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Nr. 81

Žmogaus teisėms
ginti draugijos
Vokietijoje

"LKB Kronika" Nr. 31

Milicija gaudo vaikus

Frankfurt, m. — Beveik visuo
se Vakarų Vokietijos didmiesčiuo
se yra įsikūrusios žmogaus teisėm
ginti draugijos, kurių tikslas yra
— atkreipti -viešosios nuomonės
dėmesį į pagrindinių žmogaus tei
sių bei laisvių pažeidimus pasau
lyje ir konkrečiai padėti už savo
įsitikinimus persekiojamiem žmo
nėm. 2mogaus teisėm ginti drau
gijos skyriai V. Vokietijoje ypatin
gai rūpinasi politinių ir sąžinės
belaisvių likimu Vokietijos De
mokratinėje re:publikoje ir kituo
se komunistų valdomuose Rytų
Europos kraštuose.

Išraikė susirinkusius į namo pašventinimą
10

žinias į užsienį. Pamatęs liturgi
ėjus pirmam išgąsdinimo įspū— v*
džiui, šaipėsi iš pareigūnų ir ne- nes knygas su įvairių spalvų juos
Žiruos 3 vyskupijų
siskirstė. Užpuolikai pareikalavo telėmis susuko: "Kas čia, lietu
skirstytis ir pradėjo surašinėti iš viška vėliava!?" įsitikinęs, kad
Kaunas
einančiųjų pavardes. Dauguma apsiriko, pagriebė nuo stalo ma
1978 sausio 9 Jonučių (Kauno pasisakė išgalvotas pavardes,kad šinėle rašytą pamokslo medžia
raj.) gyventojas Juozas Vitkūnas saugumui būtų daugiau darbo gą apie Kristaus Prisikėlimą. Sau
pakvietė kun. Vincentą Jalinską nagrinėjant šį "nusikaltimą". gumietį viskas domino. Pamatęs
pašventinti namą. Ta proga bu Tardymui buvo nuvežti tik du ant sienos kabantį pop. Pauliaus
VI paveikslą, paklausė: "Iš kur
vo suvažiavę daug svečių, ypač suaugusieji.
gavai?"
— ir pridūrė: Jūs neken
Praėjusiais metais, draugiją pa
Jaunimo ir moksleivių, kuriems Milicija, gaudanti bebėgančius
siekė apie d u tūkstančiai penki
kunigas pakalbėjo religine temati vaikus — koks "gražus" tikėjimo čiat Tarybų Sąjungos..." Kunigas,
šimtai pagalbos prašymų, iš ku
ka. Staiga, pokalbio viduryje į laisvės vaizdas dabartinėje Lietu matydamas, kad čekistas per
rių 250 buvo sėkmingai išspręsti.
daug įsisiautėjo, paklausė: "Ar
kambarį įsiveržė
uniformuotas voje!
Vienas
aktyviausių vokiečių drau
Milicijos skyriuje tardytojas jūs atvažiavote pas mane kratos
milicininkas. Paskui jį įėjo dar du
gijos žmogaus teisėm ginti sky
milicininkai ir keli civiliai. Prie klausinėjo atvežtuosius ant stalo daryti?"
rių veikia Frankfurte prie Maino.
durų privažiavo dengta milicijos pasidėjęs guminę lazdą — savo Saugumo viršininko savivalei
Šis
skyrius dabar turi daugiau ne
mašina, atsirado ir daugiau ma teisingumo ir galios simbolį. gal nebūtų buvę galo, jei kuni
gu
tūkstanti pilnateisių narių ir
šinų, atvežusių milicininkų ir sau Klausinėjo, kas svečius pakvietė gas nebūtų buvęs pakviestas pas
apie šešis tūkstančius bendradar
gumiečių. Namas buvo apsuptas, į pobūvį, ką kunigas kalbėjo ir silpną ligonį. Tada saugumietis
Lietuvio naujakurio sodyba nepriklausomybės metais
bių.
Skyriui pirmininkauja iš Ry
įteikė kunigui kvietimą, kuriame
c kelias iki centrinės gatvės — pan.
tų
Berlyno
kilęs žymus germanis
rašoma, kad 1977 spalio 10 jis
apstatytas milicininkais. Į kamba
tas
prof.
dr.
Hellmut Nitsche.
privaląs nuvykti į Valstybės sau
rį įėjęs milicininkas pareikalavo
Ceikiniai
Prezidentas kalbės
gumo komitetą Vilniuje, pas tarnamo seimininko ir pirštu nuro
Piratai apipiešė
1977
spalio
7
17
vai.
kažkas
dytoią Lazarevičių.
dė keliems suaugusiems pereiti į
/
infliacijos
klausimu
kitą kambarį. Jie buvo tardomi: smarkiai pasibeldė į kun. K Ga- Tardytojas Lazarevičius kun
bėglius
Jam paprašius, į K Garucką priėmė labai malo
iš kur atvykę, kokios pavardės ir rucko duris.
Maskva. — "Sovetskaja kultū vadovybės propogandinių medžia
kambarį
įėjęs
neaukštas,
stambo niai. Pradžioje jis pareiškė, kad
Washingtonas. — Krintant do ra" rašo: pirmosiomis naujųjų gų, nukreiptų prieš Tarybų Są
pan. Paklaustieji pareiškė, kad
Kuala Lurnu, Malasysia. —Pi
nusikaltimo nepadarę ir savo pa kas vyras, grubiu tonu pasakė: O. Lukauskaitė-Poškienė ir E. leriui užsienyje ir didėjant in metų dienomis Kinijos Liaudies jungą.
ratai užpuolė Pietų Kinijos jūro
vardžių nesakysią. Viena pobūvio "Labas". Pasiteiravęs, ar kunigas Finkelšteinas jau apklausinėti, fliacijai krašte, prėz. Carteris tuo Respublikos kinoteatrų ekranuo
(Elta; je bėglių laivą su 29 bėgliais iš
dalyvė įsibrovėliams kalbėjo: "Ar jį pažįsta, pasigriebė laiškus, ku likęs tik jis, Ly. kun. K. Garuc reikalu ateinančią savaitę pada se pasirodė aršus antitarybinis
Vietnamo. Vienas jų buvo už
mes kokie nusikaltėliai? Jūs netu rie buvo ant stalo. Juos apžiūrė kas. Tardytoją domino štai kas: rys pranešimą, kai? tai skelbia filmas "Lokio pėdsakai". Filmas
muštas. IšsigelbėįusieįL jų- tarp*.
rite teises įsibrauti ir gąsdinti jęs, ėmė raustis tarp knygų. įsi kaio kun. K Garuckas patekr Baltųjų Rūmų pareigūnai. Inflia pasakoja apie kažkokius "užsie
ir vaikai, išsikė'ė prie Bachoko ir
Paryžiaus opera
žmones!" Saugumietis atrėžė: brovė net į kun. K Garucko dar į Helsinkio susitarimų vykdymu5 cija didėjanti greičiau, negu bu nio diplomatus —šnipus", ban
papaskojo apie įvykį.
"Mes su tavimi atskirai susitvar bo ir poilsio kambarį- Kun. K remti Lietuvos visuomeninę gru vo laukiama, todėl, kaip skelbia dančius su bendrininkų kinų pa susipyko su Maskva
kysime!" Kun. V. Jalinskas parei Garuckas turi tik vieną kambarį, p?, kur ir kada kunigas susipažinęs spaudos sekretorius Powel, prez. galba pagrobti karinių objektų
Čile paleidžia
Paryžius. — Paryžiaus Opera
kalavo, kad įsibrovėliai parodytų pertvertą spinta. Vienoje kam su Tomu Venclova ir Viktoru Carteris kalbės infliacijos ir ener planus. Režisierių sumanymu vi
politinius kalinius
gijos klausimais ateinantį antra sas filmo turinys turi įteikti žiū nutraukė kultūrinius ryšius su
dokumentus. Saugumietis parodė bario pusėje priiminėja svečius ir Petkumi.
rovui, kad kalbama apie TSRS Sovietų Rusija, po to, kai ši su
savo tarnybinį .pažymėjimą ir pa interesntus, kitoje — dirba ir mie
Tardytojas rodė Helsinkio su dienį.
ga.
Pamatęs
ant
stalo
rašomą
ma
atstovus. Apie tai, pavyzdžiui, by laikė trims menininkams išvyki- j San'iago. — Čilės prez. Augus
reiškė, jog turįs teisę susirinku
sitarimų vykdymui remti Lietu
loja filmo personažų frazės — mo vizas. Jie turėjo dalyvauti Pa to Pinochet paskebė, kad bus iš
sius išvaryti, nes toks susirinki šinėlę, patikrino, kas rašoma ir vos visuomeninės grupės šūsn:
Kinai
nori
esą Tarybų Sąjunga "sutiprinusi ryžiuje statomam Čaikovskio vei kalėjimo paleisti viii politiniai
mas draudžiamas. Pareigūnams paklausė; "Gal "Kronikai" ra dokumentų ir klausė ar juos ku
ardomąją veiklą prieš KLR". Fil kale birželio mėnesį. Sovietų Ru kaliniai. Jis apie tai pranešė vie
pareikalavus, kad kunigas reng šai?"
nigas yra matęs. Klausinėjo apif
prekiauti su JAV
me įmontuoti epizodai, vaizduo- sijos pareigūnai reikalauja, kad šai visam kras ui pasakytoje
tųsi ir sėstų į mašiną, šis atkir
Tik dabar kun. K Garuckas lietuviškosios Helrinkio šnipės ry
janys "rusų kazokų žvėriškumą" Paryžiaus opera priimtų kitu? k ai boję.
to: "Nei mes, suaugusieji, neva prisiminė, kad šis vyras prieš ke sius su Maskvoje esančiais disi
Washingtonas. — Komunkti- Paamūrėje gyvenusių kinų atžvil
tris menininkus. Paryžiaus Operos
žiuosime,
nei vaikų neatiduo- lis metus jį tardė. Jis — Ignali dentais. Kas esąs šios grupės pir nė Kinija nori geresnių prekybos
Pirks lėktuvus
giu.
Jie
atspindi
vieną
charakte
administratorius Rolf
Liebersime!" Milicininkai bandė suau nos raj. saugumo viršininkas Paš mininkas? Kaip dažnai šios gru santykių su Amerika, kaip skel
gusius prievarta tempti į maši kevičius. Čekistas, pamatęs ant pės nariai susitikdavo? Kokiu bia ten lankęsi delegatai iš Illi ringiausių Pekino an'itarybinės mann skelbia, kad toks Sovietų
New Yorkas. — Pan American
ną. O tuo tarpu už sienos vaikai ant stalo kareivio laišką ir foto pareiškimus rašė Belgrado konfe nois valstijos, vadinama agrikul- propogandos momentų — Rusi elgesys yra peilio dūris į nugarą World Airvvays lėktuvų linija pa
dainavo: "Du gaideliai", "Jurge grafiją, paklausė: "Ką, ir kariuo rencijai? Kokius pareiškimus rast' turinė misija: Paul Findley ir Ed- jos ir Kinijos santykių istorijos ir todėl su Sov. Rusija kultūriniai skelbė, kad už 500 mil. dol. už
falsifikavimą, tuo kurstoma na
li, meistreli" ir kt. Būreliui vai menėje šnipinėji? Iš kur šis laiš visi kartu?
sakė Lockheed įmonėse 12 didelių
ward Madigan. Viešėję porą sa cionalinė neapykanta tarybinei ryšiai suspenduojami.
kų pasisekė pabėgti, o kitus su kas? Kieno ši fotografija?" sau Tardytoją ypatingai domine vaičių Kinijoje patyrė, kad kinie
lėktuvų, L-loll, kurie galės ga
laikė visus įėjimus budriai saugą gumietis kaltino kunigą, kad jis Pabaltijo nacionalinis komitetas čiai nori pirkti daugiau grūdų. liaudžiai.
benti
242 keleivius ir pakeis Boe
Užpuolė Šiluvos
pareigūnai. Pobūvio dalyviai, pra- rašąs į "Kroniką" ir perduodąs Tardymas užsitęsė 7 vaL
ing
707
lėktuvus, galinčius ga
Kinijos propoganda plačiai re
klebonija
6
benti
146
keleivius.
klamuoja naują antitarybinį fil
Brežnevo ligos
mą. Jį jau du kartus demonstra
Roma. — Vatikaną tik ką pa
Kaip apsaugoti
u
vo
per
televiziją.
Be
to,
KLR
val
Washingtonas.
—
Skelbiama,
siekė
žinia apie tragišką įvykį Ši
Aušra" Nr. 9 (49)
Kai vysk. P. Maželis pranešė
kad Sovietų Rusijos diktatorius džia organizavo specialią filmo luvoje. Kovo 11 d. 10 vai. v., Ši
futbolo komandą?
tuometiniam Religinių kultų ta
Brežnevas serga emfizema, ne peržiūrą Pekine akredituotiems luvos klebonijon įsiveržė trys plė
rybos įgaliotiniui Rugieniui apie
Bonna, — Vakarų Vokietijos
piktybine laukemija ir širdies su užsienio diplomatams. Laikraš šikai ir užpuolė kleboną kun.
šv. Tėvo pageidavimą, įgaliotinis
policija
ir saugumas turi rūpes
trikimais ir todėl turi nešioti šir tis "Zenmin žibao" išspausdino Vaclovą Grauslį. Kun. Grauslyr
vyskupui atsakė, jog tarybinė vy dies reguliatorių (pacemaker).
recenziją apie filmą "Lokio pėd buvo įiveržusių plėšikų subady čių, kaip reikės apsaugoti savo
riausybė
nesuinteresuota, kad Brežnevas, 71 , nepaisant nesvei
sakai". Joje rašoma, kad juosta tas peiliais, bet išliko gyvas. Grei šalies valstybinę futbolo (sokiekviena Lietuvos vyskupija tu katos, neserga taip pavojingai,
nufilmuota "istoriniame fone", tosios pagalbos nuvežtas į Rasei ccer) komandą birželio mėnesį
rėtų vyskupą, kad vyriausybės nes vyko traukiniu į Kinijos pa
Buenos Aires įvyksiančiose pa
nių ligoninę, čia yra gydomas.
nuomone užtektų Lietuvai vieno, sienį stebėti manevrų, o taip pat kad ji vaizdžiai pasakoja žmo
saulinėse pirmenybėse. Yra gerai
o daugiausiai dviejų vyskupų žada lankytis Vakaru Vokietijoj. nėms apie priešo ketinimus už
žinoma, kad teroristinė Baaderšių
vyskupu
ordinaru.
Taškente suimtas
grobti jų žemę. Filmas tapo vie
18
Vilniuje
ir
Kaune.
Kai
vysk.
P.
Meinhof
grupė planuoja sulikvi1961 tarybinė vyriausybė iš
na pagrindinių dabartinės KLR
adventistu
vadovas
Maželis,
tęsdamas
pokalbį,
užsi
(Tęsinys iš vakar dienos)
duoti
vokiečių
sportininkus, pa
trėmė vysk. J. Steponavičių iš
Dujos
iš
Aliaskos
minė
apie
Vengriją,
kur
tuo
me
našiai kaip padarė palestiniečiai
Vysk. T. Matulioniui pasirūpi Vilniaus arkivyskupijos į Žaga
Roma. — Vakarus pasiekusio- terori tai 1972 Miunchene su Iz
tu
popiežius
buvo
paskyręs
vys
nus, šv. Tėvas paskyrė jam pa rę. Lietuvoje vėl liko tik vienas
Ottavva. — Kanados parla
I mis žiniomis, sovietų milicija Taš- raelio atletais. Teroristai keliavi
galbininku kun. V. Sladkevičių, vyskupas P. Maželis, einantis vys kupijoms naujus vyskupus, ir pa mentas patvirtino 10 bil. dol. I
| kentė suėmė rusų adventi.tų reli mams ir savo planams jau prisikurį vysk. T . Matulionis 1957 kupiškas pareigas. Sunkia Kata klausė įgaliotinį, ar panašaus pa projektą pravesti natūralių dujų
ginės sektos vadovą Vladimirą medžiojo ir pinigu. Už įkaitų iš
gruodžio 25 pakonsekravo vysku likų Bažnyčios būkle Tarybų Lie tvarkymo šv. Tėvas negalėtų pa linijas iš Aliaskos per Kanadą į |
Šelkovą. Apie tai užsienio kores- vadavimą ir piešdami bankus
pu. Kai vysk. T. Matulionis, at tuvoje susirūpino Apaštalų Sos daryti ir Lietuvoje? įgaliotinis at JAV. Reikia, kad visa tai patvir
I
pondentam Maskvoje pranešė ad- paskutiniuoju metu surinko 2.5
leidus Kapitulinį vikarą, ėmė tas. Vatikano Sekretoriato sekreto šovė, kad bažnytinės politikos tintų senatas, kas, manoma, bus.
į ventistų religinės sektos nariai. mil. dolerių ("Newsweek").
pats valdyti Kaišiadorių vyskupi rius kardinolas A. G. Cicognani srityje demokratinės respublikos padaryta ateinančią savaitę.
I Vladimiras Šelkovas yra 82 m.
ją, civilinė valdžia ištrėmė iš Šv. Tėvo pavedimu parašė vysk. nėra Tarybų Sąjungai pavyzdys,
amžiaus. Už religinę veiklą praKaišiadorių vyskupijos 1 abu vys P. Maželiui net du raštus, ku kad Tarybų Sąjunga, tvarkyda
|
eityje jis buvo jau du kartus su
KALENDORIUS
Zona partizanams
kupus: vysk. T . MatuKonį į Še riuose išreiškė šv. Tėvo troški ma religijų ir bažnybių reikalus,
imtas ir iš viso 23-ejus metus
Balandžio 7 d.: Aibas, Uršulė,
duvą, o vysk. V. Sladkevičių į mą, kad kiekviena Lietuvos vysku yra padariusi daugiau negu de
i kalinamas įvairiuose Sovietų kasugrįžti
mokratinės
respublikos,
kurios
tu
pija
turėtų
savo
vyskupą
ir
kad
Minvydas,
Kiną.
Nemunėlio Radviliškį.
'• Įėjimuose bei koncentracijos sto
vėl
galėtų
dirbti
vysk.
J.
Stepona
rėtų
tų
dalykų
pasimokyti
iš
Ta
Balandžio 8 d.: Dionizas, Julė,
195S, mirus vysk. K. Paltaro
vyklose.
Salisbury. — Naujoji vyriausy
Girtautas, Matą.
kui, Uetuvoje liko tik du parei vičius ir vysk. V. Sladkevičius. rybų Sąiungos. įgaliotinis pakar
Saulė teka 5:26v., leidžiasi 6:21
Nusove arabę
gas einantys vyskupai: Vilniaus Be to, prašė, kad vysk. P. Maže tojo tuometinių saugumiečių min bė planuoja atskirti įėjimo zoną,
v.
arkivyskupijos ir Panevėžio vysku lis parinktų vyskupijoms kandi tį, kurią jie dažnai sakydavo ku į kurią galėtų grįžti juodieji par
Jeruzalė. — Vienas arabų civi
pijos Apaštališkasis administra datus į vyskupus, kurie būtų tin nigams: "Kuriam galui Lietuvai rei tizanai, nebenori toliau kovoti.
ORAS
kami,
bažnytinės
dvasios
vyrai,
kalinga
tiek
vyskupijų,
užtektu
Taip
norima
baigti
juodųjų
par
lis
buvo nukautas ir kitas sužeis
torius vysk. J. Steponavičius ir
Saudi Arabijos sosto įpėdinis Fahd
Ch i era goję ir apylinkėse gied
Telšių vyskupijos Apflfetališkasis kad painformuotų pasaulinę val vienos ar dviejų; taip pat pakak tizanų kovas. Reuterio praneši ir Vakarų Vokietijos kancleris tas Izraelio kareivių. Tai įvyko pa
džią
apie
parinktus
kandidatus
ir
tų
vieno
ar
dviejų
vyskupų".
mu,
ta
zona
eis
Mozambiko,
rai
praėjus
po
to,
kai
toj
vietoj
administratorius vysk. P . Maže
riau, bet dar šaltoka, temperatū
Schmidt aptaria naftos prekybos
(Bus daugiau)
Zambijos ir £ostwana pasieniu. raikataa
buvo nukautas Izraelio kareivis. ra apie 60 L
lis, vėliau šv. Tėvo pasiirtas Tel rezultatus praneštų šv. Tėvui.
•

