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Brežnevas lanke
Kinijos pastenį

Bažnyčios reikalus
tvarko valstybė"

Maskva. — Brežnevas baigė
devynių dienų kelionę transsibiriniu geležinkeliu. Lankėsi Vla
divostoke ir kitose strateginiai
jautriose vietose.

Voyager 2 misija
nepasiseks?

•

Draudžiama pardavinėti devocionalijas net ir šventoriuje
11

Kaunas. 1977 m. gruodžio 11 Tačiau rugpiūčio 22 naktį 1 vai.
d. (sekmadienį) milicijos vyr. lei atvažiavo dengta mašina keturi
Raseiniai
tenantas išvaikė
senutes, prie Vyrai, išrovė kryžių, nudraskė rū
1977 opalio 17 Viduklės kle Kauno Katedros pardavinėjan tų vainikus ir išsivežė. Rugpiūčio
22 rytą iš Raseinių atvažiavo du
bonas kun. Alf. Svarinskas pa čias devocionalijas.
siuntė Raseinių rajono pirminin
Senutes bandė ginti į bažnyčią čekistai ir tardė Alubickienę bei
jos sūnų, kas prie jų sodybos pa
ko pavaduotojui Z. Butkui tokį einantys žmonės.
prašymą:
Milicininkas grasino: "Nepaten statė kryžių. Tardytojų didžiam
"Artinasi katalikams brangios kinti? Skambinkite Brežnevui. Jei nusivylimui nei motina, nei sū Kėdainiai. Reformatu bažnyčia, statyta Kristupo ir Jonušo Radvilų 17 amžiaus pirmoj pusėj. Rusų lai
ir prasmingos Šventės: Visi Šven norite politikuoti, nuvešiu į sky nus nematė, kada buvo pastaty kais, 19 a. pabaigoje, prekybininkai ją užstatė labai neskoningomis medinėmis lūšnelėmis ir buvo sugadinę
visą perspektyvą. 1919 metų nuotrauka
(Iš Pasaulio Lietuvių Archyvo)
tieji ir Vėlinės. Per tas dienas Baž rių, ten galėsite politikuoti". Ti tas kryžius.
nyčia džiaugiasi savo vaikų, pa kintieji bandė aiškinti, kad jie
siekusių Dangų, laime ir meldžia neturį kur nusipirkti devocionaPociūnėliai
si prie Skaistyklos vartų, prašy lijų. Kaip sudertinti naują Kons
1977 m. gruodžio 15 d. pas Marinų generole
dama Dievo gailestingumo ken tituciją ir tikinčiųjų beteisišku
mą? Į tai milicijos leitenantas at Pociūnėlių kleboną kun. A. Jočiantiems.
Pagal tūkstantmetę tradiciją rėžė: "Ar gerai skaitėte Konstitu kūbauską atvyko iš rajono 5 as Washcigtonas. — Prez. Carte
Vėlinių išvakarėse tikintieji eina ciją? Paskaitykite ir žinosite, kad menų komisija patikrinti ar kle ris greit paskirs p.rmą moterį
į kapines pagerbti savo mirusių praėjo tie laikai, kai jūs darėte, bonas kartais ne vogta skarda pa marinų generole. Ja bus pulk.
ką norėjote. Žinokite bažnyčia dengė bažnyčios stogą. Komisijos Margaret Brenner. Paskyrimą tu
jųWashingtonas. — Senatas at laikams, Amerika turėtų išskirti
Todėl prašau duoti leidimą ir yra valstybės, jūs tik ją nuomo nariai iš akies pamatavo bažny ri patvirtinti Senatas.
metė
keletą naujų siūlomų patai nes teises panaudoti karinę jėgą
jate.
Dabar
ir
bažnyčios
visus
rei
Viduklės katalikams atlikti savo
čios stogo plotą ir apskaičiavo
sų
prie
kanalo sutarties. Pataisos Panamos teritorijoj.
kalus
tvarko
valdžia".
šventą pareigą pagal Apeigyną
Diskutavo apie
kiek išnaudota tonų skardos, gąs
sutrukdytų
sutarties ratifikavimą.
(išleistą 1966). Eisena bus gry
dino iŠkelsią bylą. Nieko nepešę
Panamos valdžios sluksniuose
Reikalą pradeda komplikuoti
Belgrado
korierenciję
nai religinė, giedant Visų Šven
Šiluva
nuvyko į Kauno taros bazę ir ba
pati Panama. Panama painforma sakoma, kad Valstybės departa
tųjų litaniją ir psalmę 45 — Die
rė
sandėlninkus,
kam
bažnyčiai
vo visas Jungt. Tautų narių vals mentui buvo įteiktas konfidencia
vas mūsų prieglauda ir stiprybė. "LKB Kronikos" 30-me nume pardavę tokį kiekį skardos.
Pavergtųjų Euror^ Tautų sei
tybes, kad paktas su tokia redak lus protestas ir pasakyta, kad
Pramatomas laikas 17-18 vai. To ryje buvo aprašytas Lietuvos jau
mo Generalinio komiteto porėdis
priedas jai nepriimtinas, bet Vals
dėl ateistams mes visai netrukdy nimo žygis į Marijos šventovę Iki šiol kunigai iš tarybinės įvyko VLIKo -patalpose 1978 ko cija, kokią pridėjo Amerikos Se tybės departamente buvo pasa
Šiluvoje. Jaunimas, nenorėdamas, valdžios pusės remontų metu pa vo 28. Jame dalyvavo: Albanijos, natas, duodąs teisę Amerikai pa
sime".
kyta, kad tokio protesto negauta.
Rajono valdžia leidimo nedavė, kad KGB sunaikintų susitikimo tiria tik šitokią pagalbą — bari Bulgarijos, Čekoslovakijos, Esti naudoti karinę jėgą tuo atveju, Senato re:publikonų vado Hojei kanalui grasintų trečia jėga
tačiau procesija vistiek įvyko. Ši vietoje miškelyje pastatytą kry
jos, Lenkijos, Lietuvos, Rumuni
mus,
dokumentų
tikrinimus,
gąs
arba jei iškiltų tarptautinės ar ward Bakerio žodžiais jokių nesu
tokių leidimų rajono valdžia nie žių, jį perkėlė į saugesnę vietą
jos ir Vengrijos atstovai. (Alfre
vidaus problemos, pvz. streikas, sipratimų su Panama nėra.
prie Zosės Alubickienės sodybos. dinimus ir pan.
kam neduoda.
dui Beržiniui neseniai mirus, Lat
ir kanalu nebūtų galima naudo
Sutarties priedo autorius sen.
vijos atstovo nebuvo). Iš lietuvių
tis. Skunde cakoma, kad šia su Dennis DeConcini (D-Ariz.) pri
posėdyje dalyvavo VLIKo pirmi
tartimi kanalas pasidarytų nuo dėjo: "Panamiečiai ruošią dirvą
pavaduotojas prof. dr. B.
"Aušra" Nr. 9 (49)
Amerikos priklausomas visiems sutarties priedui atmesti".
Apie neutrono bombę ninko
Nemickas (jis yra ir Pavergtųjų
Europos Tautų seimo vicepirmi
Washingtonas. — Neutrono ninkas).

PANAMA KOMPLIKUOJA
KANALO SUTARTI

Kokių ganytojų
reikia Lietuvai?

19

.

Nr.82

Šiandien Draugas 12 psL

Jį surado greit Tai buvo prel. J.
Labukas-Matulaitis.
Manoma,
kad jo kandidatūrą tarybinei vy
riausybei pasiūlė kan. P. Bakšys
ir kan. C Krivaitis. Prel. J. La
bukas, buvęs Sibiro tremtinys, tu
rėjo įsigyti tarybinės vyriausybė
pasitikėjimą.
Išbandymui jis buvo paskirtas
iš Lietuvos į Italiją valdžios siun
čiamų "pažangiųjų" kunigų dele
gacijos vadovu. Pasirodo, kad skir
tą misiją atliko gerai ir pelnėsi
tarybinės valdžios pasitikėjimą.
Greitu laiku Lietuvos KGB nu
šalino kan. J. Stankevičių nuo
Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviš
kio vyskupijos Kapitulinio vikaro
pareigų. Religijų reikalų tarybos
įgaliotinis nurodė Kauno Kapitu
los nariams ir Vilkaviškio vysku
pijos konsultoriams vienintelį
kandidatą prel. J. Labuką, kurį
jie, neturėdami kitos išeities, iš
rinko Kauno arkivyskupijos ir
Vilkaviškio vyskupijos Kapituli
niu vikaru.

(Tęsinys iš vakar dienos)
Sirguliuojant vysk. P. Maže
liui, iškilo pavojus, kad Katalikų
Bažnyčia Lietuvoje gali likti be ei
nančio pareigas vyskupo. Kuni
gai ir tikintieji gerai žinojo, kad
pristatytas Apaštalų Sostui kan
didatas, paskirtas vyskupu, nega
lės eiti vyskupiškų pareigų be ta
rybinės vyriausybės sutikimo, nes
Religijų reikalų tarybos įgalio
tinis, iŠtrėmęs kelis vyskupus,
kartodavo, kad popiežius gali
skirti vyskupus, o mūsų reikalas
leisti ar neleisti jiems eiti savo
pareigas.
Tarybinė vyriausybė, jausda
masi Katalikų Bažnyčios Lietuvo
je visagaliu viešpačiu, ėmė pati
ieškoti kandidato į vyskupus.
Tinkamiausiu kandidatu buvo
laikomas Kauno arkivyskupijos
ir Vilkaviškio vyskupijos Kapitu
linis vikaras kan. J. Stankevičius.
Tačiau reikėjo sužinoti Romos
Kurijoje, ar praeis jo kandidatū Sklandžiai klostantis reika
ra į vyskupus.
lams, beliko- įrodyti Romos Kuri
Tas uždavinys buvo pavestas jai, kad tinkamesnio kandidato
atlikti valdžios siunčiamiems į II už prel. J. Labuką šiuo metu Lie
Vatikano susirinkimą Lietuvos Ka tuvoje nėra. Tą misiją saugumie
talikų
Bažnyčios delegatams: čiai pavedė atlikti kan. P. Bak
kan. J. Stankevičiui, kan. P. Bak šiui ir kan. Č. Krivaičiui, kurie
šiui ir kan. Č. Krivaičiui. Kai jie drauge su prelatu J. Labuku, vyk
dami į paskutiniąją Vatikano 88Romoje sužinojo, kad kan.
J. Stankevičius niekada nebus -jo susirinkimo sesiją, nusivežė
vyskupu ir grįžę apie tai pain prel. dr. J. labuko "Lietuvių-loformavo tarvbine vvriausvbe. ii tmu kalbu žodvnėlį-minimuma"
pradėjo ieškoti naujo kandidatą (apie 1800 žodžių), tariamai iš-

bombos produkcija bus atidėta,
bet planas nebus visai sulaikytas,
sakoma Washingtono sluoksniuo
se. Savo nusistatymą Carteris ža
dėjo pranešti NATO ministeriams Briusely.
Manoma, kad gaminimas ar
atrisakymas gaminti priklausys
nuo Maskvos geros valios, kaip
vyks toliau derybos dėl ginklų ap
ribojimo. Pasklidusios žinios apie
neutrono bombos išsižadėjimą
labai greitai susilaukė smarkios
kritikos Kongrese, o iš •sąjungi
ninkų labiausiai Vakarų Vokieti
joj.

^vaigždžiŲ karas55
realybėje
Washingtonas. — Kova už
viešpatavimą tolimose erdvėse
intensyvėja. Pentagonas kitiems
metams biudžete numato 11.9
mil. dolerių išrasti atominiam
ginklui, šaudančiam iš tolimųjų
erdvių. Žvalgybos sluoksniuose
manoma, kad sovietai panašius
ginklus jau bando. Iš tūkstančių
mylių aukštumos koncentruotais
spinduliais ir kitais naujais gink
lais galėtų pasiekti taikinius per
dalį sekundės ("Newsweek", IV.
3).
leistą Vilniaus arkivyskupijos ku
rijos. Tas žodynėlis turėjo padė
ti įrodyti, kad prel. dr. J. Labu
kas dirba mokslinį darbą, kad,
girdi, kaip išsilavinęs vyras ir Si
biro tremtinys yra tinkamiausias
kandidatas būti vyskupu.
iiJua daugiau),

Be kitų dalykų posėdyje ap
Nutrauks santykius
Kas būtu, jei
žvelgta bei diskutuota Belgrado
konferencijos baigtis ir numaty
su Amerika
"kapitalistu" nebūtų
ta Pavergtųjų Europos Tautų sei
mo ateities veikla, susijusi su ar
Washrngtonas. — 2emės ūkio
Addis Ababa. — Oficialus Etio
tėjančia Pavergtųjų Tautų Savai
pijos atstovas, kalbėdamas per departamentas pranešė, kad So
te,
i
televiziją, sakė, kad Addis Aba vietų Sąjunga užsakė Amerikoj
Kalbant apie Belgrado konfe ba gali nutraukti diplomatinius dar penkis Šimtus tūkstančių to
rencijos eigą ir vertinant jos baig santykius su Amerika, Britanija nų grūdų. Praėjusią savaitę sovie
tį, susipažinta su Amerikos dele ir Vakarų Vokietija. Jis kaltina tai pirko iš Amerikos 362 tūks
gacijos nario Belgrado konferen tas šalis kurstymu ir noru pra tančius tonų grūdų. Per vienus
cijoje Californijos
universiteto plėsti karą. Dar pridėjo, kad Car metus sovietai Amerikoje pirko iš
profesoriaus Korbonskio įdomiu teris neturi teisės kvestijonuoti viso dvylika milijonų tonų grū
pranešimu. Iš jo paaiškėjo bū Kubos kareivių buvimo Etiopijoj. dų. Grūdų derlius Sovietų Sąjun
dingų dalykų: kai kurie delegaci
goje visą laiką labai blogas ir
Radijas iš Addis Ababos tik da partijos rezoliucijomis pagerinti
jos nariai nebuvo supažindinti su
Amerikos siekiamu, Belgrado bar pranešė apie "sėkmingą ir neįmanoma.
konferencijoje, tikslu, bet iš ant vaisingą" valstybės šefo Mengrsros pusės jie buvę Valstybės de tu Haile Mariam kelionę į Mask
partamento instruktuoti konfe vą ir laimingą grįžimą. Kelionė
Sueme įtariamus
rencijos metu nekelti konkrečių buvo laikoma didelėj paslapty.
Moro pagrobime
žmogaus teisių pažaidos pavyz
VVashmgtonas. — Prez. Carte
džių, o jiems iškilus, neminėti var
dais valstybių, laužančių Helsin ris pasirašė įstatymą, draudžian Roma. —Policija suėmė tris
kio Galutinio akto nuostatus.
tį per prievartą atleisti iš darbo vyrus ir vieną moterį, įtardama,
(E.) vien tik dėl 65 metų.
kad jie gali turėti ryšių su Aldo
Moro pagrobimu. Suėmė netoli
Neapolio apleistame name. Ra
do ginklų ir klastotiems doku
mentams gaminti priemonių bei
kitokių revoliucionierių doku
mentų. Policija sako, suimtoji la
bai panaši į tą, kuri dalyvavo
Moro pagrobime.

Pasadena, Cal. — Voyager 2,
raketa į Jupiterį ir Saturną, nu
lėkusi daugiau negu 286 miL my
lių, turi problemų su radijo siųs
tuvu, ir su ja nutrūko ryšys. Bi
joma, kad ir pagelbinis kompiu
teris gali neveikti, ir tada jo mi
sija būtų nepasisekusi.
Voyager 1 operuoja normaliai
Abu paleisti pernai vasarą.

