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Krikščioniškajam
Pasauly
Už vieningą, krikščionišką
Europą
Liuksenburgas. — Europos ka
talikų
pasauliečių iniciatyva,
Liuksenburge įvyks studijų sim
poziumas tema "Kristaus Evange
lija ir krikščionių uždaviniai Eu
ropoje". Simpoziumas rengiamas
ryšium su ateinančiais metais
įvyksiančiais oirmaisiais viruotiniais rinkimais į Europos parla
mentą. "Nuoseklus tikėjimas už
deda kiekvienam krikčioniui pa
reigą", pažymi simpoziumo orga
nizatoriai, "tarpusavio bendra
darbiavimo dvasioje ryžtingai
veikti, kad Europoje būtu sukur
ta krikščioniškais idealais pa
grįsta visuomeninė santvarka, ku
rioje kiekvienas žmogus galėtų
pilnai ir nevaržomai vystyti sa
vo asmenybę ir lygiomis teisėmis
dalyvauti viešųjų reikalų tvarkyme .
Dvasinių vertybių pirmenybė

Prined in two parts
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Amerikos lėktuvai,
belgų, prancūzų
kariai Zaire

KA BRZEZINSKIUI PASAKYS
PEKINAS

Kinshasa. — Belgija ir Pran
cūzija į Zairą pasiuntė savo ka
rius, o Amerika lėktuvus su vais
tais, skystu kuru kitiems lėktu
vams ir kitokia medžiaga. Belgu,
ir prancūzų svetimšalių legiono
misija išgelbėti 2,503 ar daugaiu
europiečių,
laikomų
įkaitais.
Amerikiečių likę tik 14, kitu; pa
vyko anksčiau perkeli į saugią
vietą helikopteriais.

Kinija nerimauja, kad Amerika vieko nedaro
sulaikyti Maskvos ekspansijai
Pekinas. — Šiandien, šeštadienį,
į Pekiną atskrenda Zbigniew
Brzezinski ir konferuos su užsie
nio reikalų ministeriu Huang
Hua. Agence France-Presse nu
jaučia, kad Kinija įspės Ameri
kos atstovą, Baltųjų rūmų saugu
mo patarėją, apie sovietų pavo
jų ir Washingtono nenorą ar ne
sugebėjimą tą pavojų įvertinti, ir
daromas nuolaidas Kremliui.
Amerikos diplomatai Pekine ne
laukia kokių nors konkrečių re
zultatų iš to vizito. Vargiai bus
(Nuotrauka R Aleknavičiaus) diskutuojamas Taiwano reikalas
arba Amerikos-Kinijos diplomati
nių santykių užmezgimas. Tam
nėra "tinkamas" laikas. Svar
biausia bus Sovietų Sąjungos,
ypač jos Afrikos ekspansionistiiiė
politika, Europos saugumas, nu
siginklavimas, Pietryčių Azijos si
tuacija, Korėja ir nauja padėtis
po prosovietinių jėgų įvykdyto

Prancūzijos valdžios sluoks
niuose sakoma, kad jų daliniai
nežada įsijungti į tiesioginius mū
šius, tik gelbės apsuptuosius eu
ropiečius. Reikalui esant naudos
visas reikalingas priemones. Ame- j
rika savo parašiutininkų nežada
Sekmadienio rytas
siųsti ir 1,500 kariams Fort
Bragg, N.C., bazėje aliarmas at
šauktas.

Kuba Zairo invazijoj
nedalyvauja — Castro

Nr.118.

