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Krikščioniškajam
Pasauly
Prieš diskriminaciją
Paryžius. — Visoje Prancūzijo
je buvo paminėta tarptautinė ko
vos prieš rasinę diskriminaciją
diena. Ta proga Prancūzijos ka
talikų, protestantų ir ortodoksų
Bažnyčių atstovai bendru pareiš
kimu kreipėsi į krašto tikinčiuo
sius, ragindami juos Kristaus pri
sikėlimo šventę konkrečiai įpras
minti ryžtinga veikla prieš ne
teisingumą
pasaulyje.
"Joks
krikščionis negali būti ramus,
kol bet kurioje pasaulio dalyje
yra po kojomis mindžiojamos pa
grindinės žmogaus teisės, kol žmo
gus yra pavergiamas arba diskri
minuojamas dėl savo rases, tau
tybės, kultūros ar tikybos", rašo
Prancūzijos krikščioniškųjų Baž
nyčių atstovai.
Medicina siejama su
žmogaus meile

Kaip pasidalinti
Menulio turtus
Geneva. — Jungtinių Tautų
pakomisės teisininkai, posėdžiavę
4 savaites Genevoje, pasiūlė su
daryti tarptautinę
instituciją
kontroliuoti Mėnulio žaliavų įsi
savinimą. Jie nustatė gaires susi
tarimui, kuris pripažintų mėnulį
bendru žmonijos paveldėjimu.
Švedija, viena iš 47 pakomisėje
dalyvaujančių šalių, pareikalavo
uždrausti ant mėnulio nuleisti
prietaisus su atomine energija.
t

Žuvo 51 darbininkas
S t Mary, W. Va. — Jėgainės
bokšto metaliniams •pastoliams
sugriuvus statybos vietoje, iš 168
pėdų aukščio nukrito 51 darbi
ninkas, ir visi užsimušė. Tarp
žuvusių devyni vyrai buvo iš tos
pačios šeimos. Atrodo, kad nebu
vo prisilaikyta visų atsargumo
priemonių.

Nemuno vingis ties Prienais

Kinijoj prasideda Mao kritika

Nereikia užmerkti akių

Reikia pasimokyti
is Vokietijos

Londonas. — Atlanto pakto
generalinis sekretorius Joseph
VVadriingtonas. — Maj. John
Apie
"ardomaję
Luns
paragino
visus
15
sąjungi
Elliot Amerikai siūlo pasimokyti
Melbourne. — Melboume,
Asmens kultas, individo iškėlimas nesuderinamas
ninkų neužmerkti akių prieš so iš Vakarų Vokietijos, kaip jie
Australijoje, įvyko pirmoji tauti
Pekino veiklą"
su marksizmu, sumenkina mases svarbą
vietų karo mašiną, kuri, jo žo imasi kovoti su didėjančiu tero
nė katalikų medicininės pagal
džiais, yra pati didžiausia ir stip rizmu ir kartu nepraranda debos konferencija. Atidarydamas
Maskva. — Tass spaudai pa
riausia,
kokia buvo taikos metu. j m o kratinių laisvių, "nelinksta nei
VVashingtonas.
—
Kinijoj
pra
kinai,
nuvainikuodami
Cin,
pas
-ping, dabartinis vicepremjeras.
konferencijos darbus, Sydnio ar teikė vengrų komunistų partijos
kivyskupas kardinolas Freeman centro komiteto laikraščio "Nap- sideda "nustalinimo laikotarpis kui Mao, tuo pačm užkabina ir Teng du kartus buvo pasalintas Jis numato, kad krizė gali pasi-jį diktatūrą, nei darosi policine
pažymėjo, jog ligonių slaugymas sabadšag" komentarus apie "ar kinietišku stiliumi", rašo Victor dabartinį partijos, pirmininką iš valdžios. Jis norėtų siekti grei reikšti 1980 dešimtmety. Kad to i valstybe. Amerika vis dar nedrįsnebūtų, reikia tam tikro pašiau- į t a t aip daryti, kaip daro kitos
įgyja ypatingą prasmę, kai jis vyk domąją Pekino veiklą" ir cituoja Zorza "Monitor" laikrašty. Pra Hua Kuo-Fengą. Hua jau pradė tesnės modernizacijos, kai H u a
sideda
kritika
Mao
Tse-tungo
ad
jo
kultivuoti
savo
kuką
Teisy
modernizuoti per daug nesisku kojimo ir kai kurių patogumų iš- šalys, turinčios labai senas de*
domas religiniais motyvais. Kata ano laikraščio žodžius:
resu. Pirmiausia spaudoje.
bė, dar nedidelį. Pekino spauda bina. Viešumoj pastebėta, kad sižadėjimo.
'mokratines tradicijas,
likai gydytojai ir slaugytojai sie
"Dabartinė Kinijos vadovybė
kia ne tiktai palengvinti ligonio tik žodžiais pabrėžia savo ištiki Prasideda panašiai, kaip buvo po jo išrinkimo rašė, kad parti tie du vyrai daugeliu atžvilgių
fizines kančias, bet trokšta pa mybę taikaus sambūvio princi Sovietų Sąjungoj apie Staliną po ja turi turėti didelį vadą, toli pra neranda bendros kalbos. Spau
tenkinti ir jo dvasinius reikala pams, o jos darbai rodo kitką. jo mirties. Kaltinimai Stalinui matantį, išmintinga^ "kuris turi doj pasirodę straipsniai leidžia
vimus. Kiekviename ligonyje ka Tai dar kartą įrodo neigiama Pe buvo dėl personalinio kulto. Mao tęsti Mao pąjikis^ikj pat rai manyti, jog abiejų varžymasis tu
talikas mato paties Kristaus pa kino pozicija į TSRS Aukščiau kultas buvo nemažesnis, gal net dės". Ataka prieš Mao gali pa rėtų išeiti ir į viešumą.
veikslą. Medicinos mokslas įgyja siosios Tarybos Prezidiumo kreipi didesnis. Jis buvo laikomas beveik leisti ir Hua.
Anų laikraščių straipsniuose bu
KabouI. — Afganistane buvo logijai nepriklausys, bet iš kitų
visiškai naują dimensiją, kai jis
mąsi, adrsuotą Kinijos liaudies dievu. Dabar kinų spaudoje sa Kaip nustalinimo laikais So- vo minėti Čin laikų nusikaltimai, perversmas. Sukilusi karo avici- šaltinių žinoma, jcg sukilimas
siejamas su žmonių meile, kai
išnaudoji ja subombardavo Kaboulą, o šar yra įkvėptas ir suorganizuotas
atstovų susirinkimo nuolatiniam koma, kad kartais istorinės figū .vietijoj vyko kova dėl valdžios, priespauda, žmonių
siekiama apsaugoti žmogaus gy
ros
buvo
dievinamos,
o
tie,
kurie
mas.
Skaitytojas
nesunkiai
gali vuočiai užėmė radijo stotį ir pra komunistuojančio elemento.
taip
galima
tikėtis
ir
dabar
Ki
komitetui dėl valstybinių santy
vybę nuo pat jos prasidėjimo li
bandydavo
juos
kritikuoti,
buvo
suprasti,
jog
taikoma
ir
labai
ne nešė, kad prezidentas
nijoj. Kolumnistas mano, kad su
kių normalizavimo. Šiame kreipi
Mohagi natūralios pabaigos.
Amerikos ambasadorius Afga
laikomi
kontrrevoliucionieriais.
seniems
laikams.
Hua
galį
susirungti
Teng
Hsiaomesi buvo tiesiogiai siūloma pa
mmed Daoud žuvo. "Pirmą kar
nistanui
Theodore Eliot liepė
skelbti bendrą pareiškimą, kad Teisybė, du laikraščiai — "Liautą valstybės istorijoj valdžia pa
Katallku-ortodoksu dialogas
dies laikraštis" ir kitas istorijai
teko į liaudies rankas", buvo pa 1,300 amerikiečiams neišeiti iš
namų. Iš amerikiečių nežinoma,
Roma. — Romoje posėdžiavo šalys savo santykius grįš taikiu skirtas žurnalas — rašė apie im
sakyta.
kad
kas būtų nukentėjęs. Blogiau
katalikų ir ortodoksų teologų sambūviu, tvirtai laikydami ly peratorių Čin Ši-huang, valdžiusį
Konflskavo daug
400 biL dolerių
New Delhi ir Londone buvo ži
buvo Prancūzijos gen. konsulatui,
mišri komisija. Jos uždavinys — giateisiškumo, suverenumo ir te Kiniją prieš 2,000 metų, bet Čin
noma, kad sostinė skęsta ugnyje
esančiam netoli prezidentūros.
parengti dirvą dialogui teologinė ritorinio vientisumo savitarpio vardas, dar Mao gyvam esant,
ginklavimuisi
narkotiku
ir dūmuose, mieste pilna lavonų,
Bombarduojant prezidento rū
je srityje tarp katalikų ir orto gerbimo, nesikišimo į viena kitos buvo sutapatinimas su Mao. Kai
o visa Daoud šeima sulikviduomus, buvo sugriautas ir konsula
doksų Bažnyčių. Ši komisija, abie vidaus reikalus ir jėgos nenaudo norėdavo kas pagarbinti Mao, ly
Stockholmas. — Švedijos insti ta. Paskelbta policijos valanda, ir
Boothbay,
Me.
—
Maine
ir
tas.
jų Bažnyčių nutarimu, buvo jimo principų.
gindavo jo laimėjimus su ano
tutas, skirtas stebėti ginklavimui kiekvienas, pasirodęs gatvėje po
Floridoj
vieną
dieną
buvo
kon
'Taikingoji
visuomenė
pasi
įsteigta prieš dvejus metus.
imperatoriaus laikais. Dabar Čin
Sukilimas nebuvo netikėtas.
fiskuota 60 tonu, 47 mil. dolerių si, sako, kad atominio ginklavi 8 vai. vakaro, bus nušautas.
piktino, kad pastarojoje Kinijos minimas jau tik dėl klaidų.
mosi varžybos pasidarė nesulai
Daoud,
69 metų, buvo silpnos
Bažnytinis chorų festivalis
vertės
maruanos.
Suimti
37
žmo
liaudies atstovų susirinkimo sesi
Sukilėlių vadu pasiskelbė gen.
komos.
Po
10
metų
pertraukos
Straipsniuose
kritikuojamas
sveikatos,
neturėjo energijos, ne
nės. Tai buvo rekordinis kiekis.
Roma. — Loreto šventovėje, joje vėl buvo oficialiai paskelb
ypač susidomėta tolimųjų erdvių Abdul Qadir. Jis sako, kad bus galėjo įvykdyti pažadų.
Čin,
kritikuojami
ir
tie,
kurie
jį
Italijoje, buvo 18-asis tarptauti ta tezė dėl "karo neišvengiamu
bešališkas, jokiai politinei ideoWashingtonas. — Nežiūrint satelitus panaudoti kariniams rei
Visiškai suprantama, kad dievino ir laikė anų laikų didžiau
nis bažnytinių chorų festivalis. mo".
Afganistanas maždaug tokio
kalams. Instituto
leidžiamas
Jame dalyvavo šešiolika bažny tokia maoistų koncepcija, kurią siu herojum, jam nuopelnus pri Atominio reguliavimo komisijos 1978 World Armaments and
dydžio kaip Texas, su 20 mil.
tinių chorų iš Italijos, Šveicari patvirtino nauja Kinijos vadovy skyrė ir dėl Kinijos suvienijimo, kitos nuomonės, prezidentas Car- Disarmament Yearbook rašo, Brežnevo memuaruose gyventojų. Nepriklausomybę ga
jos, Airijos, Ispanijos, Vakarų Vo bė, negali nesukelti pasaulyje nei ir naujos eros istorijoj sukūrimo. teris leido eksportuoti į Indiją kad per paskutiniuosius 20 metų
vo 1747 metais, kai buvo išvyti
Nustalinimo metu Sovietijoj atominių medžiagų. Bus parduo
kietijos Belgijos, Austrijos, Bri giamos pažiūros į ją. Ji visiškai
persai. Svarbiausia tikyba — muapie
Amerika
pasaulis ginklavimosi reikalams
tanijos, Ispanijos, Graikijos ir Ar sutampa su tarptautinio įtempi buvo pabrėžta, kad asmens kul ta 15,400 svarų urano Tara pūro išlaidas padvigubino ir dabar iš
zulmonų.
• •
gentinos.
mo priešininkų siekimais. Dar tas nesuderinamas su marksizmu, jėgainei. Kongresas turi 60 dienų leidžia kasmet po 400 bil. dole
Maskva. — Brežnevo memua
kad suniekinamas masių vaid ir gali pakeisti Carterio sprendi
daugiau,
į
naują
KLR
konstitu
rių.
Jau
ir
Trečiojo
pasaulio
ša
ruose
kaltinama Amerika, kad ji
Komunistinėj Vengrijoj galima,
ciją įrašyta tezė dėl kažkokio muo, iškeliamas individas. Tik mą.
lys
gaminasi
ginklus
ir
parduopokario
metais neišpildė savo
Lietuvoj — ne
"plataus fronto" sudarymo kovai
da kitiems. Daroma išvada, kad pažadų ir stengiasi "kenčiančią
#***f»!$*»««
Budapeštas. — Vengrijos ka prieš TSRS, įtraukiant reakcijos
politikai artėjančios katastrofos! Rusiją paklupdyti ant kelių". Getalikų vyskupai paragino krašto :ėgas.
'• * •* •*•' negali.
'•'
gūžės mėnesio žurnale "Novy
sulaikyti
tikinčiuosius finansiniai paremti
"Pekino kreipimasis į JAV ne
Mir" Brežnevas koncentruojasi
katalikiškąsias mokyklas. Tam sudaryti susitarimo su Sovietų Sądaugiausia rašydamas apie sun
Castro nesitrauks
tikslui vyskupai paselbė specia : unga dėl strateginės puolamo
kius Ukrainos atstatymo metus.
lią rinkliavą, kurios metu surink sios ginkluotės apribojimo, prita
Tada kaip tik Amerika neleido
iš Etiopijos
tos lėšos bus panaudotos mokslo rimas NATO vadovų politikai ir
pristatyti mašinų ir statybos me
priemonių katalikiškose mokyk toliau laikytis negatyvios linijos
džiagų hidroelektrinių statybai.
Havana. — Kubos Fidel Cast "Jie net plieno plokštes vadine
lose sumoderninimui.
derybose Vienoje,
bendravimas
ro, pasitikdamas Etiopijos šefą stra'eginėmis medžiagomis ir ne
Vengrijoje dabartiniu
metu su vietos reakcija ir imperialisti
Mengistu Haile Mariam, pakarto leido eksportuoti", ršo Brežne
veikia aštuonios katalikiškos gim nėmis jėgomis Angoloje, Zaire,
jo savo nemažėjančią karinę pa vas.
nazijos. Kiekvienoje gimnazijoje Afrikos iškyšulyje ir kituose ra
KALENDORIUS
galbą ir toliau. Pažadas buvo aki
mokosi maždaug po tris šimtus jonuose, tylus pritarimas JAV pko"Tai nebuvo pirmas, nebuvo
Balandžio 29: Paulinas, Kotry
brokštas Carteriui, kuris vis dar
mokinių. Joms vadovauja vienuo nominiam ir kariniam buvimui
nei
paskutinis kartas, kai kapita na, Vaitonis, Indrė.
mano,
kad
bus
galima
susitarti
liai benediktinai, pranciškonai, Pietų Korėjoje, Japonijoje — tai
Balandžio 30: Pijus, Hildegarir su Castro, ir jo kariuomenė iš listai naudojasi mūsų sunkumais
Dievo Motinos Marijos seierys. vienos grandinės grandys", — ci
ir bando padiktuoti savo valią, da, Virbutis, Venta.
Etiopijos bus atitraukta.
Atsišaukime į krašto tikinčiuo tuoja Tass.
kišasi j mūsų vidaus reikalus.
Gegužės 1: Juozapas darbinin
sius, Vengrijos vyskupai pabrė
Tik jie neapskaičiavo ir primir kas, Žilvinas, Vydmantė.
VVashingtonas. — Astovų rū
žia katalikiškųjų mokyklų nepa
Carteris lankysis
šo neišsenkančius mūsų resursus
Saulė teka šeštadieni 5:52, lei
mų
Karinis komitetas sekantiems
mainomą vaidmenį jaunimo auk
ir žaliava.", kurios ir leido atsta džias 6:45; sekmadienį teka 6:51,
Panamoj
lėjime. Katalikiškųjų mokyklų metams numatė ginklams pirkti
tyti karo sugriautą sovietu ūkį", leidžias 7:46.
veiklą Vengrijoje finansuoja vie 37.97 bil. dol.. arba 2.48 bil.
44iiU.*Ufc
VVashingtonas. — Vakar buvo sako Leonidas.
tos katalikų Bažnyčia ir dalinai daugiau negu Carterio administ
ORAS
SafFord, Ariz. — John Ehrlichteigiama, kad prez. Carteris lan
valstybė. Praėjusiais metais kraš racija prašė. Pridedama pinigų
Daugiausia
apsiniaukę, 40
kysis Panamoje ne gegužės mėne man, buvęs Nixono štabo narys,
te pravesta rinkliava katalikiškų naujam lėktuvnešiui ir kreise
proc
galimybė
lietaus
su perkū
grįžo
iš
kalėjimo.
Buvo
nuteistas
sį,
bet
birželio
16-17
dienomis
ir
jų mokyklų naudai sutelkė apie riui statyti bei tolimesniems ty Siame name Kaune. Vaižganto g. 25, paskutinius du mėnesius gyveno
nija,
dieną
apie
65
laipsniai,
į
18
mėnesių
už
savo
rolę
Waterkanalo ratifikacijos
tris milijonus florinų, tai yra apie rimams B-i bombonešio, kurio ir 4933 hu-andžio 29 mirė J. Tumas-Vaižgantas, šiandien lygiai 45 me ten pasikeis
<> t
vakarą, vėsiau.
gate bvioįe.
tai auo jo mirtim
{Nuotrauka daryta prie* kelerių* metui) dokwn r T}i?statvbą administracija sulaikė.
150 tukstančnj doleriu.
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DRAUGAS, šeštadienis, 1978 m. balandžio mėu. 29 d.

