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Iš kan. J. Stankevičiaus dienoraščio

A. Gečys ir R. Česonis susitiko su Amerikos ambasadorium
Aodrew Youugu

Pušinis pranašą??: "Po dvejų metų iš katalikų Bažnyčios liks tik 'ragučiai ir nagu
čiai' "
buvo kasdieniniai įvykiai. Puši duotas įsakymas Lietuvoje du mė
nis pranašavo, kad Stankevi nesius laiko nesiimti jokių nau
čiaus dienos (1949 m.) jau esan jų priemonių.
Vieną dieną į Kauną atvyko čios suskaitytos. Vietoje Stanke
Kai aš jiems pasakiau, ką man
Pušinis ir paprašė, kad aš su- vičiaus valdytoju būsiąs kunigas Pušinis sakė apie religijos ateitį
kviesčiau visus Kauno miesto ku VI. Simaška.
Lietuvoje, tai yra, kad po dvejų
nigus.
Pušinio
pageidavimą
Vieną kartą jis kalbėjo apie metų Lietuvoje jau nebus reli
įvykdžiau.
Maskvą. Pušinis grasinančiais žo gingų žmonių, jie juokėsi ir sakė:
Pušinis pasakė kalbą kunigų su džiais man uždraudė vykti į "Taip, kaip galvoja Pušinis, bus
sirinkime. Baigdamas, kalbėjo: Maskvą. Kodėl? Aš taip galvo tik po 100 metų".
"Po dvejų metų iš katalikų Baž jau: Atrodo, kad čia ne viskas
Maskvoje įsitikinau, kad aš be
nyčios Lietuvoje liks tik "ragu tvarkoje. Jeigu Pušinis bijosi rusų kalbos mokėjimo apseiti ne
čiai ir nagučiai".
Maskvos, Lietuvoje kai kas yra galiu. Tik su rusų kalba galima
Ką aš turėjau kalbėti ir ką aš ne pagal Maskvos planus ir pa įsibrauti į tarybinį gyvenimą.
turėjau daryti? Aš privalėjau ką laiminimus.
Įsigijau atitinkamus vadovė-!
nors daryti ir ką nors kalbėti.
liūs
ir pradėjau mokytis rusiškai.
Aš išvykau į Maskvą. Išvy
Man atrodė, kad aš nesu iš to kau su tam tikra baime ir su
kių, kurie be mūšio pasiduoda. viltimi. Leidausi kaip Kolum Iš Maskvos nuvykau į Boržomi
O kovoje kiekvienas pa: i renka to bas į nežinomą kraštą.
(Gruzijoje). Čia gyvenau tris sa
kius ginklus, kokius jis laiko
vaites,
bet rusiškai galėjau mo
Ma:kvoje susiradau man reika
efektyviais. Kovoje taip pat ne
kytis
tik
iš knygų. Gruzinai ne
klausiama, ar priešui mano gink lingas įstaigas, suėjau į kontak apkenčia rusų, nemėgsta rusų kal
tą su reikalingais asmenimis. Mes
lai patinka, ar nepatinka.
pradėjome
dalykinius pasitari bos ir rusiškai kalba labai netai
Savo atiimiesiems bendradar mus, dalykinius pasikalbėjimus. syklingai.
biams pasakiau: "Turėkite tru Bet deja! Aš nemokėjau pakan
"Kaliau" rusiškus žodžius. Pa
pučiuką kantrybės. Aš mėginsiu kamai rusų kalbos, o situacija bu sisavinau ne šimtus, bet tūks
kai ką padaryti..."
vo tokia, kad vertėjo įtraukti ne tančius naujų žodžių. Sis darbas
man nebuvo įkyrus, nes žinojau
Padėtis buvo rimta. Grėsmė buvo galima.
Ką jie kalbėjo, aš supratau. ir jaučiau, kad .nuo tų žodžiu
buvo akivaizdi ir reali. Kauno
mokėjimo ar nemokėjimo daug
mieste darbavosi 70 kunigų. 50 Bet aš nesugebėjau pasakyti tai,
priklauso ir mano asmeniškas
kunigu iš Kauno miesto buvo iš ką aŠ galvojau.
gyvenimas ir Lietuvos katalikų
Susitarėme taip: aš du mėne
tremta. Daugelyje provincijos
Bažnyčios gyvenimas.
Bažnyčių jau buvo uždraurta lai sius ilsėsiuosi Kaukaze ir moky
(Bus daugiau)
kyti pamaldas. Kunigų areštai siuos rusiškai. Pusiniui būsiąs

Žuvusiu ir sušaudytų apie 10,000
Kabulas. — Ass. Press žiniomis,
Afganistane sušaudytų ir žuvu
sių sukilimo metu skaičius daug
didesnis nei pradžioj skelbta, ga
li siekti 10,000 ar daugiau. Pir
mieji skaičiai buvo paimti iš ofi
cialių Kabolo radijo pranešimų.
Daugiausia buvo sušaudyta iš
elitinio prezidento Daoudo korpo narių, jo artimųjų bendradar
bių ir tų, kurie priešinosi sukilė
liams. Sušaudyta buvo preziden
to žmona ir visi trys sūnūs.
Naujasis ministeris pirminin
kas Nur Mohammed Taraki, 61

Bus sunkiau vagims

metų, buvo Amerikos ambasado
je vertėju. Jis, kaip ir kiti 20 ministeriu, jau dabar žinoma, pri
klausė komunistų partijai. Vie
šai nei Taraki, nei kiti jo ministeriai nei dabar nevartoja žo
džio "komunistai". Populiariau
vadintis "islamo demokratiniais
nacionalistais".
"Chicago Sun-Times" veda
majam sako, kad Afganistanas
dabar pasidarys sovietų klientas.
Jo pozicija bus neleisti stabilizuotis Azijos tautoms, ypač ne
pastoviam Pakistanui, su kuriuo
Afganistanas turi ginčą dėl sie
nų. Padidės spaudimas ir prieš
vakarietišką Irano šachą. Sun
kioji sovietų ranka priartės 500
mylių prie Persų įlankos.

Britai: jūsų ir mūsų
priešas tas pats
Pekinas. — Britų Sir Neil Cameron, kariuomenės štabo virši
ninkas, visą savaitę lankėsi Kini
joj, dalyvavo Pekine stovinčios
divizijos manevruose i r atsisvei
kinimo pietuose pasakė: "Mes,
kaip ir jūs, turime prie durų tą
patį priešą, kurio sostinė yra
Maskva. Mūsų abiejų šalių inte
resai vis labiau sutampa. Dėl kai
kurių problemų mūsų nuomonės
kiek nesutinka, bet vienas reika
las yra visiškai aiškus, kad so
vietų tankų jėgos nuolat auga ir
tai mus suartina". Kinų karinin
kai jam nuoširdžiai plojo.
Neil inspektavo Šenyange avia
cijos dirbtuves ir vieną karo avia
cijos bazę. Su juo susitiko ir par
tijos pirmininkas Hua Kuo-feng.
Ottawa. — Kanados doleris
praėjusį savaitgalį buvo vertas
tik 38.50 centų.

VVashingtonas. — Transportacijos departamentas numato nau
jus standartus automobiliams, ku
rie apsunkintų vagystes. Tai bus
taikoma ir lengviems sunkveži
miams bei autobusiukams. Tai
syklėse bus reikalaujama rakinti
atskiru, ne tuo pačiu raktu, du
ris, bagažines ir motucų jungik
lius. Bus modifikuojamas ir durų
uždarymas iš vidaus taip, kad
vagys viela negalėtų atidaryti.
Bus ir kitų patobulinimų.
Buenos Aires. — Argentinos
kariniai vadai, kurie prieš porą
metų nuvertė Peronienę, naujai
prezidento kadenriia? naliko tą

patį generolą Jorge Videia.
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N e w York. — Gegužės 2 die
ną New Yorke Lietuvių Bendruo
menės JAV krašto valdybos pir
mininkas Algimantas Gečys ir vi
cepirmininkas Rimas Česonis au
diencijoje buvo priimti Amerikos
ambasadoriaus prie Jungtinių
Tautų Andrew Youngo. Ambasa
doriui LB atstovai įteikė išsamų
memorandumą, liečiantį paverg
tą Lietuvą ir plačią dokumenta
ciją žmogaus teisiu pažeidimo
klausimu.

Balio Gajausko ir kitų disidentų
s«nkią padėtį.

Palestiniečiai puola
J T dalinius

Bus daug pakeitimu
sovietu gynyboj

Taip pat buvo pasimatyta su
JAV delegatu prie Jungtinių Tau
tų Žmogaus teisių komisijos Edward Medwinskiu ir jam pateik
ta informacija tais pačiais klau
simais.

Ambasadorius Andrew Yotmg
ir Edw. Medwinski užjautė ken
čiančią Lietuvą ir pažadėjo iškel
ti žmogaus teisių paneigimo klau
Specifiniai pristatyta informa simą Jungtinių Tautų ansamblėcija, iškelianti Šarūno Žukausko, joje bei jos komisijose.

Beirutas. — Palestiniečiai par
tizanai puola ne tik tuos, ku
riuos visada puolė, bet ir Jung
tinių Tautu dalinius, skirtus tik
Šv. Florijonas. Kalnalio km., Salantų vis., Kretingos aps. Jo statulėlės taikai užlaikyti. Jau keli senegaLietuvoje, ypač Žemaitijoje, būdavo statomos ant stulpo, kad saugotų liečiai ir prancūzai kariai žuvo.
Užpuolė ir prancūzų dalinių vyr.
sodybas nuo ugnies
būstinę pietiniame Libane. Vėl
vienas karys buvo užmuštas, sep
tyni sužeisti.
Nesulaikoma
Apie dalyvavime
JT Saugumo Taryba gavo nau
ją gen. sekretoriaus Kurt Waldinfliacija
Olimpiadoje
heimo prašymą prie dabartinio
kontingento, leistų laikyti Libane
4,000
karių, pridėti dar 2,000.
Atlanta.
—
Barry
Bosworth,
"VVashingtonas. — F . Don MiAtlyginimų
ir
kainų
stabilizavi
ller, Amerikos olimpinio komite
to direktorius, sakė, kad Ameri mo tarybos pirmininkas, labai
Nenori parduoti
kos atletai nedalyvaus Maskvos kietais žodžiais apkaltino Cartelėktuvu
Olimpiadoj 1980, jei ten nebus rio administraciją, kad nieko ne
daroma
infliacijai
sulaikyti
ir
su
leista dalyvauti
visiems kraš
Washingtonas. — Atstovų rū
daromos sąlygos naujai recesijai
tams, pvz. Izraeliui.
mu
Tarptautinių santykių komi
įsisiūbuoti.
tetas 22 balsais iš 37 nubalsavo
Vietoj ginklo žaltys
Šanchajus. — Turistai, lankę neleisti parduoti karo lėktuvų
Šanchajų, pastebėjo, kad jau nuo Egiptui, Izraeliui ir Saudi Ara
Washington TWP., N.J. — vidurnakčio pradeda formuotis bijai. Neleidimas buvo smūgis
— Plėšikas vietoj ginklo panau pirkėjų eilės prie knygynu, kur Carterio administracijai.
"Chicago Tribūne" vedama
dojo žaltį. įėjęs į gazolino stotį, pardavinėjami Vakarų ir kinų
jam
siūlo Saudi Arabijai 60 F-15
vienam iš dviejų nepilnamečių klasikai, tokie, kaip Šekspyras,
lėktuvu
parduoti, nors į Ameri
budėtojų aplink kaklą apvynio Tolstojus, Dickensas ir k t Nuo
jo 5 pėdų žaltį ir pareikalavo pi kultūros revoliucijos pradžios to ką atvykęs Begin yra ir kitos nuo
monės. Saudi Arabija turi tik
nigų. Surinko apie 400 dolerių. ji literatūra buvo draudžiama.
127 kovos lėktuvus, kai Izraelis
590. S. Arabijai reikalinga su
stiprinti gynybą nuo Irako, ku
rį ginkluoja sovietai. Nereikia
užmiršti, kad Amerika reika
linga Saudi Arabijos naftos, o
Riyadh, jei negaus lėktuvų iš
Ankstyvesniame veikale, Teofiliau, aprašiau
Amerikos, jų pirks iš Prancūzijos.

Washmgtonas. — Amerikos
kariniai ekspertai teigia, kad ne
trukus sovietų gynybos mašinoje
bus nemaža didelio masto pakei
timų, nes P. Korėjos keleivinis
lėktuvas taip toli buvo įskridęs
į labai jautrią gynybai zoną Ru
sijoj, ir jų lėktuvai nedovanoti
nai nesugebėjo pastoti kelio dar
prieš pasiekiant tą sritį, rašo
"U.S.News".

Minint Kristaus Dangun Žengimo šventę

visa, ką Jėzus darė ir mokė nuo pradžios iki tos
dienos, kurią buvo paimtas į dangų, palikęs nu
rodymų savo išrinktiesiems apaštalams Švento
sios Dvasios galia. Po savo kančios juos įvairiais
būdais įtikino, kad yra gyvas. Per keturiasdešimt
dienų rodėsi jiems ir kalbėjo apie Dievo kara
lystę. Pagaliau, sėdėdamas su jais už stalo, liepė
iš Jeruzalės neišvykti, bet palaukti įvyksiant Tė
vo pažado. "Apie jį", kalbėjo "esate iš manęs
girdėję, Jonas krikštijo vandeniu, o jūs nedauge
liui dienų praslinkus, būsite pakrikštyti Šventąja
Dvasia".
Buvusieji drauge klausė: "Viešpatie, ar šiuo
metu atstatysi Izraelio karalystę?" Jiems ta
rė: "Ne jums žinoti laikus ar metus, kuriuos Tė
vas savo galia nustatė. Gausite ant jūsų nužen
giančios Šventosios Dvasios jėgą ir būsite mano
liudytojais ne tik Jeruzalėje, bet visoje Judėjoje,
Samarijoje ir iki pat žemės pakraščių". Tai pasa
kęs, jiems regint pakilo, ir debesis jį paslėpė. Kai
jie vis dar stovėjo, įsmeigę akis į dangų, atsirado
prie jų du vyrai baltais drabužiais ir tarė: ^Gali
lėjos žmonės! Ko stovite, žiūrėdami aukštyn? Tas
Jėzus, kuris buvo paimtas nuo jūsų į dangų, tuo
pačiu būdu ateis, kuriuo matėte jį užžengiant".
Apd. 1,1-11

Amerikos ir Prancūzijos bičiulystė.
Laisves statulos replika netoli Ei
felio bokšto Paryžiuje

Gal tas žino apie Moro
Roma. — Italų policija suėmė
Libero Maesano. Sakoma, jis turi
ryšių su Aldo Moro grobikais. Ga
lima tikėtis, kad pavyks nučiup
ti ir kamuolį, kai siūlas rankoj,
sakoma saugumo sluoksniuose.
Valdančioji krikščionių demo
kratų partija susirenka specialiai
sesijai, kur bus dar kartą nutarta
nesileisti į jokias derybas su Rau
donąja brigada.

Mirė Chačaturian

Išlaisvino po 45 dienu
Bogota. —Kolumbijos polici
ja išlaisvino prieš 45 dienas pa
grobtą amerikietį, brangenybių
pirklį Gregory Striver, 28 metų.
Už paleidimą iš tėvo reikalavo
700,000 dolerių. Jis buvo laiko
mas viename namely pririštas.
Išlaisvino jį netikėtai, kai polici
ja sulaikė vieną automobilį, ir
vairuotojas prisipažino dalyva
vęs pagrobime ir žinąs, kur lai
komas Striver.

Maskva. — Aram Chačatu
rian, žymus armėnų kompozito
rius, mirė, sulaukęs 74 metų am
KALENDORIUS
žiaus. Labiausiai žinoma jo kom
pozicija yra "Kardų šokis". Sta
Gegužės 4: Dangun Žengimas,
lino laikais pradžioj jis buvo ap Šeštinės; Florijonas, Monika,
dovanotas, vėliau apkaltintas į Beržas, Mintautė,
savo kompozicijas bandąs įjung
Gegužės 5: Maksimas, Krescenti "buržuazines tendencijas".
cija, Barvydas, Neris.
Washuigtonas. — Prezidento
Saulė teka 6:45, leidžias 7:51.
Carterio populiarumas mažėja.
ORAS
"Monitor" sako, kad ir demokra
tų partijos vadovai jį laiko tik
Daugiausia apsiniaukę, vėsiau,
"vidutiniu'*,
anie 50 laipsniu,

'
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Secood etas* poatage pstd at Caicago, JJL PuOUanoo sali*
azcept Sundaja, Legai HatJdays, dayi after ChrtetaaaJ
by m© Itthnarriari CathoUc Press SoeMy.
Suoacriptioa Rates:
ūHnoifl and Canada.
$34.00.

