių ir maldų novena prasidės ligi 1980 metų pradžios ir pa'ivių tautos priešistorini gvvenimą.
sus:siekimo stotyse.
.~_.
. . .
•.„•• -.
Iš lenkų kalbos vertė Povi'aa Gaukovo 9 d. ir tesis iki 18 d. ko didesnę a u k ą Nuoširdžiai
•
Daley
atnunimm
pastatyti
pusę čys. Knygą puošia 50 medžio raiži
(7 vaJ. rytais), Marijonų koply dėkojame.
BIJOJO BANKŲ
milijono
dolerių
kainuojantį nių dail. V. Smakausko attikti 19
čioje, prie "Draugo". Norintieji
X Aukų atsiuntė: pc 4 dol.
J. Kumurowski, 58 m., bijojo paminklą. Buvo skelbiama, kad amž. pradžioje. 286 pusL Kaina su
šioje novenoje dalyvauti ir įsi — Vacius Lelis, A. Andriušaibankų. Brangenybes ir pinigus paminklui projektą sukurti bus persiuntimu $6.30.
jungti su savomis intencijoms, tis. Ona Eikinas; 3 dol. — S.
laikė namo rūry, 5253 So. Kil- kviečiami Europos dailininkai:
Užsakymus siųsti:
kviečiami nedelsiant kreipti*: Kungys; 2.50 dol. — Stp. KauLietuvi
bourn, Chicagoje. Plėšikai įsi- prancūzų abstrakcionistas J. Du-.
lener*
thi
HAI
ir
i
'»
Agronomų
Sąjungos
Chicagoje
narajoji
valdyba.
Iš
kairės
sėdi:
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd BL,
Mariin Fathers, 6SS6 So. KOL
w "!l!f^
~rS: ?
, f : A***™* &** - valdybo. narys, Salomėja Janulaitienė - pirmininkė. laužė į rūsyje buvusį butą ir buffet a r italų realistas G.
Chicago, DL 80629
bouro Ave., Chicago. DL 60629. M.
Naruševičius, Visiems de Ignas Andrašiunas — vicepirnnninkas; stovi: Stasys Juozapavičius —
išnešė 25,000 dol. pinigais ir Manzu.
Bet dabar atsisakyta
(prj.
kojame.
Nuotr. A. gestokOi brangenybių u i 5,000 doL
[nuo 0% abiejų.
I Bejtretonus, V^Ooras Barirukia — JMfariafcsi
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