Katalikai pasauly
VELYKOS KINIJOJ
PEKINAS. — Velykos Peki
ne buvo atžymėtos šv. Mišiomis
vienintelėje visoje Kinijoje vei
kiančioje — Nekaltai Pradėto
sios Šve. Mergelės Marijos var
do — bažnyčioje. Kinų bažny
čioje tačiau visai nebuvo ma
tyti. Dalyvavo tik Pekine gyve
ną užsieniečiai i r atsilankę tu
ristai. Mišias lotynų kalba atna
savo kinas kunigas su trimis
diakonais. Būrelis kinų vienuo
lių giedojo gregorines giesmes.
KARDINOLO INGRESAS
PRAHA. — Prahos katedro
je Velykų sekmadienį kardino
las František Tomašek iškil
mingai perėmė Prahos arkivys
kupo pareigas. Daugiau negu
penki tūkstančiai šėkų dalyva
vo Mišiose, Bažnyčioje buvo
taip pat Čekoslovakijos vysku
pai, užsienio diplomatiniai a t 
stovai i r vyriausybės delegaci
ja.
"Pirmop ir svarbiausioji vys
kupo pareiga y r a visada sekti
šventųjų apaštalų pavyzdžiu
net jeigu tai pareikalautų i r gy
vybės aukos. Be Kristaus pagal
bos mes esam bejėgiai", kalbėjo
kardinolas. Jis šia proga primi°ė, jog dar ne visos Čekoslova
kijos vyskupijos turi savo vys
kupus ordinarus ir pažymėjo,
jog dabartinio meto krašto
problemos turi būti protingai
ir kantriai sprendžiamos.
LENKIJOJ GALIMA, *
UETUVOJNE
VARŠUVA — Kiekvienais
metais žiemos atostogų metu
beveik visose Lenkijos vysku
pijose yra pravedamos dvasi
nio susitelkimo dienos aukštes
niųjų mokyklų mokiniams, ypač
tiem, kurie ruošiasi užbaigti
mokyklą ir turi pasirinkti atei
ties gyvenimo kelią. Susitelkimo
dienų tikslas kaip tik ir y r a pa
dėti jauniems žmonėms įgyven
dinti jų troškimus sutinkamai
su jų asmeniniais polinkiais ir
krikščioniškuoju pašaukimu.

KALENDORIUS

Balandžio 8: Dionizas, Julė,
Beirutas. — Palestiniečiai par Girtautas, Ma'ta.
tizanai nušovė keturis Izraelio
Balandžio 9: Akas, Marija Kle
kareivius iš okupacinės kariuo
ope, Aurimas, Dalia.
menės ir vieną pagrobė netoli Ty
Balandžio 10: Makarijus, Apo
re uosto. Izraelis atsilygindamas
lonija, Mintautas, Kilnutė.
apšaudė palestiniečių stovyklą.
Saulė teka 5:24, leidžias 6:22.

Jungtinių Tautų kariai ir Izraelio tankai

Tjhanę

ORAS
Atitaisymas. — Vakar dienos
Daugiausia apsiniaukę, 50
numery po pirmo puslapio kliše
™
turėjo būti toks parašas: Dayto- proc. galimybė lietaus su perkū
1
nija, apie 60 laipsnhj.
no, Ohžol lietuviškieji kryžiai.

•Hki

DRAUGAS, šeštadienis. 1978 m. balandžio mėn. 8 S.
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£
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£
2
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MARGUČIUS
ant Meksikos pankas kranto,
susirinkimas.
Bus
kitoks
negu
ties sąvoką, patvirtinimus.
tetui (pirm. A. Baliui, L Kaz
Island centre, gražiausiame pajūry
Registracija vyko šeštadienio
Šalta, lietinga sekmadienio lauskienei, I. Polikaitienei, O. kiti susirinkimai — ateikite ir
Po paskaitos Vytas JGiorys iš
je.
MĮfay-Hl
kambariai, kambariai su virtu
rytą. Lietuvių namuose, atidary
įsitikinsite!
ryškino
paskaitų
žymiausius popietė Cnicagoj. Jau balandžio Stukienei ir Gaižučiai)
už
vėmis, apartmenati ir maudymosi baseinas.
mas 9 vai. Dalyviai susirinko
Nepamirškite atsinešti kūry
Visur spalvotos televizijos, oetol? restoranai,
punktus. Visiems buvo išdalintos mėnuo, o ledo kristalai tebeka sklandžią ruošą ir taip pat Švč.
geroj nuotaikoj, pasiruošę dar
bos laikraštėliui, linksmą nuo
bo
ant
medžių
šakų.
Nors
lauke
naktiniai klubai, žvejojimo vietos, golfo ir te
kortelės ir ant jų rašėm, kas
M. Marijos Gimimo parapijos
bui. Paskaitininkai išpildė die
taiką ir atsivesti savo draugus.
niso
aikštes, šventoves, krautuves h- t. t
mums daugiausiai užsiliko iš
klebonui kun. A. Zakarauskui,
Visus maloniai kviečia lietuviai savininkai —
nos programą.
Dalia
M.
kiekvienos paskaitos.
mielai leidusiam naudotis mo
ALFONSAS IR TERESE ZEBERTAVIČIAI
Pirmoji buvo Algio Garlausko
"ATEITININKŲ KELIU"
kyklos patalpomis.
L. B.
Vakare susirinkome Lietuvių
paskaita — Gamtinės aplinkos
PRENUMERATORIAMS
namuose (Gintaro valgykloje)
"ATETrtES" JAUNIMO
klausimai — JAV-bėse ir dabarti
bendrai vakarienei. Paulius StaPrieš kelius mėnesius, Ateiti
KONKURSAS
nėje Lietuvoje. Paskaitininkas ariškis įteikė premijas trims pa
ninkų federacijos
paprašytas,
pibudino tris bendras ekologines
sižymėjusiems moksleiviams, Li
"Ateities" žurnalo redakcija pagal turimus ateitininkų sen
problemas Lietuvos ir Amerikos:
nai Žiedonytei — pirmajai užsi
vėl paskelbė jaunimo kūrybos draugių sąrašus
išsiuntinėjau
išlaikymas ekologinio balanso,
registravusiai, Algiui Petruliui už j
konkursą prozai, poezijai, veik knygą "Ateitininkų keliu". Dau
nuodingos medžiagos, kurios-ken
registracijos mokesčio užsimokė-:
los aprašymams, straipsniams, gelis už ją jau atsilygino, kiti
Padangos. Priekinių ratų reguliavimas
kia žmonėms, ir gamtos apsaugos
jimą pirmuoju ir Andriui Rušemeno ir veiklos fotografijoms atsiuntė dar ir auką. Už tai nuo
ir balansavimas. Stabdžiai. Duslintu
reguliacijų neįvykdymas. Baigė
nui už daugiausiai atvežtų žmo- Į
bei uiustracijoms.
širdžiai dėkoju Dar neatsUygi
vai Išmetamieji vamzdžiai ir kiti pa>
sakydamas, kad principiniai mes
nių vienoje mašinoje. Pietų me
Į redakcijos prašymą tapti nusių prašau atsilyginti.
taisymai FIRESTONE TIRES. Wheel
turime atsakomybę ateinančiai
tu visi moksleiviai pasirašė ve- Į
mecenatais (reikalinga 7 0 0 d o l )
Dėl
adresų
pasikeitimo
kelios
alignment and balancing. Brakea.
generacijai išlaikyti gamtą.
lykinius sveikinimus, kurie buvo Audrius Rušėnas skaito savo kūry pirmasis atsiliepė inž. Pranas dešimtys knygų sugrįžo. Jei
Shock absorbers. Mufflers and pipea.
bą ateitininkų dienų Clevelande
Baltakis, atsiųsdamas 200 do kas dar norėtų šią knygą įsigy
Po jo kalbėjo Augustinas Idze- pasiųsti: Federacijos vadui dr. Ki metu
Nuotr. R. Musonytės
Tune-Upa. Lubricatton. Change of oft
lerių ir laišką: "Ateitis" yra ti, prašau rašyti adresu: Jonas
lis. Tema Lietuvos gamtinės ap sieliui, kun. S. Ylai. kun. G. Kit a d FBtera.
linkos aktualių klausimų apžval Jauskui SJ, kun. A. Saulaičiui, žiemos šalčiai grasina, Švč- M. tapusi labai gyvybiniu mūsų žadeikis. 6522 So. Rockwell
ga. Jie aiškino, kad mes įsivaiz- "Draugo" Ateitininkų skyriaus re Marijos Gimimo parapijos erd veiklos elementu. Su įdomumu Ave., Chieago, UI. 60629.
daktoriui T. Žadeikiui ir S. Čyvui.
Knygos kaina tik 2 doleriai.
vioj salėj sprogsta pavasariška seku jaunimo kūrybos konkur
Skaniai pavalgę susirinkome
sus
ir
džiaugiuosi,
kad
juos
tę
Platindamas ateitininkų kny
nuotaika. Tai kasmetinis Prano
gražiai išpuoštoje salėje, vakari
siate.
Sekančiam
konkursui
gas,
patyriau didelę paramą ir
Dielininkaičio moksleivių atei
2423 W»st 59th Stmt — Ttl. GR 6-7777
nei programai. Savosios kūrybos,
siunčiu
200
dolerių".
širdį iš kun. Simono Morkūno,
tininkų kuopos margučių riti
talentų vakarą pravedė Rita Kaz
Pirmajam konkurso mecena kuris švenčia 45 metų savo ku
Veikia nuo 7:00 v a i ryto Iki 8.-00 v a i vakarą
nėjimas. Įsikibę j savo margus
lauskaitė
ir
Rūta Staniškytė.
tui
inž.
Pranui
Baltakiui
nuošir
nigystes
sukaktį.
Ta
proga
mie
fteatadieniaia š u o 7:00 vai ryto Oū 4 vai. popiet
krepšelius, vaikai susiskirsto j
Programa
prasidėjo
studentų
keturias grupes, nuo pačių ma džiai dėkojame ir laukiame dau lam sukaktuvininkui linkime
ftventadieuiaJa atdaryta. — 8av MIKAS CESAS
spektaliu "GodspeH",
kuriame
gausios Dievo palaimos ir svei
žiausių (priešmokyklinio am giau mecenatų
vaidino Danutė Balčiūnaitė Arū
katos.
J. ž.
žiaus) iki vyriausių (7 sk.). Vi
. 'Ateities"
redakcija
nas Ciuberkis ir Tena Vyšnionysi bandė savo laimę, laukdami
tė. padedant moksleiviams. Siga
BENDRADARBIAUKIME
momento, kai nuriedantis mar
Lenkauskaitė deklamavo Dan
gutis takštels | kitą. Girdėjau,
Praeitais metais, I X Ateiti
guolės Sadūnaitės eilėraštį, pri
kad vyresnieji net ir matema- ninkų
kongreso
Clevelande
tariant Mirgai Bankaitytei kank
tiškai išgalvojo, kaip marguti metu asmeniškai kreipiausi į
lėmis. Andrius Rušėnas skaitė du
ridenti, norint, kad jis ristųsi į kongreso dalyvius, prašydamas,
savo sukurtus eilėraščius. Rūta
norimą pusę. Lietuviškai muzi- kad daugiau rašytų į Ateitinin
Staniškytė išvaidino savo sukur
kai grojant, tėveliai taip pat tu į kų skyrių "Drauge", kad jis pa
tą eilėraštį "Apelsiną".
rėjo progos pasišnekučiuoti, be- į sidarytų tikru veidrodžiu ateiAlvydas Jasinevičius mus pra srvaišindami kava prie ypač gra Į tininkiškojo gyvenimo iš visų
R. Staniškytė ir R. Kazlauskaitė
skaitė Clevelando "Maironio" kuo džiugino savo lūpinės armonikos žiai papuoštų staliukų. Kad te- j kraštų: ateitininkų moksleivių,
(LICENSED BY VNBSHPOSYLTORG)
pos studijų dienų, metu
muzika. Lina Palubinskaitė taip vėliai nenuobodžiautų, veikė k> studentų ir sendraugių. Į mano į
Nuotr. R. Musonytės pat skaitė tris savo rašytus eilė
!
VYRIAUSIA IŠTAIGA: 1776 BftOADtVAY, NEW YORK, N. Y. 10019
terija, kur laimingieji galėjo l a i prašymą buvo reaguota, bet
raščius. Rasa Kamantaitė, Elaine mėti O. Stukienės išaugintas gė nepakankamai.
duofame Lietuvą labai gamti Norkutė, Rima Lukavičiūtė ir Pau
T E L - M I - 6 5 1 0 ; 801-7720
niai gražią. Iš tikrųjų* ta gamta lius Staniškis trumpai pasirodė les.
|a$ i
Paklausit kokiomis temomis
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių
ir išgelbėjo Lietuvą nuo pražū "kaip taupyti stiklines". Edmun
Pertraukos metu vaikai pasi- rašyti. Atsakymas: įvairiomis,
pristatymas garantuotas. Vtai muitai apmokami mūsų ištaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.
ties. Tačiau per paskutiniuosius das Saliklis, Audrius Rušėnas,
vaišino tėvų komiteto sureng- : Aprašykite ateitininkų padali35 metus ir dabar ta harmonija Tomas Ralys, Gintas Zaranka ir
tom
vaišėm — pasisemdami j nių vadovų posėdžius, pasitariPrie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui žvai
tarp žmogaus ir gamtos dingsta. Algis Petrulis suvaidino "Tomą
daugiau energijos antrajai da- j mus, narių susirinkimus, ruoriausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Harmoniją ardo industrializaci Edisoną" ir Povilas Palūnas pa
liai. Taip laikas greitai prabė-; šiamus minėjimus, stovyklas,
ja, urbanizacija ir ypač teršian sakė prakalbą "Kas yra džiaugs
Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir sekmadie
go. Vienų krepšeliai visai pilni, j ekskursijas, išvykas. Nevenkite
tis žemės ūkis.
mas".
Po šių pasirodymų, trims kitų ne tiek, bet visų širdyse tik į asmeniškų žinių iš mūsų šeimos
niais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet
Vida Svarcienė kalbėjo apie grupėmis buvo duota po maišą ras džiaugsmas. Kiekvienoje \ narių gyvenimo ir visa kita,
inteligentiškumą. Inteligentišku įvairių dalykų. Naudodami tuos grupėje buvo trys premijos.; kas vienu ar kitu būdu tiesioMOSf
SKYRIAI:
mas nėra surištas nei su vienu dalykus, tos grupės turėjo išgal Priešmokyklinio amžiaus gru [ giai liečia ateituiinkus ir jų gyP*. — 1» TDghman Street
MS4
luomu bei profesija. Inteligentas voti ir išvaidinti vaidinimėlius pėje premijuotos vietos: I Lidi-Į venimą.
Mtfame SI, Md. — t m fVM strest ....
342-4249
privalo būti savo srity labai išsi pagal duotą temą. Kol laukėm ja Gražulytė, II Aidas Skrip- j Medžiagą siųskit taip, kad ji
Brooklyn. N. Y. 11219 - 4*5 McDonald A
lavinęs ir vis tobulėti. Dvasios va jų pasiruošiant. Alma Lėlytė ir Vi kus, IEL Aidė Užgirytė. 1, 2 sky pasiektų šio skyriaus redakto
BBfTalo 12, N. Y. — 7B1 FBfanofe Avena
Chieago 22, m, — 1241 No. Ashland A
das Stasys Šalkauskis rašo, kad das Neverauskas pravedė dainas. riaus grupėje: I Marius Tijūne-! rių nevėliau antradienio vaka491-2919
Cfefeago, nt tt«29 — 2HB West •» Street _.„..
ateitininkas, stengdamasis reali Saulius Čyvas pristatė stovyklų lis. n Rimas Gaižutis, ICt Erika ro. Tik tada bus galima norimą
928-2787
Chteago, m. Mat* — lsSS W«t 47 Street ......
3794788
zuoti tikro inteligento tipą, privalo vasaros planą, ragindamas visus
Ctevetond
13,
Ohlo
—1*28
KenflirertSi
Avenoe
771
išlavinti a) aiškų protą, pagrįstą atvažiuoti ir rašyti laiškus, kurie
Dctroft 12, MJeb. — 11(1*1 Jos ~i i f en Av«w
moltsTiškuojū
subrendimu, b) nori būti pagelbfn inkais stovyk
Hamtramck, MDch. — 11S39 JOJ Campn Aven
Hartford U. Coan. — 122-12C Hilhride Avenue ...
tvirtą būdą, paremtą aukšta va lose. Sutvarkę salę ir pabendra
Los Angelei 4, CahY. — 1 !U So. Vernont Avem
lios kultūra, c) jautrią sąžinę, iš vę, išsiskirstėme linksmai užbai
N«w Vork S, N. Y. — n Seeond Ai
974-1849
auklėtą krikščioniškos etikos rei gė vakarą.
N*w York S. N. Y. — 324 E. t St
478-7439
kalavimais ir d) kilnią širdį, pil
Sekmadienį 10 vai. ryto. uni
WamJ Bneh, Fla. SSIS9 — 12*1 17 St.
ną entuziazmo bei paslankumo formuoti, išsirikiavę, palmėmis
PMladHphla a . H - 131 W. Gtrard Avenue ..
7894307
tam. kas yra šventa, tikra, gera rankose, iškeltomis kuopų vėlia
nornnbt. Arte S3027 — 23947 Ssack Canyen Hwy.
992-942-8779
Rahw»y, N. J. — 47 Eaat MOtoa Avenae
ir gražu.
881vomis, su kunigais ir mišių tar
«lver SpHnee, Md. — 1992 Kennebee Ave.
Po pietų Paulius Alšėnas kal nais priekyje, nuo paminklo, kur
South RJver, N. X. — 41 Whitohead Avenue
257^
Svracuae, N. Y. 13294 — SIS BfaeeeSkB Street
bėjo apie situacinius nutarimus. buvo pašventintos palmės, žygia
47S4749
Woodhaven, Oneena. N. Y. 11421 — *M>-14
Ava...
Buvo paruošta ir visiems išdalin vome procesija į mišias. Tuoj po
ta medžiaga. Po prelegtnto įžan pamaldų įvyko agapė Naujosios
Tai ne "geležinė vyrija", bet Cicero ateitinlnkija. Cicero mnkaUavia; I
NAUJI S m U A b
gos su ja daugiau susipažindami, parapijos viršutinėje salėje. Už
ateittomkų tėvai ir bičiuliai susirinkę j kuopos metinę SvesSį Tx ka:res: I LARJtW«iOtt, N. J. 93791 — 234
susiskirstyme į grupes, išspręsti darymo žodį tarė kun. G. Kijaus- A. Zailskas, J. Pauiėnas. V. Laniauskas, J. Arštikys, K..Razma, A- I "ELKIMĖS, .L Y. — McKKVNAV
tai grupei duota, uždavinį. Praė- kas SJ ir Jonas Alšėnas. Skaniai Mickus, K. Dočkus, A. Šatas ir A Orvidas
Nuotr. J. Kuprio %BBMU99SUSSBn^99Ba«Uan«na9attaai
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Ateina naujas žmogus —