KINŲ FILMAS PRIEŠ MASKVA

Kokių ganytojų
reikia Lietuvai?

•

•

2

DRAUGAS, penktadienis, 1978 m, balandžio mėn. 7 d.

šios rungtynės neįvyks, reiškia,
pavasaris dar neprasidėjo Chicagoje. Tikriausiai jis neprasi
dėjęs futbolo mėgėjams.
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Stcond daw poetage txdd at CUcago, Ifl. Pabfisaed 4*0*
Suntays, UĘ/i Hobdays, days aftar Cnilstiuas
by che Litbuanlan Catbolic Press Sooety.

NAUJAS KOMANDŲ
PATVARKYMAS
Red. Vytautas Grybauskas, 4144 So. .Haplewood, Cbicago. BL 60632

P. L. S. Žaidynes
15 MINUČIŲ IKI DVYLIKTOS!
•• Tokiais žodžiais atidarė spe-,
cialų ŠALFA Sąjungos suvažiamą pereitą savaitgalį Detroite
PJL.S. Žaidynių Org. komiteto
pirm. Pranas Beraeckas.

ko žinomas mūsų sporto darbuotojas. buvęs
ŠALFAS-gos
centro valdybos pirm. Aleksand
ras Vakselis. Jo uždavinys gana
didelis: 50,000 dol. A. Vakselis
t
dalyvavo Toronte šio finansinio
Jis pabrėžė, kad maža laiko
vajaus posėdžiuose kartu su
beliko iki šios didžiulės šventės
PLB ir JAV L B atstovais.
ir demonstracijos Toronte, šven
*
tė, kuria minėsime 60 metų nuo
ŠALFA
Sąjungos
centro
Lietuvos nepriklausomybės pa
valdyba praneša, kad Donatas
skelbimo ir 40 metų nuo pirmo
Prapuolenis dėl asmeniškų prie
sios tautinės olimpiados. Kartu
žasčių pasitraukė iš Vid. Vak.
demonstracija pasauliui, kad
Sporto apygardos vadovo pa
toks minėjimas šiuo matu neį
reigų. Centro valdyba jam nuo
manomas Lietuvoje.
širdžiai dėkoja už įdėtą darbą,
Pats suvažiavimas truko 12 vadovaujant apygardai, ir tikivalandų ir buvo žymiai triaki-. ^ k a d
.
mingesms kaip paprastai. Visų J e s dalyvwa
m ū s
s p 0 rtimasporto sakų vadovų pnstaty
tos programos buvo patvirtin
tos, kai kur padarant tam tikrų
pakeitimų. Kaip ir buvo numa
tyta, daugiauusia diskusijų su
kėlė krepšinis. Čia rungtynių
skaičius buvo žymiai sumažin
tas, kiek performuojant pravedimo sistemą. Krepšinio varžy
bų pradžia numatyta pirmadie
nį, birželio 26 d., ir krepšinis
tesis 6 dienas.
Kiti didžiulės dienotvarkės
punktai buvo gal paskubomis
užbaigti, o dalis buvo įgaliota
užbaigti pačiam žaidynių orga
nizaciniam komitetui.

Šiais metais pirmoje ir m a jor
divizijose sumažintas komandų
skaičius: vietoje buvusių dvyli
kos komandų palikta dešimt:
Jos padalytos į dvi sekcijas po
5 komandas. Antroje ir trečioje
divizijose po 12 ir 13 komandų.
Pirmoje divizijoje, kurioje ir
mūsų Liths rungtyniauja, yra
šių klubų komandos: vokiečių
H. F. United, iš major divizijos
iškritusi lenkų Eagles, meksi
kiečių Blue Stars ir Jamaica
juodžių Jets.
Kitoje sekcijoje: argentiniešių Pampas, arabų Winged
Bull, serbų Youths, meksikiečių
Tanners ir L E D . Kaip dauge
lis arčiau futbolu besidominčių
pastebės, pirmoje divizijoje ne
besimato mūsų sunkiai įveikia
mo priešininko Peoria koman
dos. Peoria iš Chicagos
pasi
traukė. Suorganizavo savo apy
linkių komandų pirmenybes.
Dėl sumažinto komandų skai
čiaus susirūpinęs Liths futbolo
klubo pirm. G. Bielskug sako:
"Gali būti barzda. Tik kelios
į rungtynės nepasiseks, ir, žiū
rėk, jau krenti. Mažiau progų
į atsigriebti".
/ . Juška

FUTBOLAS

SubscfifKloo

— Europos meisterių taurės
varžybose Borussia MoenchenGladbach — F. C. Liverpool 21, Juventus Turin — F. C.
Bruegge 1-0. Taurės laimėtojų
varžybose Maskvos Dinamo —
Vienos Austria 2-1 ir F. C.
Twente (olandai) — R. S- C.
(Plačiau apie suvažiavimą
Anderlecht 0-1. V E F A taurės
sekantį kartą)
varžybose Zuerich SEG Bastra
(olan
Pranas Berneckas. PLSŽ org. ko 3-2 ir PSV Eindnoven
dai) — F. C. Barcelona 3-0.
Pasaulio lietuvių sporto žai miteto pirmininkas
— Labai įdomu, kaip pasiro
to
dynėse, kaip jau žinome, daly
1
•
dys
Argentina
1978
m,
pasau
vaus šimtinė Australijos spor me judėjime.
Krepšinio jaunių ir mergai
tininkų. Be jų. bus keletas pa
Kaip jau pranešėme, nauju lio pirmenybėse. Juk iki šiol čių turnyras įvyko Taline. Ja
vienių sportininkų iš Kolumbi- apygardos vadovu paskirtas rinktinė, kurios krašte v y k o to me dalyvavo Lietuvos, Mask VENGRIJOS KARDINOLAS
ROMOJE
jos> Vokietijos ir Argentinos. mums gerai pažįstamas ir nenu kios pirmenybės, visuomet ge vos, Armėnijos, Latvijos ir Es
Ypatingą dėmesį kelia Estella ilstantis sporto
darbuotojas rai pasirodydavo; keturi kraš tijos rinktinės. Lietuvai atsto
Iš Budapešto į Romą buvo
tai net laimėjo meisterio titu vavo Šiaulių sporto mokyklos
Izabel Kanga. kuri atvyksta Zigmas Žiupsnys.
Vengrijos
katalikų
iš Argentinos ir yra ieties meti
Taip pat pranešama, kad iš lus: Urugvajus, Italija, Anglija komanda mergaitėms, o vaiki- atvykęs
kė su pasekme 41.70 mtr. Ar centro valdybos sekretoriaus ir V. Vokietija
nams Vilniaus specializuotos Bažnyčios primas kardinolas
— Pasaulio pirmenybių ge krepšinio mokyklos (ir tokių Lekai, kuris čia dalyvavo Vati
gentinos vicemeisterė. Gimusi pareigų pasitraukė Stasys Dar1963 nv, ji yra fizinio auklėji gis. Jam priklauso taip pat di riausi įvarčių medžiotojai yra: yra) komanda. Vilniaus vaiki kano Katalikiškojo Auklėjimo
mo mokytoja ir kartu studijuo džiulė padėka už įdėtą darbą 1. G- Mueller 14 įvarčių, 2 pran nai ir laimi pirmąją vietą, pa kongregacijos posėdžiuose. Kar
ja architektūrą.
valdyboje ir P L S Žaidynių ruo- cūzas Fontaine — 13, 3. P e l ė — likdami antroje estus. Gintaras dinolas Lekai, kuris yra Ven
#
šoje. Sekretoriaus pareigoms i 12* *• vengras Koscis — 11 ir į Kurkerzinskas buvo išrinktas grijos vyskupų konferencijos
Lėšų telkimui Amerikoje šio pakviestas ir sutiko įeiti Anta- t. t.
geriausiu žaidėju. Šiaulių- mer pirmininkas, pasiliko Romoje
krašto Lietuvių. Bendruomenės; n a s Liūdžius. Jis yra teisinki- i; '— Tarpvalstybinėse rungty- gaitės liko ketvirtos.
visą savaitę.
Krašto valdyba? yra siidarirfsi | kas ir buvęs Lietuvoje iškilus aėse Belgija—Austrija 1-0, .Len
Pasaulio Lietuvių' dienų "frfiiuisų į sportininkas, ilgametis sporto kija —'Litiksėmburgas 3-1, č e komisiją, kuriai vadovauti suti- Į darbuotojas bei patarėjas.
koslovakija — Graikija 1-0,
Turkija — Rumunija 1-1 ir Ar
LIETUVISKA VAISTINĖ
gentina — Peru 3-1.
2557 W.69th Street Tel. 776-4363
sporto šaką matysime ir Azijos,
STALO TENISAS
Vyt. A.
Krikščiūnas
J. & J. P H A R M A C Y
Panamerikos bei Viduržemio
jūros valstybių žaidynėse.
VENGRAI PIRMAUJA
TINKLINIS
\felstal, vitaminai, Importuoti kvepalai, gydomos žolėa Irti,
Ši nedidutė ir gana sutbiliai
VažJuojamos kėdes, rementai ir kt, pirkti ar nuomoti;
Kaip jau rašėme, Europos paskelbta žinia, liečianti palygi
Nemokamai supakuojame dovanas.
"NERIS" LAIMĖJO C U R I E
•
stalo teniso pirmenybėse Duis- namai nedidelę sporto šaką. tik
PARKO PIRMENYBES
burge Vengrija nusinešė ko- riausiai turės didžiulį efektą,
Pristatymas nemokamai
mandines pergales vyrų ir mo-; Tik duokit trupučiuką laiko at
Prie ankščiau laimėtu mergai
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai
terų klasėse. Individualinėse į sipeikėti ir geriau susigaudy- čių tinklinio pirmenybių Rainey
varžybose
Vengrijai
atiteko i ti, kas atsitiko. Juk stalo teni- Parke. "Neries" tinklininkės pri
taip pat daugiausia titulų. Vy- sas yra viena iš pirmųjų sporto dėjo dar vieną laimėjimą — ge
rų vieneto finale kovojo du ven šakų, kuri išmetė žodį "mėgė rokai svaresnį. Šį kartą jos laimė
grai, ir Gabor Gergėj laimi jas". Ir jai staiga ir žymiai grei jo moterų grupės primenybes, ku
prieš buv. meisterį Joner 3-0- čiau, negu mes tikėjomės, atsi- rias surengė Curie Parkas.
Moterų meisteres vardą susi- j daro durys į mėgėjiškumo nieKovo 29 d. vakare i Curie
tfu best tmĮU
AT0U»10WIATB
grąžino vengrė Magosz, nugalė- j ką — olimpiadą. Vargšas Brungimnazijos sporto salę susirinko
jusi anglę D Harnersle 3-1. Vy į dage. šiuo klausimu jau esame
rų dvejetą laimi vengras G Ger j nemažai kalbėję, bet dabar prie didokas būrys entuziastų, kurie
ragino "Neries" ir "Žaros^ ko
g ė j su čekosiovaku Orlovski j progos teks vėl šnektelti.
mandas į pergalę. Prieš rungty
prieš vokiečius 3-2, Moterų dve- j
nes
daugumas buvo nuomonės,
jete rumunės laimi prieš veng FUTBOLAS IR PAVASARIS
kad
"Žara" išeis čempionėmis.
res 3-1. O mišrus dvejetas ati
CHICAGOJE
Tačiau, kuomet pagal pirmeny
Qu«rt«t ly
teko šeimininkams vokiečiams
bių
nuostatus
nebuvo
leista-žais
OUR SAVINOS
Hendriksen ir V. Liek
prieš
Netikėkit kalendorium, kuris ti dviems "Žaros" tinklininkėms,
vengrus Sabo ir Klamper 3-2.
camncATis7%*
i sako. kad pavasaris visada pra- jau buvo galima galvoti apie skir
t
A
SMUPTO
i sideda kovo 21 d. Iš tikrųjų pa- tingą vaizdą. Pirmenybių nuos
STALO TENISAS B U S
' vasaris prasideda tada. kai tatai sakė, kad " p k y o f f žaidi
OLIMPIADOJE
"Lituanicos" futbolininkai pra muose gali dalyvauti tik tos tink
deda naują sezoną. Praėjusį lininkės, kurios reguliarių pirme
Ne sekančioje Maskvoje, gal sekmadienį numatytos rungty nybių metu yra žaidę 50 proc
dar ne ir Los Angeles 1984 me nės prieš Spartą neįvyko, nes rungtynių. "2ara" tokių turėjo
tais, bet bus. Bus. nes Tarptau dėl šlapdribos ir purvo buvo tik 5 ir todėl penkioms reikėjo
7332 WEST CEBMAK tOAD
tinis olimpinis k-tas oficialiai sunku prie aikštės ir prieiti. Šį /aisti visas rungtynes.
priėmė stalo tenisą Į savo pro- seksiadieni Liths vyrai vė! ban
Pirrr.aih setas priklausė "Neaoomii asB.n«.rri.9-4 fhor.s-e e*t, t - l
f
T
"
A
*
>
*'
dys izžzti. l\ karta, jau tikros riea" ur.klir.žntec;:^ kurios po
grassą ir apie
taoErte i t a i o teniso federacijos pirssscysiz rur^tyr-cs priež vo- priristų kelių pirssųju tsiku. ^ e i 
SERYDfG CKCAG0 JUH) STOUBBS SUfCE 1985
pcecidestui &. Svar.*, Tuo pav; kiečią korr^adą. H P — Usitod tai 3tjo i priek: ir aiškiai pir
čiu, icai? lygiateisę o^imgirf iVfeila Farke, i vai. j . p. Ja. it mavo, laimėdamos 15-10. "Ne•

PASSBOOK
SAVINGS

•••usfor

yx0i

flnandng

Mutual Federal
Savings and Loan [£J

$33.00 - Cbicago, Cook Couotr,
ta tne U.S.A $31.00. Fonigt

countries $3100.
Faito tfk^*-* irifw>"f. pakvitavimai uf
ratas nmiftmflaml, Ant DRAUGO prie Kiekvieno skaitytojo ac
gavas ii Jo mokesti atžymima iki kada yra u2sfer c.'-AJea.