$33.00 — Chicago, Cook County,
ia tfae U.S.A. $31.00. Fomgm

Palto išlaidas -nattnanf. pakvitavimai vX gauta* prenume
ratas nesiuneiana. Ant DRAUGO prto kiekvieno skaitytojo ad
raao. gavus it jo mokesų, atžymima Iki kada jtt Hftrimnfcftiea.

Emilija Pakalniškienė. Įfauikraščios siųsti adresu:
E Pakalniškienė, 3948 S. Artesian A ve., Chicago, I1L 6063Ž
Telefonas F B 6-6489
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112 KUOPOS VEIKLA

Chicago Ir Cook apakr. $33.00
Kitur JAV
31.00
Kanada)*
33.00
Užsienyje
34.00
Savaitinis
25.00

6 men, 3 men.
$19.00 $15.00
13.00
18.00
1500
19.00
15.00
20.00
9.00
15.00
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Detroito LB apyi. sukakties minėjime atlieka programą kanklininkes Rasa Veselkaitė. Aida Petensonaitė
Nuotr. J. Urbono
Balandžio 18 d. apie 5 valan-i 'Dvasios vadas kan. V. Zaka- sol. Danutė Petronienė, Kristina Veselkaitė ir Asta Šepetytė
dą po pietų dangus Chicagoje ap- rauskas kalbėjo apie pašaukimus
• Redakcija straipsnius taiso savo
5
• Administracija dirba kas
siniaukė rausvai violetinėmis spal-: į dvasinį luomą. Bažnyčios vadai
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
š
dien nuo 8: JO Ud 4:30, šešta
nesaugo. Juos gražina tik ii anka
§
dieniais nuo 8 3 0 iki 12:00.
vomis. Pakilo viesulas, sugriauda-!yra susirūpinę, kad jaunimas n e to susitarus. Redakcija už skelbiS
mas daug n a m ų . Tačiau 112 kuo-į besto j a į kunigų seminarijas ir
• Redakcija dirba kasdien mo. turinį neatsako. Skelbimų
5
pos vyčiai vistiek susirinko 8 va-'vienuolynus. Kas užims vietas,
830 — 4:00. šeštadieniais
kainos prisiunčiamas gavot ursr
&30 — 12:00.
landą vakare į Sv. Mergelės Mari kai senieji kunigai išmirs? Kas at
lyra*§
a
»
sitiks, kai vienuolynai
ištuštės?
jos G i m i m o parapijos salę.
iiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimiiiimniiiniuiiiiiiiiiiiiiuiiiiHiiMiiiiiiiiiiii:
Pirmininko plaktukas A Za- Ragino melstis, kad pašaukimų at
karkos rankose nebuvo kaip per sirastų, kad darbininkų į Kristaus
TEATRO
FESTIVALIS
TeL ofiso ir boto: OLympic 2-4151
h e i m o , T o m a r i n d o ir Tiffany sti Thomas G u m b l e t o n a s , kuris sta
kūnas, t ą dieną g ą s d i n ę s žmones, vynuogyną nepritrūktų,
DETROITE
pendijas,
sukūrė
daug
litografijų
tant
mūsų
parapiją
labai
daug
tiktai švelniai sudaužė į stalą, kad
A. Zakarka parodė
biuletenį
Akušerija Ir moterų ligos
DR. P. KISIELIUS
padėjo.
N
o
r
s
tradiciniai
šios
šv.
ciklų
b u v o
eaSikos
susirinkimas pradedamas. D v a  inžinierių įstaigos, kurioje jis dir
Ginekologine
Chirurgija.
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
LB pirm. Algis R u g i e n i u s g a - j
'
«
* - * * * veSo. Polaski Rd. (Crawford
sios vadas kan. V. Zakarauskas va ba. Jo vienas puslapis skirtas Lie lutinai susitarė su Los A n g e l"e Is d ė j a s Philadelphijos meno m o - Mišios vyksta a n g l ų kalboje, ta
1443 So, 50m A ve., Cicero
BaUding) TeL L U 5 4 4 4 6
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak.,
dovavo lietuviškai maldai. Sek tuvai. Parašyta apie Lietuvos D r a m o s sambūrio režisiere D a l i - kykloje. Su savo parodomis d i l y - čiau šį kartą giedojimas ir skaity
ĮSakyrua trečiadienius,
Jei
neatsiliepia
skambint
374-8004
mai
numatyti
lietuvių
kalboje.
vavo
Prancūzijoje,
Vokietijoje,
retorė Sophie Nieminski-perskai himną, apie himno autorių V i n  la Mackialienė. T e a t r o f e s t i v a l i s
fiedtadieniais 12 iki 4 vai. popiet.
Priima ligonius pagal susitarime.
tė praeito susirinkimo protokolą.
cą Kudirką, apie Lietuvos vėlia Detroite tikrai įvyks gegužės 2 0 ir Anglijoje, Jugoslavijoje, Ispanijo Po Sutvirtinimo Sacramento apei
TeL REBsnee 5-1811
Gautas kvietimas
dalyvauti vą, ir -kad Lietuva dabar yra oku- 21 dienomis. Iš viso Detroite te je, Portugalijoje, Graikijoje, Kip gų vyskupas nori asmeniškai su
DR. V L BLAŽYS
sipažinti
s
u
vaikais
ir
jų
tėveliais,
re,
Arabų
Respublikose,
Maroke,
kėgliavimo turnyre Daytona. Jis'puota.
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
atro spektaklių jau ilgai n e b u v o ,
taigi parapijos salėje įvyks kavu
Pakistane,
Australijoje,
Meksikoje,
Marųoette MedJcal Center
bus gegužės 19 d. Jonas Evans j Estelle Rogers kvietė dalyvauti o .tokio, kur du veikalai b ū t ų
Lietuvis gydytojas)
tė į kurią kviečiami visi šių iškil
Kanadoje
ir
daugybėje
JAV
m
u

8132 So. Redzif Avenue.
ragino vyčius dalyvauti W h i t e bankete. Vyčių
parengimuose. statomi tame pačiame savaitga
3025
West 59th Street
m i ų dalyviai. Sutvirtinimo Sa VaL: pirmad.. antrad Ir ketvirtad. Vai.: pirmad., antrad., keu.rtad. ir
Socks sporto aikštėje birželio 17 V y č i ų choras samdo autobusą į lyje, Detroitas dar neturėjo. Žino ziejų bei galerijų. Yra laimėjęs
S iki 7:30 vai. vakaro.
p e n k t nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8
Seštad. nuo 1 iki S vai.
daug garsių m e n o mokyklų ir kramentas, tai tikrai didelė ir re
d., kur bus Lietuvių diena. Jai. D a i n ų šventę Toronte,
vai. vak.
Treč. ir Seetad. uždaryta.
ma, tai įvykdyti k a i n u o s n e m a ž a ,
Pagal susitarimą.
ta
mūsų
parapijos
šventė
ir
Tary
galerijų premijų, medalių ir gar
Ofiso telef. WA 5-26TO.
ruošti jau sudarytas komitetas.
kadangi
net
14
artistų
atskrenda
V y č i ų veiklos
redaktorė a p 
bės atžymėjimų. Jo darbų yra ba tikisi, kad susirinks gausus
Rezid. tei WAlbrook 6-8048.
DR. IRENA KURAS
Iniciatorė esanti Lietuvių Preky
gailestavo, kad Clevelando sen iš Los Angeles, kurie atsiveža ir įsigyję virš 30 garsių meno m u  būrys parapiečių ir svečių.
GYDYTOJA
IR CHIRURGS
bos rūmų valdyba, kurios pirmi
Tei. ofiso H E 4-5849; rez. 388-2233
jorų vyčių korespondentas Juo savo dekoracijas, o dar pridėjus ziejų. Ką dail. Romas Viesulas at
Kūdikių ir vaikų ligų specialistė
ninku yra vyiis Vincas SamošParapijos visuotinas
zas Sadauskas nustojo rašyti, nes salės nuomą ir k t susidarys netoli veš į Detroitą, pamatysime tik at
ka. Norintieji šventėje daly
5,000
*dol.
Tačiau
m
e
s
pasitikime
MEDICAL BUTLDING
susirinkimas
sveikata susilpnėjo. Kito Sadaus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
silankę į jo parodą.
3200 West 81st Street
vauti turi kreiptis į Joną Evans,
detroitiečiais ir tikimės, kad kiek
ko ji nebesulaukianti.
2434 West 71st Street
Gegužės mėn. 7 d. 12 vai.
telef. 737 — 8600. T a i p pat jis
viename spektaklyje
turėsime
Ofs.
teL
R E 7-1168, rez. 239-2919
Parodos svečius sutikti"ir pavai
VaL: pirm., antr., ketv. ir penkt.
Irena Sankutė kvietė rašyti bent po 500 žmonių. Jei tai įvyk šinti yra gerai pasiruošusi JAV LB Kultūros centre šaukiamas para 1:00 . 5:00 vai. popiet, trec. Ir Seat.
pranešė, kad į "Sandaros" gegu
Ofs. H E 4-1818: rez. PR 6-9801
tik susitarus.
pijos visuotinas susirinkimas. Su
žinės rengimo komitetą įeina vy "Vyčiui". Kalbėjo ir apie apygar- tų, nebūtų nuostolių n e i L o s Detroito apylinkės
kultūrinių sirinkime bus duodami visų ko
DR. J. MEŠKAUSKAS
čiai — Irena Sankutė. Algirdas dos gegužinę, kuri bus liepos 4 d Angeles
_
^
Dramos
sambūriui, kuris reikalų vedėja Eleonora Grigaitie
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
mitetų pranešimai, tačiau svar Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS
Brazis ir Jonas Evans. G^&-S*JMm»S»Mmi**^m
y ^ Į į g g į į
n d r M ^ a g f a i Į į į Į g nė.
Specialybė
vidaus ligos
Vytautas
Kutkus biausias susirinkimo tikslas yra
GALVOS JDB STUBURO LIGOS
. mieste. Važiuoja į jį ir Lietuvos sąlygomis, nei Detroito apyi iri
bus vyčių patalpose
2454
West
71st
Street
2858 West 63rd Street
naujų Tarybos narių rinkimas.
71-os ir Campbell Ave. kamp.
Finansų sekretorė Alicija Ceka- ' generalinė konsule Juzė D a u ž - kei.
Chicago, Dlinois 00629
Paprastai Tarybos nariai yra ren
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir
nor pranešė, kad 173 vyčiai užsi vardienė. Seime ji bus pakelta į
Los Angeles D r a m o s sambūris
penktad. 8 iki 7 v. p. p. Tik surttarua,
kami dviems m e t a m s ir reikia iš
TeL
—476-3409
Lietuvos
vyčių
organizacijos
gar
mokėjo nario mokestį. D a r esą n e 
į Detroitą atveža du veikalus, tai
rinkti tik pusę narių, tačiau ke
Valandos pagal susitarimą
O P T I C A L
STUDIO
užsimokėjusių. Iždininkė Monika bės nares. Greitai reikės pradėti Birutės Pūkelevičiūtės 3-jų veiks
Balandžio 5 d. 7:30 vai. vakare
letui narių atsistatydinus ir a. a.
VIOLETA KAROSArre
Kasper pasiuntusi garbes narei ruoštis 1979 metų seimui Chica mų dramą "Palikimą" ir V y t a u  D i e v o Apvaizdos parapijos tary
Martynui Stoniui mirus M kartą D r . Ant. Rudoko kabinetą pereme 7051 So. Washtenaw — TeL 778-«7*f
Eleonorai Laurinaitei kuopos lin goje.
to Alanto komediją "Saulėgrąžų ba susirinko posėdžiui, kuriame reikia išrinkti penkis kandidatus
pritaikomi akiniai pagal gydytojų
DR.
EDMUND
E.
CIARA
kėjimą greitai pasveikti.
dalyvavo
sekantieji
Tarybos
n
a

receptu*
P o susirinkimo buvo vaišes. salą".
dviems metams, du — vieniems ir
Didelis akinių rfimų pasirinkimas.
OPTOMETRISTAS
riai:
kun.
Viktoras
KriščiūneviVaL: pirm., antr., penkt 10-5:80.
Kadangi Teatro festivalis D e t 
Balandžio 3 0 d. Svč. Mergelės Geraldine Mockuvienė ir Julija
taip pat, kaip jau praktika paro
2709 West 51st Street
Ketv. 1-8 v. vak. fiešt 18-4 v. p. p.
čius,
Algis
Rugienius,
Alė
ButMarijos G i m i m o parapijos baž- Zakarkienė atvažiavo ratuotos, ov- roite pradedamas Birutės Pūkele
Trečiadieniais uždaryta.
dė, būtinai reikia
kandidatų į
Tei. — GR 6-2400
kūnienė, Stasys Erlingis, Marija
nyčioje vyskupas Vincentas Briz-j-agais vežinos, o kavą išvirė sa- vičiūtės drama "Palikimas", ku
Tarybą. Sekantiems metams Tary-1 VaL: pagal susitarimą: pirmad. ir
Telef. - . 2 8 2 - 4 3 5 6
Kasevičienė, Vanda Majauskienė,
1-4 ir 7-9; antrad. Ir p e n k t
gys teiks Sutvirtinimo sakramen-j lės virtuvėje. U ž nemažėjančią ris Los Angeles D r a m o s s a m b ū 
boję liekasi: Vanda Majauskienė, ketv.
10-4; seštad. 10-S vai.
Juozas
Matekūnas,
Vytautas
Petj
DR. ROMAS PETKUS
tą. Lietuviškos organizacijos, taip energiją joms 112 kuopos vyčiai rio skelbtame dramos konkurse
Vytautas Petrulis ir Jonas Urbo
rulis,
J.
Urbonas.
Kun.
V.
KrišAKrr
LIGOS — CBERCRGIJA
laimėjo 1,000 dol. premiją, todėl
pat ir vyčiai, dalyvaus bažnyčio- nuoširdžiai dėkoja,
nas. Kad susirinkimas būtų tei Ofia. teL 7354477; Rez. 246-2839
čiūnevičiui
sukalbėjus
invokaciją,
Ofisai:
je su savo vėliavomis.
E. P. apie jį pirmiausia ir pakalbėkime.
sėtas, jame turi dalyvauti ma
111 NO. VFABASH AVE.
tylos
minute
prisimintas,
nese
Šis veikalas buvo statomas n e tik
žiausiai 100 parapijos narių, tad
4200 NO. CFNTRAL AV&.
GYDYTOJA IR CHIRURGfi
Los Angeles, bet taip pat ir C h i  niai iš mūsų tarpo išsiskyręs, T a  Taryba kviečia visus neišskubėti
Valandos pagal susitarimą.
Specialybe — Nervu ir
cagoje, o rV-tame Teatro festiva- rybos sekretorius a. a. Martynas namo po šv. Mišių, bet paskirti
Emocines ligos.
I lyje Toronte laimėjo pirmąją pre Stonys; priimta pirm. Algio Ru- nors porą valandų ir savo para
CBAWFORD MEDICAL. BLDG.
(Kalba lietuvttkaP
miją už geriausią pastatymą. D r a  gieniaus pristatyta darbotvarkė ir pijos reikalams, nes nuo padary
6449 So. Polaski Eoad
OPTOMETRISTAS
mą režisuoja Dalila Mackialienė. ! perskaitytas a. a. Martvno Stonio tų sprendimų, pasiūlymų bei iš
Tikrina akta. Pritaiko akiataa ta
"Oontact lenseB"
Jos padėjėja — E m a Dovydaitie rašytas protokolas. Posėdyje svars rinktųjų asmenų pajėgumo pri
DR. A. B. GLEVECKAS
2618 W. 71st S t — TeL 737-5149
nė, o dekoracijos dail. A l g i o Ža- tyta vira eilė svarbių parapijai klausys sekančiųjų metu veikla.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
įvykių.
Vai. pagal susitarimą- Uždaryta treč
liūno.
TeL — B E 3-5893
— bazaras
Parapijas gei
Ši drama vyksta lietuvio ūkyje,
Sutvirtinimo Sakramentas
DR. LEONAS SEIBUTIS
Specialybė Akių ligos
INKSTŲ, POSLfiS IR
(Amerikoje, Wisconsino valstijoje,
Birželio 4 d. įvyks tradicinė pa
3907 West lOSrd Street
Sutvirtinimo Sakramentas bus
PROSTATO CHIRURGIJA
į kur iš klajoklinių kelionių su
rapijos gegužinė. Prasidės tuoj po
Valandos pagal susitarimą
suteikiamas gegužes 13 d. o vai.
2666 W. 6Srd Street
grįžęs sūnus susipyksta su tėvu ir
10:30 vai. šv. Mišių ir vyks iki
vakare; ruošiami 27 lietuviškai
Vai. antrad. nuo 1-4 popiet
Ofiso teL — PR 8-2220
1 kitais giminėmis. .
vakaro. Kviečiami visi parapijiekalbantys vaikai ir 4 - kalbantys
ir ketv. nuo 5-7 vakare
L Birutės Pūkelevičiūtės paliki
DR. JANINA lAKŠEVIČIUS Ofiso tei. 776-2880, rezid. 448-6846
( N u k e l t a į 4 psl.).
tik angliškai. Atvyks vyskupas
m a s yra statomas 1978 m . gegužės
JO E S A
j 2 0 - d . (šeštadienį) 8 vai. vak, 7
V A I K Ų
L I G O S
DR. J. J. SIMONAITIS
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I— 8 vai. vak. bus kokteilis, o po
2656 West 63rd Street
G Y D Y T O J A S
J vaidinimo kavutė, kurios m e t u
Pirmad., antrad.. ketvirtad. ir penkt.
Adin—s 4255 W. 68rd Street
nuo 12 lkl 2 vai. Ir nuo 6 iki 8 vai.
(bus proga susipažinti su svečiais
Ofiso telef. R E a-4419
vak. Seštad. nuo 1 iki 4 vai.
ReUdendjos telef. GR 8-0617
losangeliečiais.
Ofa. FO 7-6000
Kn. G A S-7278 Ofiso vaL: pirmad ir ketvirtad.
Sekančią gegužės 21 d. (sek
Muziko Fausto Strolios vadovaujamas Chicagos Vyčių choras visur
nuo 1:00 ligi 3:00 v a i popiet
skuba, visur spėja
Nuotr. J Kuprio madienį) 3:00 vai. po pietų sta
j leidinys, k i e t i viršeliai- Kaina s u persiuntimu $5Ą1. Olino- j
Ofiso teL H E 4-Z123. Hmmą 6 1 8-81M
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DR. V. TUMASONIS
8844 West 6Srd Street
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Toronte
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kurią
daugiau pasakysime s e k a n - | |
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čią savaitę.
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Valandos pagal susitarimą
2454 West 71st Street
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imiiiimtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiimuiimiSį sekmadienį, gegužės 7 d.,
Vai.: pirm., antrad.. ketv. Ir penktad.
un
iiiitiiiiiiiiiiiuaHaufauitttiuiiiiiiiiiiiiikiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiHiiiiiiiMiiiiiiiiii.DR. X. A, JUČAS
ruošiamas
Motinos
die tautas Majauskas, telefonas 3 5 6
2-5 Ir (-7 — 0 anksto susKaroa
Chicagos vyčių choro nariai su vių
—
2
6
6
7
.
Jo
pagelbininkus
pa
DERMATOLOGIJA
nos
minėjimas,
kuriame
vyčių
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CHIRURGIJA
n ų Skripku gražiuose
sodnuose choras dainuos, bus ne gegužės
— 3,3 ir 7 dol.
6214 No. Westera Avemne
F. C. WINSKUNAS
pailsėti ir atsigaivinti. Po to rei-. 7 d., kaip buvo anksčiau praneš
1802 No. Western Avenue
V.
Kt.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ta,
o
gegužės
13
d.
kės daug dirbti — ruoštis dainų
TeL atsakoma 12 valanda
8167 West Tlst Street
DAIL. R O M O V I E S U L O
šventei Toronte.
489-4441 _
061-4805
Valandos: l-« vai. popiet.
Treč. Ir feštad. pagal susitarimą.
PARODA
Kelionei i5 Chicagos į Toron
Amerikos lietuviai labai mėgsta lankyti gimines. Chicagoje beveik
Ofs. teL 586-8168; •auto 381-8772
Ištaisos Ir bato tol. 882-1881
Jei krikščionis keičia p a 
tą vyčiu choras nusamdė patogų
Primename. kad dail. R o m o I kiekvienas turi giminių.
DR. PETRAS ŽLIOBA
autobusą, su dirbtiniu vėsintuvu, saulį, bet nekeičia savęs, atnau Viesulo paroda jvyks jau šį savait- J
DR. FERD. VYT. K A U N U
Būdami Chfcagoje, aptankykite Jnsų gerąij draugi, - dieurattj
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kad važiuodami žmonės neišvarg- jina kitus, bet p a t s neatsinau galj. Paroda atidaroma gegužes 6 = DRAUGĄ, kur galima pasi-inkti knygų ii didžiausio Amerikos rinkinio,
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DR. K. G. DALUKAS