RYŠKĖJA KELIO SKIRTUMAI
Švenčių progomis tai vienur, laisvės siekimo priemones skiriatai kitur jau kalba jauni žmo- si. Jie laisvę supranta taip, kaip
nes. Visuomeniniam gyvenime ją supranta ir tie, kurie laisvės
jie dar neturėjo didelių galimu- niekada nebuvo praradę. Jie skirmų savo sugebėjimus parodyti, tingai žvelgia į visuomeninę, polibet lietuviškoje aplinkoje rupi- tinę ir kultūrinę veiklą, nes jų
naši lietuvybe, tautiniais reika- pažiūros į šią veiklą yra ?*r: ulais ir tautos ateitimi. Išgirsti jų šios aplinkos, svetimos mok>.vlos
nors ir skirtingą nuomonę, o ne ir net svetimos pasaulėžiūros įtatik istorijos kartojimą yra įdomu koje.
ir naudinga. Iš jų kalbų geriau
Ar tai turėtume girti ar papažįstama jaunoji lietuvių karta, peikti, būtų kitas klausimas. Taišaugusi svetimuose kraštuose, čiau reikia pripažinti, kad moksnepergyvenusi karo košmaro ir lo įstaiga, gyvenimo aplinkybės
bombardavimų siaubo, bet vi- ir sutinkami žmonės palieka žysu savo gyvenimu dar susiliejusi mes net charakteriui, o ne tik išsu tautine veikla svetur ir pa- oriniam elgesiui. Vis dėlto reikia
vergto krašto, kuris tėra jiems pasidžiaugti, kad ir šioje aplintik tėvų tėviškė, tautiniais sieki- koje išauga ne vienas antras, o
mais.
šimtai tokių, kuriems rūpi kilVyresniesiems nepriklausomy- mės 'šaknys", priklausymas taubės atgavimas yra dar artima tos kamienui, savo tautos istorija,
praeitis, aplaistyta savanoriu norai ir pastangos savo tautai
krauju. Nepriklausomo gyveni- komunistinėje vergijoje padėti.
mo laikotarpis jiems dar tebėra Jų noras padėti pavergtiesiems
gyvas ir šiltas. Pabėgimas, baimė, atgauti laisvę juose skatina imtis
varganas stovyklų gyvenimas, tokių priemonių, kuriomis tikisi
naujas kūrimasis svetimoje žemė- tikslą pasiekti. Šis naujas žmogus
je, — tas viskas dar taip čia pat, ir mūsų visuomenei jau yra būtikad tiesiog pirštais liečiamas, nybė.
Nors daugelis yra jau pasiekę
*
pensijos amžiaus, daugelio jau
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l visuomenę ir visuomeninėje
Kitaip yra su jaunąja karta, veikloje skirtingi, bet jie lietuvišNet tie netolimi metai, kai vie- kL JŲ metodai išsiskiria nuo
na po kitos okupacijos pasižymė- anksčiau naudotų, bet jais jie
jo daugelio žuvimu, trėmimais mėgina naujais būdais pagelbėti
\ ir išblaškymais Sibiro plotuose kenčiančiai tautai vergijoje ir išar net savo tėvynėje, jai yra tik sisklaidžiusiai išeivijai. Jie jau
istorija. J istoriją jaunieji žvelgia nebenori vadintis išeiviais, nes
ne pojūčiais, kurie liečia tik juos išvežė jų tėvai arba jie yra
ženklus, bet intelektualiniu pra- jau svetur gimę. Jie nejaučia saeities pažinimu. Ir šiuo atveju vo tėvų žemės po kojomis ir jos
jauną lietuvį, lietuvybe dar susi- reikalus sprendžia tik idealisrūpinusį, reikia tik suprasti, nes tinio, tautinio identiteto supračia skirtingi tik keliai į tą patį timo požiūriu. Svetima žemė vytikslą.
resniesiems — jau nebėra sveti4
Vyresniųjų pareiga naująją ma tiems, kurie dabar ateina į
kartą — naują lietuvį svetur į- lietuviškus darbus. Čia ryškiaujungti į lietuvišką gyvenimą. Bet šias pavyzdys yra vyčiai — antjį įjungti taip, kad jis suprastų ros ar trečios kartos Amerikos
dar gyvą ir šviežią tautos istori- lietuviai, lietuvybę skirtingai sują, kurios liudininkų didžioji da- pranta, bet lietuviškam reikalui
lis tebegyvena kartu su juo. Jau- su dideliu entuziazmu ir pasinimas mielai mokosi, bet ne iš aukojimu dirbą laiškais, propaįsakymų — jo pasipriešmimas y- gandinėmis ir reprezentacinėmis
ra ir jo budrumo laisvės sargybo- priemonėmis, kad šiame krašte
je ženklas.
lietuvių tautos laisvės reikalai
būtų išlaikyti viešumoje.
m
Teisybė, jau daugelis vyresniųjų kalbėtojų didžiosiose tautos
šventėse nekalba tik apie žemės
ūkį, greitą grįžimą, tolimesnį kovos tęsimą savanorių eilėse. Jau
patys vyresnieji nelaiko to realiu
dalyku, nes amžius ir įsikūrimas
pririšo prie vietos ir surišo su aplinka. Joje užaugo ir išsimokslino vaikai, joje auga vaikaičiai ir
kuriasi toliau savita tautinė kul•tūra, gal ir skirtinga, kaip ji būtų
buvusi kuriama laisvame savam
krašte. Jau beveik nebekalbama
ir apie tremtį, kai savo "tremtį"
turėj'o progą palyginti su broliu,
sesių ar tėvų tremtimi Sibire. Tik
keiksmažodžiu tevartoją beprasnų" "DPs" titulą.
Bet tai nereiškia, kad vyresnioji karta būtų
nustojusi savo pagrindinių tikslų
grynumo ir mėginimo jų siekti. Ji
tik tikroviškai žvelgia į dabartį
ir į save, tikroviškiau sprendžia
galimumus sukurti sąlygas pavergtai tautos daliai atgauti laisvę.
Naujoji karta, kuri šiuo metu
jau užima nemaža vadovaujančių postų lietuvių visuomeniniame, kultūriniame, politiniame
gyvenime, taip pat nėra atitolusi
nuo tikslo grynumo — pavergtai tėvų žemei ir pavergtiems
broliams laisvės siekimo. Bet jos
KELIONĖ BURĖMIS
PER SACHARA
•

Pernai grupė turistų ir spor
tininkų surengė ekskursinę ke
lionę žemės jachtomis per Sa
charos dykumą. Šios jachtos
visiškai prisiglaudusios prie že
mės važiuoja ant trijų nedide
lių ratų, kurie labai primena
jachtų bures. Žemės jachtos
yra gerokai greitesnes 'iž jūri

Norime ar nenorime, turime
pripažinti, .kad ateinančioji naujoji veiklos karta turi daug skirtumų net tautiniam susipratime,
Jų galvosena yra labiau amerikietiška negu lietuviška, imant
ta prasme, kokia ją supranta tėvynėje išaugusioji ir mokslus
baigusioji karta. Bet tokio kelių
pakeitimo reikia. Jų politinis susipratimas yra gilesnis, bet tuo
pačiu labiau amerikietiškas, nes
jie su šio krašto sistema suaugę,
ja domisi ir daugelis ateityje net
tikisi joje dalyvauti. Tik reikia į
tą naująją veikėjų ir lietuviškos
gyvybės tęsėjų kartą žvelgti ne su
pykčiu ir naivia kritika, nors kar
tais kritika reikalinga, bet su pa
galba, jungimu į dabartines organizacijas, kad jie jas praplėstų,
sustiprintų ir su jų pagalba formuotų viešąją opiniją,
Ateinantį ir jau atėjusį naują
žmogų reikia sutikti veikloje su
džiaugsmu. Skirtybes reikia lyginti. Reikia suprasti jų garvosenos pagrindus ir atiduoti pamažu jiems tikėjimo tautos laisve ir
vilčių jai laisvę pasiekti paskatus.
Naujoji kana turi išlikti savos
tautos dalimi visoje veikloje. Tik
reikia jai leisti savais keliais siek
ti bendro tikslo
Pr. Gr.

JAV PRAMONE-SOVIETŲ TALKININKE
Sunku suprasti JAV aukštųjų, karininkų skundus Sovietų stiprėjimu
Gana dažnai šio krašto kon
servatyvūs periodiniai leidiniai
primena JAV visuomenei aipie
Amerikos sunkiosios pramonės
talkininkavimą, ginkluojant sa
vo priešą Sovietų Sąjungą

BR. AUŠROTAS

•aiandel*!