Etobicoke Olympium stadionas, kur vyks P. L. S. žaidynes

ris" greitai apsiprato su stipriais | Maskvoje baigėsi pirmasis
Lukaitės ir Donskytės kirtimais, ! ratas finalinių krepšinio varžyir rinko tašku- vieną po kito. bų. Kauno Žalgiris nepajėgė
Tačiau baigiantis setui smarko pakilti aukščiau 4-tos vietos,
kai koją susižeidė viena iš stip nes pralaimėjo Maskvos CASK
resniųjų "Nexi>" žaidėjų — Ra 98-110 ir Leningradui 94-100, o
moną Rapšytė ir turėjo būti iš pergalės prieš Tbilisį 90-84 n e
nešta iš aikštės. Tokia nesėkmė užteko.
"Neries" komandos moralę pa
Vilniaus Kibirkštis pasiekia
laužė antrame kėliny ir žarietės tris puikokas pergales prieš
greitai išėjo į priekį. Nors ir Maskvos Dinamo 71-58, prieš
"Neris" prade; * vytis, bet setą Spartaką 78-74, prieš Leningra
turėjo pralaimėti 9-15dą 73-61. Tačiau, kaip ir Žalgi
Trečias kėlinys vėl priklausė ris, iš 4-tos vietos neiškopia,
penkiolikametėms "Neries" žai nes Maskvos Dinamo netikėtai
dėjoms, kurios nebodamos, jog įveikia meisteres Rygos TTT.
priešininkės yra bent keliais me
Rankinio pirmenybės Lietu
tais vyre'snės ir daugiau patyri vos moterų klasėje pasibaigė.
mo turinčios, aiškiai dominavo Meisteriu tapo Kauno Drobė
ir kėlinį laimėjo 15-7. S u gra prieš Vilniaus Eglę ir Kauno
žiais kirtimais pasireiškė herietės Atletą.
A. Pleirytė ir M. Oskeliūnaitė.
Vyrų pirmenybėse Kauno
Be jų komandoje dar žardės A. Granitas laimi prieš Maskvos
Dirkytė, R. Veselkaitė, S. She- CASK 16-12, prieš Kijevą 20-14
bekki, L. Šulaitytė ir pirmame ir Gargva lygiomis su Rygos
sete aikštę turėjusi palikti R. Celtnieks 22-22. Lentelėje laiko
Rapšytė.
si 5-je vietoje.
Judo jaunių pirmenybėse, ku
Laimėjusios pirmenybes "Ne
ries" tinklininkės gavo sportinius rios įvyko Gardine, sunkiasvo
švarkus su užrašais, kad jos yra rių meisteriu tapo vilnietis A.
čempionės. "Žara" už II vietą ga Čerečka Komandiniai Lietuvos
jauniai liko 5—je vietoje.
vo individualias trofėjas.
Plaukimo tarptautinėse var
Dabar "Neries" tinklininkių
žybose
Leningrade dalyvavo
laukia paskutinis šio sezono mo
700
plaukikų,
kurių tarpe lietu
terų tinklinio turnyras Navy Pier
balandžio I6"d\, apygardinės lie vių pasirodymas buvo gana
tuvių pirmenybės balandžio 22- puikus. Ypatinga pasekmė pen
-23 dienomrs ir dar gal vienas kiolikmetės vilnietės Linos Kakitas didesnis amerikiečių turny čiusytės, kuri atplaukė antra
ras.
L Š . 200 metrų krūtine per 2:37,33,
sumušdama V. Penkauskaitės
IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS Lietuvos rekordą.

Rfttcs*

|

DRAUGO

I

jgetame 6 TTlftlCbicago ir Cook «P*r $33.00 $19.00 $1500
18.00
13.00
Kitur JAV
31.00
19.00
15.00
Kanadoje
33.00
20.00
15.00
Užsienyje
34.00
15.00
9.00
25.00
• AdmaniatacUa dirba kas. • Redakcija straipsnius taiso save
aea nuo 8:30 iki 4JO, sėsta- nuožiūra. Nesunaudotu straipsnių
nesaugo. Juos grąžina tik is ank>
tteoiais nuo 830 iki 12:00
to susitarus Redakcija už skelb'
• Redakcija dirba kasdien
tau turini neatsako Stelbimų
*30 - 4:00. iestadieniais
kainos prislunrtama* «avue nca830 — 12.-00.
X Ivmą
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DU K. 6 . BALUKAS
Akušerija ir moterų hgoe
Ginekologine Chirurgija.

•449 So. Pnlasld Rd. (Crawford
Medlcal Boilding) Tel. LU 5-6446
Jei neatsiliepia skambint 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą.

• L V L BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
Ma.rqnette Medlcal Center
6132 So. Kedzle Avenue.
VaL: pirmad., antrad lt ketvirtad
6 iki 7:30 vai. vakaro.
Seetad nuo 1 Iki 3 vai.
Pagal susitarimą.
Ofiso telef. WA 5-2670.
Rezld. tol. WAlbrook 5-3048.

TeL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
24S4 West 71st Street
VaL: pirnu, antr., ketv. Ir penkt.
1:00 . 5:00 vai. popiet, trec. Ir 9ešt.
tik susitarus.

Or. Jenas G. BYLA-BYUITIS
GALVOS m STUBURO UOOS
8858 We*t 8Srd Street
CUmgo, Uteob SSS29
TeL —476-5409
ValandoB pagal susitarimą

TeL ofiso ir buto: OLympie 2-4151

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1448 So. 50tb A ve.. Cicero
Kaadien 1-3 vai. Ir 6-S vai. vale,
išskyrua trečiadienius.
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet

TeL REliance 5-1811

DR. WALER J. KIRSTUK
Lietuvis gydytojas)
8925 West 59th Street
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. U
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8
vai. vak.
Tred. ir šeštad. uždaryta.

OR. IRENA KURAS
GYDYTOJA DR CHIRURGe
KCDIKJV Ot VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTO
MEDICAL BTILDIVO
7154 South Western Avenae.
Valandos: Kasdien auo 10 vai ryte
iki 1 vai. popiet.

Ofs. teL RE 7-1168, rez. 289-2919
Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9891

OR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street
71-os ir Campbell Ave. kamp.
Vai.: pirmad.. antrad., ketvlrtad. tr
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik su.«itarua

OPTICAL

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EOMUND L CIARA
OPTOMETRISTAS
2769 West 51st Street
TeL — GR 6-2460
VaL: pagal susitarimą: pirmad. ir
ketv. 1-4 Ir 7-9; antrad. ir penkt
10-4: ieatad. 10-S vai.

Ofls. teL 785-4477; Rez. 246-2889

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi
Spertalyb6 — Xervq tr
Emocinfoi ligos.

STUDIO

VIOLETA KAROSAITS
7051 So. Wasbtenaw — TeL 778-«7Sf
Pritaikomi akiniai pagal gydytoji}
receptua
Didelis akinių r8mu pasirinkimą*.
Vai.: pirm., antr., penkt 10-5:»«
Ketv. 1-8 v. vak. Se5t 10-4 • . p. •
Trečiadieniais uždaryta.

Telef. -

282- 4156

DR. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS — CHTRCRGMA
OftMa:
111 NO. WABASH AVE.
4200 NO. CENTRAL ATK.
Valandos pagal susitarimą.

CBA WF0RD MEDICAL BLDG.
6449 So. Pabuld Road

DR. FRANK PLECKAS

DR. A. R. GLEYECKAS

Tikrina akis. Pritaiko ^ S j J S te
"Contact JaSsjP

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
TeL — BE 8-5898
Specialybe Akių ligos
1867 West lOSrd Street
Valandos pasai i^rtflriyr")
Ofiso teL — PB 8-2220

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS
JOKSi
VAIKŲ
LIGOS
2656 West 68rd Street

(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
2618 W. 71st S t . — TeL 737-5149
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tra&

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLfiS IE
PROSTATO CmRURGUA
2656W.6Srd Street
VaL antrad. nuo 1-4 popiet
ir ketv. nuo 5-7 vakare
Ofiso teL 776-2880, rezld. 448-5545

DR. J. J. SIMONAITIS

Pirmad., antrad., ketvirtad. tr penkt.
nuo 12 Iki 2 vai. ir nuo 5 tkt 8 Tai.
Sežtad. nuo 1 iki 4 vaL

GYDYTOJAS
Adresas 4255 W. 68rd Street

Ola. PO 7-4J006

Ofiso telef. R E 6-4410
ReUdeucijoo telef. OR 6-0*17

Rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS

Ofiso v a i ; pirmad ir ketvirtad.
nuo 1:00 ligi 3:00 vai. popiet

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso teL R E 4-2123. Nam« 6 1 S-S1M

8844 Weat 68rd Street

DR. V. TUMAS0NIS

Valandos pagal susitarimą

CHIRURGAS
2454 West 71st Street

DR. K. A. JUDAS

Vai.: pirm., antrad., ketv. Ir peaktad
2-5 ir 6-7 — le anksto snattarom.

DERMATOLOGIJA
' CHTRURGIJA
6214 No. Westera Avenue
1992 No. Westera Avenue
TeL staakBaa 12 valaadf
489-4441 — 561-4605
įstaigos Ir buto teL 652-1881

TeL ofiso PB 6-6446

F. C. VYINSKURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8167 West 71st Street
Valandos: 1-6 Tai. popiet.
Treč. Ir ieetad. pagal susitarimą.

Ofs. teL 5864166; narna 8814772

DR. FERD. vTT. KAURAS
BENDROJI MEDICINA
1497 8o.49th Oourt, Oleero, VL
Kasdien 10-12 ir 4-7
Bakyrus treč Ir ieatad

DR. PETRAS ŽU0BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
62S4 So. Narragaasett Aveaae
VaL: pirm., antr., ketv. ir penkt
3-7; sratadtoniata pagal susitarimą.

Perskaitė "Draugą", duokite ji kitiems.
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Lietuviai Ir Maskva

NAUJOJ OK. LIETUVOS KONSTITUCIJOJ
TO

V-

VENECUELOS PRATURTĖJIMAS

'

'