SEMOS ŠVENTĖ
Tradicinė Chicagos ateitinin
kų šeimos šventė jvyks š į sekma
dieni, balandžio 30 d., Jaunimo
centro didžiojoje salėje. Šventė
prasidės Mišiomis 10 vai. ryto.
Po Mišių bendri priešpiečiai
Programoje pasirodys P T . Dielininkaičio, Kun. A. Lipniūno ir
Vysk. M. Valančiaus kuopos. Vi
si Chicagos ir apylinkių ateiti
ninkai kviečiami dalyvauti šioje
ateitininkų šeimos šventėje.

KEDAGUOIA fanas Zadeikfe. Informacinę medžiagą ir nuotraukas
sicsti: 6522 South RockweU Ave* Chicago, IL. 60629. TeL 778-7852

Chicagos
ateitininkai
sendraugiai

TAUNTJČIŲ-JAiraiŲ AT-KŲ STOVYKLA DAINAVOJE
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timUAMAN TKMLD-mi*. DAS.Y
pato «t Cfcteago, m ?ubfc*ed fefljr
Saadaja, Legai Holidays. <tay* aftar Cbri*
bv tbm Utboantan Cataotic P K V Sooety

Sutoacripnoa Rates: $33.00 — Cbdcago, Cook Coontj,
aad Caaada Etoevfaere la d» U.S.A. $31.00. Pareigi
S34 00.
I
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i
s

i
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Palto ttiatdu OMritfmnc, pakvitavimai o* gautas
ratą* neauntfana Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adt* » nukęsti attymima iki kada yra u£simoke)e*..
MAUGO

m

ir Cook
Btor MV
Kanadoje
Užsienyje
Savaitinis

9
$19.00
18.00
19.00
20.00
15.00

$33.00
31.00
33.00
34.00
25.00

$15.00
13.00
15.00
15.00
9.0T

CIevelando ateitininkų vėliavos prie paminklo, mirusį pagerbiant
'
Nuotr. VL Bacevičiaus
Laikas bėga ir netrukus ir vėl cijos blankus, kreipiasi tiesiogi
ATEITININKŲ KONGESO
Dainavoje prasidės jaunimo ju niai laišku į Jaunučių — Jaunių
FILMAS
dėjimas. Vėl skambės dainos ir At-kų stovyklos registratorę Gr
• Redakcija straipsnius taiso savo
• Administracija dirba
Balandžio 21 d. pas Grasildą
nuo 8.30 iki 4:30, sesta- nuožiūra Nesunaudotų ttralpspia
sukis "Dainava — Lietuva" skris Kriaučiūnienę adresu: 1S16 Tenesaugo. Juos gražinatikii ankt
nuo &30 iki 1200
nuo Iaužviečių per Spyglio ežerą cumseh River Dr., Lansing, Mich.
Prieš daugeli metų (ne — tai Dovydaičio norima linkme, o ne Reinytę įvyko Chicagos studen
to
fusrtanis Redakcija už skelb
ir aidu grįš pas stovyklautojus. 48906, TeL: 1-1517—321-0091.
turėjo būti tik užvakar!) sužino St. Šalkauskio? Ar ne paradok tų at-kų draugovės susirinki
• Redakcija dirba kasdien tnq turinį neatsako Skelbimv
Visi at-kai, užpildę blankus, jau, kad vienas mano pažįstamų sas, kad Salkauskj esame padarę mas. Tuo metu mes turėjome
830 — 4-00 «eiUdiemai* . Kainos prisiunčiamas savus prs
Pasiruošimas jaunučių — jau
&30 — 12:00.
nių stovyklai eina pilnu tempu. pasiunčia 10.00 dol. čekį (regis studentų ateitininkų neša dvide didžiuoju kodifikatorium, o jis progos prisiminti I X Ateitinin
Atskirų dalykų vadovai jau yratracijos mokestis) stovyklos regis šimt keturių metų amžiaus naš greičiausia būtų daug laiminges kų kongresą, įvykusį ClevelanniillllilllitltlHUItllillililllillllilllllllillillllllllllUUIlllllllililllllllll!iillllllillNtfli/
paruošę ir pasiruošę sutikti jau tratorei. Šis mokestis yra panau tą. Man tai atrodė neišpasakyta nis, jei mes jį rištume su gyvąja de. Mūsų svečias dr. Jonas Bo
nuosius stovyklautojus su jiems dojamas apdraudai, darbelių ir senatvė. Šiandien, kai pačiam rei dvasia, negu su penkiais princi gota ir jo žmona Teresė buvo
pritaikyta turininga ir pilna ma kitokiom stovyklos programai rei kia nešti dvigubai tiek metų, pa pais. Ar tikrai karas nužudė gy Ateitininku, federacijos papra Kuolas susilaukė sūnaus, kuris namuose Toronto priemiestyje.
lonumų programa.
kalingų medžiagų užpirkimui. sinaudosiu redaktoriaus kvietimu vosios dvasios sąjūdį, o ar ne gi- šyti nufilmuoti kongresą. Mes buvo pakrikštytas Aido Justino Kun. A Prakapas, kuris atliko
Ši stovykla skirta jaunuoliams Stovyklos mokestis vienai savai ir senatvės privilegija — barsiu lesnė t o priežastis yra nuolatinė matėme jų i š 8 vai. video juostų vardais. Krikštas įvyko Toron krikšto apeigas bažnyčioje, pa
to Prisikėlimo parapijos bažny laimino kūdikį ir tėvus ir tuo
ateitininkams, nuo 7 iki 13 metų tei 70 dol., dviem savaitėm — hr mokysiu jaunimą.
Gnosis trauka? Ar nesame ne atrinktus 1 v a i vaizdus.
Dr.
J.
Boguta
mano,
kad
vi
amžiaus. Kadangi skaičius sto 110 dol.
čioje,
Didžiojo šeštadienio vaka pačiu pašventino naujuosius
retai panašūs į gnostrkų bendrKą gali jums pasakyti mano
vyklautojų yra ribotas (miegama
rucmenes su savo kandidatų eg deo filmavimo būdas yra labai re, per visų parapiečių krikšto namus. Gausus svečių būrys,
Stovyklos programos vadovė karta, kuri tiek toli n u o Reino
pastatuose, kurie pagal valstybės
zaminais, patyrimo laipsniais, pažangi idėja, kuri greit prąplis atnaujinimą, prisikėlimo šv. Mi daugumas jaunos ateitininkišJanina Udrienė. Stovyklos prog konferencijos, kiek šioji
buvo
nustatytas normas gali sutalpin
ženklų simbolika? Atsimenu visą kaip susisiekimo būdas.
šiose. Krikšto tėvai yra biolobi- kos šeimos, sveikino kūdikį ir
raminės tvarkos viršininkas mo nuo Voronežo? Mes esam šio
ti tik 120 stovyklautojų, name
Ateitininkų kongreso filmas- jos stud, Loreta Štončiūtė iš tėvus, apdovanodami gausiomis
, eilę karštų vasarų ir studentų ažmonės — ne veltui
liuose), todėl yra statomos ir są kyt R. Gražulis. Mergaičių vado-, šimtmečio
, . teitmmkų suvažiavimų, Kūnuose nebuvo vien dokumentinis. Bu- Chicagos ir psichologijos- dak dovanomis, o močiutės A. Kuo
A - , T C ,,
paleis
,
7 J.
lygos stovyklautojams.
Viena vė R. Šilgalienė ir berniukų va MUS.. (kūne dar icrutesim)
. . . v. -*. . 1 nuolat bandėme spręsti statu- vo pasikalbėjimai ne tik s u pre- taro laipsnio besiekiantis Kęstu lienė ir I. Stončienė paruošė
dovas
rriok.
Aug.
Idzelis.
Visas
pensijon
kartu
su
dvidešimtuoju
svarbiausių sąlygų yra lietuvių
tis šeštokas iš Bostono. Vaišes vaišes. Pažymėtina, kad Dan
tirrius klausimus. Mums tada la
kalbos mokėjimas, nes visa prog programinės dalies kolektyvas bu šimtmečiu. Taip kaip mūsų tėvų bai svarbu atrodė korporacijų
įvyko šv. Velykų dieną Danguo guolė ir Olmis yra dabartinės
rama tiekiama tik lietuviškai ir vo skelbtas anksčiau ir vėl busvaikystę paženklino I Pasaulinis vieta sąjungoje. Dabar tas, tur
lės ir Almio neseniai įsigytuose Toronto sendraugių valdybos
karas, mes irgi karo ženklus ne
reikalaujama kalbėtis tarpusavy pakartotas artimoje ateityje.
būt, kiek juokinga, bet anų vasa
naujuose, meniškai įrengtuose nariai.
Dalyvė
Mergaičių
būrelių
vadovių
ko
šame.
Pasaulis mums nėra pa
je tik lietuviškai, priešingu atve
rų ginčai tik buvo simbolis, kad
ju nukentėtų stovyklos programa lektyvas jau pilnas, trūksta dar stovus — dalykai lūžta ir trupa. mes prisiimanti organizacijos isto
kelių berniukų būrelių vadovų, Taika dar vis atrodo maloni
ir tikslai.
rinį tęstinumą ir nešam ne savo
kurie prašom- kreiptis per savo staigmena. Gal dėl to tiek maža
naštas.
Registracija at-kams baigiasi
vienetų globėjus, ar tiesioginiai iš mūrų visuomenės veikėjų —
birželio 15 d. Jei bus likę vietos,
Ar ir ne kitos naštos yra ne
rašyti J. Udrienei, 21795 Hams- nesam greiti statyti: nei namų,
bus priimami ir kiti lietuviškai
šamos be reikalo? Ar tikrai svar
oficialiai praneša savo gausiems klientams, kad
nei paminkių.
kalbą jaunuoliai, registruojantis tead, Birmingham, Mich.
bu mums nuolat kalbėti apie vis
Visas stovyklos štabas sudary
iki birželio 30 dienos.
Turbūt kaip tik vaikystės per painesnes kandidatų paruošimo
APMOKĖTO MUITU SIUNTIMAI
tas iš prityrusių pedagogų, gam
Registracijos blankus su dakta
gyvenimai sąlygoja ir pažiūra į schemas? Pašaliniam stebėtojui
gHnw«ms f U.S.S.R.
ro pažymėjimais galima gau tos, meno ir muzikos žinovų, to ateitininkus. Manau, kad čia sly šių mūsų svarstymų pasiklausius
Kun. Gediminas Rijauskas skaito
dėl
ir
jaunesniajam
stovyklos
ti pas vietovėse veikiančių jaunu
pi mano paties nevisai raciona gali atrodyti, kad įvedimas į a- paskaitą moksleivių ateitininkų
tebesiančiami, kaip ir per praeitus 45-rius metus.
darbų
kolektyvui
yra
gera
proga
čių — jaunių globėjus. Tie at-kai,
lus Dauginimasis uniformų — bet teitininkišką Gnosis yra kur kas kursų metu, Clevelande
KlEKVlislNAS SIUNTINYS APDPvAUSTAS. ,-!
kurie gyvena toli nuo lietuviškų įgyti daugiau patyrimo ateičiai. koks žaidimas kareiviais ir gene- ilgesnis procesas, negu katechuNuotr, A. Razgaičio
Gavėjas nieko neturi primokėti
vietovių ir norėtų gauti registra
rolais prime»a žygiuojančias ei- meno į krikščionybę. Ar nebūty legentaia. bet ir s u atstovais.
Jdv. D .
les iškertomis rankomis (ir jau- tiksliau nukleipti mūsų dėmėsi
Dovanų siuntinių siuntimas
Gal š i s filmas interpretacinis.
nuolių su raudonais kaklaryšiais, Į nuo paslaptingo mokslo pasisaviTačiau buvo gražus I X Ateiti
>ra geriausia-, bodas suteikti giminėms džiaugsmo.
ir jaunuolių rudais marškiniais, nimo į tai, kas daug svarbiau?
ninkų kongreso prisiminimas vi
ir vyrų pilkomis ar dryžuotomis Mes ir mūsų tauta dar tebebanšiems, kurie ten dalyvavo. Neda
Paketai priimami sekančiose įstaigose ir jų skyriuose:
uniformomis). Tikrai norėčiau dome išsivaduoti rš pagonystės
lyvavusieji i š j o gali susidaryti
ateitininkus matyti apsirengusius pančių ir prasiveržti pro sienas,
bendrą vaizdą.
•
daugiaformomis, negu vienafor- kurias mums statė lenkai ir vokie
Dėkojame dr. J. Bogutai už
momis.
čiai ir italai. Prasiveržti prie Vi mums suteiktą privilegiją —
723 tfalnut StM PhiladelphJa, PA. 19106
Galima mintį tęsti ir toliau — duržemio jūros, prie kurios buvo pirmi iš at-kų publikos matėme
Tet: (215) — 925-3455
vienas iš naudingiausių dalykų, skelbiama geroji žinia ir žydams šį filmą.
kuriuos sužinojau ateitininkuose ir graikams. Ir gal čia mes barz
Susitiksime sekantį kartą atMEW YORK CENTRAL OFFICE
besitrindamas, tai buvo tik padoti šiaurės barbarai galėsime nu
kų šeimos šventėje!
tvirtinimas nuojautos, kad orga simesti savo meškų kailius, išsi
212 FHth Avenne, Room 709
nizacija buvo srovė, ne ramus tepti alyvų aliejum ir visu grai
R. Kubūmtė
(Tarp 25th ir 26ta St.)
Moksleiviu ateitininkę studijų savaitgalio metu Clevelande stiprinasi: ežeras. Organizacija buvo stiprių kišku suktirmu rungtis su gy
PADAUGĖJO ATEmNTNKISKA
Aldona Gedrimaitė. Aušra ir Ramoną Pleinytės
Nuotr. A. Razgaičio žmonių nmgtynių laukas. KJoki a vuoju Dievu.
-tbv-Toifcrli'Y. I M W
SEIMĄ
ji dabar būtyjei jį būtų vysčiusis
Arūnas Ltulevičius
Tel": (212)—685-4537
_ Vasariu 16-jtos dienos išvaka
CICER0 KUOPOS PAVRSARIO VRKABSS
TORONTO ATEITININKŲ ŠVENTE
rėse dail. Danguolė Stončiūtė"ir
Oifiso v5.': KasdfeT9 r vai ryto ikf*5 ^ ^ v a k f ^ ^ ^
Šeštadieniais: 1 0 \"aL ryto iki 2 vai popiet
Toronto ateitininkai kviečiai S t ) . Meninę programą atliks
Šiemet buvo ypatingai šalta torius Balutis su P. Laniauskie- jos vyras fizikos inž. Almis
visus dalyvauti metinėj šeimos; CIevelando dainininkų vienetas žiema. Rodos kad visi laukė pa ne pravedė dovanų paskirstymą,
WORCESTEB, MASS. 01605
B.\LT1M0RE, MD. 21224 •-•
darbiams J. Arštikiui, P.V. Lašventėj, kuri įvyks gegužės 5, j "Nerija", po kurios seks šokiai. vasario, o pavasariui atėjus Cice ir vėl visi šoko, dainavo.
fe' Harrison 9tr.
3206 Eastern Avenue
6 ir 7 dienomis Toronte. Šven- \ šeštadienį taip pat vyks praėju ro vysk. M. Valančiaus kuopos
Pavasario vakaro proga buvo niauskui, St. Gečiui, Končienei,*
(617)—798-3347
(301)—DI 2-2374
t ę s programa prasidės penkta- j šios ir dabartinės veiklos nuo- moksleiviai
ateitininkai
iš išleistas Cicero vysk. M. Valan Radvilienei, A. Laniauskienei, Ta
NBW BRITATN, OONN. 06052 CLFV'EL \ N D. OHIO 44109
dienį vakare, apie 7 v. v. moks- traukų paroda.
j džiaugsmo suruošė Pavasario ba- čiaus moksleivių ateitininkų kuo mošiūnienei, Skopienei, Norkie- ,
3491 West 25 S t
97 Shuttle Meadow Avenue
leivių ruošiamu laužu High Par
pos devintasis laikraštėlio nume nei, Venclovienei, ir Olšauskie- į
(216)—741-8082
(203)—224-0829
Sekmadienf 10:45 v. r- visi į ^ ' *"** i**0 * l a n d * ? *? d*
nei. •
•.»":
k ė Kviečiami visi — mokslei
ntan
ris,
"Aštuntoji
diena*.
Jį
išdali
renkasi Prisikėlimo p a r a p i j o s ! * ' *
° parapijos sale,e.SveCLEVKLAND. OHIO 44134
Vida Kuprytė '
viai, studentai ir sendraugiai.
TBENTO*, JT. J. 08016'
čių buvo iš arti ir toli, iš Cicero, nę, vėl visi pradėjo šokti o atė
salėje, moksleiviai su uniformo
5482 State Rd.
tfknunaa Natioml Home
Laužo programai paįvairinti
Chicagos, Melrose Parko, Lemon jus tamsiai nakčiai visi nušoko
mis ir savo kuopų vėliavomis,
(216)—749-3033
M . IRENA KURAS
477 Jeremiah Ave.
yra pakviestas garbės laužave- to. Jolieto. Crystar Lake, net iš namo.
ir einame organizuotai j šven
(609)—392-2455
GYDYTOJA' IR CHIRURGE
DETRMT. MICH. 48216 / v
dys i š kiekvienos
moksleivių
CIevelando ir Los Angeles. Va
tovę įžodžio apeigoms ir Mi
Kūdikių
ir
vaikų
ligų
specialistė
Ačiū
kuopos
globėjai
A
Pra6720
Michigan Avenue
kuopos. Mokslerviams.
ypač
EIJZ.ABETH. N. J. 07301
karą pradėjo inL J. Arštikys, pa
šioms. P o Mišių parodų salėje
(313)—894-5350
puolenytei, būrelio globėjui A.
MEDICAL BUILDING
956 A Elizabeth Avenue
tiems, kurie gal tiesiog į laužą
sveikindamas visus ir kviesdamas
bus agapė su sveikinimais ir
Žygui,
tėvų
komiteto
pirminin
(201)—354-7608
HAMTRAMCK, MKM. 48212
3200
We»t
81st
Street
atvažiuos, bus galima pasikepin
pasidžiaugti vakaro programa.
šventės uždarymu. Šventės pro
kui
mokyt
J.
Končiui,
ir
jo
bendra11415
Jos Campau Avenue
Ofs. teL RE 7-1168, r\z. 2S9-2919
ti dešrelių ir užkąsti kitų skanu
Programą atliko Cicero mokslei
•Uraa-AND, » . J. 08360
(313)—365-6350
ga bus išleistas sekantis "Pir
i
mynų.
viai ateitminkai. Pirmas vaidini
Parish Hali. West Landis Ave
myn. Jaunime" numeris, kurį
MTNN.EAPOIJ8, MINN. 55418
(609)—696-9796
Šeštadieni, gegužės 6 d.. 9:30
mas "Romukas ir Julytė" buvo
bus galima įsigyti savaitgalį.
2422 Central Avenue N. B ,
v. r. bus moksleiviams regist
parašytas J. D^mošienės. Jį pa
Tie, kurie žadate atvykti į
(612)—788-2545
SOUTH
RIVER,
N.
i.
08882
racija ateitininkų kambary (Pri
ruošė ir dainas pritaikė kuopos
168
Whitehead
Avenue
šventę, galite gauti daugiau inCHK3AGO, HX. 60622
sikėlimo parapijoj). Po registglobėja A. Prapuolenytė. Dainas
(201)—257-2113
2242 West Chicago Avenue
ormac
ų
racijos apie 10 vai. ten p a t v y k s f
V *** *"!* S S " £ ? gitara palydėjo Vaidotas Vaičiū
(312)—235-7788
leivšu kuopos pirmininką, ku
Padangos. Priekinių ratų reguliavimas
KEW Y^ORK, N. T. 1000S
nas. Antrasis vaidinimas — "*Cimoksleivių susirnAimas, pritai
riam buvo išsiųstos galutinės
101 FTrst Avenue
CHICAOO, HX. 60632
ir balanaavimas. Stabdžiai. Dūsautu*
cerietiškos pasakos", buvo sukur
kytas kuopos metinei temai,
(212)—OR
4-3930
detalės, pvz. įvairūs nurodymai
4065
Archer Avenue
Tai. Išmetamieji vamzdžiai ir kiti pa
tas būrelio globėjo A. Žygo ir R.
"Džiaukimės gyvenimu!" Daly(312)—YA 7-5980
ir žemėlapiai. Bet jei būtų dar
taisymai. FIRESTONE TIRES. Wheel
Soliūnaitės. Visi buvo sužavėti
v a w MAS CV atstovas. Pirmą
BROORLYN, If. T. 11222
kokių neaiškumų ar problemų,
WHEAT RIDOE, COLO. 86188
661 Manhattan Av«.
pasakomis, pritaikytom šiai die
valandą po pietų Prisikėlimo
ilignment and balancing. Brakes.
prašome kreiptis į Toronto at4330 Ouay Str.
(212)—389-6747
nai. "Meškiukas
Rudnosiukaš"
parapijos parodų salėje įvyks
Sbocfc absorbera. Mufflers and pipea.
(303)—422-4830
kų veiklos koordinacinio komi
stovinėja ant kampų, Liberuota
simpoziumas tema "Kas mes
Tune-Ups. Lubrication. Change of o t
STBACTJSE, N. T. 1S204
teto pirmininkę O. Gustainie
LOS ANOELES, CAL. 96626
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esame? Kiek atėjome? Kur ei
318 S. Wilbur Avenue
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nę (416 — 445-4521) arba moks
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Sunset Blvd.
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name", kuriame atstovai i š visų
(315)—4766958
(213)—413-0177
leivių kuopos pirmininkę Rūtą
Pelenė pelenines valo. Vaiz
sąjungų, Lietuvoje ir Vokietijo
Girdauskaitę (416 — 536-4537).
ROCmSTER, N. Y. 14621
džiai pavaidinus ir gražiai padai
je buvusieji moksleiviai ir stu
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681—683 Hudson Avenue
Dėl nakvynių prašome kreiptis
1236 Nmth Avenue
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Pokalbis m JAV Valstybes dbparta mento pareigūnai Jim Henderscsra