I Š T I K I M Y B Ė KRISTUI
BAŽNYČIOJE

i Pačios Maskvos prisipažinimas

Velykų laikotarpis visa savo manymo h širdies kietumo, kai
Tačiau
šis
visas
pramoninis
religine liturgija ir maldų teks jie nenorėjo tikėti nei pranašys
metų JAV savo priešui nusiuntė
Sovietų
rėmimas
nėra
tik
pasta
tais
primena prisikėlusį Kristų ir tėmis, nei senaisiais raštais, nei
moderniškosios technikos ir ma
rųjų
50-ties
metų
istorija.
Ne,
Šv.
Dvasios
veikiamų apaštalų liudininkais, jau mačiusiais prisi
šinų į Sov. Rusiją. Tai tęsiasi
anaiptol
ne!
Dar
ir
šiandien
JAV
veiklą žmonių tarpe. Tai rodo kėlusį Kristų. Juk jis savo moki
ir šiandien.
paskubomis pardavinėja Sovie ne tik apaštalų džiaugsmą, bet ir niams jau anksčiau buvo pasa
Sutartys komunistų pagalbai
Šios linijos taip pat laikosi
tams savo naujausių kompiuterių jų pasitikėjimą Kristumi, ne tik kęs: "Jūs mano prieteliai, jei dary
"Conservative Digest" mėnraš
bendras site, ką aš jums įsakau. Aš jau
Pradedant 1930 m. vasario mė techniką. Jau 1972 m. JAV vy apaštalų ir mokinių
tis ir š.m. balandžio numeryje
riausybė
išdavė
įvairių
leidimų
maldas
ir
bendrą
duonos
laužy-t nebevadinu jūsų tarnais, nes tar
nesiu, tarp Albert Kahn ir Co. iš
straipsnyje "JAV pramoninkai
išvežti
į
Sov.
S-gą
techniškų
ma
mą,
bet
ir
įsipareigojimą
skelbti)
nas nežino, ką jo viešpats daro.
Detroito ir Sovietų buvo sudary
stato Sovietų karo mašiną", pa
šinų,
į
Kama
statomąją
trakto
Kristų,
skleisti
jiems
paliktą
mi-Į
Jus
aš pavadinau prieteliais, nes
ta sutartis, Kahn statė pramonės
rašytam Allan C. Brownfeld,
rių
įmonę
net
už
vieną
bilijoną
siją — mokyti Evangelijos moks pasakiau visa, ką tik esu girdėjęs
įmones Sovietams tuo pat metu
teigia, kad "rusų tankai ir pabūk
dolerių.
Ši
milžiniška
įmonė
šiuo
lo
ir naujo gyvenimo kelių.
iš savo Tėvo" ( J n 15,14 — 15).
statydama įmones Fordui, GM ir
lai rieda į šarvuotus pulkus iš
metu
užima
36
kv.
mylių
plotą
Packard Amerikoje. Tos b-vės tie
Jėzus Kristus savo mokinius,
Petras, kuris Kristaus buvo išsi
JAV statytų įmonių". Straipsnis
kimų dėka Urale išaugęs Elmaš, ir pagaminsianti daug daugiau
taigi ir savo įkurtą Bažnyčią, my
gynęs kaip bailys, dabar jau yra
iliustruotas nuotrauka, vaizduo
vadinamame "Stalino plieno tri traktorių negu visos JAV įmonės
lėjo iš anksto, kaip būsimą jo
jančia statomą milžinišką įmo
uolus Kristaus Prisikėlimo skelbė
sudėjus
kartu.
kampyje" padidino elektros ga
mokslo skelbėją ir saugotoją, my
nę prie Kama upės krantų Sibire.
JAV politikos vairuotojai dar jas, drąsus kalbėtojas ir savo įsi lėjo apaštalus, laikydamas juos
mybą net septynis kartus. Tai bu
Ji busianti didžiausia tokio po
vusi žymi paspirtis Urale kuria •vis stengiasi išskirti "taikos reika pareigojimo skelbti evangeliją vi tartum savo broliais: "kas tik da
būdžio įmonė visame pasaulyje.
lams nestrategišką prekybą" (J soms tautoms palaikytojas. Jis ro valią mano Tėvo, esančio dan
mos pramonės elektrifikacijai.
AV visuomenei apgauti ir save drąsiai taria: "Jėzus Nazarėnas guje, tas mano brolis, ir sesuo, ir
Sovietai ginkluojasi
Vykdant II-jo pasaulinio karo nirvanoje užliūliuoti — Aut) buvo vyras, jums Dievo paliudy
motina" (Mt. 12, 50) .Ir tos išti
Straipsnyje nurodoma, kad metu pradėtąją Lend-Lease prog nuo strategiškai svarbių prekių. tas galingais darbais, stebuklais
kimybės Jėzus reikalavo visą lai
"daugelio žinovų nuomone So ramą, užsitęsusią net ligi 1947 I tai Sovietų politikai visiškai ne ir ženklais, kuriuos, kaip jūs pa
ką tiek iš savo mokinių, tiek vė
tys žinote, Dievas yra per jį pada
vietai šiuo metu galį būti galin m. Sovietai užbaigė tą karą su- kreipia jokio dėmesio.
liau per Bažnyčią iš savo sekėjų,
giausia karišku požiūriu valsty galingesne karo pramone, negu
Grįždami prieš kelerius metus ręs jūsų tarpe. Jį, kurs Dievo nu išsiplėtusių visame pasaulyje".
bė visame pasaulyje. Jos branduo jį pradėjusi. Prisiminkime, kad paskaitykime Raud Armijos dien statytu nutarimu ir pražinojimu
liniai ginklai, žemyno kariškos 1930 m. ne kas kita, o Ford b-vė raščio "Krasnaja Zvezda - Raudo buvo įduotas, j'ūs prikalėte netei "Jei kas nori mane sekti, tas te
pajėgos, karo laivynas šiandien Gorkį mieste paruošė ten išau noji Žvaigždė" 1971 m. lapkri siųjų rankomis ant kryžiaus ir gul pats savęs išsižada, tegul ima
arba jau pralenkia Vakarų pa gusių automobilių įmonių planus. čio vedamąjį, kuriame apie "tai nužudėte. Dievas jį prikėlė, pa savo kryžių ir teseka mane. Nes
kas norės išgelbėti savo gyvybę,
saulio tokias pat pajėgas, arba tai
kos reikalams" skiriamų prekių šalinęs
mirusiųjų
buveinės
1930 metų eigoje JAV b-vės apsimainymą tarp JAV ir Sovietų skausmus, nes buvo negalima, tas ją praras; o kas prarastų sa
įvykdys netrukus."
vo gyvybę dėl manęs ir dėl Evan
Autorius rašo, jog eilinis ame labai daug prisidėjo statant vadi taip rašoma: "—šių dienų ne- kad jis jos būtų laikomas" (Apd. gelijos, tas ją išgelbės" (Mk. 8,34
Stalin- paprastai sudėtingų ginklų išvys- 2, 22 — 24). Ir dar prideda, kad
namas "traktorių"
traKtonų įmones
įmones btaiinrikietis nežino, kad šios lais namas
—35).
vajam pasauliui sunaikinti ruo grade, Charkove, Čehabinske, Ki- tymo sistemoj visa sunkioji pra klausytojai žinotų tikro liudinin
šiamos jėgos Sov. S-je yra pasie rovė ir Leningrade. Nuo pat pir monė, kaip plieno ir elektrom ke žinomą tiesą: "Todėl tegul tik Tai ir yra visiška ištikimybė
kusios tokį laipsnį tik todėl, kad mosios tų įmonių atsiradimo die nių įtaisymų, dirba ne vien tik rai žino visi Izraelio namai, kad Kristui ir tikėjimui, jo prisikėli
JAV Sovietams teikia nenutrūks nos JAV atsakingieji pareigūnai grynai gynimosi ginklų pramo Dievas jį padarė ir Viešpačiu ir mui ir savo vilčiai. Tai yra išti
tamą pagalbą. Tačiau, jeigu va tvirtino, kad "statomosios įmo nėje, bet sudaro pagrindą ir ka Kristumi, būtent tą Jėzų, kurį jūs kimybė Bažnyčiai, kurioje veikia
karietis žmogus meta žvilgsnį į nės neturinčios jokios strateginės riškai jėgai".
prikalėte ant kryžiaus" (Apd. 2, nuo pat pradžios ne tik apaštalai,
vertės,
nors
jos
karo
metu
gami
kurie nesirėmė savo žmogišku
O su tomis "gynimosi" jėgo 36).
sovietinio pilietinio gyvenimo
no
tankus,
patrankas,
šarvuočius
autoritetu,
bet veikia pats Kris
mis gali ir JAV jėgoms tekti su
aprūpinimo sektorių, tai pasta
Šv.
Paulius,
skelbdamas
korinir
motorizuotus
sunkiuosius
pa
tus, veikia jo atsiųstoji Šventoji
sitikti. O toks susitikimas ir be
rajame spragų netrūksta. Palygin
tiečiams
Kristaus
mokslą,
aiškiai
būklus".
Dvasia
Švenčiausios Trejybės au
komentarų gali būti tikrai nema
ti su Vakarais, buitinių prekių ap
pabrėžia:
"Ir
aš...
neėjau
su
aukš
toritetu
— dieviškomis galiomis,
lonus.
rūpinimas Sovietuose tėra tik pri
Taip pvz. II-jo pasaulinio ka
ta
kalba
ar
su
išmintimi
jums
dieviška tvarka, nuo amžių ma
mityviame laipsnyje. Eilinio gy
ro metu pagarsėjusios "Stalingra
Kristaus
liudijimo
skelbti.
Nes
netyta ir laike įvykdyta.
ventojo Vakaruose turimi gyve
do traktorių Įmonės" iš anksto
sitariau
jūsų
tarpe
žinąs
ką
kitą,
ŠVILPIANTYS
ŠUNYS
Kristus ir Bažnyčia yra neat
nimo patogumai Soivetuose tėra
buvo pastatytos JAV, išardytos,
kaip tik Jėzų Kristų ir tą prikal skiriami. Ištikimybė Kristui yra
RETENYBE
tik prieinami privilegijuotiems
pervežtos į Sov. Rusiją ir Stalin
Viename Indijos draustinių tą ant kryžiaus... mano kalba ir ištikimybė Bažnyčiai. Ir prie
partijos aukštos klasės parei
grade perstatytos JAV inžinierių
gūnams.
priviso iki šiol zoologijos moks skelbimas nesusidėjo iš įtikinan šingai, ištikimybė Bažnyčiai yra
priežiūroje. Į ten pervežamųjų įčių žmonių išminties
žodžių,
Ir kai mes Vakaruose kalba monių įrengimus Amerikoje ga lui nežinomos rūšies šunų. Tie bet iš dvasios ir galybės parody kartu ištikimybė, pasiaukojimas
Kristui ir jo Evangelijai, tikroji
mės apie pačius pavojingiausius mino 80-ties įvairios paskirties šunys susižmo vieni su kitais
mo,
kad
jūsų
tikėjimas
nesirem
ištikimybė savo pašaukimui skelb
atominius ginklus, tad visada ži bendrovių. Galima drąsiai tvirtin švilpimu. Gamtoje nėra dau
tų
žmonių
išmintimi,
bet
Dievo
ti Kristų prikryžiuotąjį, bet ir
nokime, kad Sovietai niekada ne ti, kad apie 95 proc. visų Sovietų giau žinduolių, kurie gebėtų
galybe" (1 Kr.2,1 — 5). Taigi Kristų prisikėlusį ir veikiantį per
leisti
tokius
garsus.
Švilpiantys
būtų pasiekę tų ginklų šiandieni ginklų ir karo reikalams skirtų
šunys gyvena organizuotais bū krikščioniškas gyvenimas, pir Bažnyčią žmonių tarpe iki pa
nio "tobulumo", (suprask: žmo
nėms žudyti) laipsnio, jeigu ame judriųjų riedmenų yra gaminta riais. Medžioti jie eina anksti mųjų krikščionių iš žydų ir pa saulio pabaigos.
A. DU.
rikiečiai nebūtų jiems pagelbėję. įmonėse, kurių užuomazga yra rytą, o dieną ilsisi pavėsyje. gonių pasikeitimas ir ėjimas Kris
taus
keliu
nesirėmė
žmonėmis,
Tik prisiminkime, kiek per eilę buvusi Amerikoje.
jm.
žmonių išmintimi ar mokslu, bet
PASMERK* SMUKIA
Jėzumi Kristumi, jo prisikėlimu
ir dangun įžengimu, jo naujais
Airijos katalikų vyskupai,
įstatymais, ypač meilės, kurią jis dalyvavę pirmoje šių metų vi
parodė kaip begalinę vertybę suotinėje asamblėjoje, griežtai
mirtimi ant kryžiaus.
pasmerkė Ulsteryje vėl atnau
Velykiniam laikotarpy ir išky jintus smurto ir teroro veiks
la Kristaus Bažnyčios pirmosios mus. Pažymėję, jog didžiausio
pastangos — skatinti naujus ti ji Airijos gyventojų dauguma
kinčiuosius ištikimai sekti Kris yra priešinga smurtui ir tero
vyskupai ragina visus
tumi, gyventi tuo mokslu, kurį rui,
skelbė jiems gyvieji Kristaus gy krikščionis savo asmeniniu įna
venimo, mirties ir prisikėlimo liu šu prisidėti prie bendros kovos
kriminalinius
smurto
dininkai. Pats Kristus priekaišta prieš
Berklee muzikos kolegijos choras Vasario 16-sios minėjime Bostone padainavo keletą dainų lietuviškai, vo į Emausą einantiems ir nuliū veiksmus, savo aplinkoje ug
komp. J. Kačinsko kūrinius
Nuotr. P. Plikšnio dusiems mokiniams dėl jų neiš dant toleranciją.

VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAISVINIMO
KOMITETO KILME, ISTORINE APŽVALGA,
ATEITIES PERSPEKTYVOS
ST. D23KAS
v

Lietuvos nepriklausomybės atstatymo problemoms
studijuoti ir įvairių valstybinio gyvenimo sričių
planams paruošti buvo sudaryta Planavimo komisija
(J. Paknys, J. Audėnas, S. Lūšys, K. Palčiauskas, D.
Adomaitis) ir eilė pakomisijų: konstitucinės, socialinės
santvarkos, švietimo ir kt.
Vlikui vadovaujant ir visai tautai glaudžiai bend
radarbiaujant buvo pilnu tempu vykdomas pasiprie
šinimas okupantų kėslams ir skubus pasiruošimas ne
nes, jų greitis kartais siekia priklausomos valstybės atstatymui.
120 km per vaL
1944 metų pradžioje jau buvo neabejojama, kad
Grupės maršrutas buvo be Vokietija karo laimėti negali. Ne vien lietuviai tikėjo,
veik 2500 km ir skersai Sacha kad vokiečiai paprašys taikos anksčiau, nei raudonoji
rą nuo Alžyro iki Pietinės Mau armija įsiverš į Vokietijos teritoriją. Tokia prielaida
ritanijos pakrantės, Vakarų Af tad rėmėsi ir Vliko planai bei darbai Vliko vadovybei
rikoje. Pasak kelionės dalyvio todėl atrodė būtina užmegzti tiesioginį ryšį su Vaka
Rypinskio, didelis važiavimo rais. Tuo tikslu buvo parinktas pulk. K. Ambraziejus
greitis sukelia važiuojantiems ir jam patikėtas uždavinys pasiekti Švediją ir ten
keistą jausmą, — mat, jachtos veikti, kaip kariniam Vliko įgaliotiniui, šis tačiau žy
sėdynė yra prie pat žemės ir gis nepasisekė. Ambraziejus Estijoje buvo vokiečių su
v»žtnoj»mty«'s bekeik liečia dy imtas Ir *ni ^rnžni+as i Lietuvą. Teismo metu vokiečiai
kumos pavirstų,
-n i iaažftktno kai kuria Vliko nariu, tapatybę. T3 metų ba

landžio 30 d. buvo suimti šie Vliko nariai a r bendra
darbiai: A. Darnusis, J. Deksnys, B. Gaidžiūnas, J. Kati
lius, K Brunius, A. Tumėnas, K. Valiulis, ir B. Bieliukas. Kiti turėjo slapstytis.
Nors ir sužalotas, Vlikas visai nepakriko. Kadangi,
vokiečiams traukiantis be paliovos į vakarus, jau buvo
aišku, kad nauja bolševikų okupacija neišvengiama,
buvo nutarta Vliko branduolį perkelti į Švediją, Lie
tuvoje gi palikti trijų asmenų delegatūrą. Taip p a t nu
tarta sudaryti Vokietijoj delegatūrą iš preL M. Krupa
vičiaus, R. Skipičio ir V. Sidzikausko.
2ygis į Švediją, deja, nepavyko. 2vejų laivas, ku
riuo plaukė Vliko nariai, vokiečių buvo sulaikytas,
o Vliko pirm. S t Kairys ir jo bendrininkai buvo suimti
ir išgabenti f Vokietiją. Tuo būdu planas, pasiekti Va
karus už Vokietijos ribų, sužlugo.
5. Tolyn nuo tėvynės
Po šių nesėkmių, Vliko veiklą teko atnaujinti ant
karo pralaimėjimo slenksčio stovinčioj Vokietijoj, kur
jau t»vo nemaža lietuvių karo pabėgėlių. Minėtoji
Voko delegatūrą, susirinkusi pirmo savo posėdžio
1944.10.3 Berlyne, nutarė ją praplėsti ir sudaryti gru
pių reprezentavimo keliu. Naują delegatūrą sudarė V.
Sidzikauskas, kun. M. Krupavičius, K. Bielinis ir S.
Žymantas.
Per Švediją gautos žinios iš Sovietų okupuotos
Lietuvos patvirtino spėjimą, kad numatytoji krašte
likti Vliko delegatūrą nebeveikė. Kiek vėliau patirta,
kad partizanai sukūrė naują vadovaujanti organą,
kuris bnvo pri+ailo't»s T»»sik«»itw»ir»ttis sąlysvms. 'TV»dėl Berlyno detegatūra savo 1944.10.25 posėdyje ir

nutarė toliau veikti ne delegatūros, bet Vliko vardu.
Frontui artėjant prie Berlyno, Delegatūrą 1945
metų vasario mėnesyje persikėlė į Wuerzburgą, Bava
rijoj, kuris netrukus buvo užimtas JAV kariuomenės.
1945.3.14 posėdyje buvo galutinai atsisakyta delega
tūros vardo ir nuo tada prasidėjo Vliko veikla užsie
nyje.
Pirmas naujose sąlygose Vliko posėdis įvyko
1945 m. balandžio 8 d. Wuerzburge, kuriame dalyva
vo jo pirm. St. Kairys ir keli grupių paskirti atstovai,
nes dauguma tikrųjų narių tebebuvo Bayreutho kalė
jime. Netrukus, paprašius amerikiečių intervencijos,
iš Beyreutho kalėjimo buvo išlaisvinti ir į vVuerzburgą
atgabenti Vliko nariai: B. Bieliukas, A. Darnusis, B.
Gaidžiūnas, V. Vaitiekūnas ir k t Pagrindiniai minėto
posėdžio klausimai buvo: susisiekimas su Lietuvos
atstovais Washingtone, Londone, Paryžiuje, Romoje,
Vatikane, Montevideo ir kt. ir skubus memorandumo
paruošimas bei įteikimas vyriausiam sąjungininkų ka
rinių pajėgų vadui gen. D.D. EisenhoveriuL Tuo me
morandumu Vlikas prisistatė Eisenhoweriui, kaip vie
nintelė politinė ir rezistencinė Lietuvos atstovybė lais™ame pasaulyje. Jame buvo išdėstyta ir Lietuvos byla.
Karui pasibaigus. Vliko darbo galimybės žymiai
pagerėjo, ir todėl nieko nedelsiant buvo imtasi plačiu
mastu ir intensyviai veikti. Minėtame (4.8) posėdyje J
Vliką buvo priimti dar dviejų, Lietuvoje veikusių, par
tijų atstovai — Dr. P. Karvelis (Ūkininkų S-gos) ir V.
Sidzikauskas (Ūkininkų Partijos). 1945.6.15 buvo per
tvarkyta Vliko vadovybė: pirmininku buvo išrinktas
prel. M. Krupavičius, tose pareigose išbuvęs iki 1955 m.
pabaigos.
(ftfl daugiau)
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CLASSIFIED ADS