•
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SPORTININKAI KOVOS UŽ P E M E S
JURGIS JANUSAITIS

Daug tarto, H»* reikia kapitalu

uodeacos

Didžiausias lietuvių gyvenimo krmas, futbolas, lengvoji atleti
įvykis šiemet bus Pasaulio Lie ka ir pan. Plačiu mastu juda ir
P. GAUČYS
sukurti petrocheminę pramonę, tuvių dienos, kurios įvyksta Ka kitos apygardos bei kituose kraš
jau pastatyti ar statomi faneros nadoje birželio pabaigoje ir lie tuose.
bei popieriaus fabrikai, o taip pos pradžioje. Čia bus Pasaulio
Stropiai ruošiasi ir Australijos
mylių ir pagilinta Orinoko upė, pat geležies rūdos koncentravimo Lietuvių Bendruomenės seimas, sportininkai. ALFAS pirminin
kad galėtų priplaukti 60,000 to fabrikas ir plieno lapų fabrikas ketvirtoji Dainų šventė ir laisvo kas, aktyvus sportininkas Anta
nų talpos laivą:. Dabar daugiau ir visa eilė kitų įmonių.
je pasaulio lietuvių sportinės žai nas Laukaitis jau planuoja savo
kaip 800 laivų per. metus at
dynės.
Norint elektra aprūpinti tą pra
tolimą kelionę su beveik šimtine
plaukia 160 mylių viršupiu. Ir monės centrą, ant Coroni upės
Šiems renginiams yra statomi įvairių šakų sportininkų. Pagal A.
nors daugiau 20 miL tonų rū pastatyta užtvanka,
duodami svarbūs uždaviniai. Pasaulio Lie Laukaičio pranešimą, australiedos kasmet pakraunama į laivus, 370,000 kilovatų energijos, o ki tuvių Bendruomenės seimui rei čiai lietuviai jau birželio 23 d.
iš to kalno rūdos užteks dar 50 ta ant Guri upės, kuri bus viena kės didelio įžvalgumo į bend nusileis Los Angeles, o birželio
metų, nepaliečiam kitų kalnų, didžiausių pasaulyje ir teiks 6 ruomeninę veiklą, konkrečių dar pabaigoje bus Toronte. Australi
lygiai taip turtin 6 ų ta rūda.
mil. kilovatų, dvigubai daugiau bų suplanavimo, neišskiriant ir jos lietuviai sportininkai atsive
negu didžiausia JAV jėgainė. Kar Lietuvos išlaisvinimo iš okupan ža vyrų, moterų krepšinio, tink
Ekonominė gerovė
tu su tuo, nutiestas plentų tink- tų. Seimas turėtų apspręsti PLB linio rinktines, jaunių ir berniu
Ta neišsemiamoji geležies rū las, kuris suriš su gyvenamomis j problemas, negalavimus, laimė- kų krepšinio rinktinę, moterų
da įgalino išspręsti problemą, ku vietomis anksčiau neperžengia jimus, nutiesti naujas gaires atei lauko ir stalo teniso žaidėjus. Be
ri ilgus metus nedavė ramybės mas sritis. Pastačius Angosturos ties metams. Seimas turėtų ne to, vyrų golfo, šachmatų, plauki
krašto vadams. Jau beveik 50 me tiltą per Orinoko, didžiausią vi skubėti, bet dirbti su atsidėjimu. kų ir lengvaatletų. Australijos
lietuviai sportininkai labai norė
tų Venecuela gyvena iš už naftą soje Pietų Amerikoje, 400 mylių
Dainų šventė — didelis kultū
gaunamų pajamų. Valstybė iš nuotolis iš sostinės Carako į Gua
tų, kad po PLD dar galėtų pa
naftos turi 70 proc. visų valsty yana bus pasiekiams per 10 va rinis įvykis. Į ją turėtų ypatingą viešėti JAV ir čia su vietiniais
dėmesį kreipti mūsų chorai. Būtų
bės pajamų, nafta sudaro 90 proc landų.
klubais pravesti draugiškas žai
labai negera, kad chorai važiuo
viso Venecuelos eksportą Ji lei
dynes. Atrodo, kad čia susiduria
Gyventoju skaičiui didėjant
tų į šventę nepasiruošę. Repertu
do kiekvieno venecueliečio paja
ma su finansiniais sunkumais ir
mas pakelti iki 900 dol. per me Greit daugėjantį gyventojų skai aro dainas chorai' turi paruošti kitais nepatogumais.
tus, vienas aukščiausių visoje čių aprūpinti maistu buvo ryž gerai, chorus turėtų vietoje pa Donatas Prapuolenis užsiminė aPietų Amerikoje. Tačiau jeigu tasi panaudoti nepaprastai der tikrinti būsimieji Dainų šventės pie finansinius sunkumus ir dide
nebus rasti nauji naftos šalti lingą Orinoko deltą, kurios plo dirigentai. Chorai turi jau dabar les išlaidas. Numatoma, kad
niai, esamieji apie 1988 m. išseks. tus užliedavo vanduo. Buvo su stipriai pajudėti.
australiečiams
sartininkams
Tai privertė Venecuelos vyriau pilti pylimai, kurie apsaugos nuo
Mūsų sportininkai permažai teksią apmokėti trečdalis kelio
sybę gaunamas iš naftos paja potvynių ir leis kultivuoti 500,000 susilaukdavo visuomenės dėmė nės. Tai susidarys didelė suma.
mas panaudoti Guayanos komp akrų derlingos žemės.
sią SALFAS Amerikoje, ALFAS Žvelgiant į finansus, reikėtų at
Visų tų ambicingų planų kai Australijoje jau daug metų į savo kreipti lietuvių kolonijų dėmesį,
lekso išvystymui.
na yra per aukšta, kad viena Ve
Tam tikslui buvo sudaryta spe necuela galėtų panešti. Buvo pa gretas rikiuoja sporto įvairių ša kad savo aukomis tuos tris di
ciali bendrovė, kuri per trumpą traukti JAV, Japonijos, Švedijos ir kų mėgėjus, jaunimą. Tiesa, A- džiuosius įvykius remtų.
Australijoje yra daug lietuvių
' laiką pastatydino Venecueloje pir Vokietijos kapitalai, kurie dabar merikoje, Kanadoje ir Australijo
mą plieno fabriką. Jis per me talkininkauja pramonės komplek je įvykdavo platesnio masto ir to krašto kolonijos ir galėtų
tus pagamina milijoną tonų so sukūrimui, o taip pat ir inži sportininkų sąskrydžiai, pakovoda savus išvykos dalyvius aprūpin
plieno ir su laiku gamybą tikisi nieriai ir įvairūs specialistai Ciu vo aikštėse, sutelkdavo kiek lėšų ti.
pakelti iki 4 miL tonų. Taip pat dad Guayana miestas statomas ir taip išaugo į stiprią sportinę
Kaip ten bebūtų, Pasaulio Lie
buvo pastatytas aliuminijaus fab pagal specialiai sudarytą planą organizaciją. Vien ŠALFAS savo
tuvių dienos Kanadoje yra mūsų
rikas, kuris pradžioje pagamin išilgai Orinoko upės, bendradar sportininkų turi arti 2000. Prisi
visų
didelis ištvermės bandymas..
davo 10,000 tonų, o su laiku ga biaujant visam spiečiui specialis mintina, kad lietuvių visuomenė
Lietuviškoji
išeivija turėtų pa
mybą pakels iki 100,000 tonų per tų, atvykusių iš daugelio pasau savomis aukomis įgalino mūsų
metus. Iš netolimų sričių vamz lio kraštų, kuriu daugelis pratur sportinius vienetus pasiųsti Eu rodyti tautinę atsakomybę ir at
ropon, Australijon ir Pietų Ame likti savo užmojus.
džiais ateinanti nafta ir dujos ap tėjo ir tapo milijonieriais.
rikon.
rūpins kompleksą kuru hr įgalins
Nepaisant pradinių nesėkmių
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knygoje bės išeiti aukštojo mokslo, jei jis
Venecuela yra žinoma kaip tur
"Didžioji iliuzija" randame pa- nedaro netarnauja
komunistų
tinga
gausiais ištekliais naftos,
skelbtą įsidėmėtiną faktą. "1848 partijai Bet ir šiame skirsnyje
kurios
daugumą įsiveža JAV. Ne
m. gegužės 11 d. Marksas pirmą randame posmą: "Valstybinės ir
kartą paskelbė baisią doktriną: visuomeninės organizacijos, pa- nuostabu, kad prez. Carteris, Šio
komunistai, prieš paimdami vai- reigūnai privalo laikytis TSRS mis dienomis ten besilankyda
džią, turi pažadėti žemę ūkinin- konstitucijos ir tarybinių įstaty- mas, tarėsi dėl naftos kainų ir ki
kams, bet, kai tik jie bus vaHžio- mų". Taigi n e Lietuvos laisvė, tais reikalais. Tačiau ne per se
je, žemė turi būti atimta ir iš vi- jeigu net Lietuvos konstitucijoje niausiai Venecueloje buvo su
so panaikinta bet kokia nuosavy- įrašytas įpareigojimas
laikytis rasti nauji didžiuliai gamtos tur
bė... Šią doktriną įvykdė Leninas, Sovietų Sąjungos — svetimos tai prie Orinoko upės žiočių. Ten
pirma pažadėdamas ūkininkams valstybės konstitucijos ir įstaty- Venecuelos vyriausybė nutarė in
žemę, o paskui ją nusavindamas mų. Ši prispaudos tiesa atsklei- vestuoti d u bilijonus dolerių ir
ir ūkininkus suvarydamas į kolū- džiama ir kitomis to pat skirsnio sukurti į JAV Pittsburghą pana
kius Rusijoje".
eilutėmis, kur sakoma: "politinės šų Lotynų Amerikos pramonės
Komunistinėje sistemoje ap- sistemos valstybinių ir visuome- centrą. Per praeitą dešimtmetį
gaulingas žmonių skriaudimas ninių organizacijų branduolys y- beverk iš nieko ten išaugo apie
nepasibaigė. Vienas iš pavyz- ra Tarybų Sąjungos Komunistų 500,000 gyventojų miestas Ciudžių, kai komunistų pažadėji- partija". Čia ir yra tikroji oku- dad Guayana. Tame mieste ir jo
mai ir oficialiai prisiimti įsiparei- puotos Lietuvos šeimininkė: ne apylinkėse susitelks elektros, ge
gojimai skirias nuo gyvenimo Lietuvos liaudis, o Tarybų Sąjun- ležies rūdos, plieno, aluminijaus,
tikrovės, yra "Lietuvos Tarybų gos — Sovietų Rusijos komunis- nikelio, chromo, faneros, popie
Socialistines Respublikos" naujoji tinė partija. Pagrindiniu konsti- riaus, anglies ir kitų mineralų
konstitucija, oficialiai kovo 19 d. tuciniu įstatymu pasistengta įtei- apdirbimo pramonė, kas greitai
paskelbta
"Tiesos"
66 Nr- sinti vienos partijos monopolį ir Venecuela pavers pramonine ša
Žvilgterėkime į eilę tos konstitu- dargi okupanto valstybinės par- limi.
cijos nuostatų, prisimindami gy- tijos.
Džiunglės virtusios turtais
venimo tikrovę.
Šio fakto akivaizdoje nieko nePačioje įžangoje pažymima, reiškia skirsnio pabaigoje įrašyGuayanos mineraliniai turtai
kad socializmas sukūrė "tikrosios tas siekimas: "viešumo plėtimas,
jau
nuo seniai buvo žinomi. Dar
laisvės darbo žmonėms visuome- nuolatinis atsižvelgimas į visuoKolumbas
tą kraštą pavadino
nę". Kokia yra laisvė, kai žmo- menės nuomonę". Tos visuome
nės negali nei laisvai kalbėti, nei nes nuomonės nėra, kur už lais- 'žemišku rojum". Ispanai jį pra
laisvos spaudos turėti, nei laisvų vesnį skirtingos nuomonės pa- minė "EI Dorado", atseit auksu
susirinkimų, nei rinkimų. Skel- reiškimą gresia
beprotnamis, ir deimantais turtinga šalimi. Ta
čiau per šimtmečius piratai, tiro
biama, kad Lietuvos žmonės vergų darbų stovykla,
nija, revoliucijos ir gyventojų
"praėjo sunkų ir šlovingą kovos
*
apsnūdimas daugumą Guayanos
už tarybų valdžios įkūrimo kelią".
Kalbant apie okupuotos Lietuturtų išlaikė nepaliestus.
Tas kelias ištikrųjų buvo ne šio- vos ekonominę sistemą, konstituvingas, o kruvinas. Kiek tas nuo cijoje pažymima, kad "žmogaus
I šiaurę nuo Orinoko tiesiasi
žmonių valios parėjo, jie kovojo, gerovės šaltinis yra laisvas nuo vešlios džiunglės, į rytus — tan
kad tik tos tarybų valdžios nebū- išnaudojimo tarybinių žmonių kiais miškais apaugę kalnai, kur
tų. Dėl to krito tūkstančiai, par- darbas". Klaiki kalba apie labai daug raudonmedžių. Vaka
tizanų, daugiau kaip 300,000 gy- nebuvimą
išnaudojimo,
kai ruose .plačiai paplitusios stepės
ventojų buvo išvežta į Sibirą.
dabar vieton senovės ponų privi- (lianos), kur galvijai ir arkliai iš
Konstitucijos įžangoje skelbia- so tiek daug komunistinių buržu- auga laukiniai. Pietuose dunkso
ma, kad Lietuva tapo "lygiateise JU> privilegijuotų biurokratu, kn- grandinė plokščių kalnų, pana
respublika Tarybų Socialistinių rie turi specialias krautuves, vals- šių į milžiniškas tvirtoves. To
Respublikų Sąjungoje". Tačiau vi- tybinius automobilius, prieš ku ploto viduryje, kur išaugo mies
si gerai žino, kad Lietuva yra rių sprendimus nėra apeliacijos, tas, atidarytos kasyklos ir sukur
rr sunkumų, naujas pramonės
DAUG ŽUVŲ ŽCSTA
Maskvos kontroliuojama. Ji tetų- Valstybė ten dabar yra vieninte- ta pramonė, driekiasi vilnijan
Kai buvo pradėtos planuoti Ka
centras kuriamas su dideliu entu nadoje Pasaulio lietuvių dienos,
ri vieną teisę — klausyti Krem- Hs darbdavys. Kainas moka, ko- čios lygumos — savanos, raižo
NUO VD3KIOZĖS
ziazmu. Venecueliečiai gerai nu į jų renginius įrikiuojami ir mū
liaus. Lietuvos įstaigose sėdi po kias susigalvoja, atlyginimus nu- mos upių ir nusėtos palmių gi
Prie vakarinių
Norvegijos
vokia, kad, pasibaigus dabar turi sų sportininkai. Ir tai bus pla
vieną ar daugiau rusų vadovau- stato sava nuožiūra, į Rusiją ga- raitėmis.
krantų
žūsta
labai
daug
žuvų.
miems naftos ištekliams, kraštas taus masto, įvairių sporto šakų
jančiuose postuose ir jie diktuo- bena kiek tik nori, Sibiro gelegali atsidurti buvusiam skurde, reikšmingas pademonstravimas. Palo okeanografijos instituto
Pirmas mėginimas prasiveržti
ja, kaip Lietuvos gyvenimas turi žinkeliui tiesti varo tūkstančius
specialistai nuogąstauja, kad
jeigu iki to laiko nebus sukurtas Vidurio Vakarų
būti tvarkomas, o ne patys žmo- jaunuolių iš ok. Lietuvos. Nėra prie Guayanos turtų įvyko an
apygardos
naujas darbo ir pajamų šaltinis, sporto vadovas Donatas Prapuo lašišos, jūriniai upėtakiai, plekš
nės apsprendžia. Tą labai gerai kam pasiskųsti, nei protestus tro pasaulinio karo metu, kai
patikrinąs Venecuelos gyventojų lenis imasi atsakomybės, ruo nės užsikrėtusios vibrioze —
' žino rusai ir nors vieną dalyką reikšti. Skelbiamas -tikslas "kuo amerikiečių plieno pramoninin
liga, kuri padarė didžiulių nuogerovę.
Lietuvos "konstitucijos" įžango- geriausiai patenkinti didėjančius kai pradėjo ieškoti naujų aukš
šiant sportines kernandas Cleve
je pasako teisingą, — kad ši žmonių materialinius ir dvasi- tos kokybės geležies rūdos klodų.
landė, Detroite, Chicagoje, Cice- i * f j ****
verslui. &*urės
konstitucija paruošia "sutinka- nius poreikius", o tų poreikių vi- 1941 m. amerikiečiai atrado la
ro, Lemonte. Jo teigimu, sportinė j jureje ekeanografi 3 os mstrtuto
KARSTA PROKURORUI
mai su TSR Sąjungos konstituci- sai nepaisoma. Kasdienio vartoji bai turtingą 7,5 mylių ilgio, 26,00
se žaidynėse vien tik iš Chicagos bendradarbts Dagas Melens paja", reiškia, tik Maskvos konsti- mo prekių trūksta ir po 60 sovie- pėdų aukščio kalną, perdėm iš
Federalinis teismas nuspren- j dalyvaus 8 vyrų krepšinio ko reiškė, kad nustatyti, k a s tai
tucijos nuorašas, kas puikiai pa- tinio valdymo metų reikia eilėse geležies rūdos. Apskaičiuota, kad
de, kad Illinois genei^lmis pro- mandos. Iš visos apygardos bus per liga, bus galima, tik pada
liudiją, kiek kraštas gali turėti stovėti. Iš užsienio paramos siun- jame yra pusė bilijono tonų rū
kuroras W. J. Scott ir kai kurie apie 12-14 komandų. Tinklinio rius atitinkamas analizes. J o
laisvės.
timas kliudomas
plėšikiškais dos, kurioje 60 proc geležies ir
jo padėjėjai turi duoti ištirti - moterų ir mergaičių iš Chica žodžiais tariant, ir anksčiau,
kad
ji
yra
viena
turtingiausių
pa
pavyzdžiui, kad ir prie dešimt
Toliau, pirmame skyriuje, kai- muitais. Ką kalbėti apie dvasijų finansinius dokumentus. Tai gos bus apie 10 komandų, iš apy
metų, vibrioze šiame rajone pa
bant apie politinę sistemą, šioje nius poreikius, kad neįsileidžia- saulio geležies gyslų. Kad iškas
daroma ryšium su rastais Scott gardos apie 18.Neatsiliks ir vyrai
tą rūdą būtų galima atvežti į
naujoje
okupuotos
Lietuvos
konsma
nei
maldaknygės,
nei
švento
r
jų bus 4 komandos. Be šių sporto | darydavusi daug žalos žuvims,
200 milijonų žmonių pasaulyje ser
titucijoje pažymima, kad visa paveikslėlio, neleidžiama laisvai plieno fabriką, buvo pravestas ga malarijos liga. Ypač ji išplitu seifuose 48,500 dolerių. Nori šakų, bus atstovaujama ir kitoms | tačiau niekada šios nelaimės
valdžia "priklauso liaudžiai". Bet kunigui mirštantį ligoninėje ap- 250 mylių ilgio geležinkelis iki si Afrikoje. Dezinfekcinės priemo ma nustatyti, a r jie nebuvo pa šakoms — šachmatininkai, plau-i nebūta tokios didelės.
Jm.
sisavinti.
liaudies žmonės, bandę savo va- tarnauti, draudžiama vaikus ti- Ciudad Guavana dokų už 90 nės prieš šią ligą Nigerijoje
lią nors tik labai ribotai pa- kybos mokyti net bažnyčiose, ne
mas bus galioje, būtent, kol Lietuva bus išlaisvinta"
reikšti, atsidūrė Sibire ar kalėji- leidžiama laisvai numirėlį lydėti.
tuvai laisvės siekiančios srovės ir srovelės sąmoningai
« e . Ne liaudžiai priklauso, o Štai "dvasinių vertybių apsaugoį jį įsijungė... Tai buvo neprilygstamo masto tautinės (ten pat).
Vlikas lietuvių visuomenei prisistatė 1944 m. va
Kremliaus agentams ir jų staty- jimas", apie kurį pakartotivienybės laimėjimas, neturįs jau pavyzdžių jokioj
tiniams.
nai skelbiama 3-me skyriuje.
kitoj tų pačių nelaimių prislėgtoj tautoj... Jis gimė sario 16 dieną paskelbdamas savo deklaraciją, kurios
*
Pagaliau užsienio politikos teiantrojo okupanto trypiamoje Lietuvoje, pačioje jos dešimtyje punktų išdėstė savo veikimo programą ir
Kalbama, kad valstybės veikla sė nusakoma ketvirto skirsnio
širdyje rezistencinės kovos ugnyje ir įkarštyje. Gimė atkuriamos Lietuvos viziją. Būdinga, kad Vlikas savo
grindžiama "demokratinio cent- 28-tu paragrafu: "Lietuvos TSR
kovojančios tautos valios sprendimu būti vienintele ir deklaracijoj išreiškė tvirtą tikėjimą, kad Lietuva turi
ralizmo principu". Centralizmo užsienio politikos veikloje vadoaukščiausia vadovybe visoms kovoms už Lietuvos lais būti ir bus nepriklausoma valstybė ir todėl nemažą de.. su centru Maskvoje tai taip, bet vaujasi TSRS konstitucijos nuvę viduje ir užsienyje... Jo gimimo faktas giliu pasi laracijos dalį skiria būsimos nepriklausomos Lietuvos
ST. DZKAS
kad būiU kiek nors demokratijos, brėžtais užsienio politikos tikstenkinimu nubangavo ir dideles viltis sukėiė visame santvarkai išryškinti. Tada visa tauta tvirtai tikėjo,
kad okupacija turės baigtis, kai tik pasibaigs karas.
tai gryna propaganda. Demokra- lais, uždaviniais ir principais", 3
krašte". (lietuvių Dienos nr. 3,1954 m.).
tijos — liaudies norai ir siekimai Taigi pati Lietuva negali turėti
lietuvių Enciklopedija šitaip taikliai aptaria. Vli- Tas tikėjimas ir atsispindėjo deklaracijoj. Kad įvykių
Pirmos penkios buvo politinės partijos, jau nepri
:
atsidaužia į komunistinių biuro- užsienio politikoje nei savo tikslų, klausomoje Lietuvoje (prieš 1926 metų perversmą) ko esmę ir uždavinius: "Vyriausias Lietuvos Išlasvi- eiga pokaryje nepaisys logikos ir racionalumo dėsnių,
.kratų gretas.
ne uždavinių, nei principu —
turėjusios daugiau ar mažiau atstovų demokratinėj nimo Komitetas (yra) 1943JL25 sudarytas bendras Vliko kūrėjai ir deklaracijos rašytojau neturėjo pagrin
Ši konstitucija užtikrina "pi- viskas pariena n u o sovietinės tautos atstovybėje, seime, ir dalyvavusios vyriausybė vyriausias rezistencijos centras ir vienintelė bei pati do įtarti. Antra vertus, deklaracijoj įsakmiai pabrėž
liečiu teisių ir laisvių apsaugą", konstitucijos, kitaip sakant, nuo se ar joms vadovavusios. Keturios pastarosios išsivys aukščiausia institucija tautos teisėm ginti, tautos tas ir išryškintas būsimo Lietuvos valstybės demokra
Bet pilietis neturi teisės išvažiuo- Maskvos.
tė iš Aktyvystų Fronto, kai, po 1941 metų sėkmingo vardu kalbėti krašte ir užsienyje ir rūpintis nepri tinio tvarkymosi principas turėjo Vakarams parodyti,
ti net pas savo tėvus, žmona pas
Šitokio melo ir prievarto aki- sukilimo, jis bandė reikštis politinėje plotmėje. Tad klausomos lietuves atstatymu" (LJS, 34 L, 283 p.). kad Vlikas. kaip ir visa lietuvių tauta, nenori nieko
vyrą ir k t Nėra teisių, jei nega- vaizdoje prisimenama buvusio naujajame vyriausiame politiniam centre buvo atsto
bendro turėti nei su nacine Vokietija, nei su komunis
Pirmame Vliko posėdyje dalyvavo šie politinių tine Rusija.
Įima naudotis tautų kultūriniais Jugoslavijos komunistų vado žo- vaujama, visa tauta per nuo nepriklausomybės laikų iš
lobiais, jei uždrausta įsileisti už- džiai: 'Tie, kurie nori gyventi ir likusiais politines partijas ir pogrindžio sąlygose susi grupių atstovai: St. Kairys (socialdemokratų) A. Tu
4. Pasiruošimas laisvė*, kovai
mėnas (krikščionių demokratų, J. Audėnas (valstie
sienio knygas, jei net Lietuvoje išlikti pasaulyje, skirtingame ne kūrusius sambūrius.
laisvės metais išspausdintos kny- gu Stalino sukurtas, ir kuris esčių liaudininkų), Ad. Darnusis (lietuvių fronto), B.
Karo eiga 1944 metų bėgyje artėjo į atomzagą. Tad
gos konfiskuojamos. Nėra laisvės, mėje dar vis tebėra, turi kovoti",
Gaidžiūna* (Tautininkų s-gos), J. Katilius (Darbo fede sunkiausiose okupuoto, pafrontėje esančio krašto są
3. Darbo pradžia
jei jaunas lietuvis neturi galimyJ- P*.
racijos), K- Brunius (Nacionalistų partijos), Br. Kaz lygose suorganizuotą Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo
Pirmojo posėdžio naujasis organas susirinko
lauskas (Vienybės sąjūdžio). Pirmąjį prezidiumą su Komitetą užvirto kolosalaus masto uždaviniai: apsau
bia oficiali statistika, o po 90 1943 metų lapkričio 25 dieną Kaune, privačiame agr. darė: St. Kairys, B. Gaidžiunas, Ad. Darnusis ir Br. Bie- goti karo ugnyje atsidūrusią tautą ir ruoštis karo ato
DAUGIAU KAD? KETUM
milijonų. Tose šalyse, k u r gy Balio Gaidžiūno bute. Susirinko ir posėdžiavo, žinoma, liukas. Viename iš pirmųjų posėdžių buvo sutar mazgoje apginti Lietuvos teises i nepriklausomybe.
BILIJONAI ŽMONIŲ
vena daugiau kaip šimtas mili slapta, nes vokiečių okupacinės valdžios siautėjimas tas ir vardas — Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Ko Šių uždavinių vykdymo Vlikas ėmėsi nedelsdamas.
JAV Gamtos apsaugos fondo jonų žmonių, surašymo y r a ma tuo laiku buvo pasiekęs aukščiausią laipsnį.
mitetas. Taikliai šio vardo reikšmę aiškina minėtuose Iki tol veikę du politiniai centrai — Vyriausias Lietu
organizacija paskelbė savo duo žesni duomenys už faktišką gy
Apie šj istorinį įvykį savo atsiminimuose Stasys atsiminimuose S t Lūšys: "Tuo gerai apgalvotu pava vos Komitetas ir Lietuvos Taryba — savo veiklą nu
menis apie pasaulio gyventojų ventojų skaičių. Mat, išsivys Lūšys, vienas pagrindinių Vliko suorganizavimo pra dinimu norėta pasakyti, jog okupuota, bet narsiai už traukė. Visas pogrindinis judėjimas, karinio pobūdžio
skaičių. Iš tos statistikos ma čiusiuose ir besivystančiuose dininkų, šitaip rašo: "Po penkis mėnesius užtrukusių savo laisvę kovojanti tauta sudarytą organą laiko vy Laisvės Armijos padaliniai ir plačiai išbujojusi po
tyti, kad visam pasaulyje žmo kraštuose gyvena daug žmonių kruopščių derybų, susitarimas buvo pasiektas. Visos riausiu komitetu ne lietuvių, bet Lietuvos vyriausiu grindžio spauda pripažino Vliką vyriausiu l i e t u nių jau daugiau kaip keturi bi nelegaliai
Pavyzdžiui, JAV tuo laiku buvusios politinės partijos ir visi sąjūdžiai komitetu, ir ne kuriam nors kitam reikalui, bet lietu- vos laisvės kovos centru. Slaptoji spauda ir slapti rūdi
lijonai, šios organizacijos ma 1970 m. surašymo metu nepri- vyriausin rezistencijos centran įjungti. Nė viena gy- vos išlaisvinimui... Tas Lietuvos išlaisvinimo pabrėži- jo siųstuvai informavo tautą ir perdavė politinės vado
nymu, kasmet padaugėja ne po akaačauota net 5,3 milijono žmo- va organizacija nebuvo apeita a r už durų palikta. Nau- ma* r.ujviko ne tik to komiteto kompetencijos ribas, vybės įspėjimus, nurodymus ir padėties apžvalgas.
| jai g/imstąc organas opozicijom neturėjo, nes visos Loe-' bet pažymi ir laiką, iki kurio tas suteiktas vyresnišku75 milijonus žmonių, kaip akeHnhj.
(Bui daugiau) • _ ,
t

VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAISVINIMO
KOMITETO KILME, ISTORINE APŽVALGA.
ATEITIES PERSPEKTYVOS

•

DRAUGAS, penktadienis, 1978 m. balandžio mėn. 7 d.