Bimties valandėlei

KĄ T U R I U DARYTI

Mūsų laikais visa gyvenimo i sis klausimas, kas tai yra? AntraVienu ar kitu būdu kasmet suFinansiniam reikalui yra įkuraplinka,
socialinė atmosfera, ku-! sis, kokia yra prasmė? Pirmuoju
sitelkiame didesniu būriu parody- tas, vadovaujamas Aleksandro "Amerikos valstybės departa mų būna patenkinta. Tačiau kad dėžę, kurį galima karts nuo kar
ti savo tautinei gyvybei ir pasi- Vakselio New Yorke. Tas komi- mento pareigūnams nenaujiena ir 20 proc. yra geriau negu nieko. to panaudoti. Kas liečia valsty ria alsuojame, neišvengiamai klausimu mes norime įsiskverbti
semti paskatų ateities veiklai, tetas kreipiasi f lietuvių bendruo- susėsti prie vieno stalo su genčių
I klausimą, kaip išgauti mirties bės sienų klausimą, Helsinkio su kiekvienam iš mūsų kelia klausi- į būties gelmes, pažinti pasaulį ir
Sportuojantis jaunimas, dainuo- menes — organizuotas ir neor- atstovais, persikišusiais per nosį pažymėjimą iš Sovietų įstaigų, tarime sienų klausimas yra taip mą: ką turėčiau daryti? Ar einu pažinti save. Klausimą, kas tai yra,
janti tautos dalis, visuomenine ganizuotas. Tiek komitetas, tiek kaulus ir išklausyti jų reikalus, J. Henderson atsakė, jog sovietai pat apibūdintas kaip Jungtinių teisingu keliu? Kas lems mano nuolat kelia mūsų protas, mūsų
(pažinimo galia, sugebėjimas pair politine veikla besisieloją lie- visi lietuviai žino, kad tautos gy- tad kodėl nenuvykti į Chicagą ir yra paranoidai kas liečia doku Tautų charteryje, t. y. taikingu gyvenimo kryptį?
Kiekvieno
žmogaus
gyvenime
žinti. Keldami šį klausimą, mes
tuviai išeivijoje yra reikalingi vis vastingumas laikosi ne tik gerais nesusitikti su Pabaltijo valstybių mentus ir sunku ką tuo reikalu būdu nustatymas sienų.
:
naujo pažadinimo, kad nesusto- norais ir linkėjimais, bet ir konk- tautinių grupių atstovais ir pa padaryti. Kalbant apie palikimus
I klausimą kaip būtų geriau būna šviesos akimirksnių, kurie sprendž ame mokslines ir teologitų pusiaukelėje nei rūpestyje tau- rečia parama, aukomis, darbu ir kalbėti su jais apie jiems artimus ir Sovietų pastangas tuos paliki pasiruošti Madrido konferencijai veste veda į apsisprendimą už nes problemas. Juo remiasi kultos ateitimi, nei kovingumu už pinigais, kad ir tų kraštų, kurie klausimus".—taip kalbėjo valsty mus paglemžti, pristatant į Ame 1980 metais, J. Henderson atsakė, tiesą, už gėrį, už teisingumą. Tie.tūrinė ir mokslinė pažanga. Tai
lemiamos
reikšmės
pavergtųjų laisvę. Shios pasiryži- finansiškai silpnesni, lietuvių bės departamento Pabaltijo sky rikos ambasadą "gimines", kai jog paruošiamoji
konferencija šviesos akimirksniai mus skati-! būtinas,
klausimas,
bet
jis
tiesiogiai
neap
na
tiktai
tiesa,
gėriu
ir
teisingu
mus ir šias pastangas didina pla- atstovai galėtų Lietuvių dienose riaus pareigūnas Jim Henderson, tuo laiku tikrieji artimieji negali vyks 1979 metais ir jau dabar rei
tesnio masto susibūrimai ir susi- dalyvauti. Jų dalyvavimas yra ne atvykęs balandžio 19 d. į Union prie tos pačios ambasados priei kėtų pradėti ruoštis ir rinkti me mu remtis savo mintyse, žodžiuo sprendžia mūsų amžinojo likimo.
se ir darbuose.
telkimas didesnės apimties veik- jų malonumas, bet jų pareiga League klubo patalpas miesto ti, J. Henderaonae pareiškė, jog džiagą.
Tiesiogiai mūsų amžinąjį liki
Prisiminkime Apaštalų darbų mą apsprendžiantis klausimas yra
laL Tokių didelių ir reikšmingų kartu su visais spręsti tautinės centre susirinkusiems pabaltie- Amerikos advokatų sąjunga turė
Kas liečia Sovietų uždedamus
švenčių jau yra buvę. Jos visos sąmones atgaivinimo ir į savo čiams. Iš estų susitikime dalyva tų imtis Žygių tuo reikalu ir pa muitus siunčiamiems siuntiniams, knygos pasakojimą apie Saulių, antrasis, būtent, kas reikia dary
turėjo bent tam tikrą laikotarpį kraštus parvežimo reikalus. Jie vo 5 atstovai, iš latvių 4, o iš lie veikti savo advokatus, dirbančius kol kas nieko konkretaus negalė kuris vėliau gavo Pauliaus vardą ti, kad mano gyvenimas būtų
įtakos veiklai, ypač tautiniam gy- turi parsivežti naujos tautines tuvių dešimt; B. Nainys, M. Ja Amerikoj Sovietų interesams. J. jo atsakyti. Tačiau griežtai pa ir tapo Kristaus apaštalu.
pilnai prasmingas, kokia yra ma
Keliaudamas į Damasko mies no gyvenimo prasmė, koks mano
vastingumuL
šviesos, naujo užsidegimo ir pasi- kaitis, A, Kerelis, J. Taiandis, J. Henderson pareiškė, jog jis nega neigė, jog Amerikos valdžia fiDidžiosios dainų ar tautinių ryžimo dirbti, kad pavergta tauta Bylaitis, dr. A. Ilazma, A. Milu- li suprasti vieno dalyko, kur as .nansuoja Sovietų kviečių pirki tą, kur turėjo suimti krikščionis gyvenimo galutinis tikslas? Šis
ir atgabenti į Jeruzalę, šis aršus klausimas paliečia mūsų valią.
Šokių šventės sutraukdavo de- jaustų išeivijos dvasinę paramą nas, R. Sakadolskis, G. Čepėnas ir muo sunkiai išdirbęs ir taupęs mą Amerikoj.
eilę metų, miršta be testamento
Dėl Amerikos vicekonsulų lan krikščionių persekiotojas staiga Juo mes ieškome krypties savo gal šimtis tūkstančių žmonių, o jų vergijos kančiose ir okupacijos J. Ivanauskas.
ir
jo
palikimas
eina
į
Sovietų
Są
kymosi Pabaltijo valstybėse, aiš nuostabiu būdu sutiko Kristų. voiimui, savo darbui ir savo gy
įtaka išeivijoje veikdavo ilgesnį sutemose. Tai ir yra pagrindinis Svečias savo žodyje palietė eilę
laiką. Jaunimo kongresų tikslas tikslas — išlaikyti gyvą visos pabaltiečiams svarbių klausimų, jungą, šį reikalą mūsų tautinės kino, jog tai nekeičia nepripažini Tai buvo giliai sukrečiantis ant venimui.
Mūsų likimas, mūsų gyvenimo
— pažadinti tą lietuvių kartą, tautos dvasią. Ir nemanome, kad kurie dalinai nustebino susirin grupės turėtų savo tarpe kelti ir mo politikos. Turima reikalo tik gamtinis šviesos akimirksnis, ku
riame
Saulius
išgirdo
Kristaus
raginti,
jog
testamentai
būtų
su
su žemesnio rango pareigūnais,
laimė galutinai priklauso nuo to,
kuri dar tik turi mokytis visuo- šiuo atveju turėtų būti maldavi- kusius. Mūsų veikla nėra efektyvi
Sauliau, kokį atsakymą duosime į šį gyve
meninės veiklos darbų. Bet jie tu- mų ir skatinimų. Tai reikia tik ir pabaltiečiai turėtų persvarstyti daromu Kas liečia palikimus, kai kaip turizmo ir panašiai ir su mi- priekaištą: "Sauliau,
ri ir jungti bent daugumą jau- priminti — pareiga tautai turi savo organizacinę struktūrą ir kurios valstybės, kaip Michigan, nisterio lygio pareigūnais santy kam mane persekioji?" Visas dre nimo prasmės ir tikslo klausimą,
nimo prie lietuviško kamieno, būti lygiai padalinta.
taktiką. Mūsų rašomi laiškai į yra pravedę specialius įstatymus, kių nėra ir oficialiose funkcijose bėdamas, Saulius tada ištarė lem kiek pastangų dėsime, to tikslo
Bartuosius Rūmus yra politiniai tačiau Illinois valstija, kur yra di atsisakoma dalyvauti. Ponui Jim tingąjį klausimą: "Kas man da- siekdami, kokiais darbais būsime
jei tas kamienas šiuo atveju tėra
*
įprasminę savo gyvenimą. Būsime
tik plačiai išsisklaidžiusi išeivija.
5ių metų Lietuvių ?ienos Tb- nesubrendę ir neefektingi. Ir tai delė tautinių grupių koncentra Henderson buvo išreikštas susirū-' fl*l Viešpatie?*' (Apd. 22,10).
"Kas
man
daryti,
Viešpatie?'*
cija,
to
įstatymo
neturi.
Šio
įstaty
teisiami ne tiek paeal tai, kas esa
pinimas, jog kontaktas su žemes
Ir tie kongresai nepraėjo be ženk- ronte skiriamos ne tik išeivijos tinka bet kuriam atvejui, ar vie
Tai
didysis
klausimas,
kuris
kiek
mo
pravedimo
reikalu
tautinių
me, kiek pagal tai. ką darome, ko
nio rango pareigūnais gali even
lo, be naujų planų ir pasiryžimų, susibūrimui, kuris taip pat yra na ar kita politinė partija bebūtų
nors jie ne visi ir ne visuomet naudingas. Jos skiriamos Lie- Baltuose Rūmuose. Tautinės gru grupių advokatai turėtų- susirū tualiai nuvesti prie Amerikos pa vienam žmogui iškyla lemtin kie yra mūsų darbai.
'
keitimo nepripažinimo politikos. gais gyvenimo akimirksniais. Tai
btrvo visiškai įvykdyti.
tuvos Nepriklausomybės akto pa- pės buvo ir yra ignoruojamos. Ar pinti.
Jėzaus Kristaus Evangelija apie
žmogaus išganymą lemiantis klau
Tačiau reikia žinoti, kad vieno- skelbimo 60 metų ir paskutinei tautinės grupės gali daugiau at
Kad būtume politiniai efekty Iškeltas faktas, jog Amerikos už
tai
kalba labai aiškiai. Užtenka
ktos reikšmės yra didžiosios ma- laisvoje Lietuvoje olimpiadai pa- siekti prie demokratų ar respubli vūs, neturime priristi savo ratų sienio politika yra labai nepasto simas.
Čia reikia prisiminti, kad yra du prisiminti Kristaus palyginimą
nirestacijos, o jau kitas retkalas minėti. Anuo metu — prieš 60 konų administracijos, į tai jis at prie vienos politinės partijos. Ne vi ir to mes negalime suprasti.
apie talentus. Nesvarbu, kiek ta
— praktiška veikla, jungimasis į metų ir prieš 40 metų — tautos sakyti negali
seniai gudai turėjo savo nepri Prieš šešiasdešimt metų Ameri pagrindiniai klausimai, su ku lentų esame gavę. Svarbu, kaip
bendrus darbus, rūpestis tauti* pasiryžimas laimėti turi ir šian- Būdamas valstybės departamen klausomybės minėjimo šventę ka nenorėjo pripažinti apsispren riais mes susiduriame jieškodami juos panaudojame. Svarbu, kad iš
niais reikalais ir savo tautos liki- dien iškilti pavyzdžiui dabarti- te turi reikalų su įvairiom tauti Washingtone, tačiau priėmimo dimo teisės Pabaltijo valstybėms. savo gyvenimui krypties. Pirmj- Dievo gauti talentai atneštų gau
mu. To buvo pasiekta šiomis nėms ir dar priaugančioms lietu- nėm grupėm. Amerikos žydai ži organizavimą pavedė vienos par J. Henderson sutiko su pareiški
sių vaisių. Mūsų gyvenimas, mū
Sventėmis, kongresais, seimais, vių jaunesniosioms kartoms. Ne- no kaip reikia dirbti su federali tijos vadovybei, tad nestebėtina, mu. Šiandien kada Gromyko kal vis menkesni, pavyzdžiui lyginant sų buvimas, mūsų pažinimo ga
didesniais ar mažesniais telki- priklausomybės paskelbimas įga- nė valdžia. Taipogi įdomu, jog jog dalis kviestų svečių, priklau ba su Amerikos pareigūnais ir sekretoriaus Foster Dulles su Cy lia yra didelis turtafr. Bet paskuti
niais, nes jie visi pajėgė pažadin- lino tautą atsikvėpti laisvės oru, Amerikos armėnai yra sekanti sančių kitai partijai, neatvyko. metai iš metų vadovauja Sovietu rus Vance. susirinkusieji patenki niame teisme mūsų amžinąją lai
ti naujų jėgų ir naujo užsidegimo tvarkyti savo gyvenimą ir valsty- veikliausia ir efektingiausią grupė, Reikia mokytis iš klaidų. Wa- užsienio politikai, Amerikoj tuoj namo atsakymo negavo. Buvo mę nulems tai, kaip šį turtą bū
dirbti ir savo darbų vaisius palik- bę nepriklausomai nuo kitų. O- o po jų kitų tautinių grupių shingtone galima rezervuoti pri po rinkimų skiriami ambasado aišku, kad tai daug'au pareina sime panaudoję, gyvendami že
ti tautos ateičiau
limpiniai žaidimai, atnešę Euro- veikla yra menka.
ėmimo kambarius kapitoliuje per riais asmenys, kurie pasireiškė nuo asmens rašančio laišką, negu mėje. Visa nulems mūsų geri dar
Kaip pavyzdį kaip būti veiklia sekretorius, tik reikia padaryti rinkiminėj veikloje. Kai kam gal nuo valstybės departamento po bai. Didžiausios reikšmės čia turi
Su rūpesčiu, bet kartu ir su pa- pos pirmenybes Lietuvos žaidėsiryžimu žvelgiame į šių metų iams, buvo paskatinimas tuo me- grupe, paminėjo sekantį atvejį: se rezervacijas iš anksto. Tai yra tas atrodo kvailai, tačiau tai yra litikos