kitos lietuvių- ir ne lietuvių pa # 8 Kasio Borutos "Baitaragio
IaauoJB. apSild- 5 kamb. butas
Jovus Bernotas
rapijos ir katalikiškos mokykla*, K t h a u f V
aukite. Saanfrusiems. 6P ir
gimnazijos. Taip pat išsiųsta laiš
" i
»< • ! » * •
Fairfieid apyl. $240iK) į men.
kai į kitus kraštus,- nes malcfei
B I 4 L
H I A T E
B E A L E S T A T a.
Skampint pe 6 v. v. 7T6-54S0
nėra jokių užtvarų, tolumų ir net
ISnuom. CSceroje 5 kamb. batas
. 3 miegami. 86 Ir TaU
geležinės uždangos. Vis; busime
RadUat
Savininkas parduoda "custoni split
nuo
geg: 1 4 2 mJegairaeji. 2-raa
Vėsintuvą;
-level" namą. 14 m. senumo. 5
vieningoje maldoje balandžio 23
ankstas Suaugusiems 863-9649 po
mieg.
arba
3
miegami
ir
2%-jtt
—
9
kaufe,
2
fldieną.
J.M.
6 T. y.
_^
kamb. butas viršuj. 66-o* ir St dbnai 83 ir Kadete, $64.200.
MIGLINAS
Louis apyl. Kaina $53,900.
Enuomojamfts apšUd. 6 kambarių
Hartford, Conn.
737-8486
tupmi Daug rttbinių. 2*-į mai. ga> butas. Kffimai 1-rae aukšte. 64-ta
63 ir Narragansstt $54,600.
ir Vhfeple apylinkėje. 776-3433
J J r f U M H GARSAI"
M
t
mMtą
—
po
6
kamb.
mat.
p r t a i ų ĮMililiiiiiiiiii nebran
"Tėvynės garsų" radijo va
65 ir Taiman. $32500.
4 kMab. (2 mieg.) butas
giai tt misų. sandelio.
landoje balandžio 2 d. buvo per
vidutinio
aicž. šeimai. Jokių gyvu
m
ata*
teaafs
I
—
l
i
t
i
$10,000
CO6M06 PARCE3> £XF8ES6
naudo tipo iua>. M M M
liukų.
Šilima,
gazias ir elektra, 66
duota iš magnetofoninės, juoste
už
akrą,
SUdyma* b"
SIUNTINIAI f LMETIMĮ ir garažas. Confr. oro
ir Sącramento apyl. Skambint nuo
tuoj paitaretl ir
lės "Nabucco" operos viena aS3S S. Halsted St., Chicajro. m. «0«0S vSslnlmas. o OaJlico
i
128,150.
ICarąuette
nupirkti
1 9 M W . «Mk « t , Ctticaga, W. «0«2t Parka.
daina.
S I M A I T I S RtALTY 4 iki 8 v. popiet tdt. 476-6642
Tek*.: 925-273? — 2S4-3S30
Praneštas L. A. P. klubo vai
Vytautas Valantinas q.nette Parke. Nanjaa «axc ifldyma*.
dybos, direktorių tarybos ir ki
Nail> atiduoda u* $38,900.
ZSSI W. S3rd St. 43S-7S7B
• E L F If&STED
%TtST
tų pareigūnų sąstatas: pirmi
vsfitiininntitiiiiiiitiiiiHiiiiiitiiifiiniiii)
ant plataus atUypo. tinkamas
ninkas Stasys Baltauskas, viceGeriausias Investavimas
Seimai žavingai gyventi
Arti 7t tr
lĄMf
AKITVARKYME
pirm. Alfonsas Dzikas, aekretoLemonie ir Apylinkėse
Rtlkitfips
Laetuvos vyčiai &t. Clair, Pa., po svaitės minėjimo. Tš kaires įkalbėto- .
T j . , v ^. .
Ruoibrtta ką pastatyti, pakeisti. Kedzta $39.800.
re
Grafcia
jai): Janas ir Aušra i £ Jurašai, kun. K. Pugevičius ir kun. A, Bartkus; i
Eteonora Minutoene, ržduunAUTOMOBILIU
Viduje ar iš lauko
žemė po 1, 2, 3, 4, 5 akrus 30, 40,
i? Visuomet Oa Jums lCarquette ?ke. Vortisgaa vtvkljflt 80, 100 akrų po $5,000 už akrą.
(stovi)
Bernice Mikatavage. 144 kuopos pirmininkė, ir ATma Kifzag' kas Vincentas Juralis, bubalteMECMANUAS
Tvirta* t-ių aukStn maras. S batai
ui prieinamą kainą pa
Wargo — sekretorė ir J. Jurašas
| rė Birutė žim^njm«]f>enė,
Ir maloni
biznio p« tarpa
t auto
ABROMAITIS
E.
E.
Ireį>ti8 j savininką
po 6-tos v. vakaro garažas. Savininkas nusileido iki
Į direktorių tarybą išrinkti:
1605 Porter 6 t — Lemont, IDL MSką Cesą — TeL GR 6-7777
476-3950
388.500.
HM
Vyriausias Direktorių Tarybos
TeL 257-6675
narys yra Juozas Grinius, pas
DESIGNEB * DRAFTSMAN
kui: Jonas Kūles, Algis Jalins STATOME KAIMUS NAMUS
MECHANICAL
kas. Vytautas Pileika, Romas
Jei norite parduoti ar pirkti
2628
WfH
7lst
Strttt
St. Gair, Pa.
growtng aydraulio valve snaMoncevičhis, Vaclovas Nenor
nuosavybe šaukite
nufacturer
in midweBt haa openlngs
TtL
737-7200
M
737-S534
tas, Pranas Klimas ir Antanas
A . KAIRYS — 284-6706
PETRAUSKAS
MALDOS DIENA
LIETUVOS VYČIŲ ŠVENTĖ
in
tbeir
enslneering
department fer
Bolhou.se Realtors, Ine.
Našlėnas.
OONsroveno*
COMPANT
IU—IĮ
III
ii
and
drafsman.
Amerikos Lietuvių Romos Kata
4304 West 55th Street
L A P klubo balius bus gegužės
TBL — 8*7 7564
M1SCELLANB0U8
Kovo 11 ir 12 d. Lietuvos vy likių moterų sąjunga balandžio 6 d. klubo salėje.
MODULAR CONTROLS
Prieš parduodami namą pasitar
Programą
po
6
vaL
vakaro
kite
ir
sužinokite
daugiau.
Tu
čių Atlanto pakraščio rajono sky 23 d., sekmadienį per visą lais
742 N . Prtaoeton, VUla P a A
atliks Gina Čapkauskienė, Ri
rime didelį pasirinkimą prie
imUMIlIlIUHIlUlIHUII
rius turėjo savo šventę, globoja vąjį pasaulį skelbia Maldos die
PACKAGE
E
X
F
R
E
S
8
AGENCV
T e L — 83S.52U
m
mas Strimaitis,
akompanuos
miesčiuose, priklausome Mulma Bemice Mikatavage, Anthra- ną, prašant Dievą, kad arkivys
.HAKHA Nt)KEIKIEN£
Saulius Edmundas Cibas.
tiple Listing Korporacijai (MLC)
cite 144 kuopos pirmininkės. Šeš kupas Jurgis Matulaitis būtų grei
SIUNTINIAI { UETUVA
Jei bučiau išėjės, palikite jūsų
"T.
G."
paminėjo
aktoriaus
L.
Labai pagekianjanunB geros rūšies
tadienio vakare buvo šv. Mišios čiau paskelbtas šventuoju.
telefono numeri.
prekes. Maistas Iš Europos assslMs
Barausko
mirties
sukakti,
per
Šv. Kazimiero par. bažnyčioje St.
Brperienced Multilith 1250 opera2608 W. 69 St, Chicago, m . «0CM.
A. KAIRYS — 284-5700
Moterų Sąjungos 5 kuopa mi duodami j o ir kitų vaidinimo
Turime 4 motorus, labai gera
tor for Near norta commerciai
TEL. — WA 5-2TS7
Clair, o po to susirinkimas salė
me atovyje, kurios galite įsigyti IIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIII
nėtą sekmadienį praves Maldos
sbop.
-.r;;- '
je, kur specialūs kalbėtojai buvo
labai prieinama kaina. Firmų var
dieną Woreesteryje. Valdyba pra
CaU PAUL at
BEVERL.Y SHORI5, INDIANA.
Jonas ir Aušra M. Jurašai, atvy
Turiu Chicagoa miesto )Bl4tfl|a>
šo visų organizacijų pirmininkus Dirbu ir užmiesty. Dtrtra (rettet, ga dai ir specifikacijos yra sekančos: iiiiiiiiiiiiuiiiiuumuiiii
4
bedrooms,
1%
baths
(1709
aų.
2
2 2 - 1 4 6 6
kę su sūnum iš X e w Yorko. Sek
paraginti narius ir kartu su jais rantuotai ir sąžiningai.
1. Westtesihoase motor, 3 phase,
ft)
on
2
lots
4
blocks
from
Lake
madieni koncelebracines šv. Mi
E L E K T BOS
L5 HJP^ 60 cycle, 220-349 V.
Mkhigan. Full basement. New
dalyvauti iškilmingose šv. Mi
šias laikė seniausioje lietuvių baž
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
vinyl siding, furnace and water
šiose. Prašome taip pat kiekvieną
?. Kimbi* Motor, 1 phase, V? H.P..
KLATTDIJUS PtTMPUTia
nyčioje — Šv. Jurgio Shenanheater. Some furniture incmded^J j^į ggveraj maintenance Machirūsts
lietuvį ir lietuvę n e tik prisidėti 4358 S. Washteaaw Av«. M7-480I 6 0 cyoles, 229 AT.
doah —prel. J. Neverauskas,
„
, at
_^ Callaban
-r.-„-v.
A
p
d
r
a
u
s
t
a
s
p
e
i
a
T
a
u
s
t
y
m
a
s
j
$45,000. CaU Renard
i r ^ l at Įąat Į year mtmmum eocperiH H M M M M t M I l U
savo dalyvavimu, bet paraginkite
kun. K Pugevičius iš BrooklyS. Kimbie Motor, 3 phase, 1 H.P.,
{vairių a t s t u m ų
Realty. 210-986-4296.
kitus paaiškindami šios dienos
69 ojelea, 329 V.
Sta%dy weric many benefits induding
no, kun. A. Bartkus iš St. Clair
maldos tikslą. Mes melsimės, kad
TeL 376-1382 arba 376-5898
proflt shanog.
ir kun. M. Jarašūnas iš Maize4. Losis AJs Indnction Motor, 3
ark. Jurgis Matulaitis ne tik grei
HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHHItHMIHIHIHHIHIII
ville, patarnaujant br. Jurgiui ir
6 H > „ 66 cyde, 229-240 V.
A p p I y
^ ^
čiau būtų paskelbtas šventuoju, Vonių, virtuves sinkų ir vandens
l>fą katą adrtak pe 5
St. Vaičaičiui. Dalvvavo Atlanto
Taipgi tarime keletą 55 gal. taiGezu SUdymas. Ifūr. gamtas. Arti BAGORATT COKPORAHON
bet per Jo užtarimą pas Dievą šildytuvų specialistai. Virtuves ir
SIUNTINIAI
1
LKTUVį
MertHris
bn4ka
(drums)
—
83-toa ir Tatoan. 2am*aa $346*
pahąSbo raiono ^ m . U P y ^ j j į į a ą ^ h f l B į f c - ^ į S n a rių slcai- vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
OF AMBRICA
puikios dėl atmatų -atmetimui —
nonis iš Bronx. N.Y., apsirengusi v.
plytelės.
Glass
blocks.
Sinkos
Birry
NUOMAVIMAS
ir
kitus
krašte
8866
West 43rt Street
. . . , , \. .
^
iciumi. aidėtu pasaukimai į kui kaiaa. Kreipkitės
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga labai pi iii
tautiniais drabužiais.
.
.
- * ,.
,
Chieaeo, IIBneis
NEDZINSKAS* 4865 Archer Ave
vienuolių luomą,
"
. . . .
^ r.
v. .r įm-gv
ni£Ų iirr vienuolių
luomą, tėvai lite kreiptis nuo 7 iki 8 vaL ryto telefoną —
Aa » m » J ocpartantry « « p l o y «
i
kreiptu
didesnį
dėmesį
į
vaiku
Chicafro.
m.
68633,
telef.
927-5989
arba po 5 vai. vakaro.
ŠventėjeProgramą
dalyvavo pravedė
21o s\-ecių
delegatų.
S t a- o - L , ^ ^ m o t i n o s n e g i m U S i ų &
SERAPINAS — 636-2960
iey Vaičaitis isFranc.<ville ? P ą . , į d f k i ų iudymą,
atgvtų Iietmiš.
I B M OTBBTg
miHiiimiHHinmuMiiHiiMPJiiiii
" kos parapijos, katalikiškos organas. Čia kalbėjo svečias Jonas Ju nizacijos ir mokyklos ir visi su
M. L t l M K I S
•ACETICIU8
rašas apie pavergtos Lietuvos gy jungtomis jėgomis dirbdami suACxx>rvnNG COSCKS
.loraRT pFBiiic
J
Am
Ezperienoed m acconntir^ and ofvenimą, prisimindamas seniau at- ] a u £ t u m e j ^ e s n ė s lam-ės atga
jxKxmm TAX unncm
fice procedure. Able to operate office
v>-kusius ir Pennsylvamjoje u z a u - Į v f m o Uetvcvai
b r i k o s ge- *
h #
4238 So. HJnilimni, M . 354-7496
machines Knowtedge of computer
gusius lietuvius bei jų veiklą.j T(x
TUp pat d&roaU VERTIlUa.
operations or college level accounting
GIMINIŲ
lštorttammLnū&ml
Sen. Joseph Gurzenda pasiūlė seg a ] a n < } j j 0 23 d. pasirinkome
a pius. Send resume or calh
prLtETTBftS P m m U I tr
m BOSTONO m N E W
natui specialią rezoliuciją \"yčių todėl, kad yra ark. Jurgio Matu-i
AL ANDERSON
šventės proga. Palaiminimą pa laičio vardo diena. Visos Moterų i
VIENOS SAVAITES:
X.\Z-DAR COMP A N T
baigoje suteikė prel. J. Neveraus sąjungos 5-tos kuopos narės tą
balandžio 25
7
1687 N . Noriai Branch
kas.
balandžio. 29
dieną renkasi į parapijos salę
Phone — *«WWS8
•egažes 9
KILIMUS m MLfttt
gegužes 4
fugsejo
17
9:30
\*al.
ryto.
B
čia
organizuo
—
Meninę programą atliko vyčių
tai
su
vėliava
eisime
i
bažnyčią.
jaunimas, vadovaujama*
Ritos
^5
DVTEJV SAVAIČIŲ:
WA3TI!ra> — MOSSBTS
Shevokaitės. Ann Marie Litkowsky Visos, kurios turite tautinius rū
I. BCBNT9 —
bus,
sąjungietės
ir
ne
sąjungietės
gegužes
28
liepos
16
iŠ Freeland vadovavo vaišėms.
birželio 11
rugpftl£io 6
CITJKSTST, WOMAN
Annai Klrzas Wargo, kuopos sek prašome dėvėti. 10 vai. ryto iš
tiepos 2
rugsėjo 3
kilmingos
šv.
mišios
Šv.
Kazi
Rezkalkiga. moteris valymo dar
retorei, iš St. Clair buvo įteiktas
bui 1 ar 2 dienas savaitėje. P o
metų atžymėjrmas. Informacijai miero parapijos bažnyčioje. Dar
SERfiNAS petarsuato baldus ir Taip pat,
Visos
grupes
aplankys
Kenai)
ir
Trakus,
bos
lydimos
vadovų.
kartą
kviečiame
visas
organizaci
25
doL j diena ir užkandas.
vadovavo Isabelle McKinley. Pa
kitus daiktus. & iš toli miesto lei DRAUDIMO, ar
jas,
Šv.
Kazimiero
parapijos
mo
KAMĄ AUTOMOBILI, GYVYBĘ
Kreiptis | Kattiv BaUūnas —
baigoje maldą sukalbėjo kun. K.
PRIE GRUPIŲ galinta jungtis i š VISŲ KETŲ MIESTŲ su papil
diniai ir pilna apdranda.
SVEIKATA matomai Jone
domu mokesčiu.
tdefonas 2S9-1831
Pugevičius, Lietuvos vyčiu cent- kyklos mokinius su mokytojomis
TEL. — WA 5-6063
Šv.
Kazimiero
vienuolijos
seselė
SD atstovas.
BALYS lUDMrm
r i rrTTTTTTTŲ r ' TTTTJ i>iiujaTki •i/iimi iiiiii n IĮIIHTI Į
mis, o taip pat visus mūsų kolo
iiiiiimniiHiiiiiiiimiimiiHimmiimimr
Šventė praėjo su dideliu pasi
LIETUVIŠKAM RESTORANUI .
nijos lietuvius dalyvauti šv. mi424S W. 68rd S t , ChieaaA »*.
TRANS- ATTANTIC TKAVEL SIKVICK. tSC.
REIKALINGOS
sekimu, entuziastiškai ir sustip
t9% —. 20% — SO% pUrUu mokėsite
riose. Kviečiame ir tuos, kurie skai
398 W e s t Broavrsjay, P. O. Box 116
rino vyčių ir to rajono lietuvių tys šias eilutes nors ir ne WorMUo p a s im»
South Boetoa, BU. 0Z1T2, T A (617) 288-8764
veiklą.
** cesteryje gyventų, junkitės visi
FRANK Z A P 0 L I S
sao«H w « * eMb s m a
SKAMBINT 326-2724
balandžio 23 d. bendrai maldai
C1»icag«i, TOlBolo
Grand Rapids. Mich. su Moterų sąjungos 5 kuopa ir
TMmt.
€Uk
4-aftR-*
rVicea are ba«a6 «s deubto esespeeey and ere subject to c
IIUIHHIIIIIIIilIHIlIlIOlilIMlIlinilinillllllt
visais VVorcesterio lietuviais.

TELEVIZIJOS

r*

Sudiev Žiemuže

.

MŪSŲ KOLONIJOSE

.

-

••

*

Valdis Reai blate

VVorcester, Mass.