HFLP WANTED

CLASSIFIED ADS
MISCELLANDOIJS

B E A L

VYRAI

JUJkaUngas
AUTOMOBILIŲ
MECHANIKAS

E ST A T E

iimimmiimitiiiimiiiiiitiiiimiiiiimiiii

• kamb. mOr. 3 miegami. 65 ir Tal- IreSptiB į savininką
$27,500.
Mfca Cesą — T e l GR 6*7777
Grąžos b u n g a k m — 6 kamb. 2 Ži
SIUNTINIAI J LIETUVĄ diniai 83 k Kedzie, $64,200.
DESIGNER & DRAFTSMAN
I..It».n pageidaujamos geros rūšies
15 metų sėmimo, S% k a m b , 3
prekSs. Maistas Iš Europos sandeliu. miegami. Daug rūbinių. 2*4 maš. ga
MECHANICAL
2608 \V. tt» St., CnJoa^o, IU. 6OO20.
ražas. 63 ir Narragansett $54,000.
TEL. — W 4 5-2787
Fastest growing bydraullc vaire mallllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIItlMIlIlIlIlIH
2-jų ankstų — po 6 kamb. mOr. nufacturer in mldwest baa openlnga
in theh- engrtaeertag department for
lllllllllllllllllimilIlIlIHtHfHNIHIlIHIHHII 6 5 ir Talinan $32,500
S t akrų tearti Lenarte* $10,600 desigser and drafsman.
PACKAGE E X P R E S 8 AOKJSCY
MARIJA
VOKEIKIKNF.

£fciiiyiM9l
GRANDINĖLĖS SIDABRINĖ
SUKAKTIS

nasinių sunkumų nesudarys. Įvai
rūs vajai jau pradėti, o šį šešta
dienį, balandžio 8 d. didingu pa
vasariniu banketu pradedamas oficialus ir platus piniginis vajus.
Į banketą atvyksta ir PLB pirm.
Bronius Nainys. Visi banketo bi
lietai jau išparduoti ir, gausi pub
lika išgirs Grandinėlės kelionės į
Australiją planus. Vyks 40 šokė
jų ir 7 asmenų orkestras, vado
vaujamas Jono Pažemio, buvusio
Liet. operos orkestro nario.

Lietuvių skautų Kaziuko mugei develande kalba kun. G. Kijauskas
Nuotr. VI. Bacevičiaus

KULTŪRINĖ - VISUOMENINĖ p.p. apylinkės vaidyba kviečia vi
Tautinių
šokių
ansamblis
suotinį metinį apylinkės narių
PREMIJA
Grandinėlė, susilaukusi plataus
susirinkimą. Programoje: valdy
ir gražaus įvertinimo, apkeliavu
Siu metų Lietuvių klubo visuo bos ir kontrolės komisijos prane
si tris kontinentus ir sukakties
meninės ir kultūrinės premijos šimai, tolimesnės veiklos aptari
proga ateinančiai žiemai pakė
komisiją sudaro dr. Danielius De- mai ir valdybos narių pririnkilusi sparnus į Australija, šven
gėsys, kun. Gediminas Kijauskas, mas į kadencijas baigiančiųjų tri
čia savo 25 metų sukaktį. Ketvir
S.J., ir LB Ohio apygardos pirm. jų narių vietas. Susirinkimas vyks
tį šimtmečio šauni, graži, vis
Jonas Virbalis. Komisija keliuose Dievo Motinos Nuolatinės Pagal
jauna, talentinga, drausminga
posėdžiuose svarstė procedūri bos parapijos kavinėje.
ir grakšti grupė buvo ir tebėra
nius klausimus ir pradėjo rinkti
ne tik Clevelando, bet ir visų lie
"Daugiau negu 100
kandidatus premijai. Premijos įAukos ir įnašai
tuvių pasididžiavimas ir vargiai
milijonų paskola"
teikimo vakaras bus spalio 7 Lie
pakeičiamas lietuviškasis mūsų
Savo pritarimą bendruomeni
Kaip minėta, spauda nepagai tuvių namų salėje.
liaudies šokio reprezentantas sve
nei veiklai apylinkės lietuviai pa
Pereitų metų premija buvo pa
timiesiems, o mumyse visada su lėjo gražių įvertinimu apie Gran
liudijo žymiai padidinta pinigi
keliąs džiaugsmo ir pasigėrėjimo. dinėlę. Verta juos prisiminti, kaip skirta Vaciui Rociūnui.
ne parama. Nuo akcijos pradžios
prisiminė ir Cleveland Press savo
LB CLEVELANDO
(Nukelta į 5 psi.)
Džiaugiamės šokio ir muzikos minėtame straipsny. Muzikos kri
APYLINKĖS VEIKLA
išpildytojais ir esame dėkingi tikas Clev. Press dienrašty rašė:
tiems, kurie savo gyvenimo 25- Sie talentingi jauni žmonės davė
Vakaronė
SOPHIE
BARČUS
-rius gražiausius metus pašventė, programą parodančią mielą tau
Balandžio 14 d., penktadienį,
R A D I O ŠEIMOS V A L A N D O S
kad lietuviškasis jaunimas pamil tos grakštumą ir žavesį. Ji buvo,
7:30 v.v. prof. Aldona AugustiV i s o s programos i š WOPA
tų, išmoktų ir parodytų šokio gro kaip galima, arčiau prie profesionavičienė
aptars
V.
Alanto
ro
L
i
e
t
u v i ų k a l b a : kasdien nuo pir
žį mums, svetimiesiems, jau nališkumo, nors atlikta vis tiek
maną
"Liepkalnio
sodyba".
Va
m
a
d
i
e n i o iki penktadienio 3:00 —
niems ir seniems. Liudas ir Alek mėgėjų." Vyrai gražūs ir mergai
karonė
vyks
Dievo
Motinos
Nuo
3
:
3
0
vaL p o p i e t — Šeštadienį ir
sandra Sagiai savo
gyvenimo tės be jokios išimties sudaro ne
s e k m a d . nuo 8 : 3 0 iki 9 : 3 0 v. r y t o .
latinės
Pagalbos
parapijos
mažo
laisvalaikį, atidavė
šokančiam paprastai gražią grupę."
Tek*.: 434-2413
joje salėje. Visi mielai laukiami.
jaunimui, kuris yra tapęs jų lyg
1 4 9 0 A. M.
Kai Grandinėlė gastroliavo Ko
nuosavais vaikais, o jų gyveni7 1 5 9 S. MAPLEAVOOD A V E .
Metinis susirinkimas
CHICAGO, ELL. 60629
mas pilnas Grandinėlės rūpesčių lumbijoje,
S 3 £ £ Bogotos
1 3 3 dienraštis EI
fn. rašė, kad
Gegužės 7 d., sekmadienį, 4 v.
ir džiaugsmo.
gastrolės buvo "magnifko" ir
Grandinėlės "nušoktas" kelias "briliante". jAV ambasados spau
5g=
margas, kaip ir jos rūbai, įdomus dos pareigūnas Walter Bastian sakaip ir patys šokiai, ir kūrybin-1 kė: "Mes gauname daug daugiau PERSEKIOJAMAI BAŽNYČIAI LIETUVOJE PAREMTI PER
gas, kaip jos vadovai ir pavasa iš tokių kultūrinių programų pa
CLEVELANDO RELIGINIS ŠALPOS KOMITETĄ
riškas jaunimas.
sikeitimų, negu iš 100 mil pasko
AUKŲ ATSIUNTĖ ŠIE ASMENYS:
Daug apit ją rašyta lietuviš los".
koje spaudoje, amerikiečių ir kitų
$8.00 J. Sumakaris.
Buvęs Clevelando meras R.J. $50.00 A. Alkaitis
$7.00 V. A. Panirtai.
tautų periodikoje. Rašė specialis Perk proklamacijoje teigė: "Cle- $40.00 VI. šnielis.
tai, rašė mėgėjai, Grandinėlės velandas yra išskirtinai laimin $30.00 A. Buknis, dr. V. V. Gruz $6.00 Dr. F. Mickevičius, B. Sme
tonienė, J. 2ygas.
džiai, Dr. J. Mačiulis, J. Ta
nuotraukomis išmarginta spau gas, turėdamas lietuvių tautinių
mašauskas (Worcester, Mass.). $5.00 J. Macyauskas, A. N. Gargada.
sai V. M. Matui ioniai, A. T.
šokių Grandinėlę, kuri atstovau $25.00 Dr. A. Baltrukėnas, A. EiduBrazaičiai, S. Melsbakas, K.
kaitis, A. Garka. B. Gražulis,
ja
mūsų
miestą
savo
menu
ir
am283 koncertai
Gaižutis, O. KKoryte, Mr. &
dr. N. ir A. Juškenai.
basadoriškų įnašu daugely kitų
Mrs. J. Vasis. S. S. Laniaus$21.00 P. Tamulionis
K o v o 30 d. Cleveland Press tautų".
kas, B. Tartrtienė, K. Mažo$20.00 O. Matusevičius, O. V. Pociū
dienraštis sukakties p r o g a iš
nas, A. E. Lūžiai. I. Jonaitie
nai,
M.
2itkus,
M.
V.
Valiai,
Tokių ir panašių pasisaky
spausdino Eleonar P r e c h trimis
ne, V. Ziedoniene, J. H. Nau
P. O. Skardžiai, J. Krištolai
nuotraukomis iliustruotą straips mų yra daugybė. Ir, jei kada nors
jokaičiai, V. Bartuška, J. A.
tis,, A. Karklius.
Aleksai, M. Barniškaitė, M.
nį, "Nedrąsūs šokėjai d a b a r gar- i D u $ išleistas leidinys apie G r a n - $15.00 A. Balašaitienė, dr. H. Bra
L BaHai, B. Narbutienė. A.
zaitis. A. Styra, A. Pautienis,
sūs v i s a m e pasauly". Straipsny, Į dinėlės įnašą į m ū s ų tremties
Misros. S. Rudis, P. Nevulietautos
dr. V. Stankus, P. O. Žilins
m a t y t , iš pasikalbėjimo su Liudu
gyvenimą, matysime, kad
ae,
A. T. Brazaičiai, K.
I.
kai.
Sagių, duodama ilgos Grandinė-!^ tikrųjų verti yra pagarbos ir
Crvinskai,
A
Vedegys,
V.
Ge
$12.00 E. S. Alšėnai, dr. J. ir t Stan
lės istorijos trumpos ištraukos. Ji į padėkos visi, kurie dirba Grandiležiūnas. A Nevulis, K Zykaičiai, A. Puškoriūte.
gas,
S. Vaičiūnai.
nėlėje.
Ifcgiausių
metų
mieliems
prasidėjo 1953 m. pavasarį, kada
$10.00 A. D. Kasulaičiai, J. Velykis,
J. Milas, K. Kalvaitis.
vadovams
'
•
ir
-visam
-ansambliui!
•13 nedr'asfų; mergaičių su akor
J. Stravinskas,. Z. S. Obele- $3.00
Mrs. Yarish, J. Miglinas, M.
:
nis, J. Naujokaitis, O. Geledeonistu mivyk'o dalyvauti tre v . i i
;
\ ; ; : : : i V v -••"•'•••
Blynas. W Salarkas, J. Zaužiene.
J. M.
Švarcai, M.
čiame Clevelando tautinių menų
nis, J. Pauža. P. Zigmantas,
Smelstorius. V. Augulyte, t.
RYTAS BABICKAS
J. Krygeris M. Kazlauskienė,
draugijos šokių festivaly, vado
A. Sušinskai, P. J. Klioriai. O.
U. Grinciene.
vaujant Liudui Sagiui. Šokėjai bu
Mažeikiene, K. Vaičeliūniene,
2iriomas Clevelando lietuvių
vo palydėti audringais plojimais. sporto ir muzikos veikėjas: bu
P. Kudukis, D . J. StarriSfciai, $1.00 B. Juodienė, U. Verbylaitė.
O. J. Kalvaičiai, A AmbroFestivalį rengė ir dabar kiekvie vęs aibo klubo pirmininkas, mer
15 viso nuo vajaus pradžios iki Ver
zienė,,
M. J. Baškiai (Worcesnais metais rengia Cleveland gaičių tinklinio vadovas, Čiurlio
bų Sekmadienio gauta aukų 1150 dol.
ter. Mass.), dr. P. Stungys, J.
Press ir Taut. menų draugija. nio ansamblio koncertmeisteris,
68 e t
Stungys J. Budriene, A. R.
"Manau, kad
galite
pava Clevelando vyrų okteto vadovas,
Dauper, N. V. AndruSaiciai,
U ž atsiųstas aukas dėkojame ir pra
dinti
Cleveland
Press
kū Šv. Jurgio parapijos choro diri
V. šematauskas, S. L. Keže- šome visų siųsti savo auką p. O. ZU
dikiu", sako straipsny L. Sagys. gentas, prieš porą mėnesių turė
niai, Pr. Razgaitis, dr. A Mar- linsJdenei. 1840 Caronia Dr.. Lyndtus, V. E. Račkauskai (Rack). hurst, Ohlo 44124
"Jei nebūty buvę Cleveland Press jęs sunkią galvos operaciją, jau
festivalių, gal būt iš viso nebū sveiksta namuose, žmonos Auš
tumėm pradėję šio "kvailo biz ros (Barzdukaitės) globoje.
nio". Toliau straipsny rašoma,
kad vargiai tai galima pavadinti
Pereitą sekmadienį R. Babic
1 '
**kvailu bizniu", nes Grandinėlė kas jau buvo atvykęs į Šv. Jurgio
>
turėjo 283 tautinių šokių koncer parapiją ir chorui dirigavo porą
tus Šiame kraštf\ Kanadoje, gast giesmių. Velykų Prisikėlimo pa
roliavo Kolumbijoje ir Venezue- maldose giedojo Šv. Jurgio para
Midland Savrngs aptar
loje ir Europoje, kur turėjo au pijos choras, kuriam vadovavo
nauja taupymo it namu,
dienciją pas popiežių Paulių Vl-jį. Rita Kliorienė - Čyvaitė, pavaduo
paskolų reikalais visai
Su popiežiumi padaryta nuotrau dama sergantį chorvedi Rytą.
L
mūsų apylinkes.
ka plačiai buvo išspausdinta pa
Clevelando lietuviai mielam
Dėkojame Jums už mu
saulio periodikoje.
Rytui linki greitai pasveikti fr
mis parodytą pasTtflcėsustiprėjusiam grįžti į mūsų lie
jbną. Mes norėtume bCti
Sukaktį m i n i n t
Jums naudingi ir ateity
tuvišką gyvenimą, kuriame jo
je.
taip
pasigedome.
Minėdama savo sidabrinę su
Sąskaitos apdraustos
kakti. Grandinėlė duos koncertų
GINTARO VALGYKLA
0d $40,089.06
&L0AN ASSOCIATION
Clevelande, Detroite, Toronte ir
4MAi *cher Avenue
Lietuvių
klubo
valgykla
Ginta
FRANK ZOGAS,
savo sukaktuvinius metus už
Chlca,eo. IB. 16632
President
baigs gastrolėmis Australijoje, ras nuo balandžio 9 kiekvieną
PbSf»• 2544479
aplankys Sydnėjų, Adelaidę ir sekmadienį tieks bufeto stiliaus
2657 W. 6fm Street
8929 S. Harlem Avenue
Melbourną. Ansamblis iš Cleve įvairių lietuviškų valgių pietus.
Chicago, lu. 66629
Brldgeview, m. 664S5
Kaina
asmeniui
4.95
dol.,
vaikam
lando išvyks gruodžio 20 d. ir
I c l * «KW"WNW
rinsf
m
~m
grįš 1979 m. sausio 9 d. Grandi iki 12 metų amžiaus 2.95 dol.
nėlė jau rengiasi šiai išvykai, ku Pietus bus tiekiami nuo 11 vai.
ri pareikalaus daug energijos, iki 6 vai. vak.
laiko ir didelės sumos pinigų. Ke
Gintaro šeimininkė Kristina
O
T2
***
lionei bvts reikalinga per 60.000 Biliūnienė žada .pagaminti labai
osid oasrterry
\A
AU accosats cam*
do!., kurių pusę
žada sutelkti skanių patiekalų ir Jų būsią iki
4 Yaar Sav!cg»
Hj
pamdeddtflypit: Grandinėle, o kita puse tu M & : iStisa sekzna&er.}.
?
Certificatec
(M
PiiCSboMt Savin9
*«"
M»^iw«w« 95.00S
rės iaiti surinka įvairiausiais bu
Visi esate kviečiasi: sekma&e*
dais. Sumani administratorė A- niais atvyko1 f <5mt*ra pietų.
!ekMariai&gžesa t j & J u d . & .
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A. V I L I M A S
M O V I N G

už aklų.