Dft. WALER J. KIRSTUK

DR. PETER T. BRAZIS

Dievo Apvaizdos lietuvių
parapijos veikla

DR. L DECKYS

DR. FRANK PLECKAS

DR. JL JENKINS
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KRISTUI i DANGŲ ĮŽENGUS

TERORO SIAUTĖJIMAS

STUDIJUOJAMI NACIU DOKUMENTAI
Jie įdomus ne tik politiniu, bet ir techniniu požiūriu

Vakarų valstybes stengiasi apsaugoti savo piliečius
PETRAS
INDREIKA
Žydams laiško autorius sako, krikščionišką Šviesą, nesuprato,
Sąjungininkams nugalėjus Vo-' rmerija, kuri visai nepanaši i
P. GAUCYS
kad Jėzus Kristus yra tas pats va- kad visi žmonės yra lygus, ir paAnksčiau teroro veiksmus daž
ga paruošta tarptautinė policija, kietiją, į jų rankas pateko karo Rockefellerio esančią Whiting,
kar ir šiandien, tas pats ir per matysime, kad mes gyvename niausiai vykdydavo atskiri asme
o gal ii specialūs smogikų dali
metu nesunaikintų įvairių doku- Indianoje Sustoję pasigirdyti išamžius (13,8). Krikščionys tiki, dar tik krikščionybės pradžioje, nys. Dabartiniu metu iškilo nau
niai.
mentų
apie 175 tonos. Pradžioje į troškusio "Dodge", užsukę į šią
jas terorizmas. Dabar ne vien pa dauguma tų lėktuvų grobikų bu Tačiau dabartiniu metu viso
kad Kristus pasiliko tas pats
*
Dievas ir tas pats žmogus, kuris
Žmogus savo prigimtimi yra lestiniečiai vartoja smurtą prieš vo kriminalistai ir Kuba su jais pasaulio dėmesį patraukė Raudo juos niekas nekreipė dėmesio ir rafinerrją pareiškėme savo nusis
gyveno, kentėjo, mirė, paskui prisi- pasyvus ir parodo didelį atsparu- Izraelį, vokiečių anarchistai prieš turėjo daug nemalonumų. Daž nosios brigados siautėjimas Itali jie buvo išsklaidyti po įvairius tebėjimą, kad tokiai turtingai
kėlė iš numirusiųjų ir įžengė i mą tam, kas naujai skamba. A- Vokietijos režimą, Raudonoji niausiai ji juos siųsdavo į cukri joje Prieš penkias savaites Romo kraštus: JAV, Angliją, Prancūzi alyva Texas valstijai ši maža rafidangų. Jis yra tas pats, bet prie pie tokį atsparumą gali mums brigada prieš Italijos, bet plačiu nių nendrių nuėmimo darbus ir je buvo pagrobtas buv. Italijos ją, Sovietų sąjungą ir dalis net nerija visai netinka! Mūsų nusis
Jo eina tautos ne su ta pačia kul- kalbėti ir šių laikų tikinčiųjų mastu veikia tikra teroristų są atimdavo iš jų atsivežtus iš lėktu min. pirm. ir krikščionių demo pateko į pietų Afriką. Dabar, pra tebėjimą labai greit išblaškė prof.
tūra ir ne su ta pačia kalba. Jos priešinimasis naujai liturgijai, junga, kuri grasina visiems lais vų bendrovių išreikalautus mili kratų vadas Aldo Moro. Pagrobi ėjus daugiau 40 metų nuo karo dr. Arnold Krammer, sakydamas,
kad čia yra atstatyta pagal rastus
pasiekia Kristų skirtingais keliais, kuri nėra kas naujo ir priešingo viems žmonėms. Tai visai nauja jonus.
mo metu žuvo penki jį lydėję pabaigos, susirūpinta jų inven vokiškus planus ir brėžinius sin
torizacija ir apsauga, nes juose
o apreikštą tiesą pasisavina savu krikščionybei, o tik nauja išvir- apraiška. Kita naujovė — dabar
Yra dar viena ypatinga teroris sargai. Grobikai reikalauja mai andama tokių dalykų, kurie domi tetinio kuro valykla, kuri per mė
teroristus
remia
ir
globoja
teisė
būdu.
Šinė forma, pritaikyta Dievo vietų rūšis. Tai Šiaurės Airijos fana nais už jo paleidimą išleisti 13 R na šių dienų pasaulį.
nesį pajėgdavo per savo vamz
Jeigu šiandien Kristus prabiltų šam pagarbinimui. Žmogaus pri- tos kai kurių valstybių vyriausy
brigados narių, dabar teisia
tikai
katalikai
ir
protestantai,
ku
iki
100,000
Lietuvius gal labiausiai įdo džius perleisti
į mūsų modernųjį žmogų, tai Jis gimtis visada norės pasilikti se bės.
rie bombomis sprogdina namus, mų Turine Vyriausybė atsisako
mautų, į kieno rankas
pateko tonų skysto kuro. Jos atstatymu
tas pačias tiesas skelbtų, bet kai- nuose įpročiuose ir senoje sociaDidėja smurto veiksmai
įmones, ir žudo paskirus asme su jais derėtis. Grobikai jau kelis
slaptosios sutarties
orginalas rūpinosi ir globoja Center for
bėjimo būdas būtų kitas ir palygi- linėje santvarkoje. Atrodė, kad
Terorizmas patapo karyba, nis. Per eilę metų jau yra nužu kartus buvo paskelbę, kad Moro
tarp Vokietijos reicho ir Sovietų Energy and Mineral Resources at
aimai kiti. Jis ir dabar kalbėtų a- šeštame šimtmetyje bus pasau- ginklu vedamam kare. II pasaul.
dyta tūkstančiai nekaltų žmonių esąs likviduotas. 59.000 italų po
Texas A and M universitetas. Per
pie savo Tėvą ir skelbtų tą pačią lio galas, jei Romos imperija su- kare jis buvo plačiai nau
licijos ir karių nesėkmingai ieško sąjungos. Ši sutartis buvo sudary žiūrėjus apie 400,000 įvairių tech
ir sunaikinta daug turto.
dangaus karalystę, bet vargiai ar grius. Paskui krikščionys didikai dojamas. Buvo pagrobiamos ka
ta 1939 m. rugpiūčio 23 ir vėliau,
Abiejų pusių fanatikus nepajė pagrobtojo ir grobikų. Visoje Ita
palygintų ją duonos raugui, negalėjo įsivaizduoti, kad galima rinės sargybos, skandinami kelei
jau Lenkiją parbloškus, vos tik niškų dokumentų pavyko atkurti
gia sudrausminti jokios pastan lijoje priskaitoma apie 800 Raud.
tikrą vokiško sintetinio kuro ga
Mieste užaugęs žmogus iš viso gyventi be vergų, ar kad kada viniai laivai. Nūdien tam tikros
praėjus vienam mėnesiui, papil
gos. Dar reikės daug laiko, išmin brigados narių ir apie 10.000 jų
myklą.
Pravažiuojantiems gal ir
nežino, kam tas raugas reikalin- nors išnyks skirtumai Feu- politinės grupės naudoja smurtą,
ties ir kantrybės apraminti įsise rėmėjų studentų ir bedarbių, ta dyta slaptu protokolu (1939 m. atrodo keistokai šis vamzdžių
gas, nes niekada nėra matęs, kaip dalizmas perėjo į Bažnyčios sant- kaip, pvz., lėktuvų pagrobimą,
nėjusioms aistroms ir išdildinti ne čiau per pastaruosius 3 mėnesius rugsėjo 23 d.) pasirašyta Joachi raizginys, kuris ilgoką laiką pa
duona kepama, kaip tešla to rau- varką. Atrodė, kad Bažnyčiai rei- ar žymesnių valstybininkų, pra
jie nužudė 17 asmenų, 27 sužei mo von Ribbentropo ir V.M. Mo
apykantą.
go yra išpučiama. Kristus šian- kia žemiškosios karalystės. Kai vi- moninkų, bankininkų pagrobimą
dė ir išsprogdino 900 bombų. lotovo, kuriuo sutarta pasidalin dėjo vokiečiams maitinti tankus
Dar baisesnėje būklėje yra atsi Pats popiežius Povilas VI dukart ti Pabaltijo kraštus ir pasiskirsty ir lėktuvus. Iš turimų dokumen
dien neminėtų nė apie girnas, sa tai praėjo ir išnyko, šviesiau ir jų nužudymą. Teroristai veikia
tų išryškėjo, kad 1939 m. Hitleris
kurių modernusis žmogus nėra išryškėjo, kad Kristaus karalystė labai apgalvotai, šaltai ir prak dūręs Libanas, kur krikščionys kreipėsi į teroristus, prašydamas ti įtakų sferomis.
buvo
įpareigojęs cheminę indust
maronitai
ir
musulmonai
per
matęs. Jis sako, kad paskutinę nėra iš šio pasaulio,
nežudyti ir paleisti Moro, bet tai
Kur yra Ribbentropo —
tiškai. Tad kova su jais labai sun
riją
surasti
būdus sintetinio ku
dvejus
pilietinio
karo
metus
ir
dieną dvi merginos mals prie tų
Dabar visame pasaulyje prade- k i Jai reikia kariniu metodų ir
nieko nepadėjo. Nelemtas nervų
Molotoix> aktas?
ro gamybai, panaudojant visas
pačių girnų ir viena bus paimta į da įsivyrauti demokratija, pama- tarptautinio policijos bendradar baisaus teroro yra išžudė kelias karas tebesitęsia. Pradeda sklisti
dokugalimas priemones ir turimus išdešimt
tūkstančių
nekaltų
žmo
E spaudoje paskelbtų
dangaus karalystę, o kita palikta žu atbunda tautos ir mato, kad biavimo. Kai kurios valstybės tu
gandai, kad Raudonoji brigada
nių
ir
suniokoję
anksčiau
klestė(Mt. 24,41). Moderniosios civili- visi žmonės yra lygūs savo gimi- ri specialius policijos ar karių
veikia diriguojama vienos R Eu- mentų nuotrupų sužinome kad teklius. Skystojo kuro gamybai
jusią
šalį.
Teroristų
siautėjimas
zacijos žmogui sunku įsivaizduo- niu. Šiandien visi šypsosi, kai pri- dalinius tam reikalui paruostus,
J. Ribbentropas buvo stambus buvo panaudotos įvairios medžia
05
ir
tarpusavės
žudynės
su
trumroP
komunistinės
valstybės.
ti, kad pasaulio pabaigoje kur menama paveldėtas kilmingu- kurie ištikus reikalui, sugeba su
vyno pirklys. Anksti prisišliejęs gos: spiritas, celiuliozė, lignitas
nors iš viso bus girnos. Nors ir mas. Krikščionybė žmoguje kil- sidoroti su teroristais, kaip tai pom pertraukom tebevyksta ir
prie nacių partijos, greit iškilo ir k t Rudoji anglis arba lignitas,
Ar teroristai pasigamins
gimų nebus, bet bus skirtingi mingumą mato, kad jis yra su- parodė Izraelio ir Vokietijos da dabar.
savo apsukrumu ir Hitlerio buvo kuris yra susidaręs vėlesniais am
atominę bombą?
žmonės, iš kurių vieni bus išgel- kurtas Dievo paveikslu ir paskui liniai, išvadavę pagrobtų lėktuvų
paskirtas Reicho įgaliotu minist žiais, yra tarpinis produktas tarp
Vokietijoj ir Italijoj
Pastaruoju
metu
atominių
gink
bėri, o kiti n a Kaip Kristus Evan- atpirktas tampa Dievo vaiku, keleivius — įkaitus ir sunaikinę
ru į Angliją. Per vieną priėmimą durpių ir akmens anglių ir ge
lų
paplitimas
daugeliui
kelia
bai
Vokietija turėjo ir tebeturi
gelijoje aprašytas ir mums pri- Mūsų demokratija turi giliąsias teroristus.
pasveikinęs Jo Didenybę Agli riausiai tiko kuro gamybai. Per
mę,
kad
vienądien
teroristai
pa
daug
vargo
su
siaučiančia
Baader
statytas, nors ir pagal anų laikų šaknis Kristuje Jis buvo tikrasis
jos karalių Jurgį VI "Heil Hitler", ketverius metus Vokietijos che
tys
pasigamins
ar
pagrobs
atomi
Lėktuvų
grobimas
-Meinhoff
teroristų
gauja.
Laimei,
gyvenimo papročius ir kalbą, nė- demokratas, nes turėjo žmogui
buvo atšauktas iš pareigų ir pa minė pramonė sugebėjo aprūpin
nį
užtaisą
ir
šantažuos
vyriausy
vokiečiams pavyko daugumą žy
ra mūsų laikams svetimas.
tokią meilę, kokios niekas ir nieskirtas užsienio reikalų ministru. ti ne tik rinkos pareikalavimą
Su lėktuvų grobikais būtų leng
bes
ir,
blogiausiu
atveju,
jį
iš
*
kada neturės. Už savo artimą, už viau susidoroti, jeigu visos vals miausių jų vadų likviduoti Juos
Šiose pareigose jis išsilaikė iki ka skystuoju kuru, bet užtikrinti
sprogdins. Yra žinomas faktas,
apklausinėjant,
paaiškėjo,
kad
ši
ro pabaigos. Jį areštavo anglai ir Wehrmacht'ą, kad jo nepritruks
Jei kas sako, kad Kristus mūsų visą žmoniją Jis atidavė savo gy- tybės atsisakytų juos priimti. Da
kad
iš
JAV
sandėlių
buvo
išvog
laikams ir mūsų pasaulio sant- vybę. Jis taip ir elgėsi, kaip de- bartiniu metu tik Europos ūkinės gauja veikia ne tik Vokietijoje
užuot vietoje pasveikinę "God karo reikalams, kaip atsitiko pir
ta
atominiams
ginklams
gamin
mojo pasaulinio karo metu. Hit
varkoje nėra priimtinas, tai Jis mokratui pritinka, neatsižvelg- bendruomenės valstybės yra su bet taip pat Prancūzijoje ir Itali
save King", atidavė Nuembergo
ti reikalinga medžiaga. Toks at
leris turėdamas šį užtikrinimą
joje
Tuo
būdu,
ji
yra
tarptauti
nebuvo priimtas nė anuomet, kai damas į šios žemės politiką ir E- sitarusios viena kitai išduoti lėk
teismui, kurio sprendimu - 1946
vejis
gali
pasikartoti
ir
turėti
1939 m. auštant pirmajai rugsė
nė
teroristų
organizacija.
Tad
ir
Jis gimė ir paskui skelbė dan- skaičiavimus, kuriuos mes vadi- tuvų grobikus ir juos nubausti.
m. spalio 16 d. jis buvo pakartas.
jo dienai ir pradėjo Lenkijos puo
Gal netrukus panašiai susitars sėkmingai kovai su jais reikalin- skaudžių pasėkų.
gaus karalystę. Tada dėl meilės name pragmatizmu,
Antrasis —parašą padėjęs po
limą.
Kaip
matome
terorizmas
reiš
JAV ir Japonija. Blogiau yra su
stokos Jis nebuvo priimtas už*