PRESSMAN

PARDAVIMUI

A. V I L I
M O V I

AS
G

MACHINISTS

PLUMBING

LO 5-9500

REALTY

EKSKURSIJOS | LIETUVĄ
KALNĄ N U O $741,00

V A L O M E

•

-

O V I N G

•

PADAVĖJOS

LB SUSIRINKIMAS
LB Grand Rapids apylinkės
valdyba šaukia visuotiną apylin
kės narių susirinkimą balandžio
1-6 d. Strolių namuose, 1315 Muskegon Ave., Grand Rapids. Be ki
tų reikalų, bus renkama dalis val
dybos narių; apylinkės valdyba
pateiks pranešimą apie savo ka
dencijos metu nuveiktus darbus,
bus aptarta ateities veikla ir smul
kiai išnagrinėta veiklos gairės
ateičiai ir kitos aktualijos.

PROGOS -

PUSMEČIUI
$8X06 Chfcagoje

$73.00
O l e e r o j e
(10/20/S/UM)
PccaiuinkamH auto apdranda
AmBus 62 iki 80 m.

A. t A. GENUTB JONKAITIENEI mirus,
liūdesio prislėgtą vytą YTNCį ir artimuosius nuo
širdžiausiai užjaučiame ir karta liūdime.

l E I I O

6455 So. Keftde Avonue

IJETUVIS
DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina St

PROVINCIJOJE PARDUODAMA
TAVERNA
2-jų miegamų namas. 2 maS. gara
žas. Naujas tvartas. 1 akras žemes.
Vienas savininkas per 28 metus. 24
mylios | pietus nuo Joliet. Jemry's
Tap, Route 1 — Box 201, BraceviTie,
HL S0407. TeL 815 — 2S7-8S».

Utkstfjft Ir VliOM Matulevičiai

1. BACEVIČIUS — 778-2233

•Lietuviai, •gyvenantieji Grand
Rapids ir už jos ribų, maloniai
kviečiami susirinkime dalyvauti,
prisidėti savo pozityvia nuomo
(Town of Lake)
ne nustatant ateities veiklą ir jos
rūšis, kad naujai valdybai būtu Dažo namus iš lauko ir ii vi*
lengviau pajusti .r suprasti savo daua, Barbės garatituotas
rjanų pageidavimus kultūrinėj
skambinti 927-9107
bei dalinai politinėj veikloje. Pra
džia 3 v a i po pietų.
S T A S Y S SAKINIS
Valdybt.

OPPOBTTJNtnEB

NUOMOTI

Vienam vidutinio mrvk. dirfoezičiam asmeniui reikalingas 3 * 4
kambarių butas (ne rūsy) Marųuette Parke. Skambinti po 5 •• ••

Mielai

Tetef. — LU 2^2487

O T I L I J A I
jot TĖVELIUI mirui, giEanuU užuojautą
reiftia
Vito lf HBIWHCB6
Bi^^VV IT

B S I W P S I

Dviejų asmenų šeimai reikalingas 4
kamb. butas Brighton Pke. ar
Bridgeporte. Skambint po 6 • . • .
tel 9171 -Zm
mos'd. apyiinJoijs 71-as tr CalifomU. •
8 kamb. Centr. oss vttinimas. ROsys.
Garažas. Skambint po 8 v. v,

BEKINS VAN LINES CO.
NEEDS OWNER-OPERATORS.
Bektną i* lookimr for mea and women to become owser-oper_vtors
in ouo- e^pandlnt; hounebold gooda drrlaton. We wUl aocetrt people witli
tractor-trailer experleac« and graduatea from drtviių- achoeda
Bekins offera lts owner-op«ratortKi
Ouaranteed antinai groaa
Pai'l milca«re, loaded or unloaded.
Tractor finaneinic with mlnimitm lnuatnioat of 9SJ60.
Paymcnt for every pound loaded or anloaded.
A.uthorlzation for lraaband and wlfe rmmil
To Qualtfy, you m»M.:
B e 21 years of f
or oldar,
Have a vaUd traetor-traiier lieenae.
B e able to paas B O T physlca!.

FIND GOT HOW YOtTRE ALWAYS A MOVĖ AHEAD
WTTH BEKINS. CALL
TOLL FREE (888) SSS-7184
ILUNOIS CAJX COtUECT (812) 8874888 ar WRffE

BEKINS VAN LINES Č 6 .
A& «o;uai 9įjtmiūy

Emptoyer M>T

.

•

MŪSŲ
E.

KOL

ONNOSE

v-,-

p, Indiana

L B APYLINKES VEIKLA
Ilgus metus mūsų apylinkė
gražiai veikė LB. 1977 m, L B
valdyba, vadovaujama
šiame
aukštuosius mokslus baigusio,
Vietnamo karo veterano ir nuo
širdaus patrioto, sujungė vienin
gai LB veiklai daugiau lietuvių.
1978 m. vasario mėn. metinis
apylinkės narių susirinkimas
buvo vienas iš gausiausių. Pir
mininkavo Kazys, o vėliau Ju
lius Valeikai. Vienbalsiai buvo
priimtas praeitų metų susirin
kimo protokolas, kurį perskaitė
B. Vilutienė. Kontrolės komisi
jos pranešimą perskaitė J. Liubinas. Iš pranešimo paaiškėjo,
kad valdyba nelengvose sąlygo
se gražiai ir tvarkingai veikėSusirinkimas vienbalsiai pri
ėmęs visus darbotvarkės punk
tus, išrinko į atsistatydinusių
vietą sutikusius įeiti į 1978 m.
valdybą V. Damašių ir Br. Ginčauską, o M. Ginčauskienę ir
Valeikienę delegavo j apygar
dos suvažiavimą. Į kontrolės ko
misiją perrinkti J. Liubinas, A.
Vilutis ir Pūras.. Susirinkime
dalyvavo ir jį sveikino apygar
dos pirm. K. Laukaitis.

rybos prezidiumo pirm. Raimon-1
do Kudukio ir JAV LB Krašto vaidybos pirm. Algimanto Gečio.
Tame atsišaukime skatinama
tvirtai ryžtis ir be atvangos siek
ti Lietuvai laisvės. Taip pat ap
žvelgia atliktus darbus ir džiau
giasi, kad JAV į LB veiklą įsilie
ja naujos jaunos jėgos ir jie paruo
šiami tęsti LB pradėtąjį darbą.
Toliau rašoma, kad Belgrado
konferencijai buvo skirta daug dė
mesio. Stengėsi ir rado daugiau
nauju
talkininkų
Lietuvos
bylai kelti.
Užmegzti
ryšiai
su
lietuviais,
nekalbančiais
lietuviškai ir jiems leidžiamas an
glų kalba mėnesinis žiniaraštis
"Bridges". Žada šiais metais iš
leisti Lietuvos okupacijos klausi
mu leidinių svetimomis kalbo
mis. Sieks užsitikrinti nenutrūks
tantį Lietuvos valstybės diploma
tinį atstovavimą, tose valstybėse,
kuriose nepripažįstama okupacija.
Visiems LB darbams prašo ne
pagailėti piniginės aukos. Toliau
smulkiai išvardina nuveiktus dar
bus, JAV LB Visuomeninių rei
kalų tarybos pirm. Aušra Maciulaitytė —Zerr. Veikla svetimtau
čių informavimo srityje, Politi
nių kalinių gelbėjimo klausimu,
pasiruošimas Belgrado konferen-

Reikia džiaugtis, kad valdy
boje ir delegatų j apygardos su
važiavimą matyti jau 5 0 % jau
nesniosios kartos atstovų, k a s
reiškia, kad LB apylinkė nesi
trauks iš lietuviškos veiklos.
1978 m. kovo 9 d. O. Juškų
namuose valdyba pasiskirstė
pareigomis: pirm. Julius Valei
ka, vicepirm. Bronius Ginčauskas, sekr. O. Juška, ižd. V y t a s
Damašius. šiame posėdyje buvo
nustatytos veiklos gairės ir pri
imti nutarimai: atsistatydinus
dėl sveikatos ar kitų priežas
čių vienam valdybos . nariui,
dirbti su mažesniu skaičum vai
dybos narių; atsistatydinus se
kančiam, kviesti valdybon valdy
bos kandidatus, o jų nebesant
sutinkantį dirbti bet kurį L B
narį- Remti apylinkėje veikian
čią lietuvišką parapiją, įteikiant
jos klebonui L Vichurui j o ku
nigystės 4 0 m. sukakties proga
dovaną pagerbimo vaišių m e t u
gegužės pirmą sekmadienį. Da
lyvauti gegužės 6 d. Jaunimo
centro patalpose L F metiniame
narių suvažiavime ir savo apy
linkės ten turimą tūkstantinę
padidinti, ieškant naujų auko
tojųParinkti aukų pagal g a u 
t u s aukų lapus iš JAV L B kraš
t o valdybos. Tai pirmininko ir
valdybos buvo pavesta vice
pirm. B. Ginčauakui. Klebono
pagerbimo vakarienei v y k s t a n t
motinos dienos minėjimo metu,
nutarta tą dieną tik užprašyti
šv. Mišias už mirusias i r Sibire
nukankintas motinas. N u t a r t a
paminėti žiaurųjį Birželį mi
nėjimu ir šv. Mišiomis.
Kovo 11 d. Altos narių susi
rinkime per savo pirm. A . Viniką pasiūlė L B valdybos pir
mininkui J. Valeikai ir vicepir
mininkui B. Ginčauskui sujung
tomis jėgomis atstovauti lietu
viam vietos Salvv. A r m y ruošia
mame kultūriniame ir politinia
m e festivalyje gegužės 2 0 d. A_
Vmflrai ir B. Ginčauskui nuvy
kus į būstine apžiūrėti patalpų
bei susipažinti su dalyvavimo
sąlygomis, jie buvo labai drau
giškai priimti. Pirm. J. Valei
ka, telefonu atsiklausęs kitų
valdybos narių, davė sutikimą
minėtame festivalyje dalyvauti
ir prašė visus valdybos narius
bei lietuviškąją visuomene nuo
širdžiai prie lietuvių reprezen
tacijos prisidėti.
"
B. G.

Lemont, Iii.
LB VEIKLOS PRANEŠIMAS
čia buvo paskleistas JAV LB
Krašto valdybos 1977 metų nu
veiktų darbų pranešimas- Išlei
dimo data 1978 m. vasario i d.
šio pranešimo pirmame pusla
pyje patalpintas atsišaukimas i
tautiečius, pasirašytas JAV LB Ta-

cijai, Žmogaus teisių paneigimo
klausimu, žydų kaltinimų atrėmimo klausimu, rezoliucijos kon
grese, veikla . tarptautinėje srity
je, ryšių palaikymas su valdinė
mis organizacijomis ir svarbesnie
ji spaudai ruošiami leidiniai.
Pranešime dar patalpinta 13
nuotraukų. Kaip tai: LB atsto
vas įteikia J. Carteriui leidinį
"Violations of Human Rights ir
Soviet occupied Lithuania", LB
atstovai lankosi pas Europos Sau
gumo ir bendradarbiavimo komi
sijos pirm. kongr. Dante B. Fascell, LB atstovai lankosi pas se
natorių Robert Dole, dėl Belgra
do konferencijos. LB atstovai poli
tiniais reikalais tariasi su Tarp
tautinės žmogaus teisių lygos
pirm. d. J. J. Shestack. LB atsto
vas kalbasi su kongr. James J.
Blanchard dėl Pabaltiečių Žygio
už žmogaus teises. Kitose nuotrau
kose matyti dr. Petras Vileišis su
jaunimo grupe dalyvaudami de
monstracijose. Bražinskų gelbėto
jas kongr. Robert K. Dornan kal
basi su Algirdu Bražinsku ir P.
L, J. S. vicepirm. Viktorų Naku.
Nuotraukose matome LB visuo
meninių reikalų tarybą pasita
rimų metu. Kitos nuotraukos LB
veikėjų: Antano Mažeikos, Rimo

t£l§K

v^adf. 5»jftm?op Prezid^tmi8sr
pareiškia, kad Sąjungoje nėra
Gerb. "Draugo" Redaktoriui,
jokio skilimo'. Tai akivaizdžiai
"Draugo" 1978 m. kovo 29 d., ^
g.
ne8eniai ^ k
va_
vedamajame buvo parašyta: L
^
_
rinkimai
balsavi.
Ligšiolinė išeivijos
lietuvių j :
skaldymo akcija buvo vedama
Vieno kito nario skirtinga,
kuriant paralelines organizaci
kai kuriais klausimais, kad ir
jas. Tokios pastangos davė kai
viešai pareikšta nuomonė
ne
kurių vaisių. (Lietuvių Ben
atstovauja daugumos ir Liaud.
druomenės, tautininkų, liaudi
Sąjungos.
ninkų pavyzdžiai)".
M. Mackevičius,
Kas liečia liaudininkų "paS-gos Prezidiumo

MOCKAire
Gyveno 4409 S. Campbell Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė bal. 6 d., 1978, sulaukus 69 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Telšių apskrityje, Ldetavų valsč., Labaržių
kaime. Amerikoje išgyveno 28 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime artimi drangai, kurie rūpina
si jos laidotuvėmis: Jūratė Zigaitis su vyru Edmundu ir šeima,
Elena Zelbienė su vyru Simonu, Vincas Pavilčiue. Lietuvoje
liko brolis ir 3 seserys su šeimomis.
Priklausė Tauragės klubui, ALTai ir lietuvių Pensininkų
klubuL
. Kūnas bus pašarvota* šiandien, 6 vai. vak. Mažeikos-Evans
koplyčioje, 6845 S, We*tem Avenue.
Laidotuvės įvyks pirmad., bal. 10 d. iš koplyčios 9:15 vai.
ryto bus atlydėta į švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčią, kurioje įvyki gedulingos pamaldos už velionės
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Lietuvių Tautines kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Draugai.
Laid. direkt Evans ir Sūnūs, teL 737-8600

TMkVGA^

RAUDONOSIOS JŪROS
DUGNE — 62° KARŠČIO
Mokslininkų ištirta ir nusta
tyta, kad jūros
1900—2170
metrų gylyje esama trijų įdau
bų su
karštais
sūriaisiais
sluoksniais. Dugno nuosėdinės
padermės čia įkaitusios iki 62°
—>—.Audrius-Laukaitis larpsnhj, sūrymų temperatūra

LIETUVOS
KATALIKŲ
BAŽNYČIOS KRONIKOMS
LEISTI SĄJUNGA
leidžia KRONIKŲ knygas liatnla Ir kitomis kalbomis.
-

•

•

'

1978 m. pavasari Chicagoje išleis „ L K B Kronikos IV
tomą (g Kronikos) lietuvių kalba, o Lojolos Universiteto vardo
bus išleista I tomas (7 Kronikos) ispanų ir I tomas (10 Kro
nikų) anglų kalbomis ir plačiai paskleista tų kalbų kraštuose.
Po t o seks kiti tomai.
-

- •

" ^

.AtftjJe**

Se5*pa7ė?>?g, Į&Crh. bafe"*ndžio"trlp. 8 d.

siekia 56,5 laipsnio, druskingu-1 natris, kalcis, siera; randama
mas — iki 25,7 %. Sūrymų ir tam tikri geležies, mangano,
amžius — dešimt tūkstančių. cinko, vario, kobalto, nikelio,
metų. Juose vyrauja chloras, | švino kiekiai.
Jm.

k
Pirmininkas
1978 m. balandžio 4 d.

Cesonio, kun. Kazimiero Pugevičiaus, Daivos Kezienės, Aušros
Mačiulaitytės — Zerr. Lino Koje
lio ir Birutės Zdanytės..
Tame pranešime tai LB nu
veikti darbai 1977 m. ir tu darbų
vykdytojai, idealistai lietuviai, sususibūrę be jokio atlyginimo dir
bantieji. Jie nudirbo didelius dar
bus savo poilsio laiku.

• -

ONA M

* T

A.f A.
Dipl. Agronomui JUOZUI LOZAI
Londone (Anglijoje) mirus, žmonai EMILIJAI, duk
rai DALIAI su šeima ir artimiesiems reiškiame gi
lią užuojautą ii kartu liūdime.
Vincas, Vytautas ir Mikasė Anėlauskal
Rimas ir Rūta Anėlauskai
Algis ir Angelė Snūdžiai
Telesforas ir Konstancija Grikinai
Judita Mamaitvtė
Antanas ir Marija Sturonai
Pranas ir SteUa Žukauskai
Los Angeles, Calif.