ŠIMAITIS

MODULAR CONTROLS
742 N. Prineeton. Vffla Park
T ė L — 833-52U

REALTY

lašiname — Ineone T a s

Apdraustas perkiaustymas
2951 W. 6 3 r d S t , 436-7878
Įvairių atstumų
TeL

876-1882

arba.

PRESSMAN

376-5996
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SIUNTINIAI J LIETUVĄ
ir kitus kraštus
N E D Z I N S K A S , 4065 Archer A v e
Cbicago. m . 60632, tetef. 927-5989

Bsperienced Multilith 1250 operator- for Near north commercial
sfaop.
Call PAUL, at
2 2 2 - 1 4 6 0

B E V E R L Y S UORES. I N D I A N A .
4 b e d r o o m s , \yz
baths ( 1 7 0 0 s q .
f t . ) o n 2 l o t s 4 blocks f r o m L a k e
Michigan.
Full
basement.
Nevr
v i n y l siding. f u r n a c e a n d
water
heater.
S o m e furniture included..
$ 4 5 . 0 0 0 . Call R e n a r d a t Callahan
Realty.
219-926-4298.

MARQUETTE PARK
2-Jų
butų mūrinis pa 5
10% — 20% — 30% pigiau mokėsite
už apdrauda n u o ugnies ir- automo Gazu šildymas. Mūr. garažas. Arti
bilio pas mus
86-tos ir falman. Žemiau $34.000.
FRANK
ZAP0LIS
BUTŲ NUOMAVIMAS
3 2 0 6 ^ West »r»th Street
Namų pirkimas — Pardavimai
Cbicago. niinois
Valdymas
Telef. GA 4-8654
Draudimai
— Inceme Tas
llllllllllllllllllllllllllHIIIHIIIIIIIIIIIllllllllt
Notariataa — Vertimai

VYRAI

B E L L REALTY

VOTAKT P T B U C
rvOOMK TAX 8 E R V H T !

Painiliar with filming & developing process. Also need esperienced TYPISTS & BOOKKEEPERS. Mušt have knowledge of
Polish language.

Budraitis Realty Go.

miimnmiimiiiiuinnimiiTitfmTm

M. A. 1 1 M K U S

MICROFILM
GPERATOR

J.
BACEVIČIUS
So. Kedzie Ava. —

ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
TEL. — WA 5-8063

imitiiiimiitimiiifimtmittititiimitiitiii

V A L O

Vistt our Persormel Office.

Polish National
Alliance
6100 N. Cicero Ave.
r mm — 286-0500

Mes SQ 90 Mtwu namų pardavOBo

Keypunch Operątor

4259 S o . Mapknrood, t e t 254-7480 Chicaga — tas
pardavimą iv
Taip pat daromi V E R T I K A I .
GIMINIŲ Iškvietimai, pildomi
PILIETYBG9 PRASTMAI Ir
kitokie blankai

MOTERVS

Ex p e r i e n c e d

iiiiiiiiituiiiMiiiiiiiiiHiiinHimininiiiiiiii

M O V I N G

IS

NORINTIEJI
PARDUOTI AR PIRKTI

Immediate opening for fuil-time operator. Small congenial department.
Otriet southwest skie neighborhood.
EXceUent fringes. 12 holidays, pension, fcealth insurance. 8:30 to 5.

BELL ELECTRIC
T e t — 778-6U1

be lotta

KILIMUS IR BALDUS

Aa *quai opportunity enepjerer

Tam pat, abejojant dėl m lnw>
DRAUDDCO,
ar norint apdrausti
visų rttHų grindis.
NAMĄ AUTOMOBILI, GYVYBE ir KELP WANTED _
l. BTJBNTS — TeL B E 7-5188 SVEIKATĄ maloniai jums

BALYS BUDRAITIS

TELEVIZIJOS

424S W. 63*d St., Chksųco, BL

Spalvotos Ir Paprasto*. Radijai,
Stereo Ir Oro Vėsintuvai.

MIGLINAS
2S46 W mth

767-0600 arba 778-6671

TV

Sudiev Žiemuže

S t . tel. 776-1486

S kamb.
Ir sar&Žaa.
įvairių prf-kiti pasirinkimas nebran vSsimmaa.
nupirkti
giai iš mūsu sandėlio.
Parke.

OOSMOS P A R C E L S E X P R E S 8

SIUNTINIAI | LIETUVA
3333 S. Hab«ed St.. Cbicago, DJ. 6060S
2501 \V. 69tb St.. Cbicago, TJU. 60629
T»h>t.: 925-27S7 — 254-8320

t u n j o tipu tuStr. a&mM
Centr. oro Šildymas ir
OaUme tuoj pažiij.r*ti ir
vi
$28,150.
Manraatte

D M ant plataus rtUjrpo.
Seimai žavingai gyvenu. Arti 7* Ir
SS9.800.
Gndnfl pi»tn> laijĮMii
Marąuette Pke. VerUngu

pirfcijui.

TvtftM 2-r« aoW*^ nAraa, 3 botai
NAMŲ aWITVAWYME
RuoSiates ką perstatyti,
pakeisu, *J^^%2&?**S5L*A
garažas.
Savininkaa nusileido "&
Ui
atnaujinti. Garažą. Viduje ar U lauko 188.500
Marąuette Parka.
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums
su patyrimu, u ž prieinamą kainą pa
dės, skambinant po 6-tos v. vakaro
THefoim 476-3950
illllllllllllllliuillllllliuillllflllllllllllllllir

Valdis Real Estate

2625 Wott 7l$t Stroot

Toi 737-7290 tr 7 3 7 4 S 8 4

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI
m* m.
Testamentai so legallškomls
formomis bei afldavitils
jau gaunami
Tai nauja pagerinta laida
Cta nuosekliai aptariamas testa
mentų reikalingumas tr jų galis
bei nurodoma jų forma tr paduoda
mi pavyzdžiai ne Mk pagal JAV-ee
veikiančius Jaiatymna, bet hr Vo
kietijoje, Anglosaksų pmsaulyM bet
Nepriklausomoje Lietuvoje.
-DRAUGE"
•a^w» aa aj
•teamta

— 88.00.

dar 6
Remklte tuos blznierras, kO*

MOTERYS

MATURE WOMAN PRESSER
9:30 a.m. - 3:30 pjn., 4 days per
week. We wfll train. Apply before 4 p.m.
CH.ARM C L E A N i a t S
1149 0gden, Dovmers Grove, B .
LffiTUVIšKAM RESTORANUI .
REIKALINGOS

PADAVĖJOS

4 Msssaj ssfąai Ir .

auette Parke. Naujas gaza šUdnuaa.
N a t t l atiduoda v i ISS.SOe

Vytaotas Valantinas Kedzie.

iiiHiiniHimiiiiiiiiniiiiiiiiiiiimnitiiiiiii

j

ISVrOMOlAMA - POR RENT

S K A M B I N T 326-2734

I K 8 K O

N U O M O T I

Vienam vidutinio amž. dirban
čiam asmeniui reikalingas 3 - 4
kambarių butas ( n e rūsy) Marąuette Parke. Skambinti po 5 •. v#
Tek*. — L U 2-2487

D

nH e s 10

t4B^4>Gf&*S?e>**g>&&9*&%!G*&£l

RADIO PROGRAMA

.

— 0 —
Ianuom. ap&kL 5 kamb. butas
LtoaTrių Radki progra
2-me aukšte. Suaugusiems. 6 8 ir ma Naujoj Anglijoj iŠ Stoties
Pairfield apyl. $240.00 į m e n . WNSR, 1360 banga, veikla sekma
Skambint po 6 v. v. 778-5490
dieniais nuo 1:09 Iki 1:30 vai. po
pietą — perduodama vėliausių, paIšnuom. Ckeroje 5 kamb. butas satdiflių žtaJų santrauką ir komen
nuo geg. 1 d. 2 miegamieji. 2-ras tarai, muzika, damos it Magdutės
aukštas. Suaugusiems. 863-9849 pd pasaka. Sią programą veda Stepo
6 v. v.
nas ir Valentina Minkai. Biznio
Išnuomojamas apsild. 6 kambarių reikalais kreiptis t Battic Ftarists
butas. Kilimai 1-me aukšte. 64-ta — gėrių bei dovanų krautuvą, 502
h- Whipple a p y l i n k ė j . 776»8488 E. BfoadVay. So Boston, Ifass
02127. Telefonas 2680489 Ten pat
gaunamas dienraštis "Draugas" ir
rasite
dkiett pasirinkimą hetuviškų
fBlOYMTK DABAB l
—

-

-

1

-

11 1 1 -

-

-

VEZrTTNIŲ KORTELIŲ
VhMtthj kortelių naudojimas yra Apsimoka skelbtis dlen. ŲRAUGE,
grafos paprotys. Bhaieriai pš pla
čiai naodoja. Bftt tinka ir viso hto- aes Jsj plačiausiai skaitomas tievaų steto^atrs turėti groOm vSd- tevia dietff&itis, gi t&Sbbsų !aai*±aeE vortatec
00a y*a 'Tsietna pnetcanioa
TfrApkltie ', trausp mieste**et
1 11
mt+**++*l*mtoitia*++*aš*&m*
tradją ruuua pssasiiia reikalais.
—.
Bd»ir« pAt*m.lrh)t4 mūsų pstamavi>
*^BLBK3Tr5S ^tSUUCfflr.

F*
Sį sekmadienį, balandžio 9 d.
3:00 valandą popiet
S A U L I Ų SALĖJE
2417 West 43rd Street

Muzikologijos Archyvo Koncertas
.'•;ii!:ii!i.!ii;;iifcfe»aH*«MB«ffl«M

PROGRAMOJE: Styginis orkestras 'Trimitas"
Vytauto D. Šaulių Rinktines
vokaline grupe
Solistai: Aldona Buntinaite ir
Albertas Paulikaitis
Diriguoja Povilas Mieliulis