Šiandien Drangas 12 psL

Buvo suimtas Sacharovas
ir jo žmona

Washingtonas. —Valstybės de
Miunchenas. — "Siekiant ap partamente sakoma, kad Fidel
saugoti Europą nuo krizės, ku Castro, pasikvietęs Amerikos di
rią grasina sukelti plintantis ma plomatinės misijos vadovą Ha
Vežamas į miliciją Sacharovas iauke: "Orlovui Nobelio taikos premiją!"
terializmas, reikia iš naujo atras vanoje, pasakė, kad Kuba Zairo
ti dvasines, o ypač krikščioniš kare nedalyvauja. Tai pirmas
Maskva. —Juri Orlovo teismo rovas prie teismo durų pareika išvarytas iš salės. Nebandė atsis
kąsias vertybes ir aiškiai pripa kartas, kad Castro matėsi su Ame
metu buvo suimtas Andrėj Sa- lavo: "Leiskite. Pagal sovietų įsta toti nei Irina, bet ją, "kaip mai
žinti jom priklausančią pirmeny rikos misijos šefu Havanoje Lyle
charov ir jo žmona Jelena. Mili tymus į teismo sale, kai skelbia šą", kiti pakėlė.
bę žmogaus gyvenime", — pažy Lane. Lane į Kubą atvyko rug
mas teismo sprendimas, leidžia
mėjo Vienos arkivyskupas kardi sėjo mėnesį. Buvo pasikeitimas cijoj išlaikyti penkias valandas.
ma
visiems įeiti". Jo neįleido. Ne Atsiliepimas sostinėse
nolas Koenig, kalbėdamas Miun atitinkamom misijom su Waįleido nei Jelenos. Įvyko susistumcheno Katalikų akademijoje. "Pa shingtonu ir susitarta, kad diplo
dymas,
ir Jelena nemandagiam
linkimas į tėchnokratiją ir nuo matai palaikys ryšius tik su tre
Washingtonas. —Atstovų rū
milicininkui
trenkė į veidą, o
latinis susirūpinimas patenkinti čios eilės pareigūnais Valstybės
Sacharovas tuo pačiu ar kaip ki mai 399:0 balsais priėmė rezoliu
medžiaginius poreikius atitolina departemente arba Kubos Užsie
taip, gindamas žmoną, atsilygi ciją ir ją pasiuntė Senatui, reika
žmogų nuo dvasinių vertybių, su nio reikalų ministerijoj.
no tam milicininkui. Tada mili laujančią paleisti Orlovą, nuteis
kelia žmoguje tuštumą, kurioje
cija abiem surišo rankas, įstūmė tą 7 metams sunkiųjų darbų stosunyksta dvasinės paskirties su
į milicijos autobusą ir nuvežė. vyklon ir 5 metams ištrėmimo.
pratimas. Jei žmogus ir toliau ne Priemones plėšikams
Vežamas Sacharovas šaukė: "Or Valstybės departamente buvo pa
pripažins dvasinių vertybių esmi
reikšta, kad Carterio administ
lovui Nobelio taikos premija!"
gaudyti
nės reikšmės bendruomeniniame
racija labai apgailestauja dėl to
gyvenime, tuščios bus visos pa
Orlovo žmona Irina papasako kio žiauraus ir neteisingo susido
stangos, kuriomis siekiama paša
Los Angeles. — Viename Los
jo daugiau apie teismo eigą. Tuo rojimo su disidentu, nukrypimu
•i-»S.fr«trilS
linti įsivyravusį egoizmą, išnau Angeles priemiesčio bankely bu
laiku, kai saugumo sukviesti pa nuo žmogaus teisių gerbimo.
dojimą, neteisingumą, ekonomi vo apiplėšimas. Banditai
labai
šaliniai
žmonės teismo salėje
Juri Orlov
nį išsigimimą".
Britanijoj ir dešinieji, ir kai
greitai veikdami banknotų pun
šaukė visokius piktus žodžius tei
delius susikrovė į maišą ir išbė Tass apie juos paskelbė, kad jie siamojo adresu, Orlovas ramiai rieji vadai sprendimą pavadino