aukščiau minėta sutartimi ir vyk
kiasi
įvairiais
būdais
ir
priemo
Dar prieš pradedant į Lenkiją
gimti žmonių namuose. Dėl teKai pirmuosius ledus demokra- Trečiojo pasaulio valstybėmis.
dęs svetimų kraštų grobimą, tau
nėm. Kovą su juo apsunkina kai
invaziją, sintetinio kuro gamyk
roro ir persekiojimų Juozapas su tijai įgyvendinti Jis ėmė laužyti, Kai kurios arabų valstybės, kertų naikinimą ir visokeriopą prie
kurių
vyriausybių
teroristų
veik
los buvo išmėtytos po visą kraš
Marija turėjo pasiimti vaikelį ir tai visi Jeruzalės didieji sukilo, štaudamos Izraeliui, nesutinka
spaudą, buvo Sovietų sąjungos už
tą, daugiausia jas įrengiant kal
los
rėmimas
ir
jų
nusikaltimų
at
iškeliauti į Egiptą, kur išbuvo Piktinosi fariziejai ir Rašto žino- bausti ar išduoti palestiniečių
sienio reikalų ministras VM.Monuose, kad jų nesunaikintų prie
leidimas. Tai kelia klausimą: kas
iki Erodo mirties.
vai, kad Jis valgo ir geria su mui- japonų ar kitų lėktuvų grobikų,
Iotovas. Artimas Stalino draugas šo aviacija, tokiu būdu jos išliko
gi
yra
teroristas?
Jung.
Tautoms
Kristaus mokslas kaip prieš du tininkais ir nusidėjėliais (Lk. 5, reikalaujančių mainais išleisti te
ir nuogiausio komunizmo atsto iki karo pabaigos, nors gerokai
reikėjo daugelio metų aptarti ag
tūkstančiu metų taip ir dabar yra 30). Jėzus nesivaržė būti drauge roristus, sėdinčius Izraelio ar kitų
vas, kurio vardu nevienas kolcho apdaužytos, bet dar sugebėdaresijos sąvokai. Dabar gi reikia
ne iš šio pasaulio. Daugeliu at- su turtingaisiais ir neturtingai- valstybių kalėjimuose. Taip pat
zas įsteigtas ir okupuotoje Lietu mos pateikti pakankamai gasolidaug laiko įtikinti J.T. narius im
vejų sunki yra Jo kalba, ir kas jos šiais. Jis nedarė skirtumo tarp nebuvo sėkmingos ir pastangos
voje Vėliau diktatoriaus N. no Hitlerio limuzinui.
tis spręsti terorizmo klausimą..
gali klausytis, kaip sako Evange- dviejų klasių. Jis net laimino tą reikalą sutvarkyti per Jungti
Chruščiovo
apleistas iš pareigų
Vokiško sintetinio kuro gamyk
Šiandieninis teroristas ryt gali
Ii ja (Jn. 6,61), nes skelbė ir skel- vargšus neturtinguosius: "Palai- nes Tautas. Nepavyko sudaryti
ir
ištremtas
į
Išorinę
Mongoliją.
los atstatymas ir jos techniškas
būti užsienių reikalų ministeriu
bia išmintį ne iš šio pasaulio, minti dvasingieji vargdieniai: jų konvencijos kovai prieš teroriz
Šių asmenų niekšiškų suritarimų ištobulinimas, tikimasi, kad at
mą.
JAV
ir
kitos
Vakarų
šalys
ir atbulai.Kai kurios valstybės re
Tarp Kristaus mokslo ir mūsų pri- yra dangaus karalystė" (Mt. 5,
ir padarytų skriaudų lietuviai nie ves ant tikro kelio, kaip išspręsti
savo
pačių
priemonėmis
kovoja
mia
kitų tautų terorą kovojant
gimties buvo ir bus įtampa. La- 3).
kad neužmirš.
prieš terorizmą ir ruošiasi tuo
energijos trūkumą, nes ligni
už savo valstybės įsteigimą ir ne
bai sunku prigimčiai prisitaikyti
Jei mes šiandien paklausime, reikalu pasirašyti atatinkamas
Vokiečių
chemijos
pramonės
to vien tik Texas valstijoj randa
nori nieko girdėti apie teroristų
prie tikėjimo tiesų ir reikalav- ar krikščioniškame pasaulyje po sutartis. Čia yra viena išimtis —
patyrimai
si šimtas bilijonų tonų, o paėmsudraudimą. Esamose sąlygose
mų, kurie nurodo į visai naują tiek šimtų metų yra kur nors Kuba. Ji su JAV pasirašė sutartį
pasauliui nenorint, Vakarų vals
Paliekant suktą machevializ- mus viso krašto išteklius — var
pasaulį ir naują gyvenimą. Šitai Kristaus demokratinis principas nepriimti amerikiečių lėktuvų
giai kas galėtų apskaičiuoti.
betgi nereiškia, kad tas mokslas įvykdytas, tai atrodys, kad beveik grobikų. Tačiau ji iai padarė dėl Vak. Vokietijos policijos dalinys tybės pačios vienos stengiasi su mo politiką nuošaliai ir beke
Teisingai sakoma, kai bėdos
yra atgyvenęs savo amžių Grei- niekur. Visur atrasime pragma- visiškai skirtingos padėties. Mat, Brokdorfe, paruoštas kovai prieš rasti geriausius būdus apsaugoti liaujant per Texas valstiją, mus
savo piliečius nuo teroristų.
nustebino mmiatūrinė naftos rateroristus
(Nukelta į 5 peL)
čiau gal Kristaus mokslas dar tizmo dvasią, pagal kurią ir dinėra įsigyvendinęs tikinčiųjų tar- džiai pamaldiems Bažnyčios atspe visu pilnumu. Jeigu tikintie- tovams atrodys, kad protingumo
teisei. Todėl jie yra politiniai aktai ir valstybių teisiš
Tarptautinės padėties raidos akivaizdoje prieš
ji visu gyvenimu išpažintų Kris- dorybė to neleidžia įvykdyti,
kai neįpareigoja. Tos pat kategorijos sustarimas yra Vliką stovi svarbus uždavinys: tolimos ateities plana
taus mokslą, tai šiandien pašau- Krikščioniškajam
demokratizir Helsinkyje 1975 m. pasirašyta Europos saugumo ir vimas ir momento išsauktų būtinų ir neatidėliotų dar
lis turėtų kitokį veidą. Krikščio- mui augant, reikia tikėtis, kad
bendradarbiavimo deklaracija. Susitarimai, priešingi bų atlikimas. Tarptautinė politika visada slepia savyje
nys darytų visai aplinkai nepap- ateis laikas, jog aukštieji Bažnytautų laisvės principui, naujos tarptautinės padėties nežinomuosius faktorius, kurie, kaip povandeninės
rastą įtaką.
čios prelatai nesivaržys, Kristaus
negali sukurti, tad ir tautų pavergimo įteisinti jie ne uolos, tos politikos kryptį dažnai paveikia ir iš pa
Mes visi gražiai ir sumaniai pavyzdžiu, sėdėti prie vieno stalo
gali Todėl "Vyriausiam Lietuvos Išlaisvinimo Komi grindų pakeičia. Tai ir yra iššūkis Vlikui: tuos nežino
skelbiame mokslą apie artimo su nuskurusiais ir neturtingaitetui
jungiant visas emigracines tautos jėgas i platų muosius laiku įžvelgti. Kartu tai ir viltis, nes šian
SX. DZKAS
meilę, bet labai mažai tos meilės šiais vargšais žmonėmis,
veiksnių
ir veiksmų kompleksą, pripažinimo ar nepri dien atrodanti pastovi ir nepakeičiama tarpt, situaci
25
mes parodome gyvenime, neišKristaus
mokslą
geriausiai
pažinimo
problema neturėtų būti nei lemiamas lai ja gali staiga tapti greitos kaitos lauku, kurioje tautų
Praėjus 35 metams nuo Vliko suorganizavimo pa
skiriant nė bažnytinių bei kari- vargšai ir mažutėliai pažino. Jis čiame karo audros įkarštyje, ir išgyvenus visą eilę mėjimas, nei kliūtis. ... laisvinimo darbas kaip toks laisvės klausimas turės būti išspręstas. Jei antrasis Pa
tatyvinių įstaigų. Istorikai mano, jiems pagal jų menką supratimą reikšrningų tarptautinės padėties evoliucijos vingių, nėra ir negali būti lemiamas ar aprėžtas kokiomis nors saulinis karas laikytinas tautų pavergimo karu, tai
kad artimo meilės stoka privedė- apsireiškė. Jis ir į dangų įžengė verta aptarti Vliko situaciją naujausios t a r p t padė išorinėmis sąlygomis, bet glūdi išimtinai tik mumyse, sekantis tarptautinis konfliktas, koks jis bebūtų, tu
prie brolybės ir lygybės sąjūdžių, pagal jų menką supratimą, paža- ties — detantės — komplekse. Po karo meto greito iš t y. lietuvių tautoje" (ibid.).
rės atitaisyti praeites klaidas.
kurie išsigimė į žiauriausias dik- dėdamas betgi su jais pasilikti iki laisvinimo iliuzijos, po pokario komunizmo atstūmi
Vlikas, kaip anksčiau minėta, turi tautinio komi
Peržvelgę Vliko 35 metų veiklą ir pabandę nusta
tatūras ir valstybių vergiją, ką pasaulio pabaigos. Nežinome, mo (roliback) politikos ir po jo (komunizmo) apsupi
teto, arba, pagal prof. Kasią, naujosios sąvokos vyriau tyti jo vietą mūsų tautos istorijoj, negalim nepabrėžt
mes matome šiandien komunis- kaip Kristus mvsų amžiuje įženg- mo (containment) šūkių, detentės politika, žinoma, pa
sybės privalumus. Todėl jis turi išlikti pastovia ir tvirto tikėjimo, kad Vlikas savo istorinę misiją atliko.
tiniame pasaulyje
tų į dangų, bet Jis ir šiandien į- vergtųjų tautų atžvilgiu yra nepalankiausia. Kai santy
tvirta tautine institucija, "Šio pastovumo užtikri Tai vilčiai pagrindą teikia žinojmas, kad jis jau turi
Tik pažiūrėkime, kaip ilgai pa- žengtų į tą pačią dangaus kara- kių su komunistiniais kraštais mezgimo, gerinimo ir nimas bus labai svarbus mūsų visų palikimas, nes lie
tvirtas tradicijas, kad jis naudojasi neabejotinu tau
saulyje užtruko vergijos sistema lystę, kuri nėra iš šio pasaulio, plėtimo pastangos apsprendžia JAV bendrąją vyriausy tuvių tautai okupacijoje būtinai reikės turėti užsie
tos mandatu kalbėti ir veikti jos vardu, kad jo ryšiai
ir kaip ilgai žmogus, turėdamas
V. Rmš.
bės užsienio politikos kryptį, savaime peršasi prielai nyje efektyvią paramą ir atstovavimą" (ibid.).
su mums draugiškom vyriausybėm yra žinomi, kad
da, kad pavergtųjų Vidurio Europos tautų, taigi ir
Apie Vliko ir aplamai išeivijos uždavinius pa jis turi pavergtos tautos pasitikėjimą ir pagaliau, kad
POPIEŽIAUS DOMESYS
žanga. kuri palietė taip pat ir Lietuvos, likimas bent laikinai lieka neliečiamas. Ko vergtos tautos atžvilgiu įsidėmėtinų minčių pateikė į sovietiniai Lietuvos komisarai jo veiklą seka ir dėl to
ŪKININKAMS
ūkio pasauli, turi visada vykti kia tad Vliko padėtis tokiose tarptautinės situacijos Vakarus nesenai atvykęs dr. AL Štromas savo pa labai nerimsta. Pastarasis motyvas, žinoma, atrodo,
skaitoj 1977 m. Vliko Seime ir kitomis progomis. Jo keistokas, tačiau yra labai daug pasakantis apie Vli
Popiežius Paulius VI, per Va drauge su socialine ir moraline sąlygose?
Šiuo klausimu dėmesio vertų minčių randame mi nuomone, tarp kita ko, jau reikia galvoti apie egzilinės ko darbo sėkmingumą ir svarbą.
tikano valstybės sekretorių kar pažanga, kuri išaukština žmogų
dinolą ViUot, laišku pasveikino ir sudaro jam sąlygas pilnai nėtame prof. B. Kaslo straipsnyje (ibid.). Tarptauti vyriausybės sudarymą, reikia ruošti nepriklausomy
'Viltis yra esminis kiekvieno sėkmingo užmojo
Prancūzijoje įvykusi Tarptauti išvystyti savo asmenybę. Baž nės bendruomenės santykiai tvarkomi ne tik teisinė bės programos principus ir pasiūlyti juos kraštui, nes elementas. Tos vilties gal nebus per daug prisiskirta
nės Katalikų ūkininkų sąjungų nyčiai rūpi, kad būtų patenki mis normomis, bet ir politinėmis priemonėmis. Yra pavergta tauta išgyvena politinės sąmonės vakumą ir, tikint, kad kitų trisdešimt penkių metų bėgyje Vlikas
federacijos suvažiavimą. Kardi nami tiek žmogaus medžiagi tarptautinių susitarimų, kurie nėra teisiškai įpareigo kai atsiras reikiamos sąlygos, pati to atlikti nepajėgs. jau bus nuėjęs j Lietuvos istorijos archyvus, nes Lie
nolas ViUot laiške pažymi jog niai, tiek dvasiniai reikalavimai. jančios sutartys, bet tik politiniai instrumentai, laiki O nepriklausomybei atkurti laikas artėja, nes Sov. Są tuva jau vėl bus nepriklausoma, šia viltimi dalijamės
su visais geros valios lietuviais išeivijoj ir tėvynėje.
Bažnyčiai visada rūpėjo ūkinin Kristaus pavyzdžiu, f nesiliau nam modus vivendi sukurti. Prie tokių prof. R Kasios junga ilgai neišsilaikys.
Gyva
tautinė
sąmonė
ir
priaugančių
kartų
užsi
ja
priminusi,
jog
"žmogus
gy
Ta viltis lai stiprina mūsų tautą kelyje į nepriklau
priskirta Ribbentropo — Molotovo, Jaltos, Potsdamo
kų problemos, ypač gi ūkininkų
orumo ir jų teisių apsaugoji vas ne vien duona, bet ir kiek ir pastaruosius V. Vokietijos susitarimus su Sovietais angažavimas Lietuvai turėtų užtikrinti Vliko tvirtą ir somą Lietuvą.
mas. Bažnyčia yra įsitikinusi. vienu *odžfu. kuris išeina iš ir Lenkij*. V'si iie prieštarauia paerindiniam tarptau nastovia eezistenciia iki io tikslas — nepriklausom i
tinės teisės principui: tautų, laisvės ir apsisprendimo i Lietuva — bus atsiektas.
kad technikos te pramones pa- Die**o Ifirjg*.
1

VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAISVINIMO
KOMITETO KILME, ISTORINE APŽVALGA
ATEITIES PERSPEKTYVOS

r
? — • --S—g -""^V.'lC
HiSur WAMZED VYJtAl
—*« " 5 • «rT..7„
lietuvius iškiliems pasirodymams.
Reikalingas
Man atrodo, kad JAV lietuviai
turėtumėm sumesti ne 50,000 dol.
o 200.000 dol. Tik dešimt tūks
R E A ~ T ^ S * AtT? '•*' E>irbti vieną dieną savaitėje — tik
R t A L E ST AT E
i K £ KO irtfoat O T I
tančių tautiečių ar šeimų po 20
šeštadieniais.
Sav.. modernizuoti 2 po 6 k. Mar- Kropus į S t Nlonolas kleboniją
dol. ir gautųsi tą suma. Likutis
Reikalingas 5 kaiub. butas
ąuėtte Pkė. Žemi taksai, žema kai
Įgalintų naują PLB valdybą sėk nuo birž. 1 d. Bridgeporte. Skam
Tel. 736-1121
na, geros pajamos. 471-2446
mingiau vykdyti jos svarbius tau bint po 5 v. v. tel. 247-1459
Mee su 50 kitom namų pardavi
MACHIVK SHOP LEAO MAJS
mo įstaigom aptarnaujame pietva
tinius uždavinius.
W e ar© a stamping, die bullding &
PARDAVIMUI
machine Job shop.
Our work ls
karių Chicagą — tas daug pagrei
raried * Interesting.
We ne«d a
tina pardavimą ir pirkimą.
Taip pat reikalingas stambus
MlSCELLANnOUS
iUiNiiiiiiuiiiiiiuiiuuimuuiiiiiiuiiuiiii machine shop lead man with set-up
eocp. on mllls & drills for our night
likutis dainai ir sportui puoselėti,
NORINTIEJI
ahift. Beneflts incl. profit anaring
Į-ratrty prekfc? pasirinkimas oeb;
tų sričių talentus ugdyti arba esa
& overtlme.
Manor Tool & Mfg.
PARDUOTI AR PIRKTI
Oo., S200 Ivanhoe St., SchiUer Park.
mus išlaikyti. Turėkime galvoje, gfatf i i mūsŲ sandelio
arba išnuomoti butą
CMU «7&-ao2e
Turime 4 motorus, labai gera
kaip mes plačiai išsisklaidę po OOSMOS PAKCELS EXPRESS
me stovyje, kurios galite įsigyti
be
jokio
įsipareigojimo
skambinkit
įvairius kraštus ir kiek mūsų yra,
SIUNTINIAI J LIETUVĄ m u m .
S E R V I C EMAN
labai prieinama kaina. Firmų var
kiek daug sričių tautiečių ruošia SSSS S. Halsted SC, Cbiceuro. UI. S060S
dai
ir
specifikacijos
yra
sekancos:
Expanding commercial laundry route
2 5 0 i W. <Mb SL, Cbtcago, Dl. ttO«8»
Taip pat, abejojam dėl turimo
si dalyvauti, koks didelis pasiauTek*.: SS5-27S7 — 2S4-3SS0
operation
needs EXPERIENCED men
DRAUDIMO, ar norint apdaustij 1. Westtnglio«se motor, S phase,
| kojimas ir rūpestis gausaus būrio
Vytautas Valanti ua* V A M A ATnvYLrrmrT.T nvvvRli! į.5 BLP., 60 cycks, 220-340 V. — to repair SREED QUEEN and Maytag
NAMĄ, AUTOMOBILĮ, GYVYBE
' rengėjų. Tad paremkime tą įvykį
$15.00 laundry machines. Mušt be thorough
NIIMMimimMIimilllIlIlHUmiiilllHIIItlI
\
'f SVEIKATA maloniai jume pa
in EngUsh. Top saiary. CALL 334-557S
auka. Būkim labai dosnus.
2. Kimbfe Motor, 1 phase, V* H.P,
tarnaus
60 cyctes, 2*0 V.
$1&00
Br. Juška
BALYS BUDRAITIS
3 Kimbie Motor, 3 phaae, 1 HJP^
AUTOMATIC
60
cyctes,
220
V.
$15-00
4243 W. 6Srd St., Chicago, Dl
4. Louis AH» Indoetion Motor, 3 . $0REW MACIUKE 0PER. /
767-4)600
arba
778-9371
phase, 5 HJP- 60 cyde, 220-240 V.
I£xpA. Brown and Sharpe single
Apdraustas perkraustymas
$2506 spindle or Acme-Gridley multiple
PRADEDAMAS STATYTI
{•airiu atstumų
TINLEY PK. — BY 0WNBR
spindle set-up/operators needed
PAMINKLAS
Telefonuokite —
fbr day and nigbt snkTs. Immedi9 rm. raised ranch. 4 or 5 bedrms.
TeL 376-1882 arba 376-5996
ate opeoings or apply now and
Prieš kurį laiką buvo skelbia IHUtHIIIIIIIUIIIUIIIIIHIIIIIUilIIilIlIlIlIHIi Panelled family room with a firestart
after your vacation. Overplace.
2Y
baths.
Centr.
air-cond.
2
ma spaudoje, kad Dr. Vinco Ku
time shift bonus. Paid medicai and
3y2 car garage, eleCv doors. Side
•roiiHnimniiiMuimiHiiiuiiiiiuiiiiHin
dirkos šaulių kuopa Šv. Kazimie
pension plan.
drive. Nice sun deck 532-6598
PACKAGE EXPRESS AGESCY
iiiHiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiuiiimiiniiiiHimiin
ro parapijos šventoriuje WorcesMARIJA NOREIKIENe
HUNT S€«EW & MPG OO.
teryje statys paminklą WorcesteSIUNTINIAI
f
LIETUYĄ
4117
N. Kflpatrk*
263-6002
rio lietuvių vardu, kuris bus de Labai pageidaujamos geros rūšies
HELP WANTED VYBAI
MARQEETTE PABK
dikuotas visiems kovotojams, žu prekes. Maistas iš E n r o p o - aandeUu.
2-jų botą po S mieg. mflrfarfa 11
9608 W. • » St^ Cbicago, OL 6062S. ,
O P H O A N — MANAGES
vusiems už Lietuvos laisvę.
metų senumo. Atskiros šildymo sis
TEL. — WA 5-2787
$270.00
Paminklo statybą nebuvo ga IHIIIUHIIMIIUIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIHIIUIIIIIII temos. Garažas. Arti 73 ir Rodnrefl.
Los Angeles Dram s sambūrio '"Saulėgrąžų Salos" aktoriai,, režisieriai
$58,500.
For Berwyai. 5 days. taoepitaliI eilė: R. Zelenytė. S. Stančikas, L Tumieaė, rež. pėdėjėja; II eilė: D. lima pradėti, kol nebuvo surinkta
BETŲ NUOMAVIMAS
Barauskaitė. 5. Matas, V. Jatulienė, D. Mackialienė. rež.; U I eilė: V. atitinkama suma pinigų. Visiems
Exp. working eostodian witb res- zation. Api^y:
Namą pirtdmas — Pardavimas ponsibility f o r supervising houseDovydaitis, E. Dovydaitienė, rež. padėjėja, R. Žukas ir M. Prišmantas šauliams ir šaulėms buvo pa
LEVEL OPTICAL,
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
Valdymą*
kecping
duties
at
a
Junior
High
ruošti ir išdalinti aukų lapai. Be kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
6 9 E. Madisnn
TeL 236-3822
Draudimai — Income Tax
School. 12 months. full time j o b
veik metus laiko visi labai kruopš dimai ir pilna apdrauda.
Notanatas — Vertimai
days. Good fringe benefits.
čiai rinko aukas šiam kilniam
TEL. — WA 5-8063
FICTORY
HELP
W I N N E I K A PT3BUO
tikslui. Prisidėjo kai kurios orga&CBOOL&
Į nizacijos. bet dar ne visos, ir šauSH EET METAL
J.
BAOSVIOIUS
(Atkelta i š 2 psi.)
darbų parapijos kieme. Talkinin į lių kuopos iš kirų
vietovių.
6455 So. Kedde Am. — 778-2233 G a l Gene Kncharsld—446-9400 FABRIC&TOR - ASSEMBLER
kauti administracijai sutiko: And Šiuo laiku jau galima pradėti pačiai iš anksto įsidėmėti datą ir
rius Bliūdžius Stasė BliūdžiuvieEbceellent gxowth opportunity for perv.- v.
t , . I nus biiuazius, Mase i5iiuaziuvie-| _:„!.]„ ,,rotv+-; V*i hirteKr, 18 A
W E L D E B $
Vonių, virtuvės sinkų ir vandens
BOC interested Sn steady sheet metai
ruoštis šiame parengime dalyvau. ««
n
t?i
«
«
«
|
minkią
staiyii.
IKI
Dirzeao
15
m.
T
2 0 meto.
2 gražūs butai
work in a clean environment. EtxŠildytuvų specialistai. Virtuves ir j poMūrinis.
S
P
R
A
Y
PAINTSSIS
nė
ir
dr.
Vytautas
Majauskas.
Ta-;
Paminklo
4 % kamb.
Ąžuolo &abinetin8a
d a r b a;Ls w t ; r&matai ir a*liVri VW
perience will be heipful, but not n e . ~
„. . " i t~7J„ Ine, Altonasa JusKa, Elena Juskie-iL
šventinimas vonios kabinetai. Keramikos ir kt. virtuvSs.
Brangios vonios.
Įmokžti
cessary. Good starting saiary and
Fully Eaperienced
400 2«-s-.„.!,„„
dol. naujų Tmeper
Lietuvos
i č i o 2 6 d. ir
ti. Gegužinei įvykayti yra sudary-i ryba
. ._ jpaskyrė
_ v ,,...»„.
» !• i.v y k. lss xiaasp_k r pamanai
aaisu
x m plytelės.
Glass blocks. Sinkos $9.500.
oompanr benefits. Apply in person:
AGood
Pay
and
Benefits.
i k l i u npirkimui
irlfimni.
_ •
• Y
..•
:-:"
vamzdžiai išvalomi elektra. Gatas specialus rengimo komitetas, rdėlių
i fKariuomenės
šventės
minėjimą.
Oak Lawne prie 108-tos g-ves vtk
Apoiy 2801 Roosevelt Road,
WA6 INDUSTRIES
Pnlaskt
6 kam b. ( 4 m l e g . ) . 21 me
kuriam vadovauja parapijos Ta
Pasikeitimas administracijoje : Darbas pradedamas, bet iki galu Kte kreiptis nuo 7 iM 8 vai. ryto tų mūro rezidencija. Įrengtas rūsys.
Broadview,
ISmois
arba
po
5
vai.
vakaro.
627 N. Albany, Chioago. D 60612
Platus sklypas. Didelis garažas.
ryba; viską koordinuoja Tarybos
tinio užbaigimo dar trūks lėšų,
Look for » g a : CMC1
Dėl
susidėjusių
aplinkybių,
komitetas
kreipėsi
t
o
d
e
!
s
{
a
t
y
b
o
s
SEBAPTNA.S — 636-2960
pirm. Algis Rugienius. Rengimo
P r i e 67-os ož Kedzie | Takams.
Mūrinis. 20 metu. « kamb. ( 3 mieg.
TOOL ROOM MACHHUST
343-6630 and 6631
komiteto sudė:is: administraci Alė Butkūnienė pasikeitė pareigo-; n e t i k • m Ū 5 U k o l o n i j o s or ganizair valgomasis). Įrengtas rūsys. Centr.
E^ual
Opportuntty
Employer
M./F
mis
Taryboje
ir
toliau
neis
adį
j
atskirus
asmenis,
bet
visus
vėsinimas. Namas geras. Vieta gera.
c
as?
Expanding business needs full time
ja — Jonas Urbonas; maistas ir
mini.nratorės
pareigų.
Iki
liepos
o
s
valios
lietuvius,
prašydami
g
e
r
SIUNTINIAI
i
LIETUVA
experienced machimst to make and
gėrimai — Vanda Majauskienė,
Brokeris P . Žumbakis
mėn.
1
dienos
parapijos
išnuoma_
_
;
p
r
i
s
i
d
e
t
i
a
u
k
a
N
e
v
i
e
n
a
a
u
k
a
ne
Vytautas Petrulis: parengimai —
Telef. — P R 8-0916
BOOLP WANTBD — UOTBKk* repair production inachinery. Mušt
Ir kitas kraštus
read blue prints. Call or appiy.
Alė Butkūnienė, Marija KaseviI bus per didelė ar per maža. Visos
JfEDfflCVSKAS, #665 Areter Ave
čienė. informacija ir pagarsini bonas, skambinti telefonu: 435
atskaitomos nuo federalinių mo
ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI
WOODSID£ ENGINEERING CO.
Gerk Reeeptionist
OMeago. A . 606S2. tetef. 927-5980
mai — Liuda Rugienienė. finan 0209.
kesčių. Siųskite : Lithuanian Mešešt. ir sekm. geg. 6 ir 7 d.
Well groomed porson with pleasing 9211 Cherry Avenue, Franklin Pk. 10.
Liuda Rugieruene m Q r i a l F u n d % SL c^irmys
9 v. r. Ha 2 v. popiet
sai — Stasys Erllngis. Šia proga
personality to work ki small pleasant
TEL. — 455-M16
air conditioned two giri Office. Prefer
Church Rectory, 41 Providence
bus ir dovanų paskirstymas, kurį
MOKSLO METŲ
4319 W. 67 Street
a mature person who has a good fiStreet, \Vorcester, Mass. 01604.
aptįtude and type 45 w.p.m. Job
tvarko Juozas Matekūnas. Gegu
PABAIGTUVĖS
2-jų mieg. mūr. bungalow HU gar- gure
ENGINEERS / DESIGNERS
has a variety of interesting dutiea
Prisiminkime, mieli lietuviai, kad
žinei rengti yra įsitraukusi vi:a
DRAFTSMEN
žu, $48,500.
Paid medioal and life insurance pivs
KIUMUS IR BALDUS
other benefits. Good starting saiary.
eilė parapijos organizacijų, jų de LB Detroito apylinkės Žiburio šis paminklas statomas visiems
Mečiu, Etec, Chem.
^
r vaškuojame
Brlghton Parke: 21 buto mūr. Nuo- D R t l E R MANUFACrrKKING Let your ezpertise dctermine your
leguoti asmenys įeina į rengimo lituanistinės mokyklos mokslo me- j žuvusiems
už Lietuvos laisvę, tad
tus baigia gegužės 14 d.
komitetą.Parap'jos ka^nė
visi, ne tik Worcesterio, bet ir kitu * . BliBMfH — 1%L R E 7-6168 \ mininkai patys šildo. Daugiau kaip
saiary.
OOMPANY
Sekmadienio ryta prašome tė kolonijų lietuviai prašomi prisi . . - . . . . . . . . . . . . . . . - . , - - - . . i $36.000 metinių pajams. Kaina: 5 meExcellent company benefits.
Parapijos kavinės statybos dar
tu pajamos.
vus atvežti mokinius į mokyklą dėti aukomis. Tai padaryti tikrai — — — — — - — — — — — — — —
7301
So.
Woodlawn
Ave.
Send Resume or call: Joe DePergola
bai jau pabaigti. Vanda Majausm w w
r-™"* „
"
r.„
kienė posėdžiui pris'.atė smui.<ią 10:10 vai. Prie Kultūros Centro gali kiekvienas ir kiekviena or- ĮO* — 20% — 36% pigiau mokėsite j ,_ ^ ^
Cbicago, DL 60619 — TeL 667-3602
VENTURE DėSIGN, INC.
o i apdrauda noo usnies Ir aotomo- kamb. bungalow. Gazu šildomas,
6008 S. Harlem Ave.
ir tvarkingą kavinės statybos iš bus pakeliamos vėliavos, papuo ganizacija.
bflfcj i w m w
Įrengtas skiepas. 30 p. sklypas. $37,500Snmmit, IL 60501 - 458-5123
COOK TRAINEE & DIETARY AIDĖS
laidų atskaitomybę, kuri, reikia šiamas kryžius gėlėmis ir daly
F R A R R
Z A P 0 L I S
Turime pirkėją — trfiksU
vaujama Šv. Mišiose.
needed for Fo* Valley Nursing CenGRAŽIOS AUKOS
manyti, paraoieciams bus duoda
tM«H Wes« »5U» stree*
25 metai kai be pertraukos
ter in S. Elgin, DL Under new man12 vai. salėje bus iškilmingas
CTrtcogo. mmotn
j jame lietuviams ir ją draugam*.
ma per susirinkimą. Dabar yra suagement Those apprying mušt be
Lietuvių Piliečių klubas pa
Tetef. GA * 8*554
• i-«*i iro^rJk <^1PS ; r pabaigtuvių aktas, kurio metu
thorough
in Englisb. and have own
minklo statybai paaukojo 500 dol.
UMiiiumuiiiiimiiisiiniiiiiimi Š I M A I T I S
R E A L T Y Transportation. Contact Dietician
daromi planai xavmes, sa.es « :*~ &. .
. „ .
r..
-r
~ ,~~~w,w,„ ;?™irivc Tai didžiausia iki šiol auka.
!
687-3319
Insurance — Income Taz
prieangio papuošimui, norima, \ bus pns,menama ir Motinos Dienotvvais na. Trumpą programą išpildys s <"
*
, , 7 ^ per tnHiiiniiiiniiiiiiiiii!fiiniiHiiiiinnifPiia>
kad būtų lietuviškais mot\
2951 W.63rdSt. 436-7878
todėl tariamasi su lietuviais
ais "daili- aukštesniosios mokyklos abitu- Šv.Taip
pat tas
pats klubas
M. A. Š I M K U S
Kazimiero
parapijos
pietus ko
rientai. VHI-as skyrius ir mokyk
ninkais, taip pat ieškomi baldai
HOTAKY P t B U C
vo 5 d. dovanų laimėjimo dalini
los choras.
Ezperienced
IROOME T A I 8ERVKTB
kavinei ir prieangiui.
Kviečiame visus, kurie rūpinasi mu laimėjo naują automobilį. 4S9B 8 * Mapleroori. tol. 254-746A
NEEDED AT ONCE. FULL TTME.
Lauko darbai
Expaoding molder has umnediate
T»lp pat daromi VERTTKAJ,
TOP WAGES.
lituanistine mokykla, dalyvauti Klubo vadovybė Šv. Kazimiero pa
G O D N i p ttkvietinuU, pUdomJ
rapijos
mokyklos
pataisymui
pa
(Michigan Ave. Location)
opening for experienced Plastic
PILIETTBfi8 PRAŠYMAI tr
Atėjus pavasariui ir turint dide-į pabaigtuvių šventėje.
Call: 664-6822
kitokie
bl&nkjtl
skyrė
1800
dol.
Klebonas
ir
paD. Janldenė
Foreman wtth minimum of 5 years.
DideHa ir pulspii — — Mar]į žemės plotą, prasidėjo visa eilė
After 7:$» P.M. - $43-S22
iiiiiiiiinuiiiiniiiiiuiiiiiiif
rapiečiai dėkingi, nes pietus ren
Top pay and company paid bene
ąuette Parke gabiam ir tvarkingam
gė Šv. Kazimiero parapija ir pel
žmogui. Pigus. $16,900.
CLERK - BECEPTiaNIST
fits.
ną skyrė mokyklos pataisymui.
Lietuvių mSgiamoj gamtoj, netoB
Busy service center. Light typing,
nuo Chicagos, prie ežero didelis na
618-8971
J. M.
k Paprastos. Rsdljsl mas ir 3 akrai žera&s. Daug kitą prie filmg, handle customer service inąuiries.
Permaną*.
Good
saiary
and
remti, 100 dol. tautinių šokių
Btorso Ir Oro Vėsintuvai
statu. Svarus oras, aplinka ir namas
benefits. International corp. O'Here
Franklin Paik, Illinois
grupei Bijūnui. Nutarė Lietuvių
tinka pastoviam gyvenimui $45,000.
area.
dienoms parinkti aukų. Liepos .ummiiiiiiiiiiiiuiiiimimiMiiiiiiiiiiiiiN
Modernas 15 metų mftrs SSSMS,
Eqnal opportunity empJoyor
LB APYLINKĖJ
CaJI — 582-5342
23 d. surengė gegužinę, o spalio
w eeth st^ tei T7e-i48e 2 butai ir profesionalui liuksus ofi
(No Agency Calte Please)
sui patalpa. Daug priedą. Vieta MarM tik išėjo iš spaudos
Kovo 5 d. bu
tas me mėn. Kenoshoj koncertą. Po po
quette Pfes, Ankara kokybe. Žema
tinis susirinkime. '<L;riame da sėdžio valdybos nariai buvo pa
Anatolijaus Kairio dramų
kaina.
lyvavo Vidurio Vakarų apygar vaišinti.
rinkinys vienoje knygoje
KORTEUŲ
Ir garažas. Centr. oro Šildymas ir For medium aized Loop fina, will
dos pirm. K. Laukaitis. Jis turė
BŪKIME DOSNŪS U E T U V I Ų
Remkite tuos btanierius, ku
vėsinimas. Galima tuoj pažiūrėti ir train person with good skills, exjo progos .-usipažinti su mūsų
REIKALO
ceilent
benefits.
DIENOMS
nupirkti už $28.850. Marąuette Pk.
apyl. veikla, paskirų tautiečių rū
rte skelbiasi dienr. "Dranga".
—o—
4 vieneto maras *r garažas. MarTeL
—
2S6-183A
Malonu pasidžiaugti kartu su
pesčiais, geromis ir ne taip gero
1. RCTEU5, 4 v. drama
^-AAA_
i quette Parke. Naujas gazu šildymas,
mis paskirų tautiečių nuotaiko abiejų kolonijų tautiečiais, kad
vtatordu kortelin naudojimas yrs; N a S | f t atiduoda u* $38.800.
2. SAULĖS RŪMAI 4 v. dragrstus paprotys. Biznieriai jas pla- į 5 kamb. labai modersus m#rs mv
mūsų apyl. lietuviai, iškiliesiems
mis.
HELP
W \ \ T B D —M ALE A P% M A L *
ma
6isi
naudoja.
Bet
tinka
ir
visų
luoj
m*,
ant
plataus
sklypo,
tinkamas
Balandžio 16 d. jvyko pirmas suvažiavimams, ^vairiems rengi
3. ŽMOGUS IR TTLTAI, 3 v.
mų atstovams tnretj gražias vizJ. Į geimai Žavingai gyventi Arti 7S i»
posėdis ir pareigom pasiskirty- niams buvo dosnūs. Sį kartą pi
drama
tinęs korteles
Kedzie. $39,800.
mas L. PHūrų namuose. Valdy niginėmis aukomis pasirodykime
Rinkinys dedikuotas nepri
Kreipkitės į "Draugo" sdnuzus I Grstss stetas sklypas Ir garažas
bos sąstatas: L. Pliūra — pirm.. dar dosnesniais, nes Pasaulio lie klausomybės 60 m. sukakčiai tradfe visais panaAiais reikalais Į Marquette Parke. Vertingas pirkėjui.
BXPERJENCE AND SPBBD ESSBNTIAL
B6sH» pstss trinti mūmj pstsrnsvi
Tvbtss 2-fa «*SU| maras. 2 butai
Z. Lukairskas iccpit*., P. tuvių seimas, Pasaulio lietuvių paminėti.
Start May 2 0 thraugn Labor Day.
ir makm* biznio patalpa. 2 auto ga
Petrušaitis — tekr., B. Juška — sporto sąskrydis, Dainų šventė
Good Workfo* Hours. 10:30 AM.-lioo
PJL
ražas. Savimsfcas nssUssdo fld
Kaina s u persiuntimu $6.55.
kasim, R. Jaraitė — jaunimo rei liudija mūsų tautinį gyvastingu
$38,500. Marquetts Parko.
Q>nfrenw.1
VVorkiTu?
Condittonp
.Salaav
Open
kalam ryiininke. Viidybos na mą. Tai vieni svarbiausių rengi
Užsisakyti:
riai susipažino su
Jis, ypa niu, kurie mums priduoda dvasi
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,
DRAUGAS
tingai kas liečia Lie q dienas. nės stiprybės nepalūžti ir kitiems
nes jis plačiausiai skaitomas lie
454S W. 63rd Street
1174 VV. Pirk Ava.. A g J U i a i Patfc. IU. - Tel RSJ-2A4A
Aptarę šių mėty vietos veikU, parodo mūsų tautinį gyvastingu
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai2625 W«t I I St Street
suvažiavime dalyvavimą, pasky mą ir sugebėjimą mokėti susior
Chicagp, Dl 68623
Aon yra visiems prieinamos.
Oall Betw«ai d:30 AAt »5:00 PM.
rė 300 dol. Lietuvių dienoms pa ganizuoti į bendrą tautos labui liiilillHIiiiiliilIiimiUIMUmUIJ liilUtiMli! C » « S » 0 « S ^ C ; c > ^ 5 > C ; " w < Te!. 737i7!W ir 737^8534
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C L A SS I FI E D G U I D E