laisvas mūsų valios apsisprendi
Kas labiausiai nustebino susi
dar didesnės apimties šventę — tu jauniems, šiandien jau iš gy- kretoriaus Cyrus Vance kelionė į neutrali teritorija, ten visi atei Amerikos sistema.
mas už gėrį, už tiesą, už teisingu
Kodėl valstybės departamento rinkusius, jog valstybės departa mą ir konkrečiais kasdieniniais
Lietuvių dienas, kurios vyks To- venimo besitraukiantiems laisvės Maskvą buvo paskelbta keletą sa na ir tarp kitko ten ir gėrimai
ronte, Kanadoje, tarp birželio 26 gynėjams pavergtoje tėvynėje ir vaičių į priekį. Netrukus dvi žy stipresni, taip pamokė J. Hen sekretoriaus laiškai Vasario 16 mento Pabaltijo stalas negauna darbais nenuilstamas veržimasis
dienos proga savo turiniu darosi
(Nukelta į 5 psl.)
ir liepos 3 dienos. Čia bus proga išeivijoje Tokios svarbios dvi da- dų organizacijos pristatė valsty derson.
į gėrį, į tiesą ir teisingumą.
pasirodyti visų rūšių menui, tos turėtų įžiebti džiaugsmo ki- bės departamentui duokumentuoLabai svarbu turėti tautinių
Laisvė yra brangi Dievo dova
sportui, visuomeniškumui ir tau- birkščių kiekvienoje Širdyje, nes tus sąrašus asmenų, norinčių iš grupių atstovą Baltuose Rūmuose
na, kurią visi turime visomis jė
tiškumui, kuriems reikia visos tikėjimas laisve ir savo tautos gy- vykti iš Sovietų Sąjungos. Iš Pa Dr. Myron Kuropas — preziden
gomis saugoti ir ginti. Bet blogai
lietuvių išeivijos dėmesio ir gy- vybe yra laidas laisvei atkovoti, baltijo atstovų negauta nieko. to Fordo patarėjas tautinių gru
panaudota laisvė gali būti žmo
vos paramos.
Lietuvių dienų komitetas jau Valstybės departamentas turėjo pių reikalams, buvo labai efektin
gaus pražūtis. Tiktai dieviška švie
*
seniai kviečia visus lietuvius tal- imtis žygių papildomą informaci gas. Tačiau ir savo atstovo turė
sa apšviesta laisvė mus veda į
Didiefi tautiniai susibūrimai, kon. Jis mano, kad visi supranta ją surinkti. Pateikiami sąrašai jimas Baltuose Rūmuose dar ne
gyvenimo įprasminimą ir galuti
kultūrines ir visuomeninės ap- dienos reikšmę. Antrasis komite- valstybės departamentui turi būti reiškia laimėjimą Reikia plačiau
nį tikslą. Dėlto krikščionis, nau
raiškos nėra tik pavienių organi- tas, kurio centras yra New Yor- gerai dokumentuoti ir informaci organizuoti mūsų veiklą, gal reli
dodamasis Dievo vaikų laisve,
zacfjų rūpestis. Tai turi rūpėti ke, rūpinasi ne pačia programa, ja tiksli, t y. nereikalauti mirusio ginėj plotmėj ar panašiai, kad
šviesos turi ieškoti savo tikėjime.
visai išeivijai, visai lietuvių bet nori sutelkti tiek lėšų, kad asmens. Į sąrašus galima įtraukti mūsų darbas ką nors atsiektų.
Tikėjimo šviesa apšviestas mūsų
visuomenei, kuri dar laikosi prie pagrindinis komrte&s būtų įga- ir asmenis, kurie norėtų atvykti
Politinių kalinių Sovietų Są
gyvenimas visoje aplinkoje skleis
savo kamieno, kuri sielojasi tau- lintas pravesti visus užsimojimus, aplankyti gimines.
jungoje reikalu nedaug ką gali
meilę, laimę, pasiaukojimo dvasią,
tiniu išsilaikymu ir tautine gy- Lietuvių dienoms suteikti tokią
Jim Henderson išreiškė viltį, ma padaryti. Dažniausiai tai
nes toks gyvenimas yra nuolati
vybe. Tiek sporto, tiek dainų prasmę, kokios laukia visuomenė, jog mūsų organizacijos ateityje sprendžiama privačiai, pasikeičiant
nis bendravimas su prisikėlusiu
šventės, tiek ir Pasaulio Lietu- sutelkti tiek lietuvkį, kad tos die- bus rūpestingesnės ir paruoš laiku kaliniais ir panašiai, bet tai būna Jaunimo premijos — tūkstančio dolerių laimėtojas Viktoras Nakas su Kristumi, kuris įkvepia mūsų min
Sugenijaus Kriau&liūno vardo fondo įkūrėjų šeima, B kaires dr. Leo tis ir darbus, drauge teikdamas
vių Bendruomenės seimas yra nes būtų vėl naujo tautinio at- informaciją ar tikslius sąrašus. išskirtinais atvejais.
nas Kriaučeliūnas, Irena Kriaučeliūnienė, laureatas Viktoras Nakas,
bendras reikalas, bendras rūpės- gimimo vienas svarbiųjų žmgs- Jis pabrėžė, jog su Sovietais yra
Helsinkio sutartis buvo tik dar Jolita Kriaučeliūnaitė, Vida KriauČeliūaaitė-Jomišienė ir Algis Jonušas jėgų juos atlikti.
tis ir bendra atsakomybė. Juoba nių- Tuos žingsnius žengs sporti- sunku derėtis, ir tik dalis prašy vienas atsuktuvas į mūsų įrankių
Kzl
Nuotr. V. Kučo
šiemet, kai tokia didžiulę šventę ninkai, reikšis lietuviškomis meir susitelkimą reigia Kanaaos lie- lodijomis ir organizuotumu daunės organizacini planą. To plano įvade buvo išdėstyti laikysenos savitarpyje ir okupanto atžvilgiu* (Lietu
tuviai, kurie savo skaičiumi ir gybė chorų, rinksis tautinės
PLB tikslai ir uždaviniai Įvadas vėliau Vliko buvo vių Enciklopedija, XXIV t . 283-4 p.).
materialiniais resursais, palygi- bendruomenės atstovai atnaugalutinai suredaguotas ir 1949.5.14 kartu su laikinai
Žvelgiant į to laiko sąlygas ir žinant, kad tada grei
nus su JAV lietuviais, yra smul- jinti ryžtą ir numatyti ateičiai
siais
PLB
santvarkos
nuostatais
paskelbtas
kaip
Lie
tos nepriklausomybės atstatymo viltys buvo labai stip
kesni. Bet čia telkiasi ne šių dvie- planus, pagal kuriuos sėkmintuvių Charta. Tuo būdu Vlikas davė pagrindus PLB rios, dėl Vliko teisinės ir politinės padėties bei kom
jų kraštų lietuvių kultūriniai ir giau galėtų siekti tautos tikslų,
organizacijai ir paruošė jos ir visos lietuvių tautos pa- petencijos niekas nekėlė abejonių. Tuo klausimu L E .
visuomeniniai rūpesčiai, bet taip Dėlto Amerikos komitetas ieško
grindini
tautinio sąmoningumo kodeksą, dabar dauge- rašoma: 'Lietuvos prezidentui, kaip suvereninių tau
pat ir Pietų Amerikos, Australi- mecenatų, rėmėjų, aukotojų ir vi
lio
gretinamą
su mūsų tautos istorijos epochiniais do tos teisių vykdytojui, mirus ir nei krašte, nei užsieny
jos ir Europos likusiųjų lietuvių, sų, kurie bet kuriuo būdu prisiSU. DOKAS
kumentais.
je nebesant konstitucinio organo toms funkcijoms
Reikia atkreipti visiems dėmesį dėtų prie tautines sąmonės »
vykdyti, Vlikui teko susirūpinti Lietuvos valstybės
į finansinę naštą, kurios imasi stiprinimo, pasinaudojant šiuo
VTikas, pradėjęs veikti išeivijos sąlygose, į savo
.
Tarp
kitų
kultūrinių
projektų,
Vlikas
daugiau
tęstinumą išlaikyti Todėl jis, kaip revoliucinis orga
Kanados lietuviai ir Pasaulio Lie- didžiuliu susitelkimu,
kompetencijos apimti formaliai buvo įjungęs ir lietu
tuvų Bendruomenė Naštą reikia
Galima laukti, kad nestokosi- kaip dešimtį metų leido, pradžioje privačiai bibliogra vybės bei kultūros reikalus. Tam tikslui 1948 m. buvo nas, pasiėmęs tautos vadovavimą iš dalies pasisavino
iŠdalinti visiems, kad ji būtų me aukų rinkėjų ir aukotojų, nes fo A. Ružancovo (1947) įsteigtą, Knygų Lentyną. Šis sudaryta Kultūros ir Švietimo Komisija, u 1949 m. ir valstybės konstitucinių teisių. Tuo būdu buvo už
lengviau pakeliama, bet dau- jau esame pakankamai stiprūs, periodinis biuletenis registravo Vakaruose išleidžiamą Įsteigta Tautos Potencialo, vėliau pavadinta Lietuvy pildyta valstybės tęstinumo tuštuma, Vlikas savo pa
gilusia jos turi imtis šio krašto Bet turime laukti taip pat pasi- lietuviškąją raštiją: knygas, žurnalus, laikraščius ir bės Išlaikymo Tarnyba, Per šias įstaigas ir reiškėsi skelbtąja deklaracija pasiėmė sau teisę vadovauti lai
lietuviai, anie jau yra pakan- ryžimo drauge dirbti, kad Lietu- svarbesnius straipsnius, pasirodžiusius periodikoje. Vliko kultūrinės ir lietuvybės išlaikymo pastangos. kinajai vyriausybei sudaryti* (L-E XXIV, 285 p.)
kamai stipriai įsikūrę, pakanka- vių dienos būtų tikrai naujas tau- Šis VMTOU, kaip politinei institucijai netiesioginis už Suorganizavus šiems uždaviniams vykdyti Bendruo Cia tenka pridurti, kad šį Vliko nusistatymą rėmė dar
mai turi ekonomiškai stiprių as- tinis žygis, rodąs pilnutinę tau- davinys jo vadovybės buvo vykdomas, matant gyvą menę, Vlikas savo veiklą nukreipė vien į politinę ir kitas faktas: Laikinoji Lietuvos vyriausybė, vokie
čių priversta savo darbą nutraukti, nustojo egzistavu
menų, šeimų ir institucijų.
tinę
gyvybe.
Pr. Gr. reikalą sutelkti žinias apie lietuviškąją raštiją visame plotme,
pasaulyje, kad ji butų prieinama vėlesniam šio laiko
si ir nebuvo ženklų, kad ji naujose sąlygose atnaujin
V n LAISVINIMO DARBŲ PRIEKYJE
tarpio lietuvių gyvenimą studijuojančiam istorikui ir
tų savo veiklą. Tad Vlikas tuo metu buvo vienintelė
PASIKEITIMAI VATIKANO je. Vatikano valstybės sekreto tyrinėtuojui
Būti vyriausiu Vlikui skyrė jo steigėjai sunkiose institucija, kvalifikuota tautai vadovauti.
riaus pavaduotojas arkivysku
Vlikas išleido ar išleidimą parėmė visos eilės lie Lietuvos okupacijos sąlygose. Būti vyriausiu Lietuvos Kai karo sąlygos privertė Vliką (1945 m.)
BADHO TARNYBOJE
pas Caprio kunigui Blajot Peną tuvybės išeivijoj palaikyti skirtų knygų. Paminėtina: išlaisvinimo organu yra garbinga, tačiau kartu ir sun savo veiklą tęst jau svetimoje teritorijoj, tautos ats
Vatikano radijo tarnybos na atsiųstame laiške išreiškė jam V. Cižiūno Tautinis auklėjimas Šeimoje ir Sibiro trem ki bei reikli pareiga. Besikeičiančiose lako sąlygose tovavimo principas nebuvo pažeistas, nors ryšys su
riai, sa generaliniu direkto šventojo Tėvo padėką už ilgą ir tinių poezijos rinkinys Rūda ir rauda. Rėmė materia Vlikas tą pareigą stengėsi atlikti.
didžia.ia tautos dalimi buvo nutrauktas. Prielaida, kad
rium kunigu Tucci priešakyje, ištikimą tarnybą Bažnyčiai ir liai Baltų Institutą Bonoje. Pagal galimybes Vlikas
Pirmaisiais Vliko veiklos metais jo autoritetas Vliko rėmuose turttų būti sudaryta egzilinė Lietu
atsisveikino su radijo progra apaštalų Sostui, įvertindamas yra parėmęs meno parodų ruošimą, sportininkų išvy okupuotame krašte buvo visos tautos pripažintas. L. vos vyriausybė, pirmalc'ais pokario metais buvo ne
mų direktorium ispanu jėzuitu jo veiklą, plečiant ir tobulinant kas, studentų organizacijų projektus ir šiaip įvairius E. tuo klausimu rašoma: 'Susidarius vieningam po utopija, o reali galimybė. Tada prasidėjęs tarp Va
litiniams centrui, buvę poUtiniai kovos susigrupavi- karų ir Sovietų šaltasis karas šios prielaidos realumą
kunigu Blajot Peną. Kunigas Vatikano radijo lakias, kurios kultūrinius išeivijos darbua
Istorinės reikšmės įvykiu reikia laikyti faktą, kad mai išnyko, o kariniai daliniai apsijungė | Laisvės ar lyg ir patvirtino. Tačiau tarptautinės padėties plėtra
Blajot Peną, vienuolika metų dabar pasiekia tolimiausius pa
vadovavęs Vatikano radijo pro saulio kraštus, 32 kalbom, inffor Vlikas dar 1946 m. parengė Lietuvių Bendruomenės miją, kuri paliko pavaldi Vlikui. Visas kraštas buvo nesivystė kryptimi, kuri būtų davusi pagrindą for
gramom, yra paskirtas naujom muodamos {vairių, tautų ir ra konstituciją, kuri buvo primta tų metų kovo 3-4 d. nusagstytas slaptomis organizacijomis, kurios palai muoti Lietuvos vyriausybę egzilyje ir siekti jos tarp
svarbiom pareigom socialinės sių Žmones apie Bažnyčios ir Hanau stovykloje įvykusiame tremtinių suvažiavime. kė ryšius su Vliku ir klausė jo žodž 4. Pogrindžio tautinio pripažinimo.
paaklefedavo Vliko žodi taut/ ypač dėl jos
Vlikas taip pat svarstė Pasaulio Liatuvių
korjMinikacijos arityja
{Bų» daualąu)

VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAISVINIMO

KOMITETO KAME, ISTORINE APŽVALGA
ATEITIES PERSPEKTYVOS

čioje bus šv. Mišios, po u> afc>eiė»
pavaišins pietumis, po to kelionė
j Matulaičio namus.
Autobuse
dar yra laisvų vietų. Kreipkitės i
kuopos pirm. P. Hassett 735-0691
vaus Lemonto Jaunimo sporto ar sekretorę J. Miliauskienę 755 Letnont. I1U
J. M.
klubo dvi tinklinio komandos: 1894.
Moterų ko
LEMONTO LITUANISTINES vyrų ir moterų.
mandą
globoja
Lemonto
litua
MOKYKLOS DARBAI
— Atrodo.
nistinė mokvkla, o vyrų — LB
Nei brangiausio gėralo laips
Balandžio 2 2 d . įvyko Lemon-1 heaoato
valdyba.
apylinkės
niai,
t o Maironio lituanistinės mo Sporto klubo globėjas yra LB
Nei filosofiniai straipsniai,
kyklos tėvų informacinis susi Lemonto apylinkės valdybos
Nei Hollywoodo albumų šutės,
rinkimas, kuriam piirnininkavo narys Vitalis Umbrasas, o klu
Nei čekių knygutė
Vytautas Kamantas, sekretoria bo vadovas Ričardas Burba.
Su ta pasiutusia nostalgija
v o Algis Kazlauskas. Tėvų ko
P o trumpų diskusijų
tėvų
Nieko nepadaro.
miteto pirmininkė Rasa Šaraus- susirinkimas nutarė, kad nau
O, kaip slogu, kai neįmanoma
kienė pranešė apie tėvų komi jas tėvų komitetas bus renka
užmiršti
teto atliktus darbus, kaip priešr mas gegužės 20 d., per mokslo
Poros dalykų,
kalėdinį bazarą. talką Kalėdų metų užbaigimą.
Iki to laiko
Sakysim,
Eglutei, velykinį bazarą ir k t - j t e ^ k o m i t e t a s sudarys spėriaSu
motina atsisveikinimo pas
Šiuo metu
ruošiamasi tradici lią rinkiminę komisiją, kuri su
kutinio
niam mokyklos pavasario ba ras kandidatus, gaus jų sutiki
Ir
liui, kuris įvyks gegužės 6 d. mus ir iš anksto paruoš balsa
Tėvynės.
didelėje ir gražioje salėje, talpi vimo lapelius. Atėję tėvai į
St. Laucius
nančioje per 350 žmonių. V i a mokslo metų užbaigimą gaus
kvietimai jau išplatinti ir lais tuos lapelius ir galės pabalsuoti
v ų vietų neliko. Linksmą balių už siūlomus kandidatus, arba
Paieškojimas
praves aktorė Julija r 5 g n r f k w Į - - » >- - . ^ JURGIS GINTtms iš Lietuvos, iš
nė,
programą atliks muzikoj
Kandidatus siūlyti arba kitais į Giniočių kaimo, ieško savo giminiu.
Fausto Strolios vadovaujamas i reikalais kreiptis pas komiteto į d f j 210 Fo^tain StreeįPark
vienetas;
į
*T7 T T I HoteL
Het Springs Arkansas
studentų
vokalinis
1 11 R a S {
'Vaiva" o šokiams gros Algio j P " * *S*?*£
f f l ™W
Modesto Neo-Lithuanų orkest- į 9 6 ^ 5 8 2 7 - J*****^
£ * £" į
ras.
Dabar prasidėjo mokinių i n u t e ^ sudaro Pp"™- K ^
- '• iiiiuinifimiimiiiitiifiiiiHHitmiiiHtHiB
1
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DRAUGAS, šeštadienis, 1978 ni. balandžio mėn. 29 d.
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C L A S S I FIED GU IDE

MOŠŲ KOLONIJOSE

RE A L

•OatfELLANFni tvaaria ĮPtfcJĮ paedrtnfcimas nebran
giai lil m O s j sandėlio.

OOŠMOS PARCELS EXPRES8

SIUNTINIAI | LIETUVĄ
SSSS S. Halsted St., Chlcsuro. 01. SOS08
tfl
VI. 6 M b St., Chicago. m . 6062S
TeieL: S3&-27S7 — 2&4-SS20

Vytautas Valanttaa*
UfliUIIIIIIHllIUIIIlIUtlIlIlilIlIlIlHIIIIIHII

A. V I L I M A S
ii O V I N G
Apdraustas perkraustymas
{•airių atstumų
TeL

376-1882

arte

876-3996

HIHlIfltHHINIIIIimillllHlllllilIlHIIIIIIIIH

iiiHinnmiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiinTituMiiiiii
P A C K A G E K 1 P R E S S AGENCY

MARUA

NOREIKTENR

SIUNTINIAI | LIETUVĄ
Titibai pagetrtunJamoB geros rūšies
prefcfes. Maistas iš Europon -AndeMv.
9808 W. m « . , Chteagc. UL SOS2S.
TEL.
— WA 5-27*7

miiiimiiiiiiiHiiiitHiHiiiiiiiiiiiiiiuiHim

SIUNTINIAI { LIETUVA
ir kitus kraštus
NEDZINSKAS, 4065 Archer A v e
Chicago, UL 60632, telef. 927-5980

ESTĄ

TE

l E A L I S l i l C

HELP WANTED VYRAJ
MACHUTK SBOP LEAD MAM
We &re a atamping, dle buildlag &
machine job shop.
Our work ia
• a a j į A itrtftrestiąg.
We ne«d a
machine shop lead man wlth »et-up
«xp. oa asilai A drills for our ni^ht
shift. Benefite Incl. pjx>tit »hariag
& «rvertia»e. Manor Tool & Mfg.
Go.. 9299 Ivanlao* St., Schiller Partt.
CaB 678-2020

6 kamb. (2 mieg.) mūr. tantalo*.
Centrinis oro vėsinimas
Uždaras porčius. Garažas. MarMes su 50 kitom namų pardavi ąuctte Pke. į rytus už California.
MACHINIST
mo Įstaigom aptarnaujame pietva Skambint! Ud 10 v. r. ir pe 6 v. v.
Journeyraan machtnist to be traiaed
karių Chicagą — tas daug pagrei
teL 436-6294
to operate EDM eųuipment Starting
tina pardavimą ir pirkimą.
rate $8-85. ExceU. fringe benefits. An
NORINTIEJI
Eojtal Opportunity Employer.
PARDUOTI AK PIRKTI
INDIANA PORGĖ & MACHINE CO.
S4«8 Watbng, East Chicago, tod.
arba išnuomoti butą
rkone — S12-731-970O
be jokio įsipareigojimo skambinkit
DMelb ir patogus naaus. Mar
mums.
MACHINTSTS
ąuette Parke gabiam ir tvutoo^^am
2
joumeyman
machinists. Mušt be
Taip pat, abejojant dėl turimo žmogui Pigus. $16300.
tfeorough
in
EngKsn.
Exceil. fringe
DRAUDIMO, ar norint apdausti
lietuvio mėgiamoj gamtoj, netoli
NAMĄ, AUTOMOBILĮ, GYVYBĘ nuo 'CMcagos, prie ežero didelis na benefits. Contact
ir SVEIKATĄ maloniai jums pa mas te 3 akrai žemes. Daug kitų prie INDIANA FORGE & MACHINE CO.
S4S8 Watling. East Chieago, tad.
tarnaus
statų, švarus oras, aplinka ir namas
$12-731-9700
219-398-0838
tinka pastoviam gyvenimui. $45,000.
BALYS BUDRAITIS
Modernas 15 metų muro namas.
2 butai ir profesionalui liuksus ofi OFFSET STRIPPER
4243 W. 6Srd St.. Chicago. m
sui patalpa. Daug priedų. Vieta Mar Tradeshop & pubBcation book work
767-0600 a i t e 778-9371
ąuette Pke. Aukšta kokybe. 2ema stripping ezperience necessary. 4
kaina.
color stripping esperience helpful.
S kamb. naujo tipo mor. namas South Loop piant Excellent bene
ir garažas. Cer.tr. oro šildymas ir fits. Pakl vacation.
MAROJJETTE PARK
vėsinimas. Galima tuoj pažiūrėti k
MR. EATON — TEL. 427-5879
2-jų batų po S mieg. mariute. II nupirkti už $28,850. Marąuette Fk.
metų senumo. Atskiros šildymo sis
4 vienetų mūras Ir garažas. Mar
UTIE OPERATOR
temos. Garažas. Arti 73 ir RockwelL ąuette Parke. Naujas gazu sikrymas.
AUTOMATIC
Našle atiduoda už $38,800.
$58,500.
5
kamb.
labu
modernas
muro
m>
BUTŲ NTOMAV1MAS
Openings now on Ist and 2nd
ant plataus sklypo, tinkamas
Namų pirkimas — Pardavimas
shifts
for expčrienced set-up and
Seimai žavingai gyventi. Arti 73 ir
Valdynae
operatore.
Prefer Warner and SvraKedzie. $39,800.
Dranfimai — tooome Tas
sey
automatic.
Contact: J. Erskine
Grąžos platus sklypas k garažas
Notariatas — Vertimai
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui.
WYC© TOOL CX)MPANY
Tvirtai 2-jų aukštų meras. 2 butai
ir maloni biznio patalpa. 2 auto ga 4«0l W. Addi>on SL — ^82-8411
ražas. Savininkas
nusileido 3d
4.
BACEVIČIUS
MACHINISTS
$38,500. Marąuette Parke.
6*55 So. Kecbde Ave, — T7S-22SS
Aggreasive secoad generatioa com-

Budraitis Realty Co.

Rimtas Namu
Pardavimas

rugsėjo 9 d. Tėvų komitetas, £ * Algis Kazlauskas ir Romas
renka įvairius daiktus specia-l
P o susirinkimo buvo vaišės,
bam "garage sale", kuris bus
4 motorus, labai gera
Chicagoa miesto leidim*.
ZZZ.*£
TU.Z, Tr;~T"I^7Zmkavutė ir tolimesnės privačios meTurime
stovyje, kurios galite Jsigvti DirbuTurtu
gegužes mėnesi. Visas pelnas ,. .
..
, ,,
, Z.
ir u 4 m i e « y . Dirbu greitai, ga
diskusijos apie mokyklos ateitį, j l a b a i paeinama kaina Firmų var- rantuotai ir sąžiningai.
teks mokyklai.
pajiy had a «wturo tof youf!
naujus mokinius ir mokytojus, j dai ir specifikacijos yra sekaaSos:
ELEKTROS
Sbow your skili it, raieefc to U 0
Iždininkė Rasa Bialik pateikė
pay roUov Immedlately!!
rrKDTMAI _ PATAISYMAI
Norima mokyklą padMinti ir su-Į ^ W e s t t B s h < W S 6 „ ^
, piftse>
• SC CiyTEMATtC
trumpą
finansinę
apyskaitą.
Brtghton Parke 21 buto mūr. Nuo
stiprinti. Ypatingai kviečiamos i w H ^ W eyetes, 220-246 V. — 4S58 S. Wa«ktxaaw Ave. 927-8556
Program & operate ar operate
2625
VVest
71
st
Street
mininkai patys šildo. Daugiau kaip
K L A V D I J U S PUMPUTIS
Mokyklos metinis biudžetas y r a
St learn te proKraaa.
$1500
1 šią mokyklą įsijungti naujos
• TTRKKr L A T Ū :
$36,000 metinių pajamų. Kaina: 5 me
daugiau kaip 16,000 dol. Iki
Set-im & Opemtf
Tel. 737-7200 ar 737-8534 • HORIZONTAI.
šeimos.
A. F.
tų pajamos.
2. Khnbfe Motor, 1 ptesa, y3 HJP,
OR VERTICAIi
šiol sukelta 11.000 dol. l i k u s i u s
Boring Mills
60
cycies,
220
V.
$1500
Marąuette
Parke:
Didelis
mūr.
6
TAKO
pinigus tikimasi gauti iš skoli St.
• BRTTkiin'ORT AfTLLl BUTAI PO 5 KAMB.
Qair, Pa.
kamb. bungaknv. Gazu šildomas.
SKAUBTMO IR DŽIOVINIMO
Set-Up & Operate.
S. Kimbi? Motor, S phase, 1 H.P.,
ninkų ir per mokyklos balių.
Įrengtas skiepas. 30 p. sklypas. $37,500. Po 2 miegamus. Garažas ir kiti pa T e a r around ^ork. no layoffa, orerMASINAS, ŠALDYTUVUS
60
cycies,
230
V
$15.00
togūs
įrengimai.
Tuojau
galima
už
tima if deek-ed, l*-20 hrs.. Profit
Tėvai ir rėmėjai šiais metais LIETUVOS VYČIU VEIKLA
Kreiptis į Hermaną
Turime pirkėjų — trūksta namų. imti butą. Prie 56-os k* CampbeU. Sharln^. Hospitalization, Siek Pay
buvo ypatingai dosnūs ir geri,
Td. 985-0624 po 5 v. v.
4. Loui<* Alis Indoetion Motor, S
and Bonusee.
23 metai kai be pertraukos tarnau Prašo $26,500. Kreiptis į
Balandžio 23 d. §v. Kazimie
Kalba lietuviškai