"•iiilIllIilIiaiillIliiiilfflaOffilSiSi:..,

ŠOKIAI PO KONCERTO

o—o

Įėjimas 5 doL

4>
, druomenės seime balsavimo tei notų. Tad kam skelbti klaidin-.
sę turi:
gą informaciją?
A. Rinkūnas.
Daugelį metų teko artimai pa- |
a) atskirų kraštų bendruome
KLAIDINANTI
buv.
IV-jo
seimo
konstitucinės
žinti a.a. Filomeną ir Juozą Bu
nių rinktieji atstovai ir atski
INFORMACIJA
tėnus ir jų gražią šeimą. Negai
komisijos pirmininkas
rais atvejais; kur krašto benlestinga mirtis jos vyra pasišau
Pastaruoju metu spaudą pa- j druomenėje veikloje dar nedakė 1976 metų rudenį, o Filomeną
siekė PLB valdybos informaci- j lyvauja didesnis lietuvių skaiš.m. kovo 20 d. 2:30 vai. ryto, su
SUNKAUS SVORIO
ja, pavadinta "Štai ką svarstys I čius, to krašto gausingiausios
laukusią 79 metų amžiaus. Po
PINIGAI
seimas", kurios pradžioje aiš- j visuotinio pobūdžo organizacivyro mirties kurį laiką ji nesi
kinama, kas turės
balsavimo i jos atstovai, tokiai organizacijautė gerai, bet vėliau sustiprėjo
teisę seime. Atrodo, kad čia: jai prašant ir PLB valdybai nu- Ramiojo vandenyno Japo sa- j
globojama dukrų Vidos, Algės ir
lyg sekama PLB naujoji kon-! tarus bei atstovų skaičių nu- los gyventojai savo pinigų n e 
sūnaus Zenono. Nedėkinga gili, i
sinešioja, nes dažnai negali jų j
stitucija, bet viskas supainiota,! stačius,
drėgna ir šalta žiema ne vieną;
iš vietos pakelti. Mat, piniguspridedant net naują, konstituci
senesnio amžiaus žmogų paguldė'
j a j b) PLB valdybos nariai,
čionai atstoja aptašyti plokšti,
joje nesančią, pastraipą f)
į ligoninę. Butėnienė taip pat pa- |
c) kraštų lietuvių bendruo akmenys su išgręžta skyle vidų- \
soma (cituoju): . . . f) P L J S ir I
juto, kad kažkas negerai ir buvo
meninių valdybų pirmininkai,
ryje, per kurią perkišus laz-;
Lietuvių
Jaunimo Sąjungų kraš
nuvežta į ligoninę patikrinti svei
d) Garbės teismo ir Kontro dą, mažesnes "monetas" gali- •
to valdybų pirmininkai arba jų
katos. Daktarams ypatingos ir]
ma keliese susikibus nunešti
lės
komisijos pirmininkai".
įgaliotiniai".
i
rimtos ligos nenustačius, tris sa
Tai ir viskas. Jokių kitokių'pas kitą savininką. Paprastai:
Tuo tarpu naujojoje konstitu
vaites išbuvus ligoninėje, prašė
sąjungų
konstitucija nemini. Į tokie pinigai keliauja religinių!
cijoje,
priimtoje IV P L B seime
grąžinti ja į namus, nes juos my
Nesinori tikėti, kad PLB vai- [ apeigų metu Tačiau patys diA. a. Filomena Butėnienė
Washingtone 1973 m. rugpiūčio
lėjo ir jautėsi saugi. Bet neilgai
jai teko juose gyventi, o gal pa MIC, ir Fabijonas Kireilis. Pa 30 — rugsėjo 2 dienomis, para dyba, ruošianti naująjį V-jį j diėjf taip ir lieka" gulėti prie i
P L B seimą, konstitucijos neži-1 pirmojo savininko būsto. jm.
sąmonėje nujautė savo gyvenimo maldų metu giedojo sol. Jonas grafe 5-me sakoma:
paskutines dienas, — už savaitės Vaznelis, o prie vargonų muz.
"Pasaulio Lietuvių Ben
ji atsiskyrė su šiuo pasauliu.
Vytautas Strolia.
Petkaus koplyčioje kovo 2 1 d .
I kapines palydėjo ilga virtinė
įvyko artimųjų ir pažįstamų atsi
kus į vakarus nuo okupanto, teko
automobilių, nežiūrint, kad tai
sveikinimas. Kun. Thomas Kas
išgyventi karo vargus, vargingą
buvo savaitės vidurys, darbo die
putis atkalbėjo maldas už velio
stovyklų gyvenimą ir kitus nepri
na. Velionė buvo ramaus ir tai
nės sielą. Rytojaus dienos ryte jos
teklius, bet tai jų nepalaužė. At
kaus būdo, todėl visi pažįstami,
kūnas buvo nuvežtas į Švč. M.
vykę Amerikon dirbo fizinį dar
A A
kas galėjo, lydėjo ją į kapines.
Marijos Nekalto Prasidėjimo baž
bą, kuris buvo sunkus, neįprastas,
Prie duobės, abu kunigai su vi
nyčią. Gtdulingas pamaldas at
nes velionė iš profesijos buvo
sais kartu tyliai sukalbėjo "Tėve
Gyveno Philadelphia, Pa.
laikė kunigai Juozas Vaškas,
mokytoja, o jos vyras Juozas ne
mūsų" ir "Sveika Marija". Dau
Mirė
po ilgos, sunkios Ligos, balandžio 5, 1978, sulaukusi
priklausomos Lietuvos kariuome
senatvės.
gelio akyse pasirodė ašaros. Ne
nės aktyvios tarnybos kapitonas.
Pasiliko dideliame nuliūdime, Amerikoje, sūnūs: Edmun
vienas mintyse kartojo: 'Tebūnie
CLEVELAN DO
Abu, būdami darbštūs ir taupūs,
das
ir Zigmundas, marčios: Domicėlė ir Hildegard. anūkės:
Tau, Filomena, lengva svetima,
gražiai susitvarkė, užaugino vai
Izabelė, Carmen ir Birutė, sesuo Bronė Motuzienė ir svainis
2INIOS
bet geroji žemė, kuri visus pri
Viktoras, bei kiti giminės. Lietuvoje lika sesuo Kotryna Gineikus, išleido į mokslus ir gyveni
glaudžia".
kienė ir brolis Jonas su šeimomis, mirusių brolių Kazimiero ir
(Atkelta iš 4 psl.).
mą. Liko dukterys Vida Šilienė,
Juozo
šeimos, ir kiti gimines.
Iš kapinių, pakviesti šeimos Algė Šležienė, sūnus Zenonas,
— Vasario Šešioliktosios - iki šiol
Velionė
buvo uoli katalikė, pranciškonų vienuolių ir reli
narių, vyko į Sharkos restoraną marti Margarita, žentai Vytenis
ginių institucijų rėmėja, Draugo skaitytoja.
bendruomeninei veiklai paremti
pietų, kur buvo prisiminta velio Šilas, dr. Adolfas Šležas, anūkai
Kūnas bus pašarvotas penktadienį, balandžio 7, Jeremin
gauta per 3.5 tūkstančio dolerių.
— Silvija Šležaitė, Algirdas ir Da
nė ir jos gyvenimas.
koplyčioje, Philadelphia, Pa. Laidotuvės įvyks šeštadienį, ba
Krašto valdybos visuomeninei
landžio 8. Po pamaldų Šv. Jurgio lietuvių parapijos bažnyčioje,
A.a. Filomena ir Juozas Butė rius .Šilai ir velionės jaunesnioji
veiklai per apylinkės valdybą
bus
laidojama Prisikėlimo (Resurrection) kapinėse.
sesuo
Vanda
Urbonienė
su
vyru
nai jaunystę ir ilgesnę gyveni
gauta 1,286 dol., 50 proc. dau
Nuoširdžiai
prašome artimuosius ir pažįstamus velionę pri
Antanu
ir
šeima,
visi
gyveną
mo dalį praleido Lietuvoje, ku
siminti
maldoje.
giau, negu pernai metais. Dar
rioje augo, ją mylėjo, jai aukojo Chicagoje.
Nuliūdę: sūnūs, seserys ir brolis su šeimomis
ne mažai kas laisvinimo reika si ir dirbo visa širdimi. PasitrauD.S
lams savo aukas pasiuntė tiesiog
krašto valdybai. Solidarumo įna
šai ir aukos apylinkės švietimo
bei kultūrinei veiklai šiemet pa
Gen. D. Daukanto Jūrų šaulių kuopos nariui, jūrų
didėjo virš 20 proc. Įnašai ir au
šauliui
kos dar vis tebeplaukia. Apylin
kės valdyba netrukus paskelbs
Įaisvfnrmo veiklai aukojusiųjų'są
rašą.- •'•'
. •
tragiškai įnirus, jo žmonai MARIJAI, BROLIAMS. &ESE(mns)
"RD^,'^fmTmen^Trr"arCm3esl^hTs Tru<$esio valandoje reiš
kiame giliausią užuojautą.
KONCERTAS
Kuopos Vadovybė ir Nariai
Kovo 12 dieną Cleveland Music School Settlemente įvyko solis
tės Aldonos Stempužienės — Šve
dienės, kompozitoriaus Jono Šve
do ir pianisto Stephen Kabat kon
N
certas.
Pilna salė rinktinės ClevelanLietuvoje mirus, žmonai M J H N A I ^TE3>0NAVIČIKN"EI,
do publikos išklausė koncertą.
dukrai OTILIJAI STEIPONAVIšIŪTEI-DAUGIRDIENEL
Pirmoje dalyje buvo atlikta: Ari
žentui JURGIUI, visai šeimai ir artimiesiems reiškiame
ja iš C.W. Glucko operos "Orfė
gilią
užuojautą.
jus ir Euridikė", R. Schumanno
dainų grupė iš ciklo "Poeto mei
Kostas ir Regina Žalnierak'iai
lė", Jono Švedo sonata fortepioMarija Batakienė
nui "Sonata Brėve", ir H. Villa-Lobos "Bachianas Brasileiras"
arija Cantilena ir Dansa Martele
Antroje koncerto dalyje girdė
jome Juliaus Juzeliūno "Lietuviš
Pranešame giminėms ir draugams, kad 1978 m. balandžio 5 d.,
kas Sutartines Balsui ir fortepio3:30 vai. popiet mūsų mylima žmona ir marti
nui", Jono Švedo "Tris posmus iš
K. Bradūno poemos "Maras" ir
Jono Švedo "Pokalbis su miru
Lietuvos Kariuomene Ir kitus tfetuvialcas kūriniu*, tai
siais vaikais", žodžiai Algimanto
Nr. 25 Ir 28. Viso 24 kuriniai, kurtes primins Lietuvą,
Sfgrida A r i j a Ferie - Mejeriene
Mackaus, balsui ir dviem forteMtent:
iškeliavo amžinybėn,
pionams.
Kuo Mokykk* ctaorar KUR LYGOS LAUKAI
Amerikoje išgyveno 28 metus.
Koncertas buvo užrašytas i
MARŠ MARŠ KAREIVĖLIAI
Dideliame liūdesy liko veliones vyras Otto Mejeris, uošviai Elzė
juostą ir bus transliuojamas per
ir Jurgis Mejeriai ir kiti giminės.
GELE2TNTO VTLK& MARSAS
Clevelando klasikinės muzikos
Kūnas bus pašarvotas bal. 6 d., 6 v. v. Borman laidotuvių kop
SUTEMS TAMSI NAKTUŽĖLE
lyčioje, 1600 W. ChJcago ir 16-tos gatvių kampas (pusė bloko į
stotį WCLV-FM. Laikas bus nu
J. Petrauskas Ir V. Dineika: VAIDYLOS MALDA
šiaure nuo Lake St.), Melrose Park. Illinois.
rodytas vėliau. Menininkai buvo
SENAS
KANKLININKAS
Laidotuves bal. 8 d, šeštad., 12 vai. iš koplyčios bus išlydėta
pakviesti dalyvauti Clevelando
i
Tėviškes
parap. bažnyčią, 6641 S. Troy St.. Chicago. Po pamaldų
Music School Settlement Contem
KUO MulsĮilJu - Uttavos nuleidimas I-U dali*
kūnas bus nulydėtas į Lietuvių Tautines kapines.
porary muzikos koncerte, kuris įStepo Graužinio Ir Antano Dvariono Įvairūs (dainavimai.
Vietoje gėlių paaukoti pinigai bus perduoti institucijoms, kovo
vyks gegužės 9 d. 8v.v. Bus vėl
Tina suminėti reikėtų daug ristos, ftių abejų albumų tik
jančioms prieš vėžio ligas.
pakartotas Jono Švedo kūrinys
IH30 su persiuntimu.
Sfcočisdžra kviečiaae visu* gisane^ saugus -- ja:-:—.:.—
"Pokalbis su mirusiais vaikais"
k&otuv&e dalyvauti.
Usnkyata siųskite stuo
kurį atliks aoliiiė Aldona Steaipužienė-5ved:er.ė i: pianistai Jor.as
Kiliūo* Itts*. Vym, ttcčrtal to kX *att^i
DRAUGAS, 4545 W. J3rd $», Chlcajo, III. 60629
5vec(a£ir Stephe Kabat

A. a. Filomeną Butėnienę atsisveikinant

LA I Š K A S

Brangiam tėvui ir uošviui
A. f A.

EDVARDUI SKALISIU1 mirus,
sūnų Edvardą ir marčią Eleną nuoširdžiai

užjaučiame.
Antanas ir Maria Rudžiai

E u D Ei K l S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
0OVYDAS P. GAIDAS Ir G£RALDAS F. DAIMID
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330 34 So, Californla Avenut
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
46054)7 South Hermltage Avonuo
Telefonas — YArds 7-1741-2

PRANCIŠKA JAKAITIENE

„. i Ū

Mažeikai Evans
Laidotuvių Direktoriai
6 8 4 5 SOUTH VVESTERN AVE.
Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

PETRUI LENGVINUI

A. t A. JUOZUI STEPONAVIČIUI

LIETUVIŠKOS P L O K Š T E L Ė S

S.

<£

A. f A

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 SO. LITUANICA AVE.

TeL 1 Arda 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) IR SONOS
2314 W. 23rd PLACE
VIrginia 7-0672
2424 W. 69th STREET
TeL REpublic 7-1213
11028 Souttmest H1ghway, Palos Hflls, HL
T**' 974-4410

PETRAS BIELI0NAS
4348 SO. CALTFOBNIA AVE.

TeL LAfayette S-S572

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. IJTUANICA AVE.

TeL YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STBfET

TeL YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1446 SO. 50th AVE., CICERO, UJU