IlIflTOBINS

Budraitis Realty Go.

PARDAVIMUI MOTORAI

Worcester, Mass.

V I L I M A S
O V I NG

LU 5-9500

HEAD CUSrODlAN

O V I NG

DETROITO 2INIOS

BELL

REALTY

PLUMBING

V A L O

PLASTIC
FOREMAN

DRESSMAKER

Rimtas Namy
Pardavimas

MŪSŲ KOLONIJOSE

TELEVIZIJOS

Kenosha, Wisc.

Secretary-legal

TOrrnnŲ

TRYS

DRAMOS

SHORT ORDER COOK

Valdis Real Estate

THE BIRCHWO0D CLUB
aa*aBBn>fciri 11111

m

•

r
DRAUGAS. k«tvijta<8i«!i», 1978 m. «#«-'£&• T ^ 4 -3
BeecK apyTitifce. Tenka r«?ym<kt, | P»"O*T?*T!P *t!iV« Bc*o "> V""nj $?.
kad šiais metais Parm Beach sekstetas ir Brocktono Sūkurys. randa daugiau jausmo bei mei
Lietuvių klubas oficialiai Naujų Po programos Vytenio Izbicko lės motinoms išreikšti. Vieni pri
Metų sutikimo nerengs. Todėl paruošta vakarienė ir šokiai, ku simena mirusias motinas maldo
LB Palm Beach apylinkė šiais riems gros latvių orkestras.
se, kiti pagerbia gyvas — gėlė
1
metais
Naujų
Metų
sutikimui
pa
sus
lietuvius
dalyvauti
šioje
ge
Palm Beach, Fla.
Baliaus metu taip pat vyks lo mis ar su dovanėle jas palinksstaiga žuvus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną ALDO
gužinėje ir tuo pa rėmu" Dainų ėmė daug didesnę Collonades terijos traukimas. Bus paskirstyta mina. Organizacijų ir draugijų'
sambūriai
rengia
viešus
minėji-'
viešbučio balių salę ir iš Chica- ir kitos dovanos.
šventę Kanadoje.
GEGUŽINĖ DAINŲ
NA DUKRJĮ su VYRU, SŪNŲ bei kitus artimuosius.
mus.
gos nusamdė studentų "Vyčio"
ORGANIZACIJŲ PIRMININKU
ŠVENTEI PAREMTI
Bilietus galima įsigyti pas
orkestrą.
PASITARIMAS
Regina ir Leonas Raslavičiai
Brocktono
L. B. valdybos narius
Hartforde kasmetinį motinos
P. Mikšys
LB Palm Beach apylinkės val
Juozą
Rentelį,
Stasę
Jančiauskie
dienos minėjimą paruošia LB,
Kovo 22 d. LB Palm Beach apy
Elena Songiniene
dyba, gerai žinodama šią vasa- linkės pirmininko Z. Strazdo bunę (tel. 588-9091) ir Liudą Šu kuris įvyks gegužės mėnesio 14
St.
Petersburg,
Fla,
rą rengiamos Kanadoje Dainų ,te Įvyko organizacijų primininkų
kienę 583-2830.
K.
dieną, šia tvarka: Mišios, už gy
šventės didžiules išlaidas, nuta pasitarimas, kuriame dalyvavo
vas ir mirusias motinas bus au
rė surengti plataus masto gegu-, LB Palm Beach apylinkės pirm.
PAVASARIO SUTIKIMAS
kojamos 9 vai. —Svč. Trejybės
Hartford, Conn.
zmę ir p u t ą petoą paskirti šiai z S t r a z d a s > v i i r m . <A> J a k u .
bažnyčioje. Tuoj po pamaldų bus
Lietuvių Istorijos dr-jos nariui
Nors žiemą vasarą čia žydi gė
Damų šventei. Gegužine įvyks b a u s k i e n ė j L B A u k s i n i o j ^ ^
pritaikinta programa — parapi
MOTINŲ PAGERBIMAS
lės, bet Lietuvių klubas St Pegegužes 21 d., 2 v p.p., gra- a p y l i n k ė s
Balčiūnas, tersburge balandžio 22 d. suruo
irm>
R
jos salėje.
Pats tinkamiausias ir gražiau
ziausio] Singer Wands, Palm L a k e W o r t h L i e t u v i ų k l u b o i r m šė nuotaikingą pavasario sutiki
sias laikas motinoms pagerbti yra
Maloniai visi kviečiami.
Beach Shores, prie Collonades A R
Palm Beach Lietuyių
žmonai JULIJAI, sūnui JONUI ir dukterims DAINAI ir
mą. Vietos vaidybos ratelis su paskirtas gegužės mėnuo. Jame
viešbučio gegužinių
vietovėje, j klubo pirm. V. Mickus, Balfo sky vaidino dr. B. Zelbienės perašyValdvba
AUŠRELEI LIULEVIČIENEI su šeimomis reiškia nuo
ten pat, kur kasmet valdybos bu- riaus pirm. V. Biliūnas ir Lietu- tą linksmą komediją "Apdrau- gamta gyvai atgyja, pirmieji žieširdžią užuojautą
vo surengtos labai sėkmingos ge-'. vos Dukterų skyriaus pirm. R. dos .pinigai".
gūžinės. Valdyba yra ^ ^ ' į f e f c ^ S l B u S
kad
Komedija vaizduoja, kaip rafi
Lietuviu Istorijos Draugijos
visų organizacijų pirmininkams T a u t Q S ^ ^
^ minėji nuota poniutė, apdraudusi savo
k
Valdyba ir Nariai
kvietimus, kad su savo nariais da mus rengs šios organizacijos: ge seną vyrą didelei pinigų sumai,
lyvautų šioje ne eilinėje geguži gužės 7 d. Motinos dienos minė pasidaro turtinga ir įkalba savo
nėje. Lietuviškus valgius parū jimą Lietuvos Dukterų skyrius; kuklią draugę padaryti tą patį.
jo žmonai GENOVAITEI, SŪNŲ ir DUKTERŲ šei
pins valdybos vicepirm. A. Bi- gegužės 21 d. gegužinę LB Palm
Rafinuotos poniutės rolę labai
lmniene, gražių dovanų dalini- , B e a c h a p y l i n k ė ; b i r ž e l i io
moms ir giminėms didžio skausmo valandose reiš
o
17
A
gerai
atliko Genė Puniškienė. V imą praves valdybos vicepirm. A . ' b a i s i ų j ų t r ė m i m u m į n ė j į m ą Lake
kiu nuoširdžiausią užuojautą.
Jakubauskiene, o ištroškusius pa- W o r t h Uetuvių
, ^ siškai savo vietoje buvo kuklios
klubas;
ponios rolėje S. Vaškienė. Pasigė
girdys valdybos įzd. A. Saikaus
10 d. Tautos šventės minėjimą rėtinai gerai vaidino jos vyrą St.
Ona Bakattienė
kas.
LB Auksinio kranto apylinkė; Vaškys (kuris, tarp kitko, ir yra
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Valdyba reiškia didelę padėką'rugsėjo 15 d. gegužinę Balfo sky jos vyras). Nepamainomai geras
M. Jokūbaičiui už parūpinimą | rius; lapkričio 26 d. Kariuomenės kaimyno rolėje buvo A. Mateika,
DOVYDAS P. SAIDAS Ir GERALDAS F. DAIMID
burmistro leidimo nemokamai šventės
minėjimą
LB Palm ypač vaidindamas nursę. Dakta
naudotis gegužinės vieta.
I Beach apylinkė; gruodžio 31 d. ro rolę vykusiai atliko muzikas
TRYS MODERflttKOS KOPLYČIOS
Valdyba nuoširdžiai prašo vi- Naujų Metų sutikimą LB Palm P. Armonas.
4330-34 So, OtlHorata Avenuo
Po vaidinimo scenon iškviesta
iškeliavus į amžinybę, liūdesio prislėgtiems sese
veikalo autorė dr. Zelbienė, pel
Telefonai LA 3-0440 ii LA 3-9852
riai GENEI, giminėms ir artimiesiems reiškiame gi
nytai susilaukė publikos ovacijų,
4605-07 South HermHage Af OMO
nes veikalas tikrai įdomiai para
lią užuojautą ir kartu liūdime.
šytas, perpintas gausiai humorisTelefonai — T&ids 7-1741-2
— Vilniuje dabar vyksta Lie tinį turnyrą laimėjo Danijos tiškais posakiais ir situacijom.
Vilhelmina Geniene
tuvos šachmatų pirmenybės: 18 dm B. Larsen, surinkęs 7į£ Malonu, kad d r. Zelbienė, pc
taško
iš
9
galimų.
Jam
atiteko
dalyvių, jų tarpe penki Sov. S.
Liuda G/lidiene
ligos puikiai atsigavusi, vėl pil
miestų meisteriai. Po 8 ratų 12,000 doL dovana. Pustaškiu nu tempu įsijungė į St. PetersburNijole ir Balys Poškai
pirmavo Gintautas Piešina (Vil atsiliko sovietų dm Polugajevs- go lietuvių veiklą.
Egle ir Bronius Arai
nius) su Moldavijos meisteriu kis, kuris gavo 7,500 dol. Po
Vaidinimui pasibaigus, puoš
V. Gavrikovu, turėdami po 6 tš., 6% taško surinko vengrų dm niai atrodantis klubo moterų
įkandin sekė jaunas plungietis L. Portisch, dm A. Lein (iš sekstetas, vadovaujamas Graži
Vitalius Majorovas su Charko Clevelando), John Peters (Ca- nos Jezukaitienės, gražiai padai
Laidotuvių Direktoriai
vo meisteriu Mačiulskiu, surin« Uf.). Su 6 tš liko buv. pasaulio navo 4 dainas. Pirmąją dainą — •
meisteris
T.
Petrosianas,
L.
valsą — sekstetas skyrė dr. Zel- j
kę po 5y 2 tš., tm Vladas Mi
6 8 4 5 SOUTH YVESTERN AVE
kėnas ir Emilis Šlekys (abu Evans, K. Rogoff, olandas Ree bienei, kuri šiam valsui parašė
staigiai mirus, jo žmonai ALDONAI, dukrelei ALDU
Vln.) po 5 tš., A. Butnorius ir ir Z. Zaltsman, N. Y. Viso run žodžius. Sekstete dainavo: M. Gri
gėsi
68
dalyviai,
jų
tarpe
23
gienė,
I.
Jurgelienė,
I.
RačinskieK. Kaunas (abu Kauno) su L.
TEI su vyru, sūnui PETRUI ir kitiems giminėms
Trys Moderniškos Koplyčios
nė, S. Vaškienė, M. Virbickienė
Golfšteinu (Kijevas) po 4 % tš. didmeisteriai.
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.
Mašinoms Vieta
Pabrėžtina, kad tm Vladas Mi- — USCF Ratings List, 4. 78 ir E. Vizbarienė.
Tel. 737-8600
kėnas įveikė Kišeniovo meiste apima nemažai mūsų šachmati
Programą sklandžiai pravedė
Kazys ir Marija Ališauskai
rį Popovą, G. Piešina — kalinin ninkų. J. Bendoritis 1482, R. F. Prekeris. Klubo pirm. K JurT e l 737-8601
gradietį Malevinskį, o plungie Brandys 1237, M. Brazis 1624, gėla nuoširdžiu žodžiu padėko
tis Vitalius — L. Golfšteiną iš T. Bullockus 1771, M. Chernis jo dr. Zelbienei, visiems progra
826, S t Chernis 1463, R. Car- mos dalyviams, klubo ponioms
Kijevo.
— Pasaulio LSŽ šachmatų nelis 1920, R. Daškus 1690, F. už paruošimą šiltos vakarienės
varžybom Toronte (VI. 29 — Douglis 1462, G. Gabris 1453, ir visiems svečiams, kurie labai
V n . 1) naujai įsirašė dr. Jo- j V. Karas 1846, V. Karnitis 1863, gausiai dalyvavo šiame pavasa
Pranešame giminėms, draugams i r pažįstamiems, k a d 1978
nas Genys iš Seabrook, MD. i A. Kulikauskas 1423, L. Landis rio sutikime. Parengimas baigtas
m . gegužės 2 d., 11:22 vai. vak. mirė
T Ė V A S IR S O R O S
Raginame mūsų šachmatinin- i 1120, T. Loukas 1372, R. Mar šokiais.
Dalyvis
kus kuo skaitlingiau įsijungti į į gulies 1433, D. Margulis 1357,
MARQUETTE FUNERAL HOME
PLSŽ šachmatų varžybas. CiajP. Narbutas 1534, A. Nasvytis
bus progos susitikti ir pasirung- 1741, P. Palaitis 1346, W. PaGimė Rygoje. Amerikoje išgyveno 28 m.
TBYl MODrarUBOS KOPLYČIOS
ti su mūsų šachmatų žymū laitis 1164, L. Pradenas 1515,
l i k o giliai nuliūdę: sesuo Genovaitė su vyru Stepu, kiti gi
2533 West 71 S i
TeL GRovenhiil 6-2345-6
minės, draugai ir pažįstami.
nais: didmeisteriu R. Arlausku, G. Rajna 1386, P. Rajna 1717,
D.
Ralis
971,
A.
Sereckis
1915,
Brockton, Mass.
tarptautiniu meisteriu P. VaitoKūnas bus pašarvotas penktad., 1 1 vai. r y t o Petkaus Mar1410 So. 6Mb Ave., Cicero T0wnfaall 3-2I08-9
niu, daugkartiniu Chicagos ir!L. Sudžius 1259, P. Tamulynas
ą u e t t e koplyčioje, 2533 W. 71 Street.
AIEATl AETOMOBIUAMB
STATYTI
PAVASARIO BALIUS
Illinois meisteriu P. Tautvaišu, 1418, M. Urbonas 1374, M. UrLaidotuvės įvyks š e š t a d , geg, 6 d. iš koplyčios 11 vai. ryto
buv. Montrealio ir Quebeco mei- į nežis 1539, J. Vąšas 1459, D.
Brocktono apylinkės valdyba
b u s atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
steriu I. Žaliu, JAV komandos; Wajckus 1202, T. Yantis 1312, rengia "Pavasario balių" gegužės
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų
b u s nulydėta j Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
dalyviu pasaulio ICCA varžybų M. Zvilius 1621.
13 d. 7 vai. vak. National Cafe,
666 North Main St., Brocktone.
baigmėje — V. V. Palčiausku,
Kazys Merkis
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstaLAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ŠA Lietuvių p-bių laimėtoju E.
m u s dalyvauti šiose laidotuvėse.
Stakniu bei kitais žymesniais iš
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
Nuliūde: Sesno i r kiti giminės.
mūsų tarpo šachmatininkais
Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1978 m.
(Šalkausku, Chrolavičium, GrauLaid. direkt. Donald A. Petkus, tel. 476-2345
geg. 2 d. Lietuvoje mirė mūsų mylima mama ir močiutė
sliu, Girnium etc). Registraci
ANTARAS M. PRILUPS
j a užsibaigs gegužės 31 d. įsi
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS
rašymus
siųskite ŠALFASS
SS07 9 0 . U T U A N I C A AVE.
Tel. YArds 7-S401
šachmatų vadovo adresu: Ka
zys Merkis, 115 G St., S. Bos
STEPONAS C LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS
A. f A. PETRAS DIMGAILA
ton, MA, 02127.
Tel. 1-617
2S14 W. 23rd PLAC3E
VTrtfoia 7-6673
268-0853.
Nakvynių reikalu
Gyv. 935 Bell Ave., Niew Buffalo. Mich. Anksčiau gyv. Chicago, I1L
2424 W. 69tlt STREET
T e l E E p n b l k 7-121S
MAROJONA
BARTULIENĖ
kreipkitės į K. P. Budrevičių,
11028 S o u t i m e i * Blglnvay, M o a H A s , III.
TeL 974-4410
Mirė geg. 1 d., 1978. 1:20 vai. popiet sulaukęs 72 m. amžiaus.
519 Dovercourt Rd., Toronto,
Laidojama šeštadieni, gegužės 6 dieną Tauragės kapinėse.
Gimė Lietuvoje, Kretingos apskrityje, Jakubavo kaime.
O n t ,M6H 2W3. Tel. 416 —
Amerikoje išgyveno 28 m
Pasilieka nuliūdę: Duktė Ona Rudaitienė Floridoje, 2 sunūs Jo
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marijona, 2 sūnūs, Liudas
535-9755.
PETRAS RIEU0RAS
nas
Chicagoie
ir
Bromus
Lenkijoje,
duktė
Juzė
ir
sesuo
bei
ją
šei
ir Rimas su šeimomis, brolis Stasys su Seimą. gyv. Hot Springs. Ar— Lone Pine, Cahf., tarptau4S48 SO. O A U F O B N I A AVE.
T e i LAfayette S-S572
kansas, Lietuvoje 2 broliai Pranas ir Feliksas bei sesuo su šeimomis,
mos Lietuvoje.

Lietuviai Floridoje

A. t A. Dr. PETRUI BUINAliSKUI

A. \ \ VLADUI SKIRMUNTUI minis,

A. t A. JONUI MALICR1U1 mirus,

EUDEIKIS

A. t A. STEFAI GHARŽAUSKIENH

ŠACHMATŲ ŽINIOS

Mažeika &Evans

A. t A. Dr. PETRUI BUINAUSKUI

PETKUS

A. t A. STEFA CHAR2AUSKIENĖ

Mūsu kolonijose

NACIŲ DOKUMENTAI
(Atkelta iš 3 psl.)
prispiria, tada sujundama ieškoti
visokių priemonių jų pašalinimui,
todėl ilgą laiką išgulėję dėžėse
vokiški dokumentai su technolo
gijos pranašystėmis šiandien atydžiai studijuojami, nes kas žino,
kad arabai vėl nepanaudos aly
vos eksportui embargo, o rusai
nenukirs Alaskos naftos tiekimo
vamzdžių.

e

TEATRINIO VARGO KELIAIS
Juozas Kaributas

•

Memuarai. 50 metų teatrinio darbo sukakčiai paminėti,
192 puaL Spaudė Saleziečių spaustuvė Romoje 1977 m, Kie
tais viršeliais. Kaina su persiuntimu $10.30. Užsakymus
siųsta —

ir kiti giminės, draugai ir pažįstamiPriklausė Union Pier Lietuvių dr-iai ir Saulių Vytauto D. Rink
tinei (Chicagoįe).
Kūnas pašarvotas Chicagoįe Petkaus Marąuette koplyčioje,
2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks šeštad.. geg- 6 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus
atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčia, kurioje įvyks
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į
šv- Kazimiero lietuvių kapines.
Vietoje gėlių prašoma aukoti labdarai.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: 2moo» ir adais su šeimomis.
Laid. direkt Donald A Petkus —Tel. 476-2345

DRAUGAS, 4&45 W. 6Srd S t , Cbicsgo, DL 60628.

rf

RIR6IS P. ROOMIR
SS19 SO. LITUAN1CA AVE.

TeL VArds 7-11S8-S8

POVILAS L RIDIKAS
SS64 SO. HAL&TED STBfET

TeL YAitfa 7-1911

VASAITIS - RiTKUS
1446 80. fieth AYK. CICERO, ILL

TeL OLympk 2-1003

f >

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m. gegužes mėn. 4 d.

VTSKŪPO ANTANO
DEKSNIO LAIŠKAS

X Pianistes Aldonos Dvario
naitės koncertas Washingtone,
D. C , pirmaeilės Amerikoje
Phillips galerijos salėje, jvyko!
balandžio 30 d. Pianistė atliko
Schuberto, Listo, Skriabino,;
Balio Dvariono i r Prokofjevo
kūrinius. Sostinės
muzikinė
publika parodė šiam koncertui
didelio dėmesio. Koncertas Washingtone bus pakartotinai gir
dimas šį sekmadieni (gegužės;
7 d.) 10 vaL vak. per WETA - |
FM radijo stot} 90,9 skalėje.

Mylimieji Kristuje,
Metuose yra švenčių ir dienų,
kurias tikintieji privalo švęsti
ar tinkamai jas paminėti. Vie
ną tokių dienų kasmet mini
svetur gyveną lietuviai. Toji
diena yra gegužės 14-ji. Pir
miausia ši diena primena švč.
Marijos apsireiškimo pirmąją
dieną 1917 metais Fatimoje.
Lietuviams ji taip pat primena
ir 1951 m. gegužės 13 dieną,
kurioje lietuviai vyskupai, va
dovaujami arkiv. Juozapo Skvi
recko, pavedė lietuvių tautą
švč. Marijos globai, paaukoda
mi ją Nekalčiausiajai Marijos
Širdžiai. To pasiaukojimo ir
atgailos reikalavo pati apsireiš
kusi Dievo Motina, kad atito
linus Dievo bausmes, kurios
gresia žmonijai dėl jos nusikal
timų ir bedievybės įsigalėjimo.
Malda ir atgaila yra tos dvasi
nės priemonės, kurios nupuolu
sius žmones grąžina į tiesų ke
lią i r atgaivina juose Dievo ma
lonę.