phase, 5 HJP., 60 cycte, 230-240 V.
aukomis sudėję virš kelių tūks
CA1X HR. CLAY NOv?
jame
lietuviams
ir
ją
draugams.
ro bažnyčioje 64 kuopos nariai
$25.00
K. MACKE-M.ACIITvA.
tančių dol.
Tūkstantį dolerių buvo iškilmingai įvesdinti į ant
312—374-«12l
itmtmiiiiimifHimiiitiitHiimKiiinniHi Š I M A I T I S REALTY
2540 W. 71 st S t
mokyklai paaukojo LB Lemonto rąjį Lietuvos Vyčių laipsnį ir 3 7 \
Telefonuokite —
STATOME KAUJUS NAMUS
TeL — 736-3140
ROPE MAKING TRAINEES
Insurance — Incane Tax
apylinkė.
nariai į pirmąjį laipsnį. Ritualo
Atliekame
WANTED
semi namų pataisymus.
2951 W. 63rdSt 436-7878
Mokyklos direktorė
Laima pirmininkė Elena Chesko, patik
Geriausias Investavimas
Profit sharing, paid bolidays, paid
Trinkūnienė pranešė, kad moks rinus kandidatų darbus, jų daly
Lemonte ir Apyttnkėse
PETRAUSKAS
vacation.
Good working eonditioes
iiimiiiiiiiiiiHMMiHiiiiiiimmit
lo metai baigsis gegužės 20 d., vavimą ir prisidėjimą prie kuo
O O N S T B t I C n O N CJOMPANT
&
excalL
chance for advancementt.
lą.VTOMOJAMA — FOB BENT 2em§ po 1, 2, 3, 4. 5 akrus 20. 40.
kada bus pažymėjimų ir dovanų pos veiklos įvairiose srityse, pri
TeL
—
847
7564
80, 100 akrų po $5,000 už akrą.
uiiiiiiiiiuimiiiiiiiiiMiiiiui
458-8550
įteikimas, o po to mokiniai, statė nusipelniusius narius kuo
Skambint po 6 vai. vakaro
M.
a,
i
l
M
K
i
S
Isnuom.
5
kamb.
batas
(2
mieg.)
ABROMAITIS
B.
E.
pos
pirmininkei
Bemice
Mikatamokytojai ir tėvai važiuos į ge
aiiimmiinitMiiiniimmiHimiMiHMiiin
9TOTART PUBLIC
MACHINIST
2-me aukšte. Marąuette Pke. Suau 1065 Porter St — Lemoat, DL
gužinę prie Tampier Lake (prie vage. Pirmininkė "viešai perskai
mOOMB T A S SEBVKJE
gusiems. Skambint po 5 • . • . šiokia
TOOL ROOM
TeL 257-6675
131 Str. ir Will-Cook County tė jų pavardes ir oficialiai paskel 1250 Ro. Maplevroed, tei. 254-7450
dieniais,
šešt.
ir
sekm.
visą
dieną
Taip pat daromi VEKTlMAl
Rd.).
Mokykloje prasidėjo ra bė prideramų laipsnių suteikimą.
$9.25 per hour starting. Full bene
GIMIVTU lAkvtettaai, pUdoml
«eL77MKI
Kandidatų
tarpe
buvo
keturi
apy
fits. Permanent position.
PILXETTB«S PRATIMAI Ir
šinių ir poezijos konkursas, ku
Vanių, virtuves sinki} ir vandens
kttokto Mankai
PARPAV1MUI
ris baigsis prieš mokslo metų linkės lietuviai kunigai.
Šildytuvų specialistai. Virtuves ir ISNUOM. 4 kamb. butas beismenContact ROBI GILBERT ;*»-» 100
mtuiiHuiiun
te.
Marąuette
Pke.
Skambint
po
voruos kabinetai. Keramikos ir kt.
pabaigą. Direktorė L. Trinkū
Kuopos dvasios vadas kun. Al
Parduodamas 60 kubinių pėdų šal Peerless Metai Fabrieatois, laa,
plyteles.
Glass blocks. Sinkos 5 v. v. teL RE 7-8007
nienė dėl savo darbo ir kitų rei gimantas Bartkus pasveikino pa
dytuvas. Tinka krautuvei ar taver
vamzdžiai
išvalomi
elektra.
Ga8565 S. T7tb Ave^ Bridgewiew, 10.
kalų negalės vadovauti mokyk aukštintus narius ir. paskatino
ĮBte, kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto K-nuom. 6 kamb. botas 1-me voSA- nai Skambint 376-0444
lai- ateinančiais metais. Tėvų prie tptirnesnės . uolios,, nepails ap^TOtos ir Paprastos. BMBJBL arba po 5 vai. vakaro.
te Cįceroje. Tik suaugusiems. Jo
Stereo Ir Oro VėatatovtL
komitetas turės surasti naują tamos darbuotės V)gBų.organiza
kių gyvuliukų. Kreiptis po 6 v. v.
SERAPINAS — 696-2960
cijoje:
"''' ' ' '
direlrtorių.
tei 6564889
HELP WANTED — MOTERY*
2ad sbift. Hefca. 40 4/c * 2/c. EaperiEsant šv. Jurgio dienai, kun.
Dainų mokytoja Rasa šoliūence necessary. FuJl or part ūme.
2546 W » O i S t , m T7S-14M
SECRETABY — LEGAL
naitė pranešė apie Toronte Bartkus priminė, jog yra mums
Good working conditions. Ali benefits.
Shopptng center deveiopers need ca.
įvyksiančias
Pasaulio lietuvių artimas kitas Jurgis: lietuvis, kil
Vkamty 67tb « Westem
pable, mature person vdth good sec- CaU For Appointment 66So429
dienas. Ten Dainų šventėje da nus Dievo tarnas arkivyskupas
retarlal skills, shortband, typing. t»SERBNAS perkrausto baldus ir
Heart of Aatcinotive Rew
lyvaus Lemonto mokyklos cho Jurgis Matulaitis. Visi lietuviai
AUTOMATIC
gal experience essentiaL Good pay.
kitus
daiktas.
Ir
iš
toli
miesto
lei
laukia dienos įr meldžia Dievą, LIETUVIS
ras, o Sporto žaidynėse daly(1)
500
sq.
ft
store
—
$125^0
month
Excellent working condlbons. Locatad
dimai ir pilna apdrauda.
kad Bažnyčia juo veikiau pakel
$CREW MACMIME OPiR.
off Edens Expressway. CaU 2864383.
(1) 800 sq. ft store — $1S0J» month
DAŽYTOJAS
TEL. — WA 5-8063
tų arkivyskupą Jurgį į palaimin
Expd. Brown and Sharpe amgle
tųjų
eiles.
Prieš
išstatyto
Švč.
Sak
spindle
or Acme-Gridley multiple
Vidnity
83nl
&
TaJmaa,
1
biock
LIETUVIAI
4612 S. P a u l i n a St.
spindk set-up/operators needed
ramento buvo sukalbėtos ypa
from St- Rita's Ctaurch newly remo(Town of Lake)
for day and nigbt smfts. Immedideled corner store 40 z 116 ft. Dynatingam tikslui paruoštos maldos.
FLORIDOJE
mite ktcatioon for the nght retailer. Full time. Dinners. Mušt be thor- ate opeoiings or apply now and
Po pamaldų bažnyčios salėje bu Dažo namus is lauko ir iš vi
start after your vacation. OverS650.00 month.
ough in F>»5linh
KILIMUS
IR
BALDUS
vo
jaukus
pasižmonėjimas,
lietu-Į
St. Petersburg, Ra.
daus. Darbas garantuotas.
Pbutname b> w j w j —
19 x 110 ft store, šame locandn, OaU GL S-641S betweea 2 4 P . 1 time shift bonus. Paid medicai and
viš,kų dainų padainavimas su ka- į
pension plan.
$309.09 monni.
vM| rtfco grlndbi.
MOTERŲ SEKCIJA
Skambinti 927-9107
vute ir įvairiais skanėstais.
h W W N W — TeL EE 7-5168
GUNERAL O i n C E
H I M SGB£W * >Wd CO.
GdS£A.TEB SOUTHW£ST
Stasys Vaičaitis, Kp.144
For drete mfg. Typing required 4111 X. KUpatrieb
St. Petersburgo l i e t u v i ų
STASYS ŠAKINIS!
38S-6902
Bcperience pref. for mterestmg &
DEVELOPMENT OORP.
klube įsteigta Moterų sekcija.
•*••
varied duties. Ins. benefits. Apply
REWINDERS
Veikiaus ir rūpestingo Lietuvių
imiiiiHiiiiHinttniiHummniimii
after
9 a. m.
TEL.
—
43^1000
PUSME6IUI
t9%
__ s e * — 1C-- pii^au mokėkite
klubo pu-mininko Klemo JurgėORDERPICKCRS
• i a p d r a n d * ano tMgiišcm te muttnao$»7.00 Cbicagoje
HERSEKT I>TTVT INC.
WUo pas «iTfc<
los ir meno vadovės Gražinos
ŠOKIŲ VAKARAS
Išnuom. apšild 3-jų kamb. butas 825 W. Jacksoa BĮvd.. Chicago. DU
Material Handlers
Jezukaitienės pastangomis ba
FKANK
Z
A
P
0
L
I
S
rūsy vyresnio aini. asm. Pilnai ap COOK TRATNEE A IMETARY AIBES Paper converter oompany is interNevėžio
ir
Neringos
tuntų
S30S«4 Wcst »5tn Strees
landžio 1 d. įsteigta pagalbinis
statytas. Marąnette Pke. Skambint needed for Fox VaBey Nttrsing Cen •fewtng now for emptoyment from
C
1
e
e
r
«
j
e
CMoaro. minofe
skautai
ir
skautės
gegužės
20
d.
po 7 v. v., treč- ir sekm. visą dieną ter ia S. Elein. I1L Under aew man. JUNE to NOVEMBER with potential
Liet. klubo vienetas. Moterų
(10/20/5/UM)
teL 787-7568
iHiitiiitimtiniitiiii
sekcija. J valdybą
išrinkta: Šeštadieni, 7 vai. vakaro Mairo
agement Those apprying mušt be for permanent employment Located
Pensininkams auto apdrauds
nio Parke rengia šokių vakarą su
thorough
in Engiish and have own 2 miles north of Fisenhauer.
Aniceta Mieliauskienė — pirmi
Išnuom. apšild. 3-jų kamb. butas
vakariene ir programa, kurią at
Ainius
62
iki
80
mTransportatiort.
Contact Ketician
CaU for appointment.
1-me aukšte. Virimo krosnis ir šal
ninkė, Kotrina Sabalienė — vi697-3310
liks patys skautai. Visas pelnas 1. BACEVIČIUS — 778-2233 Biznieriams apsimoka akeftv dytuvas. Suaugusiems. Jokių gy
ST. CLAIR MFG. CX)RP.
cepirm.. Sieniukienė — sekre
skiriamas skautams ir skautėms,
vuliukų. Skambint WA 5-4945
be
oVmr«Atv>
T>r*aice"
120 Z5th Ave. Belhvood, ffik«is
6466
So.
Kedrie
A
t
w
»
torė.
Gražina Jezukaitienė —
kurie važiuos į 6-tą Tautinę sto
TBL — $47-7910
iždininkė ir p. štuikienė — na
vyklą jų išlaidoms apmokėti. At
rys.
H E L P W A N T E D — MALK
silankykime, kad būtų pilna salė
V Y R A I IR M O T E R Y S
Tame pat susirinkime padary žmonių. Paremkime lietuvių skau
THE F&RG0 MOTa
; ^^
.
.
.
'
.
ta veiklos apmatai. Numatyta: tiška jaunimą.
MttO (Hif Boulevard
Tleaauie Mani
',, FU. 33700, USA
surengti Liet.
klube "Rudens
IŠVAŽIAVIMAS
<8T3> 300 0878
balių", Kūčių vakarienę, Užga
We are seekkag a j a t — t a s MAS6ETB for rbe Mea's MsKsafe
^
myrius
mm
Jlaakes kranto,
vėnių blynus, "Kaukių balių" ir
Apply 8:30 A.M. to 4:00 ?M.
ALRK Moterų sąjungos 5-ta
Room in <rar Health Clab located oa lake Shore Drive. Applioaat
gražiausiame pajOrykita
Tos rūšies rengimai pa kp. gegužės 21 d., sekmadienį,
roust have ųuallfied erperiance.
* I
k. Ml»Q>iwln)l
S a » t i kkambartaL kambariai m vbmie.
Maaday tliro yrktey.
prastai duoda peino. kuris pa rengia išvažiavimą į Nekalto Prartnia, apsrtuiauatf *r iniljimnl baseinas.
GOGO
STA3ZSSC
SA1A2?
'*eor
lįiakAattai
H0(JI.LJ;US
seto!!
restoranai
dės klubu; nuuaSnt: sio!zc.
£4ėfczx> Marijos seselių vJer.uosak&Jat MsbaL SrsįoRao otatos, gcZc ir ttv
Scicljcc *v—->••-•».*. A, SCe- lyiĄ :j Matulaičio s e ^ ų :iajE.us.
ir t. t.
JiauskSenė S u c =ietu eksk«r- Kuopos cr-oras s e n e l i a i s atliks
kvtoSla Vstovlal tavtamkal —
2811». W«tom Ave.
suoja Egipte ir kitur Artimuose progrtftii. pfiiJIiigrrtAaiflRIs jų seHMM ^all Mr, Uadors At 527-^U
AUpMOAS m r a u s t ZEBESTAVTCIAI