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIJŲ
DOVYDAS P. SAIDŲ Ir C&RALDAS F. DAINUO
TRYS [•ir<*;vii [OS KOPLYČIOS
4330-34 Si. CtlHafib AvtMt

Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852

**"•

Junkimės ^ p e r s e k i o j a m a i s
lietuviais \ didžiąją kovą už
Tautos ir religijos laisvę, jų leidžiamas "LKB Kronikas" skaitydami ir skleisdami laisvajame
pasaulyje.
"LKB Kronikos" knygų leidi
mas įvairiomis kalbomis reika
lauja labai didelių sumų lėšų.
Kviečiame
visus įsijungti į
LKB Kronikoms Leisti Sąjungą.
Metiniai nariai aukoja nemažiaul

haij> 5 dol., amžinieji — 100 dol
ir mecenatai — 1000 dol. ūi visus gyvus ir mirusius
narius
meldžiamasi ir kasdien aukojamos šv. Mišios.

4605-07 Strik Ntraritat* Avaava
Telefonas — TAzds 7-1741-2

Visiems aukotojams išduoda
mi kvitai ir jų aukos atleidžia
mos nuo federalinių mokesčių.
Aukojusieji ne mažiau kaip
100 dol. bus {rašomi leidžiamose
knygose.

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH VVESTERN/ME

Aukas siųsti adresu: L K B Kronikoms Leisti Sąjunga,
6825 So. Tahnan Ave., Chkago, m. 60820, U.S.A.
L K B KRONIKOMS LEISTI SĄJUNGOS |
VALDYBA

j-

JSZ~?'.:

'

Trys Modemiškos Koplyčios
Mašinoms Visti
Tel. 737-8600
Tst 737-8601

.:-,

METŲ MIRTIES SUKAKTIS
•

MARIJA KUBELSKIENĖ
Mkė 1976 m. balandžio 16 <fieną, Mdįjį penktadienį.

tėvui ir uoSviui

A. t A. EDVARDUI SKALISIUI mirus,
sūnų EDVARD J| ii marčią ELENĄ nuoširdžiai už
jaučiame.

Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos kun. Dr. Tomo Žiūrai
čio balandžio 16 dieną 11 vai. ryto Tėvų Domininkonų koplyčioje,
Washington, D. C.
Kviečiu gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose pamal
dose.
•*
Duktė ELENA LIATUKIENE

Mama, Kazys ir Statys MibsiaJ

PETKUS
TlfAS

IR

ŠONUS

MAR0UET1E FUNERAL HOME
ISIS

•OMBDfltKOS EOPLYCKM&

25S8 Wsit 71 St.
1418 U.

Ttl. fiRoteahlll 8-2345-6

SOtft Avt^ Cktrs TOmriMlI S-2188-8
.

Brangiam TĖVELIUI Lietuvoje minis,
Mylimam tėvui

OTILIJĄ DAUGIRDIENĘ

K\ A.
JUOZUI

širdingai užjaučia

STEPONAVIČIUI

A. Ebrą, P. Gaigalas, J. Klevys
V. Mikūnas, V, Stekus, L Utimsa
V. VariakoĮis, J. Zubinas

Lietuvoje staiga mirus, dukrą OTILIjį DAUGIRDIE
NĘ, jos VYRĄ, ir Lietuvoje gyvenančius jos MOTI
NĄ, SESERĮ ir BROLIUS Su Šeimomis nuoširdžiai
užjaučia

6. Leipus
M • ui Kas
J. Majchrow1ci
L Barnus
J. Canavan
Y. Chainas
V. Dotnanskh
A. DrafUMitltai
F. 6hoidHrial
J. Gudas
M. Hlad

B. Jančys
K. Jankauskas
P. Karinas
J. Kraazawski
J. Lampsatls

ARTARO M. mum

•

TeL YArds 7-S401

S907 SO. LITUANICA AVE.

DVEJŲ METŲ HHRTCS SUKAKTIS
Jau suėjo dveji metad, kai 1978 m. kovo mėn. 24 d. mirė

0***

'

STEPONAS C LACK (UCKAWICZ) IR S8N0S
2814 W. 28rd PLAGE
Vln^nJa 7 4 8 R
2424 W. 69th STREET
TeL REpuMIc 7-121S
11028 Southwest ffl«h^ay, Palos HUl*. UL
TeU 974^4410

RTRAS 8KLI6NAS
4.

•

• > — •

.'V-

4S48 SO. C ALIFORNTA AVE.

TeL LAfityetfee S-S5T2
. •

JURAIS P. NiDMIR

L Petravičitnė
P. R.zzuto
V. Snarskis
B. Stukas
P. SzaMowskl
M. Szymanski
S. Virpša
S. Židonis
C. žiMcnis

UetaYli UldtHnriu INrskfsria Asocladjos Nariai

TOMAS Ir UUHYNAS UBANAUSKAS

BŪV. BENDRADARBIAI IR DRAUGAI
A. Markeliene
C. Martin
S» McWilliams
A. Mikšys
C Onalacz
Si 0sttowski
L Parulis

IAIDOTUVIV DIRSCTCMOAI

8S19 SO. LITUAMCA AVE.

TeL YArds 7-11S&-39

TOLEIKIS
Gyv. 384 E. 36th Str., Paterson. N. J.
Po geduliiųtų pamaldų šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje Pa
terson, N. J,,j lėktuvu nuvežtas ir palaidotas V. Vokietijoje, Kassel
— .Oberzwehreo kapig&e. Palaidotas šaiia savo mylimos dukters
Jadvygos Tpte&kytėa, a***** jd48 meti} kpvo.mėa. 2 d . .
. JcįĘ| ^\TJ >^onift tt^ventlrus noras. Tegul tėvui ir dukrelei
bOna lengva VoBct^ei
Antanas GeUžtas
• •

-.

• i i , » % ' M ' -

POVILU i. RIDIKAS
SS54 SO. HALSTED STRfET

TeL TAide 7-1911

VAUiTlS- 8UTKUS
1446 SO. SOth AVEn aCERO. ILL.

TeL OLympir 2-199S

t 1
DRAUGAS, Sestadlenii, 1978 m. balandžio mėn. S d.