Pagalba benamiams
go į gatvę. Tik čia juos ištiko buvo "sulaikyti už akiplėšiškus, tylėjo. Kai buvo skaitomas spren "pasibaisėtinu ir gėdingu".
nemalonus įvykis: viename jų chuliganiškus veiksmus".
dimas, Orlovo sūnus Dmitri, 25 Vakarų Vokietijoj buvo aiškiai
Bernas. — Žmonių pagalba
maišely kažkas sprogo, pasigirdo
metų,
atsisakė atsistoti, tai buvo pasakyta, kad tai laužymas Hel
Ass. Press pranešimu, Sacha
besirūpinančios Šveicarijos kata
sirenos balsas ir ištryško dažai,
sinkio akto, kurį iškilmingai pa
likų ir,protestantų organizacijos
juos pačius aptaškė. Išsiveržė ir
sirašė ir pats Brežnevas.
paragino tikinčiuosius dosniai pa
dujos, jie beveik nieko nematė.
Prancūzijos komunistai taip
dėti nuo karo veiksmų vėl nu
Policijai nesunku buvo juos pa
pat
pasmerkė susidorojimą su Or
kentėjusiems Libano gyvento
gautu
lovu ir priminė rusams, kad to
jams ir pabėgėliams. Pastaruoju
kiomis
priemonėmis socializmas
Šią
technikinę
naujovę
paga
laiku iš pietų Libano į krašto šiau
negali
būti
kuriamas.
rę pasitraukė dešimtys tūkstan mino viena firma. Visa "praga
čių žmonių, liko be pastogės i ro mašina" panaši į pinigų ry
Panašiai atsiliepiama visose
šulėlį.
Iš
tikrųjų
jo
viduje
che
reikalingi visokeriopos pagalbos.
laisvojo pasaulio sostinėse.
Paryžius. — Kinijos komunis-lšūs atvejai buvo tik du, kai tas
Šveicarijos krikščioniškosios orga miniai dažai, purkštuvas, dūmi
nizacijos jau pasiuntė į Libaną nis užtaisas. Tos dėžutės laiko tų partijos pirmininkas ir minis- pats Hua neseniai lankėsi Siaupagalbos siuntas pinigais ir mais mos seifuose šalia pinigų punde teris pirmininkas Hua Kuo-feng) rės Korėjoje, o dar anksčiau, 1950
lių. Jie sprogsta, kai kasininkas nori sulaužyti labai senas tradi dešimtmety, Mao buvo Maskvo
tu.
įjungia siųstuvėliu, radijo bango cijas ir aplankyti Vakarus, Pran je, Lankymosi data dar nežino
SĄJŪDIS UŽ GYVYBfiS
mis užtaisą. Šios priemonės labai cūziją. Kelionė būtų istorinės ma.
APSAUGOJIMĄ
naudingos kovojant su plėšikais
Prancūziją lankyti Hua pasi
reikšmės,
nes
niekas
iš
valstybės
rinko svarbiausia dėl jos silpnų
dar nepatyrusiais
OOLUMBUS. — Amerikiečių mėgėjais,
priešaky stovinčiųjų, įskaitant ir ryšių su NATO, rašo "Monigangsteriais.
Patyrę
šaltakrau
sąjūdis už žmogaus gyvybės ap
saugojimą gali tapti vienu svar jiškai apžiūri pinigų krūveles ir imperatorius, nėra keliavęs už tor". Ji kinams atrodo modeliu,
Į valstybės sienos į Vakarus. Pana- kaip galima savo jėgomis pakan
biausiųjų visuomenės judėjimų įtartinų neima.
kamai apsiginkluoti ir vesti ne
visoje Amerikos istorijoje, pa
priklausomą politiką.
našiu j savo laiku išplitusį są
Yra manančių, kad ta pačia
jūdį už vergijos
panaikinimą,
proga Hua gali apsilankyti ir Bri
— tokį įsitikinimą išreiškė
tanijoje bei Vakarų Vokietijoje,
Ohio valstijoje veikiančios drau
šalyse labai artimai bendradar
gijos kovai už teisę į gyvybę
biaujančiose su Amerika.
pirmininkas dr. John Willke.