'

BELL REALTY

Valdis Real Estate

UI 5-9500

P L U M B I

'

NG

TELEVIZIJOS

OFFSET PRESSMAN

'

COMMERCUL SPAGE

O V I N G

WA1TRESS£S - EXP'D

V A L O M E

Worcester, Mass.

$73.00

FLORIDA

MASSEUR

U

-K:

Bmdery Uaad VVorker

rmrzcrrz*, ~yz&Tx:z».

'

ŽINIOS 1$ DAINAVOS

plokštelių. Jis tikėjo išveš auk- į DRAUGAS, šeštadienis, 1978 m, balandžio mėn. 29 d.
sinę medžiagą, nuogą įrodymą
to meto įvykių. Jis mirė nusivy
— Kiek šimtų tūkstančių tautie yra tikrieji nusikaltėliai? Ar ne
Dar vis šaltiems vėjams Daina- darbams Dainavoje. Gyveno vilęs, negavęs paramos, įvertinimo,
čių
žuvo už tai, kad norėjo apginti tie, kurie atėmė tautos laisves bei
voje vaikantis ir gilios žiemos są savaitę vienas Dainavos ženė susidomėjimo Šia išgelbėta
savo
tėvynę, iškovoti žmonišką gy- I visas teises ir naikina tautiečių gy
sniegui dar nenutirpus, parno-lmėje ir dirbo: saulei šviečiant ir
medžiaga.
venirną tautai! Kiek dar kamuoja- ; vybes. Argi galima tylėti? Argi jie
šiamieji darbai vasaros stovyklų šildant dažė pastatų išlaukines
Sis palikimas netinka trūnyti si lageriuose ir laikomi didžiausiais patys neverčia priešintis visomis
sezonui jau prasidėjo.
sienas, niūrias dienas panaudodajėgomis?
privačiose rankose be jokios nau nusikaltėliais už tai, kad myli sa-;
Lietuvos pogrindžio laikraštis
Kiekvieną pavasarį tie darbai > mas pastatų vidaus dažymui,
dos, kada ši medžiaga šaukiasi vo tėvynę ir tautą! Kas pagaliau I
"Dievas ir tėvynė"
kartojasi — taisymas, dažymas,! Balandžio 7 — 8 d. suvažiavo
panaudojama. Tcdėl jau eilė me
valymas vasarinių pastatų, ku-! didesnis būrys talkininkų Dainatų, kaį klebenamas Lietuvių fon
rie 8 mėnesius, per žiemą, "ilsisi",
vai: A. Vasiulis, E. Skiotys, J. Rut
das ir kiti perimti ir panaudoti.
na ir visos aplinkos svarinimas.
kauskas, A. Mačiūnas, V. Lelis, A.
Be plokštelių yra dar apie 380
Didžiam mūsų tautos kultūrininkui
O ta aplinka, kai nutirpsta snie
Kasputis, J. Idzelis, J. Duoba, A.
juostų, daugiausia įrašytų, be
gas, atsidengia visame savo "gro
Darnusis, J. Balsys ir Al. Bacevi
muzikos, gyvų balsų arkiv. Skvi
žyje"... pakelės, pakrūmiai nu
čius. Buvo pakeistos 7 senos durys
recko, prel. Krupavičiaus, prof.
sagstyti skardinėmis,
buteliais,
keliuose pastatuose naujomis. Bal.
Ivinskio, prof. Ereto, min. Balu
negrįžtamai iškeliavus amžinybėn, giliai užjausda
stiklo šukėmis, paliktomis gra
čio, prof. M. Biržiškos ir dauge
22 d. jie suvažiuos ir vėl tolimes
mi įo ŽMONJį, DUKRAS ir SŪNŲ jungiamės nuošir
žaus rudens ir žiemos "gamtos
lio kitų. Viename didesniame ra
niems darbams.
džiam liūdesy.
mylėtojų". Tai liūdnas mūsų lai
te yra Kersteno bylos, apklausi
Al. Bacevičius, kuris prieš po
kų gyvenimo faktas, kuris grau
nėjimo dalis. Lietuvių fondas į
rą metų yra pakeitęs visus senus
dena tikrai nuoširdaus gamtos
L I E T . SOCIALDEMOKRATŲ PAKTUOS
prašymą perimti šią visą medžia
vandens tiekimo vamzdžius D a i 
mylėtojo širdį... o gamta jei tu
UŽSIENIO DELEGATCBOS VARDU
navoje, jau keli metai iš eilės jais
Darbai Dainavoje. Iš kairės nuo viršaus laikrodžio ratu skaitant V. gą pranešė, kad jis perduoda rei
rėtų ašarų, verktų. Verktų gam
Juozas Skorubskas
ir rūpinasi: rudenį išjungia van Lelis, J. Rutkauskas dirba prie valgyklos durų; J. Duoba, A. Kasputis, kalą Lietuvių Bendruomenės Kul
ta ne tik Dainavoje, bet ir visoje
denį žiemai ir pavasarį įjungia ir J. Idzelis ir J. Balsys — pria berniukų namelių; A. Darnusis ir A. Ba tūros tarybai tartis dėl perėmi
" O beautiful America", kurios pa
cevičius, kuris rūpinosi vandens prijungimu ir E. Skiotys, A. Mičiūnas mo, perduodami jiems ir pinigų.
patikrina jų stovį po žiemos.
kelės nuklotos tais pačiais liku
deda naujas duris valgyklai
Nuotr. J. Damušienes Rašoma, kad Kultūros tarybos
čiais, išsviestais iš pravažiuojan
Savaitgalio talkininkų maiti
pirm. J. Gaila sausio 28 d. buvo
čių automobilių, ar sustojusių nimu pasirūpino J. Damušienė.
nuvykęs pas K Matuzą į New
lando — 200 dol. ir E. Paurazie"pasigrožėti" gamta.
Yorką asmeniškai "peržiūrėti tos
nė
iš
Detroito
10
dol.
Futbolo aikštė Dainavoje
medžiagos". Patikslinam, kad J.
Kreipimasis į visus
G a l kas paklaus, ar negalima DĖL PLOKŠTELIU LIKIMO
Balandžio 8 d. iškviestas vienos
Gaila buvo atvykęs New Yorkan
Visi mėgstame gamtą, o ypa žemės darbų kompanijos atsto išsiversti iš stovyklaujančių gru
Jūsų laikraščio "Draugo" skil į Liet. Bendruomenės apygardos
tingai vasaros metu praleistas sa vas apžiūrėti vietą, galimybes ir pių nuomos, tai atsakymas būtų tyje 'Iš arti ir toli" išspausdin suvažiavimą, tik po to atvyko pas
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
vaitgalis, su jaunuoju šeimos at nustatyti apytikrę kainą europinio — " n e " . Stovyklų nuoma paden- ta ne visai tiksli ir pilnai paaiš K. Matuzą, kur praleido 20-25
90VYDAS P. GAIDAS Ir 6ERAL0AS F. DAIMID
žalynu gamtoje, tampa atgaiva ir futbolo aikštei įrengti. Stovyklau dengiamos kuro, elektros sąskai kinanti žinia apie Jono Stonio minutes
asmeniškai peržiūrėti
kūnui ir dvasiai. Bet mėgstame tojams trūksta aikštės įvairiom tos, švaros palaikymo darbininkų plokštelių atitekimą i K. Matu- tos medžiagos. Kiek galima per
TRYS MODERNIŠKOS Ku?I?CI0S
švarą, neapterštą gamtą, švarų lengvosios atletikos sporto ša- atlyginimai, švarai palaikyti prie zo rankas. Daugumas palikimu t i e k I a i k o ^ ^ 1
aptarti,
ar
upelį ar ežerą, kuriame malonu om. Tikimasi, jei sąrygos leis, šiais monės, valdžios ir pastatų drau- atitenka paveldėtojam veltui i r Į ^ k a i n e b e b u v o l i k e p i n i g ų g
4330-34 S* GalHornla Avenut
pasimaudyti ir saugią aplinką, metais tai padaryti.
dos metiniai mokesčiai, įvairūs šiuo atyeju is tos zmios Kiekvie- { L i e { u v i ų
fonda
kuri suteiktų tą dieną poilsį ir ra
nenumatyti gedimai stovyklų me nas galėjo susidaryti tokią nuo
Telefonai LA 3-0440 ii LA 3 9852
Dėl Lietuvos filmų jokio pra
mybę. O tokias sąlygas randame Metiniai įvažiavimo į Dainavą
tu (jų pasitaiko nemažai) ir dar monę dėl to palikimo.
460507 Souttt Hermltagi Aveniu
šymo nebuvo duota Lietuvių fon
ženklai
vasarą Dainavoje.
galybė neišskaičiuojamų, bet reika
Jonui Stoniui ir jo žmonai at
Telefonas — YAnU 7-1741-2
lingu pirkinių, kurie pareika vykti Amerikon padėjau ne aš dui tuo laiku, kai buvo prašy
Artėjant vasarai Dainavos var
"Greit bus galima įsigyti įva
mas duotas dėl plokštelių. Dėl
tai ir vėl bus atidaryti savaitga žiavimo ženklus šiems 1978 m. lauja išlaidų tiek, kad didesniems vienas. Padėjo kitas jaunesnis
filmų buvo prašymas prieš kele
lio lankytojams. Bet, kad ji būtų Kaina ta pati — 25 dol. pirmai stovyklos pagerinimo planams jo brolis, kuriam vėliau teko palai
rius metus, bet ir jis atkrito.
gražia, švaria ir saugia mūsų po šeimos mašinai, antrai tos pačios nebelieka. Tik rėmėjų nuolati doti ne tik Joną Stonį, bet ir jo
Su tikra pagarba
ilsio vietą, VISI turime dėti pastan- & i m o s m a š i n a i 1 5 d o l jfenklai t o  nis rūpestis ir auka įgalina Daina žmoną. Plokštelės atiteko mums
K. Matuzas
vą laikytis ir teikti patarnavimą prieš mūsų norą, kada našlė ne
gas ją taip išlaikyti.
rf
būti
prllipinti
ant
mašinos
Toks jau yra pas kai kūnuos l a n g Q p i r m o s m a š i n o s ^ j j ^ tūkstančiams lietuviško jaunimo rado suinteresuotų perimti tokią
jausmas kad lietuviui pas lietu-' m o k e s t i s b u s įskaitomas į esančio ir kultūriniam? mūsų lietuviškų svarbią medžiagą ir kada vienas
organizacijų tikslams.
vietinės radijo valandėlės vedė
v i u s g a h m a daryti kas norima, \ š h n t i n i n k o a u k u ^ ą .
— Šveicarijoje
(Zuerichberjas pasiūlė jai "ubagišką" sumą. ge) įvyko pirmasis
nes Kas gali m a n ką sakyti ar n u - , D a i n a v a s u t e i k i a g r a ž i a s
^
senjorų
Stovyklų
kalendorius
1978
Pagelbėti
našlei
su
ištekliais
li
sakyti ką t u n u d a r y t i . O, v e d e i - 1
Keliai as(virš 65 m.) turnyras 9 ratų.
jos
lankytojams.
Laidotuvių Direktoriai
metams
ko viena išeitis — paskolinti pi Rungėsi 26 v y r a i . Buvęs meist
to, amenkiečių institucijoje ir to- f a l t U Q t i i r ^ ^ m i — tam reikių jausmų žmogus derinasi p r i ė j i p i n i g o p i e v o s n u p i a u t o s
įvykstanti Dainų ir
Sporto nigo be grąžinimo arba nupirkti rų klasės žaidikas Julės E h r a t
6 8 4 5 SOUTH VVESTERNAVE.
ten reikalaujamos tvarkos, nes ki„ .gazolinui reikia pinigo, mašinai šventė Toronte pastūmėjo šiemet archyvą, ką su broliu pusiau pa (Zuerich) laimėjo šį turnyrą
imponuojančia 8—1 (dvi lygio
tu atveju gali pakliūti \ , ą ' p a t a i s y t i reikia pinigo, tik pats ir visų grupių stovyklavimo lai- darėm.
Jonas Stonys, bėgdamas iš Lie- sios)). Frei i r Jaun po 6 t š .
Lietuviškoje vietoje n e p a k l i ū v a - j m a š i n o s operatorius jau daugelį.ką
Trys Modemiškos Koplyčios
tuvos, išsivežė apie 300 svarbių Sekė keturi, turėdami p o 5% t š
ma į "bėdą", bet čia jau turi pade- m&tų d } r b a v e l t u i > toi i n ž > B . N e Mašinoms Vieta
N u o liepos 2 d. iki liepos 16 d.
ti tautinė savigarba laikytis tvar- j v e r a u s k a s . Paplūdimį kasmet reimoksleivių
at-kų
TeL 737-8600
kos ir savam Židinyje.
' W a ^„tf
smėliu — reikia pini- vyresniųjų
stovykla
(14
—
18
m
)
n
u
o
lie
TeL 737-8601
Dainava yra valstybės įstatymų g Q § } u k § l e s r e jjn a kasdien iš lanpos 16 d. iki liepos 30 d. — jau
ribose visoms jaunimo stovyk- kytojų rajono išvežti Tauriam lietuviui
reikia
vykloms veikiančioms Micnigano gazolino ir jam, ir vėl pinigo. P a  nučių — jaunių at-kų (7 iki 13
M.) nuo liepos 30 d. iki rugpiūvalstijoj. Ji turi vykdyti jos įstaty togumų kambariams popieris rei
čio 6 d. At-kų sendraugių šeimos
mus savo egzistencijos labui, to kia pirkti ir mokėti..., na ir darr
savaitė nuo rugpiūčio 6 d. iki
skausmo prislėgtiems dukrai ALDONAI ir jos vyrui
dėl ir visi, kurie naudojasi, ar lan svetainė išlaikoma vasaros lanky
rugpiūčio 13 d. — L. Fr. studijų
VYTAUTUI ČEPflfAMS ir fų seimai bei kitiems arti
kosi jos rajone, turi laikytis jo tojų patogumui, kad sutaupytų
savaitė nuo rugpiūčio mėn. 13 d.
je reikalaujamos tvarkos. Jaunimo gazą bevažinėdami į restoranus^ _
miesiems širdingiausią užuojautą reiškiame.
ikr-rug-p. mėn. 26 d. Dainava.lais
Stovyklose draudžiami alkoholi • Darbo jėgos^kuK) ir š^ęgps, kai
va. Tikimasi-, • kad tuo- meru bus
niai gėrimai; negalima laikyti ; ar nos pasiekę dangaus.- ąukšjtyhes,
Vlada ir Bronhts žemtiauskai
organizuotos poilsio savaites
•tsiyėsti šunis (sanitarijos ir sau Dainava dar- ir šiemet palieka tą
tfems, kurie norėtų Dafnavoje
Meridea, Con*ectieat
gumo atžvilgiu), turi būti laiko patį mokesti ir grupėm, ir D a i n a 
praleisti savo atostogas. Jei susi
masi paplūdimio taisyklių (nesi- vos lankytojams, ir tik dėlto, kad
d a r y s suinteresuotųjų atitinka
maudoma kai nėra paplūdimio dar vis yra pasiaukojančių žmo mas skaičius, bus galima paimti
vandens sargo ir neplaukiama per nių, kurie savo patarnavimus ati ir šeimininkę maitinimosi klausi
ežerą be palydovo valtyje). Eže duoda veltui, ar tik už simbolinį m u ! išspręsti. Apie tai bus smul
ro saugumas priklauso nuo mūsų atlyginimą ketvirtį t o , k ą mokė- kiau pranešta vėliau.
pačių — buteliai ar skardinės tum profesionalui.
N u o rugp. 27 iki rugsėjo 4 d. —
lūnų PETRJJ KCSTŪTJ ir šeimą liūdesio valando
nuo vaisvandenių priklauso tam
Studentų At-kų.
Dėl
ženklų,
kreipiamasi
į
Sto
skirtom dėžėm, bet ne ežerui, o ir
je nuoširdžiai užjaučia
vyklos administratorę. t e L : 354ne pievom ar pakrūmėm.
APGAILESTAVIMAS
Taigi ir kreipiamasi į visus pa 0746 ir prisiuntus čekį "LithuaBENDRADARBIAI:
Seselių vedamos mergaičių —
dėti Dainavą išlaikyti jai pridera nian Youth C a m p D a i n a v a " var
K. VaJrakoMS, V, Rukuiža
moje švaroje ir tvarkoje ir kiek du, ženklas bus persiųstas; siųsti lietuvaičių stovyklos šiemet ne
Lietuvii* Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
adresu
:
J.
D
.
25830
Forestview
bus. T a i didelis nuostolis lietuviš
S, Kvantas, M. Puodžiūnas
vienam jausti pareigą sudrausmin
kai šeimai, o taip pat ir Daina.
ti tą, kuris švarai ir tvarka? dar Dr., Southfield, Mich. 48034.
K. Skilius, A. Tylak
Vasaros
sezono
metu
ženklus
nepriaugęs (turima galvoj ir ma
ANTANAS M. PHILLIPS
bus galima įsigyti ir Dainavoje.
žus vaikus).
Daugiau kaip 20 metų tarna
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS
Aukos Dainavai
Atlikti ir vykdomi darbai
vusi ir vykdžius? auklėjimo darbą
S307 SO. UTCANICA AVE.
TeL YArds 7-S401
Nuo balandžio 1 d. St. Pikūnas
Praeitais metais, ALRKF Jau vidurio Amerikos rajono lietuviš
savo atostogas paaukojo dažymo nimo Stovyklos Taryba kreipėsi į kos Šeimos dukterfirns — sustoja
STEPONAS C LACK (LACKAW!CZ) IR SŪNŪS
paskutiniųjų
visus Dainavos šimtininkus pra veikusi. Per porą
2314 W. 23rd PLACE
Vlrgioia 7-6672
šydama juos užsidėti metiniu m o  metų, mažėjant mergaičių skai
2424
W.
69th
STREET
TeL
REpublic
7-121S
SU JIM H E N D E R S O N U
kesčiu Dainavai, kaip kad moka čiui stovykloje, tapo apsunkintas
11028 Soutbvftst Hlgfcvay, Palos HilK BL
TeL 974-4410
Lietuvos Kariuomene ir kitus HetoviSlras kūrinius, tai
(Atkelta iš 3 pusi.)
mos kasmetinės automobilio, svei stovyklos finansinis išsilaikymas,
N r . 25 ir 28. Viso 24 lrarbuaL kurios primins Lietuvą,
katos, namų, draudos. O, kad D a i  ypatingai šiais laikais, kada ir mai
mūsų laikraščių ir mūsų leidinių
PETRAS BIELIŪNAS
nava galėtų tarnauti mūsų lie tinimo, ir stovyklinės programos
tiek lietuvių tiek anglų kalba.
Karo
M<*yMt»
eborar
KUR
LYGOS
LAURAI
reikmenims
išlaidos
labai
pakilu
tuviško gyvenimo labui, ji turėtų
4S4S SO. CALIFOR-NIA A TO.
TeL LAfayėtte S-S57*
Turime eilę informacinių įstai
IIAR5 MARŠ KAREIVĖLIAI
būti kasmet apdrausta. Tie, kurie sios.
gų, kurios turėtų susirūpinti ir
GELEŽINIO VTLKO MARSAS
fiveTtrno šios stovyklos reikalin
Labai gaila, kad viena iš malo
šią spragą tuoj užpildyti.
SUTEMS TAMST NAKTU2ĖLČ
JURGIS F. RUDMIN
gumą mūsų jaunajai kartai, m ū  niausių stovyklų Dainavoje ją
Reikia sveikinti valstybės depar
sų kultūriniams vienetams, ją pa apleidžia. Jos pasiges ne viena šei
S. Petrauskas ir V. Dtoeflca: VATDYLOS MALDA
tamento ir J. Henderson iniciaty
ssi.9 s o . L r r r ANicA A V E .
TeL YArds 7-1138-S9
rėmė, prisiųsdami apie aštuonis m a , kurių mergaitės, galima sa
SENAS KANKLININKAS
vą atvykti į Chicagą ir susitikti
tūkstančius aukų. Vien tik perlįTT.' , t x„,'
" • vr? c
,.
su Pabaltijo tautinių grupių at
Karo Muziejuje — Vttavo* nuleidimas I-II dalis
„ .
v
•: • Ky*1' užaugo po jaukia Seselių
POVILAS k RIDIKAS
stovais. Tačiau buvo nemalonu
Stepo Graužinio ir Antano Dvariono tvairos {dainavimu.
metmę Dainavos šventę praeitais - ^ ^
girdėti iš amerikiečio pareigūno,
SS54 SO. HALSTED STBfET
TeL YArds 7-1911
metais buvo gauta apie pora tūks..
rišos) suminėti reikėtų dsu* vietos, štą ahejrj albumu tik
Jog vis tik mes nepadarotn to ką,
J
HlfiO sa persiuntimo. !
tančių, kuriuos aukojo J. Hillen
turėtume, ir kad laikas sukrusti ir
brant — 1000.00, Dalia Cečiūrai
Užsakymas tfjMI šiuo
YASAITIS • MITKUS
Jtečiau persvarstyti !tt&»j darbo
tė — 506.66, Alb. ir EL M i s i ū r a i ! _ matui
^errzatok
vaikmetodu- ir dirbt; tai?, kad £.£zį
1446 S a fittfc A VE, CICEBO. ŪJL
TeL OLympfc M00S
DRAUGAS, 4545 W. 63rt S*., Gfefcigft, lII. 60629
50 AčL g Detroito. 2 Chicagos: A A m % » : v ^ s " a r t e *»vaaok
4firbas atr!e5ftį apčinopiarmų reX. ir AM. Ri*ka*,P< ir Rūta Kilia: ^
* m
į S S ^ S t T S S ,
Jultatjj,
A. M
po 100 dol. P. Milašius iš Cleve- a ^ u ^ v i r v c l ę
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BA2STČIA IB LAISVĖ

kodėl Bažnyčfft, pažymejo kar*
dinolas Benelli, niekada neatsi
sakys nuo laisvės gynybos bet
kuria kaina.
Gindama laisvę,
Bažnyčia nesiima jai nepriklau
sančio uždavinio, bet atlieka jai
3kirtą šventą pareigą.