I ŠA MfnftOt
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X SoL Dano* Stankaitytcs
I dainų plokštelei išleisti yra su
pietus lauke. Po pietų malonų:t šventinimo iškilmes yra padarytas komiteto branduolys,
J. L VALSTYBĖSE
netikėtumą vietos lietuviams į je gyveną lietuviai vyskupai.
kuris numato pakviesti ir dau
Ainer&oą L ^ v ^ i n z f a u e - l ^ ^ a k t o r i u a ^ ^
^ ^
giau narių atstovauti spaudai,
— Triumfuojančio Kristaus
rių ir architektu sąjungos su- č i u s
^n.
kęs . p h o e n ^
organizacijoms ir kūrybai. Ko
didžiuliu bareljefu prieš Vely
važiavimas šiemet renkamas'
^
hrohQ
lank a
Jis
mitetas numato surengti dides
Bostone, Mass., gegužes 27—29 padeklamavo Bernardo Braz kas pasipuoš naujoji Lietuvos
nio masto koncertą • rečitali ir
kankinių šventovė, š į impozan
dienomis. Rengimo komitetui džiūno eilėraštį "Iieškojau tė
banketą,
kad
tuo
sutelktų
lėšų
tišką Kristaus biustą, puošiantį
X Kun. Juozas Dambrauskas,
vadovauja inž. Bronius Galinis. viškės" ir teatrališkai perdavė
centrinį altorių, sukūrė skulp
MIC, Marijonų vienuolijos pro- plokštelei išleisti. Tuo tarpu
Komitetas žada greitu laiku Michel Quoist filosofinį pamo
galima
informuotos
telefonu
torius
Ramojus Mozonauskas,
vinciolas, balandžio 8 d. išvyks
duoti ir daugiau informacijų, kymą — Neturiu laiko. Pietūs
426-2120.
gyvenąs Chicagoje. šventovės
ta į New Yorką, kur turės trum
ypač esant gana trumpam lai- ^ ^
misijai ^
m
do,
X 6v. Pranciškaus seselių rė
langus pagal jos pavadinimą pa
pus posėdžius, o balandžio 12 d,
kui tokiam suvažiavimui pasi pelno. Visų padėka priklauso
puoš devyni vitražai: penki jų
išskrenda į Romą dalyvauti vi mėjai rengia metinį banketą
ruošti.
!Sofijai Liubartienei
' vyriausiai i v a i z d u o j a Lietuvos kankinius,
sų vienuolijos provinciolų, vice- sekmadienį, balandžio 23 d. Ne— Juozas Gaila, JAV L B
provinciolų, specialių delegatų' kalto Prasidėjimo parapijos sa-;
Kultūros tarybos pirnnninkas, J ^ T ^ * * * * * * " " " M l i t l didžiuliai langai vaizduoja
torei
kartu su generaline taryba Į *ėje Brighton Parke, 3:30 vaL;
*
kovojančią Lietuvą už tikėjimo
tarnybos reikalais trims savai
trimetiniame suvažiavime - kon-i P©
pietų. Programą atliks Iūetuvių sporto darbuotojų suvažiavime Detroite 1978 m. balandžio 1 tėms iš krido į Angliją. Prieš! — Lietuvių menas tautų fes- ir tautos- laisvę, sopulingosios
vente. Ateinančią savaitę taJp.Frank Zapolio Vyčiai šokėjai; d. kalbasi sporto darbuotojai Raimundas Korzonas (Čikaga) ir Jonas išskrisdamas, tarėsi su PLBJ^aJy- Phoenbc, Ariz., kovo Dievo^ Motinos, partizanų, mirš
pat į Romą išvyks viceprovin- Visi kviečiami dalyvauti ir pa-; Karpi3 (Toronto). Plačiau apie suvažiavimą buvo užvakar disnos valdybos pirmininku Bronium! 1 8 - 1 9 dienomis miesto centre, tantį už savo kraštą ir Žmui
Nuotr. J. Urbono
ciolas kun. Stasys Sapbs iš remti seseles bed rėmėjų pas- "Drauge", Detroito žinių skyriuje
Vitražai
Nainiu apie PLB seimo ir kitus; C i v i c Plaza, įvyko tautų festi- dzinavičiaus viziją.
Kenoshos, Wisc, ir pašaukimų tangas,
baigiami
gaminti
daiL
Albino
reikahis. Juozas Gaila, PLB;valia, kuriame dalyvavo 36 etn
i
n
ė
s
X
"Chicago
Cathotic"
savait-i
direktorius kun. Timoty Roth
Atskirose palapi- Elskaus studijoje New Yorke.
x Eugenijaus lLriaocehuno Į X Leonas Venckus, Chicago, valdybos pirnuninko paprašytas jn ė s e grupės.
buvo
šventovei planus paruošė archit.
iš Marianapolia Kun. Saplis raščio balandžio 7 d. laidoje iš
tais
reikalais
tarsis
sų
Anglijos
demonstruojamas
vardo jaunimo premijos įtaiki- DL, lietuviškos knygos mylėto1 1
1
ganą išsamus kun. m
grįš į Šv. Petro par. deimantiUetuvių Bendruomenės
beijjv* " * t" *** maistas, paruoš- Alfredas Kulpa-Kulpavičhia, sta
nį jubiliejų, įvykstantį balan-|J. Prunskio straipsnis apie ka- a * b u s balandžio 16 d, sek-'jas, nusipirko "Draugo" atpi Ang'ijos Lietuvių sąjungos va-1 toje scenoje vyko šokiai, girdė- tybą vykdė Algis Kazilis, Vyal
ožio 2 2 - 2 3 d., kiti - balandžio talikų persekiojimus okupuoto-, madieių, 3 vaL p. p. Jaunimo gmtomis sąlygomis knygų UJ
dovais. Taip pat pasiinformvos osi įvairi muzika ir dainos. Be statybos bendrovė.
pabaigoje.
je Lietuvoje. Straipsnis gerai centro kavinėje. Bus trumpa keliasdešimt dolerių.
to, pajėgesnės tautines grupės
Anapilio Moterų būrelio
ir meninė programa.
X Lietuvių Prekybos rūmų ir būsimo P U kongreso reika
pagristas "LBK Kronikų" ir ki akademija
turėjo savo meninių išairbinių valdybą sudaro: pirm. S. Auš4
lais
ir
su
juo
susijusiais
PLB
x "Southvrest Xews-Herakr* ta pogridžk) medžiaga, pritaiky kurią a liks solistai Nerija Lin- susirinkimas įvyks balandžio
parodas. Lietuviai turėjo dvi rotienė, ižd. D. Barkauskienė,
savaitraštis balandžio 6 d. įsidė tas vietos gyventojų suprati kevičiūtė ir Algirdas Brazis, 112 d., trečiadienį, 7:30 vai. vak. valdybą liečiančiais klausimais.
— Pasaulio Lietuvių dienos, oalapmes. Maistu rūpinosi Šar vicepirm. ir sekr. R. Celejevsakompanuojant muz. Alvydui. Dariaus ir Girėno posto salėje,
jo didelę nuotrauką iš Lietuvių mui.
kų restoranas, o tautiniai išdir
operos "Nabucco" operos, pri
X Cicero Liet. namų savinin Vasaičiui. Visuomenė kviečia- W. Rask - Rasčiauskas parodys Įvykstančios Toronte, vis daž biniai buvo tvarkomi Stellos kienė, vicepirm. K. Bučienė,
jaunimo ir kilimo reikalams —
mindamas, kad dar šį šeštadienį kų susirinkimas įvyks balandžio! * » dalyvauti. įėjimas laisvas. filmų iš savo kelionių po pasau niau minimos Los Angeles mie
Racine. Ji priklauso ir Lietu D. Garbaliauskienė, parengimų
ste.
Australijos
sportininkai,
bus paskutinis operos pastaty U ±
lį, pagrindinis kalbėtojas bus
. .,
' Mtmteti 7 ™L vak. pa-1 X
* "Draugas
"Draugas yra
yra vienas
vienas ge
vykdami birželio mėn. į Torontą. vių bendruomenei ir Lietuvių — pirm. A. Šcepavičlenė, M.
mas Marijos auKst. moKysuos rapijos mažoje salėje. Paskai
Charles Shriver.
klubui, todėl toje palapinėje bu Aulinskienė, Z. Linkevičienė;
riausių ir mėgiamiausių laikrašsalėje,
X Dzūkų draugijos paskelb susto3 Los Angeles, kur juos glo
P
žurnabstas J JanuJ
*ieną kartą
ka
,
° v r ^ i ^ S f 5 ****
c i ų ir* Kekvteną
džiaT- tam konkursiniam kūriniui juri bos sporto klubas "Banga". Vie vo šių dviejų organizacijų var revizijos komisija — O. Jonai
sol. Jonas
is \azneus >Ta c e n t r e , | į a ^ tema "Amerikos preky- _..
_Z^_i,
__*.
dai. Faktinai ji "viena daugiau tienė, A. Kazlauskienė, P. Vairaso
į komisiją sudaro: Dalia Kučė- tos bažnytinis choras ir jaunimo
surašytos tiksliai net ir kitų ba". Visi prašomi dalyvauti giuosi jo sulaukęs
sia pasidarbavo, rinkdama eks čeliūnienė; sekmadienių kavu
mums
J.
Bacevičius,
siųsdamas
nienė, kun. dr. Ignas Urbonas ansamblio grupė pilnu tempu
pavardės.
Įėjimas laisvas.
10 dolerių auką. Ačiū.
ruošiasi išvyktu LB krašto val ponatus, jos iniciatyva jie buvo tėm — V. Jasinevičienė (tal
ir Česlovas Grincevičius.
X
Paul
Putrimas,
žinomas
ciir išdėstyti. Reikia pasakyti, kinti P. Ščepavičiui).
x Ar verta vesti? — Šiuo
X Po 4 doL aukojo: M. Glu- dybos vicepirm. J. Činga ir Va
x Pranciška h- Pranas Nora
kad buvo surinkta daug gana
klausimu nuotaikingą progra ceriškis. dažnai paremia "Draudienė, P. Mikoliūnienė, Romu- karų apygardos pirm. V. Viduvertingu meno išdirbinių, gin
mą Lietuvio sodyboje pra gą". Ir dabar, apmokėdamas šiai iš St. Catherines, KanadoMAŽOJOJE LIETUVOJE
ves aktorius Alfas Brinką šį vieną sąskaitą, atsiuntė didesnę \ je, lankėsi "Drauge", įsigijo aidas Nemickas, J. P. Pažemė-Į giris yra išrinkti atstovais ir taro, lėlių, o!rožinių, papuošalų,
— Tolminkiemyje atstatoma
Į knygų už 30 dolerių ir paliko nas, F. Blauzdys, Adomas Ne-'vyks į Pasaulio Lietuvių Ben- tautinio meno. Lietuvių palapi
sekmadienį, nuo 2 vai po pietų. auką. Ačiū.
druomenės
seimą.
šutavičius;
po
du
dol.
—
Anna
nė laimėjo pirmą vietą tautų bažnytėlė, kurioje 37 metus kle
Bus ir užkandis. Visi laukiami
x Tekia yra mūsų prigimtis:! auką. Ačiū.
Tamolonis, Pr. Gluoksnys, Pr.
— Talkos Lietuvai komisijos festivalyje, nors gražiai pasiro bonu buvo rašytojas Kristijo
X "Graudis'' — Tautinių šo kai žmogui, kuris yra mumsj x ^ ^ J ^ J . Tjhrtgienė . Mažrimas, Julija Bičkuvienė, veikia prie LB Vakarų apygar
dė ir kai kurios kitos tautines nas Donelaitis, čia 1780 m. ir
kių ansamblis, ruošia tradicinį ^ 8 i ! " ^ - - ? ^ ! ! ! L ^ W ^ i n ? l l r illuMiiiITlMjl mirė balandžio Ad. Dirgėla, Ona Rušėnienė; po dos, Los Angeles ir Santa Mo
miręs. Joje kuriamas Donelai
grupės.
vakarą su programa ir šokiais, pagelba, mes neturime laiko- ir 7 d., 7:15 vaL ryto. Pašarvota 1 doL — Marija Savickienė, J. nikos apylinkių. Daugiausia ak
čio muziejus. Visos pastangos
balandžio 15 d., 7:30 vai vak neatsimename. Bet kai mums Mažeikos - Evans koplyčioje, Kručas. Labai ačiū.
surasti kurių nors poeto asme
tyvumo rodo Santa Monikos
Jaunimo centre. Visi kviečia pagelbos vėl prireikia — tuoj Cihcagoje. Laidojama pirma
X
Aukų
po
du
doleriu
at
niškų daiktų nuėjo niekais, nes
komisija.
Lauktina,
kad
dau
mi paremti jaunimo darbą savo atsimename, kur eiti! Per eilę dienį, balandžio 10 d.
(pr;). siuntė: P. L Palubinskai, D. giau įsijungtų jaunosios kartos
viską sunaikino laikas, karai, O
atsilankymu į Šį tradicinį "Gran metų ilgas sąrašas organizacijų
kas dar buvo likę — pribaigė
X Dariaus - Girėno Lttuanis- Krumpyls, J. Jurgutis. Visiems žmonių, kuriems tas darbas
dies" vakarą. Stalus užsisaky įr pavienių asmenų yra pasuiau
dėkojame.
okupantai rusai šio pokario melengviau
vyksta
dėl
gero
anglų
ti pas B. Lintakienc. telef. doję Muzikologijos archyvo pa-; tinės mokyklos mokiniai ir styi tais. Ir pats Tolminkiemis pa
kalbos žinojimo ir geresnio vi
428-5718.
(pr.). galba. Archyvas už tai nei iš i ginis orkestras vadovaujant F. X Valė Jancauskienė, Chica suomenės nuotaikos pajautimo.
vadintas "Čistije Prudy" — ru
vieno nėra jokio atlyginimo i Straliai atliks meninę programą go, DL, buvo atvykusi \ "Drau
sišku
vardu. Nėra duomenų,
x Muzikai Manigirdas Mote- j prašęs. Ryt, balandžio 9 d., 3 Dariaus - Girėno lituanistinės gą". Pasinaudodama lietuviškų — Velykos Phoenixe, Ariz.,
kad vietovei būtų grąžintas jos
kaltis ir Povilas Mathikas da- \ vaL popiet Saulių namuose, 2417! mokyklos 15-kos metų sukak- knygų išpardavimu atpigintomis buvo labai šiltos ir gražios. Tuo
i
senasis vardas.
lyvaus programoje "Laiškų Lie-1W. 43 St., yra Muzikologijos j ties minėjime balandžio 9 d., sąlygomis, nus'pirko įvairių lei metu, kai Chicaga ledėjo, čia
tuviams" premijų įteikimo pro- į archyvui paremti koncertas.; 3:30 vai. popiet Jaunimo centro dinių didesnį kieki, tuo pratur buvo 91 L šilimos. Lietuviškose
DIDŽ. BRITANIJOJ
ga balandžio 28 d., penktadienį. į Daugelis iš mūsų, žinoma, už- didžiojoj salėje. Karsta vaka- tindama savo knygų rinkinį. Mišiose dalyvavo gana didelė
7:30 vaL vak. Jaunimo centro mirs, neatsimins . . . bet, kai rienė. Stalus rezervuoti skam Knygų išpardavimas tęsiamas ir grupė žmonių. Choras, vado
— Lietuvių sodybos skyrius
kavinėje.
(pr.). mums pagelba bus vėl reikalin binant 737-8871 arba 687-9226. bus baigtas balandžio 15 dieną. vaujamas Rose Sanders, sutar
sušaukė visuotinį narių susi
ga, vėl ateisime į archyvą ir
rinkimą ir paminėjo Lietuvos
(pr.).
X Detroito bet. organizacijų tinai giedojo velykines giesmes.
X Antras Kaunas šį pavasarį
paslaugus prof. Žilevičius mums
nepriklausomybės
šventę. Sody
Chicagoje pasirodys tik tris
X Akiniai siuntimui 1 Lietu | centro valdyba per kasininką Bendri pietūs buvo kun. A. Va
vėl padės.
(pr.).
bos tėvas Bajorinas trumpai,
vą Kreipkitės į V. Karosaitę Antaną Vaitėną atsiuntė 10 do ikiškos patalpose. Šiltam orui
kartus: balandžio 15 ir 22 d.
bet įdomiai kalbėjo apie šios
esant, daugelis dalyvių valgė
x Parduodami iš Vokietijos optical Studio, 7051 S. Washte- lerių auką. Dėkojame.
Playhouse, 2515 W. 69th S t , o
;
Zigmas Arlauskas, seniausias Re šventės prasmę. Susirinkimas
balandžio 29 d. — Jaunimo gauti džiovinti baravykai. Ma- n aw Ave., Chicago, DL 60629
chesterio, N. Y.. LB choro daly praėjo įdomiai, su aktualiomis
pake!hiose. r*»i 778-«7««
fdc.»
centre. Visiems pastatymams žuose (1 gm.)
vis. Jis dainuoja beveik be pasi ir naudingomis diskusijomis.
(sk.).
staliukai rezervuojami skambi Skambinti 737-8714.
traukimo nuo 1916 m. Pradėjęs Išrinkta nauja valdyba: pirm.
X Lietuvos Dukterų dr-jos
nant 484-7004.
(pr.).
dainuoti Liepojos mieste, Latvijoj. J. Navickas, sekr. kun. A. Ge. x Vytautas Mikfinas jau 13
pavasario balius rengiamas ba
Neseniai atšventė 75 m. sukaktį.
x Už a. a. -Juzefinos Usefie- metų vadovauja Vydūno Jau-1
ryba, ižd. K. Svinkūnas, na
MIESTO
CENTRE
jters
gyvybę
Milwaukee
mieste
landžio 22 d., 7:30 vaL vak.
nimo
Fondo
valdybai,
šiais
me
nės sielą šv. Mišios bus atnašau
riai: A. Kostkevičhis ir A. MaT>I J_i- i J Marcella Bliemeister, 56 m., ga
KANADOJE
Jaunimo centre. Šalta • šilta . ,
jamos T. Jėzuitų koplyčioje ba tais balandžio 16 d., sekmadienį, į
siulionis. Revizijos komisiją su
' °
ruošta O• S * v « ^ j ĮMeras
^ į ^ jBilandic
^ B ^ S pranešė,
^ p r a d kad
M i vo širdies ataką. Jos plaučiai
— Meno paroda Anapilyje daro: V. Grigelis ir V. Piščikas.
landžio 10 d., 8:30 vaL ryto ir 3 vaL p. p. Lietuvių Tautiniuo- į vakarienė,
nes. Programą išpildys jauna | S t a t e
OŪ^^
^ t o prisipildė skysčių, ji vos įstengė rengiama gegužės 27—28 d. Da
tvės
baL 12 d. 8 vaL ryto. Giminės, se namuose fondas mini savo
Atstovu į metinį suvažiavimą
IT T 1 I Į MaM 1 1 i i Hf aoĮceat^ atnaujinimą ir pertvar- žodį ištarti ir tik sėdėjo pake lyvaus menininkai iš Bostono —
draugai ir pažįstami prašomi 25 metų gyvavimo sukaktį.
išrinktas A. Kostkevičhis. Su
lėj. Prie jos buvo tilr 3 m. vai
gitara. Šokiams gros L Bichprisiminti ją maldose.
(pr.).
(pr.). nevičiaus orkestras. Labai ža kymą, kas kainuos 17 mil. dol. kaitis. Niekas iš pravažiuojan Augė Rastonienė ir Normantas sirinkimas priėmė K. Svinkūno
Liongirtaitis.
(sidabro išdirbi
vių dovanų laimėjimams — tarp MAIŠYS U2 46 MLLUONUS čių jos negelbėjo. Tik tas vyras niai). Parodą globoja Anapilio pasiūlymą išrinkti Bernadetą
X Dariaus-Girėno LftuanLv
X Skrendame bei automo
Snabaitienę skyriaus garbės
tinės mokyklos mokiniai ir sty biliu vykstame į Sunny Hills j jų dailininkų: M. ŠUeOdo, B. Penkerių metų planą, kaip sa sustojo, paėmė į savo automo Moterų būrelis.
nare.
ginis orkestras vadovaujant F. Floridoj, pavasarį — balan į Morkūnienės ir J. Sisldno pa vanoriškai pravesti rasių sumai bilį ir nuvežė į ligoninę.
— Kanados festivali šiais me
Stroliai atliks meninę programą džio 29 d. ir grįžtame gegu veikslai. Stalus rezervuoti pas šymą mokyklose, pasiūlė ChicaPRIEŠ SUKTYBES
tais
rengia dvi organizacijos —
Olgą Vaičaitienę tel 582-9784. gos mokyklų superintendentas
Dariaus - Girėno Lituanistinės žės 1 d.
Chieagos miesto taryba vien "Canada Week Committee" ir
(pr.). J. P. Hannon. Kainuos 46,3
mokyklos 15-kos metų sukak
balsiai nutarė sudaryti įstaigą, "Canadian Folk Arts Council".
Dėl informacijų kreipkitės:
ties minėjime balandžio 9 d., 3a, iuela
kuri stengtųsi susekti kyšinin Festivalis bus rengiamas viso Advokatu JONAS GIBAITIS
X Phoeniz, Arizona. Norin- mil. dolerių.
3:30 vaL popiet Jaunimo centro
kus ir kitus sukčiautojus mies se Kanados dalyse, pabrėžiant
Chicago — S12/7S7-1717. j tieji čia įsigyti namus ar biznį, IŠGELBĖJO MIRŠTANČIĄ
6247 So. Kedzie Avenoe
didžiojoj salėje. Karšta vaka V.Beleckas
to įstaigose.
1 prašomi kreiptis: D. Zakaras,
vienybės
minti
—
"Kanada
—
TeL: 776-8599
rienė. Stalus rezervuoti skam
New York — 212/382-6440 Centu ry 21 ReaKy, 8528 N. 7 S t , Vyras, kuris nepasisakė savo
tai
aš
ir
tu".
Festivalis
prasidės
Chicago,
Dnnoia 60629
IŠDAVĖ
TELEFONAS
binant 737-8871 arba 687-9228.
J. Zubaviėitts
Phoeni*. Arizona 85026. TeL pavardės, tik prisipažino, kad
birželio
25
d.
ir
baigsis
liepos
Darbo vaL nuo 9 iki 7 vaL vak.
(pr).
Išgirdusi
triukšmą
Joan
New Jersey — 201/381-3198 ; (602) 997-5218
(sk). yra iš Chicagoe, išgelbėjo moI d. iškilme prie parlamento rū
šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d.
Barr,
38
m.,
Evanstono
miesto
X Lietuvių - Latvių Studen D. Dulaitis
mų Otavoje. Tam reikalui vy
x
Rašomosios
mat.
netavištarybos narė, paliko kabėti at
Detroft — 313/549-6878
tų Diena įvyks šeštadienį, baL
riausybė paskyrė 4,5 mil. dole
ku raidynu, visuose modeliuose
virą telefoną ir nuėjo pažiūrėti.
15 dL, 1 vaL p. p. Latvių centre
rių. Reikia manyti, kad šiame
Įsibrovėlis paskelbė, kad tai
Cleveland — 216/531-2190. ir elektrinės gaunamos Chicago
(Eaton ir Hamlin g-vėse). Pro
festivalyje aktyviai dalyvaus ir
je: "Draugas" - 4545 W. 68rd S t
apiplėšimas. Grasindamas pei
(sk.).
gramą sudaro paskaitos apie
lietuviai.
"LIETUVOS ATSIMINIMŲ"
į u vakarais pas A. Daugirda,
liu,
nuvedė
j
antro
aukšto
mie
ukrainiečių disidentus, moteriš
~~fcei
476-7399 arba tiesiai iš
gamąjį, užkimšo gerklę ir pri
— Lietuvos kankinių švento
RadUo Valanda jau v-lrS 35 m. tar
kumą latvių dainose, ir sovieti
nauja New Jersey. N«w York ir Conrišo prie kėdės, o pats nuėjo vės pašventinimas įvyks birželio nectlcut lietuviams!
nę propagandą filmuose. Ten įjĮĮMimiiiiMiimimumiHiiiiiHiiinimi'.- i * P A R T A savininko J. L
plėšti. Draugė, su kuria Barr II d., sekmadieni, 3 vai. p .p.
3
Giedraitis.
10
Barry
Dr,
Kaa SHttadlen} nuo 4 iki S vai. po.
pat, 8 vai. vak bus šokiai Visi
« WEVD Stotlea New Yorke
kalbėjo, per atvirą telefoną su Šventinimo apeigas atliks apaš plet
!
L
NORTHPORT,
N.
Y.
11781
1330 kil., AM Ir nuo 7 Iki 8 vai.-valo
buvę. esantys ir būsimieji uni
prato, kad vyks'a apiplėšimas tališkasis nuncijus Kanadoje ar 97.9 meg. FM.
frt.)
versiteto studentai yra kviečia
ir pranešė policijai. Ši atsku- kivyskupas
IMrekt. !>r. JokOba* J. KtnkaA
Angelo Palmas.
Kūdikiams ir vaikam«. |
m i Ruošia latvių studentų or
14«7 Fort* Drtv«
x Albinas Kurkulh, akcijų
bėjusi
rado
įsibrovėli
Tai
buvo!
Toronto
arkivyskupijai
atstoMotintnins
do. X. 4. 07Mt
ganizacijos ir Lietuvių Studentų
rūbų krautuvė
| brokeris, dirbąs su Rodman ii
T e l . 232-5AAA (OOde) 201
L.
E.
Lingle,
30
m.,
jau
baustas
vaus
vy3k.
Tomas
Fulton,
daug
Sąjunga.
(pr.).
Kviečiamo tale pat klausyti Lietuir sąlyginai paleistaa.
prisidėjęs prie Anapilio įsikūri- vUkų
6217 S. Kedzie Ave.
I Renshaw, Inc., patarnauja ak
kultūrinių valandų anirtų kalba
mo ir parapijos iškėlimo iš To- Ift Seton HaU Universiteto radijo «tocijų bonų, fondų bei \&ų verty
X ReikaluiKa
T ^ . 438-4184
tiei (New Jersey WSOU 89.S ine«.
— Didžiausias vaistas nuo! ronto senamiesčio | naujai besi- FM). Plrmad. 7:30-8:30 vai. \-aJcaro.
b;ų pirkime ir pardavime. Susi
Mutual Federal Savings and
Antanina
žmuidzir.aitė
ir
Rasa
Sav. Sftssė Baceričleoė |
į kurianti Mississaugos miestą.
domėję skambinkite 977-7916. KrokytS vaidina A. Kairio komedi pykčio yra delsimas.
(Vadovauja prof. J. Stoka«>
Loan Assodation of Chicago.!
Lucius Seneca įkviesti abu laisvajame pasaulv(pr.). joje Ku-kų,
Skambint 847-7747
(ak.), j
Znnmutnn
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