X "Draugo" atkarpoje Šian
dieną baigiame spausdinti S t .
Dziko studiją apie Vyriausiąjį
Lietuvos išlaisvinimo komitetą.
Rytoj pradedame
spausdinti
rašytojos Kotrynos Grigaitytės
apysaką "Gunda, Gundėte".
X A. a. Jonas Spačkauskas Gausiai susirinkę Chicagos ir apylinkių ateitininkai dalyvavo metinėje šeimos šventėje Jaunimo centre, balandžio 30 d.
Nuotr. J. Kuprio
X Lietuvių Fondo narių me mirė gegužės 2 d., 8:30 vai. p. p.
tinis suvažiavimas įvyks gegu Holy Cross ligoninėje, sulaukęs
žės 6 d., šeštadienį, Jaunimo 89 m. amžiaus. Velionis buvo
centre, Chicagoje. Registracija vargonininkas Sartininkų para
8:30 vai. ryto. Darbo posėdis pijoje, Lietuvoje, i r lietuvių £v.
9:30 vai. ryto. Mišios už miru Petro ir Povilo parapijoje, West
NAUJAS
j išstatydavo Chicagos šiaurėje, ja parapija, nes tos apylinkės C H I C A G O S 5 5 I N I O S
sius LF narius 8 vaL ryto Jė Pullman, Dl. Kūnas pašarvotas
LIETUVIS KUNIGAS
amerikiečių parodose, dabar žmonės sudarė dalį jo parapijos,
zuitų koplyčioje
^
i
.
.
«
.
.
-x_
^
t.
'
pastoviai
įsikūrė pietuose, Mar- nors reikėdavo jiems keliauti
gegužės 4 d. 2 v a i p. p. Pet
MIŠIOS LIGONIAMS
Gegužes 10 d. bus įšventintas *^
__ ,
,. . . .
X Jaunimo simpoziumas te kaus koplyčioje. Laidojamas
tramvajumi
į
Šv.
Juozapo
para
*r i i m v i
ui iųuette Parko apvlinkeje
Iš namų negalintiems išeiti
ma — tautinis jaunuolio sąmo gegužės 5 d. Šv. Kazimiero lie i
M Studijoje veikia dvi kerami- piją. Tai buvo įdomi apylinkė
kunigu
Mvkolas
T.
Yakaitis,
ki-!
_
...
.
.fr
.
.
ligoniams sekmadienį, gegužės 7
ningumas — bus rytoj, gegužės tuvių kapinėse. Pamaldos švč.
; kos technikos ir kompozicijos su plačiom pievom, mažais
les
iš
Brighton
Parko,
3908
W.
d.,
8 vai. r. bus Mišios duoda
5 d. Jaunimo centro kavinėje. M. Marijos Gimimo bažnyčioje
j klasės pradedantiems ir pažen- ūkiais. Kitų kolonijų lietuviai
65
St.,
Chicago,
HL
Diakonas
mos Chicagos televizijos 9 kaModeruos Petras Kisielius, jr- 10:30 vaL r.
M. Yakaitis yra gimęs 1952 m. ' gus'ems mokiniams. Mokinių vadindavo tą apylinkę "kon-| ,
Pagrmdiniai kalbėtojai bus Ta
amžius įvairus. Klasės maksi trie". Nors ir sunkiose aplin-'
x Otto Mejeris iš Melrcse rugpiūčio 18 d. Pradžios mo
das Klimas, Jonas Juozevičrus,
mumas — šeši asmenys pamo kybėse, lietuviai buvo įsteigę
Gegužės mėnuo yra skirtas
baigė Nekalto
TAISO GREITKELI
Daiva Markelytė ir Vida Ku Parko, HL, atvykęs j "Draugą" j kyklą
mo parapijoje,
kuriai Prasidėjijis ir jokoje.
Marijos
garbinimui. Palaikyki
trečiadienio mokyklą, nes tos
įvairių
lietuviškų: tėvai priklauso. Tolimesnius
prytė. Pradžia lygiai 8 vaL nusipirko
Taisomas
Kennedy
greitkelis
Audronė Šimaitytė turi gerą
me tad tą gražų paprotį, kuris
vak. Visi maloniai kviečiami plokštelių h- knygų už 60 dole-j mokslus ėjo Quigley paruošia ir rimtą pedagoginį pasiruoši dienos vakare vaikai buvo mo
tarp
Wabansia
Ave
ir
Oortland•
mūsų Tėvynėje taip giliai buvo
komi
lietuviško
dainavimo
ir
lie
dalyvauti ir įsijungti į disku rių. Mejeris yra Lietuvių - ame- i mojoj semmarijoj, pasKui
ge, j ^ m į r m o kinti. Ji baigusi
tuviškai skaityti. Tų dienų mo gatvių. Taisymai tęsis iki lie- prigijęs. Negalėdami dalyvauti
rikiečių klubo pirm. ir plačiai: Niies kolegiją ir Saint Mary of' ,/*_
sijas.
___ ..
,__.
J
J
kytojais
buvo buvęs šv. Jurgio pos pabaigos i r susisiekimas. bažnyč'oje, patys suorganizuoki
1969
m.
Marijos
aukšt.
mo
^
Mundelein, • 1Q«Q m \ f a n n c a i l t c t rr?rw parapijos vargonininkas Kons- trukiysis.
x Motinos dieną Brighton žinomas tarp amerikiečių, kaip; he Lake °Seminary,
te gegužines pamaldas savo na
kyklą. 1973 m. — Elinois uni
Parko LB apylinkė šįmet minės Eagie 1952 Area prezidentas. Jį
muose, pasikviesdami i r savo
versitetą
Bachelors
of
Art
in
fantas
Gaubis
ir
a.
a.
Mikas
i
gegužės 7 d. Parapijos bažny atlydėjo Stasys Vidmantas, LB
Education"
laipsniu,
WashingtoVaidyla.
Pamokos
vykdavo
viei
čioje 10 vai. šv. Mišias atlaikys veikėjas.
200,000 DOL. ATLYGINIMO kaimynu?. Gegužės 13-ją dieną
X A. a, Eleonora Baletam,
ir pamokslą sakys kun. T. Kasno valst. universitetą ir Idaho nos smuklės salėje, kuri buvo
Chicagos First National ban- *"* a t n a u Ji n kime savo pasiaupūtis. Po sumos parapijos sa- Amerikos lietuvė, pensijon išėš l r d ž i a i Nekalčiausiajai Marijos
universiteto
specialius
gražiai įtaisyta
vestuvėmspokyir kdol
000 k°Jinoą
kos kursus. Be
to. Clay kerami-1
People, draugijų
a s p a atlvginimo
s k e Į b ė išmokės
ruošiamiems
tam, iki
kas200
padės
< padarydami š'ą dieną
lėje bus kavutė. Visi kviečiami ! i03* &*& sesuo, gegužės 1 d. iš
maldo8
Lili
strcet
Studio
ir
The
Pot
liams.
A.
a.
Petras
Balčuilis
surasti
vagis,
kurie
iš
banko
* atgailos diena. Per
ats lankyti, atsivesti mamas, I**- Simforozos bažnyčios palaiChop
Chicagoje
yra
lankiusi
i
r
dota
buvo
tos
mokyklos
mokinys.
pagrobė
milijoną
dolerių.
Nekaltosios
Dievo Motinos už
marčias ir jaunamartes. šia |
Lietuvių šv. Kazimiero ka:
ba
gu?i
tos
srities
pedagoginius
inėse
J o s mirt
P. P. t .
tarimą nuoširdžiai prašykime
diena rūpinasi vaidybos narė S.' P
J g " ^ pergyven a 08
ku~sus
ir
įvairias
technikos
ir
BRANGUS TARNAUTOJAS I Viešpatį, kad Jis išlaikytų LieDaulienė.
i J sesuo, taipgi gailestingomolio apdirbimo praktikos pro
sesuo
n a
'tuvą krikšč;onišką ir kad jos
x Petr© Maldeikio paskaita U
°
Balchun. Laicogramas.
Televizijos 2-ras kanalas (W gyventojai, po skaudžių bandy"Popiežiaus Jono XXJJJ encikli-1 ^ u
apeigas atliko kun. J .
Tai jauna, pilna energijos i r
Prunskis
BBM)
Chicagoje pasamdė Bill mų, atgautų tikėjimo laisvę ir
kos šių laikų socialinės evoliu-Į
planų, tobulai išbaigianti savo
x ljB
Kurtis savo programoms su ai- tauta savo nepriklausomybę.
cijos stadijoje", bus Jaunimo j
i********* apylinkės valkiekvieną darbą, atėjusi į š'ą
ga apie ketvirtadalį milijono doL
Dievo palaima ir švč. Marijos
centro kavinėje, gegužės 11 d.į d y ba > suplanavusi darbus vimetams.
sritį rimtai pasiruošus meni
globa tebūna su Jumis.
7:30 vai. vakaro.
Įsiems metams, dabar juos vykninkė, profesionalė.
Atsilankę
Antanas Deksnys.
X Brighton Parko LB apylin- j d o - š i u o n***1 rengiamasi BirBRANGSTA PASKOLOS
į jos ruošiamą darbų parodą
kės biuletenio išėjo 20-tas nu-1 ***** Trėmimų paminėjimui Le
U
A.
VALSTYBĖSE
Vakarų Europos lietuvių
gegužės 6—7 d. įsitikinsite pa
Viena iš pirmaujančių pasko
mens,
monte ir aukų vajui paremti
vyskupas
tys.
[
lų
bendrovių Chicagoje — First
— JAV LB krašto valdybos
x Stasys Patlaba. spaudos' Pasaulio Lietuvių dienas TorcnKeli jos darbai tuo pat metu n a r U i p ^ ^ e n g ^ aplankyti ben- Federal Savings — pakėlė palūbendradarbis, ir inž. K Matke-; t e - S**0 darbus valdyba per- m. M. Yakaitis baigė filosofiją
fiflri
visus
su
bakalaureato
laipsniu
ir
yra
vičius. abu iš Chicagos, užsukę j
**
re'kalus aptaria
bus išstatyti ir Jaunamo centre d r u o m e n i n i u s vienetas
^ į ^ r . ; kanas paskolų įgyjamoms nuoNorinčiom} gauti
į "Draugą" kitais reikalais, j posėdžiuose, kurie vyksta kiek- gavęs iš teologijos magistro vyks-ančioje meno darbų p a r o - | m u o t i l £ tertoiotojm ir pla- savybėms nuo 9y 2 iki 9%% meD. A.
čiąją vietovių visuomenę apie tams. Ir keli kiti Chicagos banfrekvienas įteikė po 10 doL au- j v i e n o n ^ e s i o p i ^ ą j Į ketvirta- laipsnį "magna eum laude". doje.
stipendija
ką spaudos stiprinimui Širdin-1 ^ ^ Valdybą sudaro pirmi- Gegužės 20 d. jis atnašaus pir
LB veiklą ir ateities planus. I kai pabrangino paskolas.
•BBI
Chicagos Lietuvių motorų klubas
gia dėkojame.
I nJaka* Vytautas Kamantas, Ro- mąsias Šv. Mišias Nekalto PraBalandžio pradžioje krašto vai-'
kasmet
skiria iš Gintaro bal'aus pelno
A.
A.
PETRAS
BALČUILIS
mas
x Chicagos šauliai ir visi lie- j
^ ^ ^
-Agnė Katiliškytė, s dėjimo lietuvių parapijos baž
dybos pirm. lankėsi Detroite'
PAPLŪDIMIO SARGAI
stipendijas lietuvaitėms studentėms,
tuviai kviečiami registruotis iš-! ^ S * Kazlauskas, Vilija Kere'y- nyčioje 3:00 vai. p. p. Su juo
siekiančioms aukštojo* mokslo. StuPetras Balčuilis. Barzdų ir vykusiam apylinkės 25 m su-j chicagos 32 paplūdimiams i r dentės
vykai į Rockfordą. kuri įvyksĮ**' Vytenis Milūnas. Milda Po- drauge koncelebruos 16 kunigų.
kaktie3 minėjime, Aušra Zerr 1 0 ? m a U ( jymosi baseinams rei- kurioms yra labai reikalinga
rinansing
jų
tarpe
parapijos
klebonas
Cinkų
šeimoms,
gyvenančioms
finansinė
parama, gali kreiptis j ChiChi
Vakarų
apygardos
SUViažiaviUA*.
a*r\
«,r«ni
Ti««ri
«,AV1,AO
Parama,
birželio 18 d. Registraciją ir j Pilaitienė, Romas Račiūnas i r
a
Mbtt U u b o stipen
cagos
Lietuv.'ų
Moterų
klubo
stipenprel.
D.
Mozeris.
P.
Paurazas,,
Chicagos
I
Englewood
apyhn^
^
"*
«
S
o
T
S
L
d
^
P
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S
f
l
"
^
^
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l
čegonis
informacijas teikia S. Cecevi- i Vualis Umbrasas. Pusė valdybos nariu
13
kėje,
giminaitis,
priklausęs
šv.
.
.
1
_
'
po
4
aoi.
vaianaai.
f
a
s
k
u
t
m
ė
dijų
komiteto
pirmininkę
Jean
Vance,
čienė, telef. 523-4526.
)
y " - jaunimo atstovai. J. Plankis ir T. Ploplis.
- Floridos LB apygardos šuva-; d i e n a p a d u o t p r a š y m ą Chicagos pasiunčiant jai prašymą šiuo adresu:
Juozapo parapijai, mirė balan
x Ištisą pnsę valandos radijo | Valdybos adresas yra valdybos
Va- P a r k ų distriktui yra gegužes 1 4 2 4 s - 5 0 t h A v e - clce«>. DL €0650
;I ž avime S t Petersgurge.
džio
29
d.,
prieglaudoje.
Buvo
DAEL,
A.
ŠDLUTYTĖS
stotis WOPA gesružės 2 d. sekretorės: LB Lemonto valdy
sario 16-sios proga Balys Rau- \ 1 0 ^ Egzaminai ivvks eeeužės T e L 6 5 2 _ 5 2 4 5 Stipendijos bus įteiktos
KERAMIKOS
DARBŲ
palaidotas
šv.
Kazimiero
lietu
gas
~_- i,»'u^i^
ka!bčjo Petersone
r»^„^,^«« ;«
ir New
TV7a«. 20
_ .d.
_
•J ' - "
Gintaro baliaus metu, birželio 10 d.
amerikiečius
informavo apie ba^ Vilija Kerelytė, 2 Norton
Hiltono viešbutyje, Chicagoje. (pr)
PARODA
vių kap'nėse iš šv. Jurgio pa- Havene, Alg. Gečys — Hartfor
priespaudą okupuotoj Iietuvoj, Drive, Lemont, Illinois 60439,
-. , _ ^ ,
- , Įrapijos bažnyčios, kurios apy- de, R. Česonis — Waterbury,
duodama anglų kalba pasikal telef. 257-2558.
Audronė šimaitytė g e g u ž ė s ^
o ^ t ^ ^ ^ dr. Alg. Budreckis — Philadelbėjimą su kun. J. Prunskiu.
X Algė ir dr. Adolfas Šležai 1 5 - 7 dienomis ruošia savo k e :dienas
mf>tma ^
m
x Knygų išpardavimo proga buvo išvykę į Bahamų salas ir Iramikos darbų parodą dr. Vla- jis buvo kelių metų amžiaus, tai phijoje, Modestas Jakaitis —
užsisakė iš toliau šie asmenys: I Freeporto mieste dalyvavo rent į do Šimaičio įstaigos, 2951 W. 63 jo teta, a. a. B. Barzdienė priė Denveryje, i r Feliksas Andriūnas — New Yorko apygardos
A. Milčienė (Manchester C t ) , J . genologų konferencijoje.
: gatvė, patalpose. Ten pat Aud- mė jį į savo gausią šeimą i r Vasario 16-sios proga suruošto
Šepetys (Detroit), P. Karosas
turi ir savo atskirą kera- jį auklėjo. Tuo metu daug lie
X Apmokėdami "Draugo" ironė
mikos studiją 'Terra 9" vardu. tuvių šeimų gyveno S. Engel- je meno parodoje.
(New Britain. Conn.), M. Masprenumeratą, jam skyrė po 5
lauskas (Hartford, Conn.), Ane doL auką: G. Skruzdis (OakvilStudija įrengta naujai ir mo- w o o d o apylinkėje ir buvo gyvas
KANADOJE
lė Dulkis (Newark, N. J.), G. le, C t ) , K. Grajauskas (Don derniškai. Erdvi patalpa, turin- j visuomeniškas gyvenimas. Kurį
Kaufmanas (Alexandria, Va.), Mills, Kanada). P o 4 dol. — i visas reikalingas priemones l a i k ą gyventojai norėjo įsteigti
— Ekffioji lietuvaitė "Miss.
Jonas Bukas (Gulf Port, Fla ), Kęstutis švelnys, 3 doL — Ju darbui ir mokinimui.
Vilnius''
bus renkama ir šiais!
savo parapiją, bet to laiko šv.
Jonas Saulėnas (No. Providen- lija Šidlauskienė, po du doL —
Audronė Šimaitytė anksčiau Juozapo parapijos klebonas ne metais. Tuo reikalu rūpinasi.
ce, LI.), L. Senutienė (BrockLiuda Kovas, Juozas Rastapke- dirbo ir savo keramikos darbus į norėjo, kad būtų įsteigta nau- Kanados Liet. Bendruomenės
ton, Mass.) i r kiti u ž mažes
Toronto apylinkės valdyba ir
vičhis, F. Brazaitis, 2 dol. 50
nes sumas.
kviečia lietuvaites dalyvauti rin
e t Anelė Dulkia ir 1 dol. 55 ct.
kimuose. Kandidatės turi būti
x Lemonto lituamstinės mo Jonas Bukas. Visiems malonus
j 18—30 metų amžiaus, gerai mo
kyklos tradicinis linksmas ba ačiū!
kančios lietuviškai ir galinčios
lius įvyksta šį šeštadienį, gegu
X NAMAMS PIRKTI PA
atstovauti lietuvius ruošiamo
žės 6 d., gražioje graikų para SKOLOS duodamos mažais mė
MOTINŲ DIENOS NOVENA — GEGUŽIS 6—14 d. d.
Karavano metu birželio 23 —
pijos salėje, 11025 So. Roberts nesiniais jmokėjimais ir prieiMARIJONŲ VIENUOLYNO KOPLYČIOJE
liepos 1 dienomis.
Road. Palos Hills. Illinois, 7:30: namais nuošimčiais.
Si novena t Vilniau* Antro* Vartų Stehukl CailėBtingiimo i>
vai. vakaro. Tėvų komitetas
Mutual Federal Savings 2212
Nepaliaujamos
Pagalbos tori Diew. Mitina Marija bus celehntr
0KUP, LIETUVOJE
prašo visus svečius nevėluoti, V/est Cermak Road — Telef.
tania už mūsų motinas pam«»t*» *mkv*m mociut«i >r *mf>n»^
nes vakarienė prasidės punk- VI 7-7741.
fsk.)
— Vilniaus universiteto isto-|j gyvas \r mirusias
tualiai, ir pavėlavę svečiai gaus
rijos II tomas, apimąs 1803—
X 1978 m. kelionių j Vilnių
šaltą valgį. Po vakarienės links- tvarkrašti8 jau paruoštas. Tei1940 metus, 342 psl. knyga, jau
Ir pasiaukojimą, iiunein
Reikšdamas /« diati^mm
mą programą atliks studentų tmmWm
^ ^ 7 ;
išleistas Vilniuje. Knygoje ra
Mari
vokalinis vienetas Vaiva", v * - ! s o . T a b n a n A ve.. Chicago. DL
lą
1
Iv.
MHHų
šoma apie socialines bei ekono
dovaujamas
muziko Fausto' O/M'MI +^ 7 , - 1 T 1 7
, ,:
mines universiteto raidos sąly
o* M_ A . »,_» i ouo29, teu. 73«-1717.
(pr.)
(Jyva/Ini^u.«,
Motinos
Strohos. Šakiams gros Algio •
gas, įvairias mokslo šakas, nu
sakomas jo vaidmuo visuomenės |
Modesto Neo-Lithuanų orkest- „„„MiH.iHiHmMiiiMiin.ijMMMMMii.i.n
ras. Vakarą praves aktorė Ju-« mjLmmttmK
inuAe MBSITIC
gyvenime. Bus dar sukakties
lija Cijūnėli^nė. Visi kvietimai! *<"0KataS JURAS UlBAITIS
proga išleistas ir m tomas.
Novenai aukojo
į balių jau išplatinti i r laisvų
«247 So Kedzie Avenne
Vardas, pavarde
— V. Mykolaičio - Putino ei
vietų nėra.
(pr.).
TeL: 776-S599
lėraščių knygelė
jaunesniojo
Chicago, Flinois e0629
x Reikalinga raštininkė —
amžiaus mokyklinio amžiaus j
kaijt. A. Kairiui (stovi viduryje; kun. J. Vaškas įteikia premijos
Mutual Federa: Savings and Darbo vaL nuo 9 iki 7 vai. vak
mecenatų Ados ir Andriaus Skučų vardų jų paskirtą tūkstantinę už vaikams — "Kilk. saulute", i š - '
6SSS 8. K&lKMn, Chicago, FL 60629
Loan Association of Chicago.
Šeštad, 9 v a i iM 1 vai. d
geriausią 1977 m. romaną. Kairėje — "Dr? ;go" administratorius leista nauju leidiniu Vilniuje.
847-7747. G*.)
kun. P. cinikas
Nuotr. Gedimino Ja&uLoe 122 posL
mmmmm
:.
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