Katalikų Bažnyčia, kuri yra
i tikrųjų žmogaus laisvių saugo| toja, besąlyginiai remia tiek ti; kinčiųjų, tiek ir netikinčiųjų
, pastangas, kuriomis yra siekoaI ma apsaugoti ir ugdyti šiuolai, kinėje žmonių
bendruomenėje
JUODOSIOS RASĖS
;
pagrindines žmogaus laisves be:
VYSKUPAI VATIKANE
; teises, pažymėjo Florencijos arPopiežių Paulių Vl-ąjį s u ofiI kivyskupas kardinolas Benelli.
:ialiu"ad limina" vizitu aplankė
; kalbėdamas mi<»sto katedroje
iš Afrikos atvykę Burundi vys; šalia gyvybės dovanos, kalbėjc
mpai. Vyskupam
pasakytoje
] kardinolas, laisvė yra brangiaukalboje šventasis Tėvas pasiI šioji paties Dievo žmogui duo
Ižiaugė katalikų Bažnyčios Bu
toji vertybė. Laisvė yra žmo
rundyje atsiektais laimėjimais,
gaus darbo ir kūrybos akstinas
praėjus vos 75 metam nuo pir
Detroito tautinių šokių grupės šilainės šokėjai atlieka programą
Nuotr. J. Urbono ir gal kaip tik dėl t o kiekviena mųjų misijonierių atvykimo į šį
diktatūrinė santvarka pirmiau kraštą. Krašte išaugusios ka
sia siekia ją nuslopinti. Abso talikiškos mokyklos, kunigų se
liutizmu besiremiančios valsty minarijos, katalikų veikla so
binės santvarkos, toliau kalbėjo cialinėje ir humanitarinėje sri
kardinolas, gerai žino, jog su tyje, jų svarbus įnašas ugdant
naikinusios laisvę, jos padaro tautos kultūrą ir kovojant už
— -Žilvino" tautinių šokių • — Algis Baulinaitis, L o s An- žmogų savo įrankiu, kuriuo ga
BRAZILIJOJE
taiką ir teisingumą, — visa tai
grupė gražiai pasirodė Clare vy- Į gėles, Calif., išrinktas Lietuvių lima savivališkai naudotis kaip
liudija, kalbėjo Popiežius, jog
— Petras Babickas š. m. ba
no festivalyje, kurį organizavo fronto bičiulių tarybos pirmi kam patinka. Be laisvės yra katalikų Bažnyčia
Burundyje
landžio 29 dieną sulaukė 75 me
ninku. Tarybos prezidiumas yra neįmanoma jokia nei ekonomi
Adelaidės folkloro draugija.
pilnai
atlieka
jai
skirtą
misiją.
tų amžiaus. Gimė 1903. IV. 29
vyriausias
šios
organizacijos nė, nei socialinė, nei apskritai
Evangelizacijos uždavinys nėra
Panevėžio valsčiuje.
Lietuvos
organas, nustatąs veiklos lini visuomeninė pažanga. Be lais
J. L VALSTYBĖSE
6
v
vien tiktai skelbti žmonėm iš
x Lietuviškų knyga "Dran-1 "dg , WU sa <> laiške išreiškė I universitete studijavo literatu
ją. Prezidiumo nariais išrinkti vės yra bergždžios visos pastan
ganymą, bet taip pat krikščio
— Prelatas Jonas Balkūnas,
ge" už didesnę sumą nusipirko: pasitenkinimą, kad "Draugas" \ ros mokslus. Aktyviai reiškėsi
dr. Z. Brinkis ir archit, A . Ar- gos, kuriomis siekiama sukurti
niškoje dvasioje formuoti žmo
J. Juodakis (East St Louis), techniškai tobulėja, kad jo kul- '• kaip rašytojas, poetas, apysakų, Tautos fondo Garbės pirminin- bas.
žmogaus
individualinę
ir
visuo
gaus sąmonę tokiu būdu, kad
kas,
buvo
pakviestas
Garbės
Mrs. George H. King (Modes tūrinis priedas jau dailiai spaus- kelionių aprašymų autorius, bu
meninę
gerovę.
Kur
nėra
lais
žmogus visu
savo
gyvenimu
to), Giedrė Ambrozaitienė (Ka- dinamas ofsetine spaudos tech- vo vienas Lietuvos radijo, foto nariu į Pasaulio lietuvių dienų
vės,
ten
yra
uždusinamos
visos
Jjudytų
krikščioniškąjį
tikėjilamazoo), L. Senutienė (Brock- nika. Palinkėjo geros kloties ir kino pradininkų. Parašė ke- komitetą JAV-bėse, greta kitų
žmogaus kūrybinės galios, štai mą, tarnautų tautai.
mūsų
tautos
garbingų
asmenų,
ir
atsiuntė
7
dolerių
auką.
Dėlioliką
knygų,
laimėjo
hteratūton), M. Ijazdinis (Euclid), Juo
| ros premijas. Pokario metais š i a proga jis paruošė kalbą,
zas Matukas (Florida), A. Ra kojame.
X Aniceta Stropus, žinoma apsigyveno Brazilijoje ir 1950 kurios tikslas — prašyti pa
gelis (Gulfport), D. Viskantie
nė (Kanadoje), A Vaičaitis I ^kagiškė, atnaujindama prenu- —1965 m. aktyviai dirbo Lietu- remti Lietuvių dienų Kanadoje
ruošą, ši kalba buvo perduota
(Oak Ridge), E. Radzevičiūtė meratą atsiuntė 7 dolerių auką. vos pasiuntinybėje, kaip kultū
ros ir spaudos skyriaus vedė- per kelias lietuvių radijo progra(Chicago), Ant. Krikščiūnas
LIETUVOS DUKTERŲ
Pagerbkime mūsų
jas.
šiuo metu gyvena prie mas. Prelatas sako, kad "LieK. Martinkutė. J. Šlajus, S. VebBALIUS
Rio de Janeiro ir lietuvių kul-' tuvis liudija savąją tautą darbu
rienė, J. Dilys, N. Micius (visi
tūriniame gyvenime mažiau be-j ir pinigu. Darbu liudija per
Balandžio 22 d. Jaunimo cen- j
Chicago je).
sireiškia.
organizacijas,
suvažiavimus". tro didžiojoje salėje buvo su
X Juozas Gabalis, žinomas
Kvietė visus lietuvius ištiesti rengtas Lietuvos Dukterų drau
įjungdami jas j šį
ciceriškis,
savo
linkėjimus
AUSTRALIJOJE
dosnią pagalbos ranką ir pasiųs- gijos pavasario balius. Progra
"Draugui" išreiškė auka. Ačiū. i H
— Mirė a. a. Augustinas Leš-'* 1 a u k ^ Pasaulio lietuvių dienų ma — vakarienė, šokiai ir kt.
specialų
čmskas, sulaukęs tiktai 40 me- k o m i t e t u i JAV-bėse, adresu: Buvo daug svečių.
X Pranas Juška, Detroit,
Mich., prie prenumeratos mo
tų amžiaus. Gyveno Adelaidėje. J M * 112 Street, Richmond
Kadangi Lietuvos Dukterų
šv. Mišių devindienj!
kesčio pridėjo auką. Dėkui
Palaidotas Centennial kapinėse., H m » N ' Y - 1 1 4 1 6 draugija yra pagalbinė
ranka
MotiBOS dtoia
Adelaidėje taip pat mirė a J
~
Geguiės vargstantiems tautiečiams, sten
X Mes taisome ir dengiame
Antanas Stepntis. Jo laidotu- 1 4 ± ^ ^ Amerikoje yra šven- giasi sukelti lėšų paramos reika
visų rūšių stogus. Turime daug
vių apeigos vyko australų baž- fiama M o t i n o s ***
^ d i e n * lingiems, tai buvo gausu dova
0
1
patyrimo.
Esame apdrausti.
nyčioje. Palaidotas taip pat ^ J
^ ^ ^ U
Pagerbs mo- nų, gražių ir vertingų daiktų.
MOTINŲ DIENOS NOVENA- GEGUŽIS 6 - 1 4 d. d.
tln
Kreipkitės į
Centennial kapinėse,
1 ^Lietuvos Dukterų draugijos
MARIJONŲ VIENUOLYNO KOPLYČIOJE
ARVYDA KIELĄ
— Amerikos Lietuvių tarybos pirmininkė Emilija Kielienė pa
telef. 434-9655.
(sk.).
Los Angeles skryriaus metinis darė pranešimą,
paaiškindama
Si novena. { Vilniaus Aušros Vartų Stebukl. Gailestingumo ir
susirinkimas
yra
šaukiamas
ge
apie šios draugijos šalpos užX Albinas Kurkulis, akcijų
X NAMAMS PIRKTI PA
Nepaliaujamos Pagalbos Svč. Dievo Motiną Mariją, bus celebruogužės 14 ~
d., sekmadienį, 12 _ivai.
1 | davinius, pagalbos teikimą reiSKOLOS duodamos ma^jg mė
Dr. Jonas Gliaudelis, "Draugo" brokeris, dirbąs su Rodman Si ^T~rr**
jama už mūsų motinas, pamotes, uošves, močiutes ir žmonas,
i kalingiems broliams ir sesėms.
~
.
^
w
mm^M--—*
g^,
Kazimiero
parapijos
patai
romano
atenaučių
metų
premijos
gyvas ir mirusias.
w
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mecenatas. Konkurso taisyklės bus Ren*haw, Inc^ patarnauja ak
! Reikia gerų širdžių ir pasiaukomais nuošimčiais.
— AABS suvažiavimas.
taip pat greitai paskelbtos
cijų
bonų, fondų
bei kitų verty
bių pirkime
ir pardavime.
Susi* Association for the Advance- ijimo kimiems darbams. Ji pa
Mutual Federal Savings, 2212
ReflcSdamas/a dfjrtngrot u* motinos meilę ir pasiaukojimą, (jungia
West Cermak Road — Tetef.
X OLYMHA rašomosios mas, lie- j <-omė:iv skambinkite 977-7916. ment of Baltic Studies, draugi dėkojo visiems prisidėjusiems
tą
Į
*
. Mišią ooveoą.
prie
labdaringo
darbo.
V? 1 T1V)
<«fc . tuviSku raidynu visuose moo^iiuose į
(sk.) ja puoselėti Pabaltijos kraštų
ir elektrines gaunamos Chicagoje: 1
gyva/mirusi
.\kiniai siuntimui J l i e t u - ; tyrinėjimą, yra plati draugija, Jūratė Tautvilaitė, gitara priMotinos vardas
x Kam reikia gintaro žiedų? "DRAUGAS", 4545 W. 63rd St, vaka-!
^'tardama,
padainavo keletą lie
Terroj pats didžiausias jų pasi- į rais pas A. Daugirda teL 476-7399 ir I vą. Kreipkitės j V. Karosaitę. ! pradėta 1968 m., apima
tuviškų melodijų ir buvo ploji
rinkimas iš gražiausio eintanv t i e s i a i * ^ARTA' sav. j . L. Giedrai' " Opitical Studio 7061 S. Washte- j mokslininkus ir sudentus, pupimais palydėta. Kun. Saulaitis,
įdėtų aukse ir sidabre. Kainos j £ A S T J f ' * N 0 R T H P O R T - B*w Ave., Chicago, DL 60629. j " f - ****&& reikalais. GeguSJ, pasakė invokaciją. Olga
Novenai aukoju ..
— nuo S29.00. Terra, 323537'
TeL 778-6766.
(sk.) žės 11—14 d. Toronte vyksta Vaičaitienė gražiai pravedė va
X
Irenos
VeJeckytės
Baleto
AABS
šešta
konferencija
—
W. 6 3 S t Chicago, m. 60629,
Vardas, pavarde .
ir Piano Studijos metinis pasi- j x Lietuvos Vyčiai rengia pa suvažiavimas. Mokslininkai su karo programą ir dovanų pa
telefonas — (312) 434-4660.
Adresas
skirstymą.
(sk.). rodymas įvyksta gegužės mėn. vasario pikniką sekmadienį, ge- važiuos skaityti per 120 darbų
Šokiams
grojo
Bichnevičiaus
7 d.. 3:00 vaL p. p. Jaunimo' &užės 7 dieną Vyčių sodelyje - bei pranešimų įvairiomis Pabal
x 1978 m. keBonio į VUnių į centre. Programą atliks visi salėje, 2465 W. 47 S t
Visi tijo kraštus bečiančiomis te orkestras. Svečiai smagiai pa
Mariau Fatbers, 6SS8 S. Kilboorn, C3iicago, IL 60629
sišoko.
M.
š
.
tvarkraštis jau paruoštas. Tei- j studijos mokiniai Pradžioj pia-' maloniai kviečiami atsilankyti, momis iš istorijos, sociologijos,
rauMtės pa s Marių Kielą, e557<jno mokiniai parodys savo ga'bu-! linksmai praleisti laika. Veiks j literatūros ir kitų sričių, "šiais
U E T U V I Ų BEISBOLO
So. TaJman Ave., Chicago, BL mus, o po jų seks du ištisi ba- virtuvė ir baras, šokiams grosi metais atsiranda dvi naujos teDIENA SOX P A B K E
=.Miiiiiiniiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiimumiiiiiiimiiiiii!uii!!uuiiiniiiiiiii!iiiHiiiiiiniiiiiiiiii
60629, teL 737-1717.
(pr.) letai: Les Sviphides ir The Red A. Ramonio orkestras. Jėjimol mos, kurios irgi bus plačiai naBirželio 17 dieną, šeštadienį, S
(Raudonieji batukai). į auka l doL asmeniuL Pradžia j grinėjamos. Prelegentais dalyX Hamiltono Mergaičių Choro Shoes
yra gautas leidimas atšvęsti Į B
(pr.). Lauja ir žymių Hetuvių moksli"Aidas'* ir operos soL Rimo Pamatysite klasikinio, charak-|12 vaL
Lietuvių dieną. Diena bus p r a - , 5
;ninku
: Marija Gimbutienė, To- dėta paradu Chicagos tautinių!H
x TradkinisDrtkndr-io«bav
Strūnaičio koncertas įvyks ge terio ir modernaus baleto menąj
gužės 21 d , sekmadienį, 3 vaL kurj išpildys mūsų jaunimas. liūs, kuriame programą atliks mas Venclova, Rimvydas Šilba šokių grupių, kurioms vadovaus į §
(pr.).
popiet Jaunimo centre. Chorui Laukiam visų.
sesutės Drūtytės, V. Karosaitė joris, A. Musteikis, G. Procuta Pranas Zapolis. Norį dalyvauti, j į
i
vadovauja Jonas Govėda. Ha
X Išparduodama Jakubėnų r *• Puodžiūno baletas., įvyks ir kit. Suvažiavimo metu vyks prašomi į jį kreiptis. Kviečia-1 ą
miltono mergaičių choras "Ai paveikslį kolekcija šį šeštadieni gegužės 6 d., 7:30 vaL vak.'Jau- J į į ^
_liįįS°!.
^ ^ ^ mos ir sportininkų grupės.
BIRŽELIO 27 IKI LIEPOS 6 — Išparduota
das" yra pasirodęs su gastrolė- ir sekmadienj nuo 12 vai. iki 4 nimo centre. Staliukus rezer- Toronto universiteto bibliote- Vėliavas neš Dariaus - Girėno 1
pSr
mis Europoje ir Pietų Ameriko-1 vaL popiet,""6506 & 'irtesiani vuoti telef.: 925-9159, 9 2 7 - » 7 5 | k ^ j į L ? * ^ ? 5 9 [
°^ veteranų posto vyrai, o Lietu
LIEPOS 25 IKI RUGPI06IO 3
je. Visuomenė kviečiama daly-; Ave., Chicagoj. Originalų kai- ir 927-5980.
(pr.). Pabaltiečių menininkų paroda vos vėliavą šokėjų grupių atsto
RUGPIOtlO 22 IKI RUGP. 31
vauti. Ruošia PLJS Ryšhj cent- nos nuo 50 doL Našlė 0. Jaku-1 . . ~
.
^.
„ . . .^
, universiteto meno galerijoje ir vai ir mokytojaL Lietuvos ir
6
1
v
ir PLB Valdyba.
(pr.). bėnienė kviečia dailės mėgėjus „ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ r ^ P
^
^ ^ *
^ ^
Pabaltiečių Amerikos himnus giedos Algir- i j=
Visose kelionėse galima pasilikti Europoje ir valiau sugrįžti
-pasinaudoti
- » - - • • . . proga.
° . J T . r a * J » » - rekorderis. 1 1 0 - 2 2 0 p ^ t ų darbų skaitymas anglų das Brazis, gros Neolituanų or- ( S
(pr.)
X 4anniino centro Televizi
tuo pačiu bilietu.
V, baterija. Gradinskas, 2512 ^ b a .
Dalyvavimas konferen kestras. Norintieji dalyvauti, \ B
jos Valandėlė balandžio 29 d,
W. 47 St., 376-1998. Atd. 9-6;
cijoje su banketu ir pietumis įsigyti bilietų, kreipkitės į Sox j=
Į kainą {eina visa transportacija ii Chicagos. viešbučiai (po
šeštadienį, 8 vaL vak. rengia
X Parduodami iš Vokietijos pirm. ir ketv. 12-6. Sekm,, trei,
yra 60 doL, vien tik konferenci Parką — Lietuvių grupę. Bi- %
du
kambaryje), pervežamai ir maistas.
Antro Kaimo spektaklį Jaunimo gauti džiovinti baravykai. Ma- uždaryta.
(sk.).
joje, t. y. pranešimuose — 30 lietai po 3 dol. Bus autobusai j
centro didžiojoje salėje. Staliu žuose
(1 gm.)
pakeliuose.
dol. (pensininkams ir studen iš visur. Prašoma bilietais ap- j
kus rezervuoti galima Jaunimo Skambinti 7S7-8714.
(sk.).
tams 15 dol.). Taip pat galima sirūpinti jau dabar.
§
Norinčioms gauti
centre arba teL 778-7500. (pr.).
užsisakyti pigiau nakvynes uni
Vincas Samoška,
x St. Nicbolas parap. reika
versiteto studentų bendrabu
stipendiją
•MtiHiniimiiiiHimiimiiuMiiHiimiiii! _•
6557 So, Talman Ave.
Liet.
Prekybos
Rūmų pirm. j 1
linga moteris šluoti ir valyti
čiuose. Gauti platesnių infor
IChicago, III. 60629
1
mokyklą daliną laiką, šiokiadie- = C T I C C ' C C A C U i n U C ^ Chicagos Lietuvių moterų klubas macijų rašyti: A.A.B.S., Sbct
kasmet skiria iš Gintaro baliaus pelno
312—737-1717
niais, nuo 12 vai. dieną iki 4 v j 01 AOC J r A O l l i U i S o S| stipendijas lietuvaitėms studentėms, Conference, 172 Church Avenue, iiiinftitttnittmtiimitHimiiimmiimini! j E
pS
— arba —
popiet. Taip pat reikalingas S w-j«i_.
.
.,
Į siekiančioms aukštojo mokslo. Studen- WUlowdale, Ontario M2N 4G5.
Advokatas JONAS GIBAITIS J
dženitorius — viena
diena sa«*- I5 &n<UJnaiM U vaikam*
vieną dieną
• tės, kurioms yra reikalinga finansine
(ass)
G0RD0N TRAVEL SERVICE
f
S parama, gali kreiptis J Chicagos Lievaitej . tik šeštadieniais. Kkaro- I
6247 So K*dzu» Avenue
=
rūbų krautuve.
— Dr. Grigas Valančius, Los
į
tuvių
Moterų
klubo
stipendijų
komiPrudential Plaza
bint 7S5-112L
(sk.). , |
TtH: 776-S599
6237 S. Kedzie Ave. S teto pirmininkę Jean Vance, pasiun- Angeles, Calif., gulėjo ligoninėChicago, III. 60601
Chicago. Ilbnois 0fK»9
5 č-.ant iai prašymą šiuo adresu: 1424 je, bet dabar grįžo į namus.
x Reikalinga raštbiink* — f
Ttl.
436-4184
312—644-3003
S S. 5©th Ave^ Cicero. HL 60650, teL: Ri..n
. •«««,„ „.A^Z ^> ry Darbo vaL nuo 9 iki 7 vaL vak
Mutual Federal Savings and
B^vlcfc** 2 *52-5245. Stipendijos bus įteiktos Gia- ' | T , ! " * ? S ^ , * ? d O S H * • .Z"
Air
farea
mbject
to chkwg* and vovernment approTal.
^
Loan Association of Chicago.
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X Dariaus - Girėno moterų
: pagelbinis
vienetas
vartotų
daiktų išpardavimą ruošia ge
gužės 4—5 d., ketvirtadieni 9
vaL r. — 7 vaL vak, o penkta
dienį nuo 9 vai. r. ligi 12 v a i
dienos. Visa tai bus posto na
muose, 4416 S. Western Ave.
x Vysk. Vincentas Brizgys, N o r i d a i k t u paaukoti, prašomi
suteiks sutvirtinimo sakramentą krapais j būstinę gegužės 3 d.
Švč. M. Marijos Gimimo parap.! t a r P 10 v a i r. ir 7 vai. vak <
bažnyčioje 2 v a i p. p. sekma Visu tuo įvykiu rūpinasi vicedienį, balandžio 30 d. Visi pa- pirm. J. Stack.
X Juozas Vaineikis, Chicago,
rapiečiai kviečiami ateiti j baž-.
131
nyčią ir dalyvauti šiose iskil-i -' Jsna
maloniai pasveikino,
mingose apeigose.
atsiųsdamas prenumeratos mo
kestį ir 10 dolerių auką. Esame
x Televizijos 5 stotis šį sek- dėkingi,
madienį, balandžio 30 d., 8:30 j x Panlins Varis. Santa Mo
v a i r. ir 12:45 vai naktį V^>,vic&, Calif., parėmė savo dienduos Gamut programoje ištrau-; ^įą
x0 dolerių auka. Labai
kas iš lietuvių tautinių šokių, a&ū.
šventės. Programoj dalyvauja j x Coneordia Teachers koledr. Rima Skorubskaitė ir kum!gijoje 7400 Augusta St, River
A n t Saulaitis, SJ., painformuos j p o r e s t , šį sekmadienį, 2 vai. p.
žiūrovus apie lietuvių tautodai- i p įvyksta tautų festivalis, kū
lę, lietuvių parapijas ir iš viso Į name Sofcj jj. lietuviai
lietuvių veiklą šiame krašte.
Andrius Naujokas. Norx
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