leL OLyapifc 2-1003

DRAUGAS,pemftameal8,IOm.BalancHomėn.?d.,

X SauBųr
...
fialsndBoi
16 d., sekmadieni bu3 gražus
i vaidinimas — žemaitės dviejų
X Marijonų bendradarbių
Chicagos apskrities ™ ~ J i ! ; veiksmų komedija ''Apskiko".
mas įvyks šeštadienį, balandžio,f :a * ™<į™*™ ™ £ " į ? * " ?
15 d., 1 vaL vienuolyno svetai-! t o D \ n n k t f ė s v a i d m t o ^ p r i STUDENTAI PRIEŠ ŠACHĄ
tyrusio
vadovo
Juozo
Petraus
nėję.
Daugiau kaip 150 Irano stu
x Diek Durbin, demokratų ko globoje. Kviečiama visuome
dentų trečiadieni žygiavo iš Gaprogos pamatyti
kandidatas į Illinois gubernato- nė nepraleisti
. .
r y į Chicagos miesto centrą,
el v
riaus pagelbininkus, iš motinos įS *
^
protestuodami prieš griežtą Ira
x KxnL
Jonas Burkus yra
X Prof. Leo J. Aliliuno pa pusės lietuvių kilmės, buvo ap-l
no šacho valdymą ir prieš jam
ruošta knyga ''Lithuanians in lankęs "Draugą", o po to para-; atvykęs ilgesniam laikui iš Hot
teikiamą JAV paramą,
the United States: Selected Stu- šė nuoširdų laišką su nusistebč- ??rfnga, Ark., į Chicagą, kur
MIRTIS ŽAIDŽIANT
dies" pasiekė "Draugo" redak jimu, kad lietuvių spauda taip M. Morkūno spaustuvėje spaus|
gražiai
veikia.
Laišką
užbaigia;
dinama
jo
nauja
knyga
"Konciją. Plačiau apie suredaguotą
Du trejų metų pusbroliai žai
| nersreutho Teresė". Jis čia ža
leidinį duosime vėliau, bet pir lietuviškai "Didelis ačiū".
dė
su užtaisytu revolveriu, kurį
mu žvilgsniu — čia panaudota
x Patikslinimas. "Draugo" da pabūti iki balandžio 15 d.
buvo radę po senelio pagalve.
medžiaga, rodanti Lietuvos is kovo 29 d. laidoje 4 psl., kun. baigti visas korektūras ir pa
Motina buvo išėjusi. Revolveris
toriją ir lietuvių įsikūrimą Ame- S. Morkūno jubiliejaus aprašy- ruošimą. Tikimasi, kad knyga
iššovė, pataikė į vieno jų — A.
r
rikoje. Autorius profesoriauja į me pasitaikė keletas klaidų. Jis 1£eis
^ m ėnesį.
Jackson — galvą ir berniukas
X Uršulė ir Valius Eidiečiai,
Freedonia, N. Y.f bet jo motina pastatė prieglaudą, kurią tik
mirė savo namuose, 9039 S.
Marijaną, 93 metų, dar tebegy- okupantas pavertė tuberkulio- ilgus metus gyvenę Chicagoje,
Marshalfield, Chicagoje.
vena De Kalb, DL Veikalas iš-jzės ligonine, o vokiečiai — in- išsikėlė į Floridą praleisti poil
Grandinėlės jaunieji ir pagrindinės grupės šokėjai 1978 metais
DIDŽIOJI PROBLEMA
leistas San Francisco, Caiif.
fekcinių ligų ligonine. Ji ir da- sio dienas ir, ten nusipirkę re
X SoL Dana Stankaitytė at-lbar veikia kaip infekcinių ligų zidenciją, gražiai įsikūrė. Jų
Girtavimas yra didžiausia
liks lietuvių kompozitorių kū- 1 ligoninė. Rašant apie vargšų naujasis adresas yra: 432 — 85
narkotikų vartojimo problema
rinius koncerte, kurį ji duos reikalams aukas, turėjo būti. Ave., St. Petersburg Beach,
Chicagoje. Tai iškėlė miesto
"Draugo" romano premijos įtei kad surinko du milijonus litų, j Fl* 33706.
sveikatingumo agentūra, savo
kimo iškilmėse balandžio 23 d. Amerikoje Carrott, Iowa, para- [ X Liet Bendruomenės Oevepranešime, užimančiame 400
muose, pateikdamas pilną išlai- j Petkiewicz, sekr. kun. P. ČiniLIET. KAT. SPAUDOS
3 v a i p. p. Jaunimo centro sa- pijoje buvo vikaru, o ne klėbo-! lando apylinkės valdyba, per
pusi. Kasmet alkoholį naudoja
i dų ir pajamų bei marijonų pa- kas, prot. sekr. kun. A. NauDR-40S SUSIRINKIMAS
lėje. Akompanuos muz. Alvy-įnu. Klebonu buvo dabartinis žinomą kultūrininką V. Mariūapie 1.5 mil. suaugusių Chica
I ramos
apyskaitą. Sunkumai j džiūnas. iždin. kun. J. Dam
das Vasaitis. Koncerto progra- į Sioux City vyskupijos ordina- ną. laišku "Draugui" išreiškė
gos gyventojų. Rūkančių Chi
Balandžio 5 d. Marijonų vie-•. , , ,
..., .
,
» • • • / • ..r\
kyla, kad dar stokojama ofse- brauskas.
moje bus dainų ir operų arijų. į ras vysk. Prank H. Greteman. pasitenkinimą dienraščiu. Laiš- nuolyno
cagoje yra apie 1.2 mil. žmonių.
svetainėje (prie " D r a u - L v *
. .
„. , ,
T. .
_. , . jtui pasiruosusio personalo ir
Bilietus jau dabar galima įsi Už klaidas straipsnio autorius į ke, be ko kita, rašoma: "Mes go")
Pasidalinę mintimis dėl lietu- j Protinės sveikatos departamenįvyko metinis Lietuvių1
•
*^
gyti.
atsiprašo.
labai vertiname "Draugo" pa- Katalikų Spaudos draugijos na- dėl naujų išlaidų, perkant pa- viškos spaudos ateities ir dabar- • t a s apskaičiuoja, kad Chicagoje
. . . . . .
.
. j pildymus. Pranašumai — to tiniais reikalais, jau po 10 vaL j yra a p į e 280,000 didesnių ar
x BaJfo įstaigoje šią savaitę
x V. Kasakaras, Willowick, I lankumą bendruomeninei veik- n ų u- direktorių
tarybos susi- f ,
.
"
...
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•,•
bulesne spauda,
greičiau vis- skirstėsi, ryždamiesi dar labiau : mažesnių alkoholikų,
r
A.
vyksta registracija vyresnio am- j Ohio, uolus skaitytojas, siųsda- j lai. gėrimės Jūsų drąsa, kai ta- nnkimas.
Susirinkimas prade- L
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.
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Kas
padaroma,
sutaupoma
laiko sutelkti energiją Spaudos drau
žiaus lietuvių nemokamam svei- mas prenumeratos
mokestį j riate teisingą žodį ten, kur jo
r
t
a
s
vakariene,
prieš
kurią
invo-Į
PRIEVARTOS FILMAI
ir galima geriau atlikti įvai gijos darbams.
Ps.
katos patikrinimui, kuris įvyks > mums rašo gyvenąs vienas, ne- i reikia. Taip pat užgiriame Jūkaciją
sukalbėjo
kun.
A.
Zaka
rius
darbus,
duodančius
daubalandžio
10 d., pirmadienį,., galuojąs, retai besikeliąs iš lo-įsų kantrybę praleisti negirdoTeisėjas R. K. Berg nuspren
PASIŽYMĖJĘ
. . ._.
,..
, . i giau pajamų. Bet tai bus atei0
Kelly aukšt. mok patalpose, I vos. Tačiau jo vienatvę paįvai mis menkystų rėkavimus". Šia rauskas.
dė, kad du filmai, kuriuose per
LIETUVIAI MOKINIAI
pradėtas tuoj:f • '~ J ~-'*4136 S Califomia. Šiam įvy- į nnąs "Draugas", kurio jis Viša proga palinkėjo "Draugui" kū- poSusirinkima8
daug žiaurių prievartos veiks
vakarienės,
pirmininkaujant;
, . .
. . . ,
jotyje,
kai bus
nugalėtos
khutys
ir naujoji
sistema
pilnai
bus
'Southwest News Herald" mų, negali būti Chicagoje rokiui lietuviai parodė daug dė-jda mielai laukia Palinkėjo jrybingų metų ir atsiuntė 50 į vicepirmininkui
adv. Eugenijui
kovo 30 d. paskelbė atsižymėju- j d o m i neturintiems 18 m. am
mesio ir užsiregistravo nemažas \ dienraščio darbuotojams sek- j dolerių auką Maloniai dėko Petkevičiui (nesant pirmininko. pakinkyta
_,.. , .. į darbą
.v _», . .
.
.
.
.
.
Diskusijose
išryškėjo
rupessiu mokinių sąrašą, kuriame į ž i a l l s .
skaičius asmenų. Balfo istai-įmės. Viešpaties palaimos ir at- jame.
namie) ir sekretoriaujant kun.L.
, . .„ ., ,.
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itis,
kaip
išlaikyti
prenumeragos telef. 776-7582
x Dr. Jonas Onandeos, Oak A. Naudžiūnui. Invokacną vel . .
siuntė auką. Dėkojame.
, . ,.,
.. , , . . randama ir lietuviškų ar lietuPAMESTINUKAS
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r,
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i
tonus,
kūne
del
pašto
kaltes viškai skambančių pavardžių.
X švč. M. M. Gimimo para
Lawn, UI., žinomas visuome sukalbėjo
kun. A. Zakarauskas. . . .
,.
...
J
Šv. Ritos aukštesnės berniukų
pijos šv. Vardo draugijos vyrai
Šv. Ednos bažnyčioje, Arlingnės veikėjas. įteikė 10 dolerių Sekretoriui patikrinus susirin atsisako, nes gauna dienraštį
nereguliariai,
kaip
palengvinti
mokyklos
auksiniam
garbės
są
šį sekmadienį 8 vaL r. šv. Mišių
ton Heights, rastas maždaug
auką. Labai ačiū.
kusiųjų kvorumą, pirm. E. Pet- I finansinę naštą ir įjungti orgaraše,
(vidurkis
pažymių
A
)
,
sevienos dienos amžiaus kūdikis
metu eis bendrai komunijos, o
x Nepraleiskite progos, jau kevičius pradėjo draugijos s u - j ^ . ^ > l a a ^ l S S į r S m niorų sąraše tarp kitų y r a ir su pižama ir susuptas antklopo t o susirinkimas ir pusryčiai
nime! Kun. A. Lipniūno moks sirinkimą. Buvo perskaitytas rašeio patarnavimu ir informa Brian Waranauskas, juniorų dėn. Nugabentas j Northwest
parapijos salėje.
leivių ateitininkų kuopos susi pereitų metų protokolas ir be cija, kaip labiau sujungti vi tarpe — Jonas Aleksa, sapho- Ugoninę.
X Kun. Petras Patlaba, Hot
x
r
rinkimas žada būti kitoks k a i p 'rn„ia
l J ^ 8 " r>oaisiii,
; S S 1 ! aa ! 'T>W^-ITITI/.
_ - J ! - U ; ?tiir,
? _ ^"Isuomenę^
savai ~spaudai
TI
*palai- i morų tarpe Vytenis MarkeviSprings. Ark., lankėsi Chicago
1 Q
BRANGS DUJOS
į Įriti susirinkimai. Ateikite ir S ^ ^ J ^ ^ J J ! !
p S ^ ! kyti- Tai ypač pabrėžė savo j č i u s & p a g a l i a u ( p i r m ų j ų
metų)
je, susitiko su visa eile savo
•
\ įsitikinsite. Įvyks šeštadienį, Dambrauskui u- kun. F . CinUtui,. k a l b o j e p r o v m c i o l a s kun. J. i m o k i n i ų tarpe yra David Daubičiulių.
Užsukęs į "Draugą", i g
Chicagos ir priemiesčių gy
! balandžio 8 d., 2 vaL po pietų J ^ ° prumti Z^Lmbrazunas ir ; Dambrauskas ir diskusijose d r . | s i n a s ^ r ^ a s Š m u l k š t y .
kalbėjosi su dienraščio vadovais.
Antanas
Phfllips.
Į
^
^
^
gum.
ventojams
kūrenamos dujos
R
a
z
m
a
>
R
u
d
i
S
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Jaunimo centre.
Sidabro garbės sąraše (pažy
Be to, pasinaudodamas lietuviš
Direktorių
tarybos s u s i n n - | s t p j ^ fr k t ^^^.^
.
pabrangs
apie
2,30 doL mėne
komi
mių
vidurkis
B)
senjorų
tarpe
X Aukų po 5 dolerius at kimui pirmiausia smulkią ir iš- L
kų knygų išpardavimu, nusipir
reikalams
siui, nes North Shore Gas ben
ija
prakti51dems
t a m kitų y r a Philip Yanas,
siuntė :
ko jų daugiau kaip už 30 do
samią metų veiklos apyskaitą j m e t y ^ ^ ^
^
drovei, kuri padeda aprūpinti
ri&grinėti
Vvilliam Karkula, juniorų tarpe dujomis, leista pakelti kainą
Albertas Liškūnas, Chicago, davė draugijos sekretorius ir
lerių.
^
^
Razmos,
kun.
V.
Rimiš
— Adrew Fabijonas, Gregory 6%.
Sofija Perkūmienė, Omaha, "Draugo" adniinistratorius k u n .
i
g
e l i 0 f j P o l i k a i č i o > s # pieJos, S.
x Lietuvių - Latvių Studen
Macijunas, Juozas Mikužis, JaMikas Panaras, Chicago,
Petras Cinikas. Jis nurodė sun-1 j ^ ^ k u r i e ^
^ ^
B a r a n a u s k a s , saphomorų
SUGAVO
lai., ^
tą Diena įvyks šeštadieni, b a l
Juozas Kaunas, Macedonia. kūmus, pereinant i naują spauss
^
^
.
_
j
į
^
^
^
j
kotarpyje
ttTO
pasita {
wmi2Lm
o h n
15 d.. 1 vai. p. p. Latvių centre
Areštuoti šeši vyrai C H a r e
Visiems maloniai dėkojame dmimo — ofseto — sistemą -rinia(Elston ir Hamlin g-vėse). Pro-1
Ruikis,
Zbigniew
Sekula,
Albert
aerodrome.
Jie turėjo pavogę
X SoL Birutės Kemežaitės šios sistemos pranašumus da | naują direktorių tarybos Sudzus ir pagaliau pirmųjų me- JAV bonų daug tūkstančių ver
gramą sudaro paskaitos apie; McCormick Place Chicagoje nuo
bartiniuose spaudos reikalavii
J- -J
-s balandžio 1 ligi balandžio 9 d. ati-L,,.;,: ,-5iQ;^+„ «i„i.i* i «irk_
valdybą išrinkti: pirm. A. Ru- j tų (frešmenų)
tarpe randasi tės. Tarp FBI ir policijos arešn u ai
ta
ukramiečių disidentus. m o t e n š - i d a r y t a g t t i ų ^ ^
^įf
P^kstelę "Operų
Nuotraukoje! / ?
dis, vicepirmininkais — dr. A.įGerald Potempa, Uriel Salinąs, tuotų yra ir demokratų kandi
kurną
latvių-dainose,
ir soviett'ros
Anjc
Kec^taJis,•orkestro
su Romos
OpeSimfoninio
palyda,
nę propaganda
filmuose.
Ten j• viena .gėlių
. parodos
- , ,_ talkininkė
...
V. K.
datas į kongresą adv. R. M.
X Antanas Bertulis, Hot Razma, dr. P. Kisielius ir Eug. Brian Rzepka.
__-. Z.
, vak.
T^ .bus šokiai
« , . , mw^,\
Antro
pat,
8 vai.
Visi i x7" *
~ T " Kaimo
~ *sąstatą
r ~ T 7 w ,sie
* T : ^ ^ ^ ^ ***S P** P 3 a t i n t o - Springs, Ark., atnaujindamas
Klepak, 34 m., ir Cook apekr.
buvę, esantys ir būsimieji u n i - ^ ^ ^
į™£
^ ^ . i j u s :
Marginiuose. 2511 W. 69
šerifo pavaduotojas J. Gross,
.1 . " . " .
T • TT Vaigalė Kavaliūnaite, D a n u t e i ^ ,_ fn^—^H^,,,.! r w » ^CA, prenumeratą vietoje normalaus
versitęto studentai yra k v i e č i a - 1 N ^ J u o z a g A I e k s i ū n a s , ^ J * °" InternatK>nal Gifte, 2501
28 m
mokesčio atsiuntė 50 dolerių
W.
71
SL
Kaina
7
dol.
Jau
yra
mL Ruošia latvių studentų or genijus Būtėnas, Juozas Kapair tuo gražiai parėmė dienraštį.
ganizacijos ir Lietuvių Studentų činskas ir Jurgis Riškus. Da išėjusi antroji laida B. Keme Mielą Rėmėją skelbiame Gar
,
J. JL VALSTYBĖSE
KANADOJE
Sąjunga.
(pr.). lyvauja ir Romas Stakauskas. žaitės pirmosios plokštelės "Lie bės prenumeratorium. Labai
tuvių Kompozitorių Solo Dai
— Aušra Zerr - Maoitdaitytė. Į — SoL Vyt. PauBonį paminė- "LIETUVOS ATSMKilHr
X A. a. Marijos Kuzmienės į Balandžio 15 ir 22 d. pastaty- nos", kaina 6 dol. Užsakymus (ačiū.
Radijo V a l a n d a Jau v\r& SS m. t a r 
x Zigmas Motiejus, žinomas JAV LB Visuomeninių reikalų! jo muzikos kritikas John Krag- n a u j a Xew J&rsey. New York Ir Conpenkerių metų mirties sukak ^ L J ^ . ? a y h ^ > U f . S a l ė j e ' ! g a l i m a siųsti: O. KuukausJden e c t l c u t lietuviams!
čiai paminėti, balandžio 8 d , 2515 W. 69th St. Staliukus re- nei 6527 No. Maplewood, Chi- čikagiškis visuomenės veikėjas, tarybos pirmininkė, balandžio lund, rašydamas 1978. DX 20
K a s šeštadieni n u o 4 iki 6 Tai. p o .
šeštadienį, 8:30 vaL ryto T. Ma zervuoti 434-7004.
(pr.). . ^ ^ m #^5
g ^ atnaujindamas prenumeratą pa 2 d. buvo atvykusi \ LB Vaka "The Globė a. Mail" apie Doni- piet 15 WKVX> Stoties New Torke
arba B
rų
apygardos
suvažiavimą
Los
zetti
operos
"Lucia
di
Lammer1330 kil.. AM ir n u o 7 iki S vaL vak.
rijonų koplyčioje (prie "Drau
97.9 meg. F M .
X Rytoj, šeštadienį, balan- j žaitei 7124 So. Mozart S t , CW- liko 7 dolerių auką Ačiū.
Angeles.
Ta
proga
ji
skaitė
vi
moor"
pastatymą
Central
Tech
x Henrikas Jashtskas, Rodgo") bus atnašaujamos šv. Mi džio 8 d , 8 vaL vak., jvj-ksta!«««. H 60629.
Oirekt. Dr. Jokūbas J.
(pr).
aktualią
paskaitą mokyklos teatre. Anot kritiko,
ney, Ont., Kanadoje, rpratęsda suomenei
1467 Foroe Drtve
šios. Prašome gimines ir bičiu trečiasis Verdi "Nabucco" ope-i
jjsie, „ L r * ^ I " ' ~
Mouatainsidc, N. 4. 070*8
xGerame
7
1
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"Veiksnių
konsolidacija
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"turi
tvirtą
boso
balsą,
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lius savo maldose prisiminti ve ros spektaklis Marijos aukšt. |
TeL 232.5MS (oode) SOI
3 . ^ ^ ^ mas prenumeratą atsiuntė 7 do- „
parduodamas graj^
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v.,.
ris būtų buvęs pažymėtina sa
lionę.
Kviestame taip p a t klausyti L i e t u n u
mokyklos auditorijoje. Diriguo- gamų namas. Valgomasis, šei- lerių auką. Dėkui
^
™ ^
^ - e ™** vybė, jeigu būtų koncentravę- fiSku
kultūrinių valandų anglų k a l b a
Valentinas Kuzma ir
mu V e
raid
dė
iš Seton H a l i Universiteto radijo sto
ja Ahydas Vasaitb. Režisūra m o g k a m b a r y S t 1 % v o n i o s
X
Juozas
Ankus,
Chicago,
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pastangas
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panaudojimą,
o
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į
ties (New Jersey WSOU S 9.5 meg.
Butikų šeima,
_ Darid meks. Dainuoja: Da- mSinų
K ^ 67500
F M ) . P l r m a d . 7:30-8:30 vaL vakaro.
giraLŽ&a
(pr.).
pyklos savininkas, apmokėda-iI ti su
. . Altą susitarimo bei veiklos
. . i perdidelį jausmingumą'.
na Stankaitytė. Margarita Mom-L^L J f i r a G v i d i e n ė ( b r o k e r ) t
(Vadovauja, p u * , j . Štokas).
denmm0
mas sąskaitas parėmė savo i
- Jaunos vauomemiun-1 _ Jurgis Strazdas, žymus
X Albinas Kurkulis, akcijų kienė^ Kathy Kogutaitė, A l g i r - ! ^ ^2-98n.
(sk.).
dienrašti 7 dolerių auka. Ačiū k e S g U i a i i 5 m ^ s t y t o s uuntY8 "* visuomenininkas ir ekonomistas,
brokeris, dirbąs su Rodman & j das Brazis, Jonas VaznelK Ri* iškelti faktai stebino gausią daug prisidėjęs prie Lietuvių iiiiiiiHiiiMiiitiiiiiiiiiiiiiiimi
Renshav. Inc^ patarnauja a k - ! ° » s Strimaitis, Bernardas Praauditoriją.
į namų veiklos, buvo susirgęs.
cijų bonų, fondų bei kitų verty- P***"*. J«lh» SavTimas, OpeKa tik išėjo i i tpauta
— Marija Vinčiūnienė iŠ At- Šiuo metu paleistas iš ligoninės
bių pirkime ir pardavime Susi-!™ 8 <*oras. Chormeisteriai —
lantic City, Georgijos, atvyko ir sveiksta namie.
Anatolijaus Kairio dramų
domėję skambinkite 977-7916. ! Alfonsas Gečas ir Emilija Sakaj Arizoną sveikatos pataisyti ir
ŠVEDIJOJ
rinkinys vienoje knygoje
dolskienė. Akompaniatorius —
( r ^
apsigyveno pas Chas. ir F. Ko^ t Arūnas Kaminskas. Choreogra- Į
— Švedijos Uetuviai, susirin
jelius Youngtown, Az.
X 1978 m. kelionių | VBnių f a s __ Jaunutis Puodžiūnas, go- j
kę Stockholme, išsirinko naują
— Kazimieras Balrnikonis iš
tvarkaraštis jau paruoštas. Tei-i^jog. Violeta Karosaitė, Do- j
n , ; ^ ^ -n,
....
, valdybą i r paminėjo nepriklau1. RŪTELĖ, 4 v. drama
raokitės pas Marių Kielą, 6557 j viiė užubalytė ir Anne Accet-;
Chicagos M nusipirko namus.
^
^ ^
s ^ ^ ^ ^
2.
SAULĖS RCMAL 4 v. dra
So. Talman Ave.. Chicago. m. *A1T0 Scenos reikalų vadovas
šiaurinėje Phoenixo dalvie ir'
JI• • ^ j ^ r „ .
**"*«»
ma
60629. tekrf 7»7-1717
(t>r.> | _ J o n a 8 paroms. Scenos meno!
. . r
. , ' w u J r J e i r . pradėjo Ged. Vilkenas, pirmit
3. 2MOGUS IR TILTAI, 3 • .
?Wr?t H r ^ l
^ ^
« * * • " * J- Kriaučiūnas, sekr.
x NAMAMS PIRKTI PA-! konsultantas — Kazys Oželis.
Phoen«o Uetuvių kolom jos g y - : ^ ^
Gumauskas.
Pailkait4
drama
SKOLOS duodamos mažais mė- Apšvietėjas — Kazys CijūnėUs.
j skaitė J. Lingis, o J. Pajaujis
Rinkinys dedikuotas nepri
aesmiais Jmokėjimais rr prieina- *«"*» Račiūnas.
— A A Paulauskai prieš ke- ( kalbėjo apie rebgiją pavergtoj klausomybės 60 m. sukakčiai
Visus
prašome
atvykti
|
salę
lioliką
metų iš Toronto persike- į Lietuvoj. Dalyvavo 40 asmenų, paminėti.
maia nuošimčiais.
nksaau
lė
į
Californiją.
čia jie sėkmin- kurių 15 dar gimusių Lietuvoj,
M u t u a T F e d ^ Savings. 2212 *
* . P a l y t i Hbretą.
Kaina ea persiuntimą $&55.
We«t Cermak Road - Telef.' Pa-ie •vmnej, prašomi palaukti
gai verčiasi bizniu — pradžioj I valdybą išrinkta Valentinas
,
_
_,_, __
Los Angeles,
o dabar Hemet, Vilkenas, Gintautas Būga,
Al
r - r , ; pne durų. kol pasibaigs pirmaUžsisakyti:
sis veiksmas ir tik po jo bus L^u^u fondo l»7g kovo i d. spaudos konferencijoje Jaunimo centre,; mieste, pusiaukelėj i Palm fonsas Jovertas, Juozas Lingis
DRAUGAS
x Beikaflnga rašttnmkė —.nuvesti į savo vietas. Bilietų į ? " ^ g 0 J t 1 A g l ^ > m y ? • ? T" 11 ^ ± ^ ^ ^ i t e i k i a $ 5 0 ° ček * f. A . | S p r i n g S t A . A. Paulauskai at- 1 ir Feliksas Trakas. Pastarasis
\ j T l
ir,
J t
i_
/» i
i • Kazmai. LF v-bos pirm., kad padidintų Lietuvos Agronomams - Sibiro \J\ _r i MA t.
• » -x • , i.
i m.
4S4S W. 63rd Str««t
Mutual Federal Savmgs and kasa bus atidaryta 6 vai. vak.. tremtiniams pagerbti stipendijų fondą (kuriame jau yra $5.000). K i t i ^ 8 1 * * * d « « * M parengimus yra naujai išnnktaa, o kiti perChicago, 111. 60629
Loftn Ajaociation of Chicago. nors tik bus tegalima gauti ii k.: M. Remiene, Pr 7-«M«k«», St Baras, V. Naudžius, P. Kibius, dr. G. j L o s AnE^e* ir visada yra dos- rinkti. Revizorium perrinktas
HIIItlIMIUI
847-7747.
(ak.) ! pristatomas vietas.
(pr.). i Balukas ir dr. K Aabroautia
Nuotr. V. Noreikos uūa iietuviiioems reiks lame,
'Klemensai Gi

CHICAGOS
ŽINIOS

CHICAGOJE

IR APYLINKĖSE

IŠ ARTI IR TOLI

TRYS DRAMOS