HUA KUO-FENG LANKYSIS
PRANCŪZIJOJ

Daytono universitete kalbė
damas prieš abortą, jis pažymė
jo, kad, jo nuomone, dauguma
amerikiečių pritaria sąjūdžio
už gyvybės apsaugojimą užsi
brėžtam tikslui. Dr. Willke pri
minė, kad Pietų Dakotos valsti
joje, kurioje katalikai sudaro
tik 12 procentų gyventojų, pra
vestame referendume 78 pro
centai balsuotojų pasisakė prieš

Ciklonas sunaikino
mieste
Rangoon. —Ciklonas, audra,
100 mylių per valandą stiprumo
vėjas
sugriovė
Kyaukphvu,
200,000 gyventoju miestą. Su
griauta 90 procentų namų. Kiek

itetg Aft&os iarcii setai; Az&&» skooa

žuvoaflofi'.jit^tnpžitinrna

perversmo Afganistane,
Jeigu su Brzezinskiu susitiks k
Hua Kuo-feng, bus ženklas, kad
Pekino svarbiausiu rūpesčiu ir
yra ne kas kitas, bet didėjanti
sovietų įtaka, teigia politiniai ste
bėtojai
Kinija nerimauja, kad Ameri
ka, nieko nedarydama, leidžia
sovietams didinti savo įtaką Vi
duriniuosiuose Rytuose, Afrikoj
ir Europoj. Tas pats galima pa
sakyti ir derybose dėl ginklų ap
ribojimo, ir dėl neutroninės bom
bos, skirtos tik gynybai, sulaiky
mo. Nemanoma, kad Kinija pa
siūlys Amerikai prisijungti, orga
nizuojant bendrą frontą prieš so
vietų ekspansiją, bet bus įsakmiai
pabrėžta, jog tuo atveju ir Peki
no, ir Wasningtono interesai su
tampa, ir reikia tam padaryti ga-

1984 meti; Olimpiada
bus Los Angeles m.

Sueme M o r o
grobikus?

Los Angeles. — 1984 metų Pa
saulinę Olimpiadą surengti tei
ses gavo Los Angeles miestas.
Olimpiados žiemos žaidynės bus
Saravjeve, Jugoslavijoj. Los An
geles miestui duodamas terminas
su Olimpiniu komitetu iki liepos
31 pasirašyti kontraktą ir sutik
ti su siūlomomis sąlygomis.
Olimpiadą suruošti buvo ir
daugiau norinčiųjų, įskaitant ir
New Yorką.

Roma. — Policija iškrėtė dvi
slaptavietes ir suėmė 11 asmenų,
įtariamųjų Raudonosios brigados
narių. 10 jų suimta Romoje, vie
nas Turine. Tarp jų buvo ir vie
na moteris, labai panaši i tą,
kuri dalyvavo Moro pagrobime.
Galimas dalykas, kad suimtieji
ir bus Moro grobikai. Rasta įr
elektrinė rašomoji mašinėlė. Tik
rinama, ar ne t a pati, kuria bu
vo rašomi teroristų biuleteniai ir
reikalavimai.

Chicagos
arkivyskupija —
didžiausia

Randama ir daugiau ko: gink
lų, padirbtų dokumentų, pasų,
lapelių ir visam tam gaminti prie
monių.

Chkaga. — Chicagos arkidiecezijoj yra 2,430,680 katalikų,
rašo "Offidal Catholic Directory", ir yra didžiausia arkivysku
pija Amerikoj. Per praėjusius me
tus katalikų sumažėjo 12,000, bet
sumažėjo tose ribose ir bendras
gyventojų skaičius. Antroji savo
didumu yra Bostono arkidiecezija — 2,026,247 katalikų, toliau
Los Angeles — 1,950,000, New
Yorkas 1,825,053. Skaičiai, žino
ma, keičiasi valandomis.

Nuteisė d u gruzinę
disidentus
Maskva. — Gruzijos respubli
koje disidentai
Zviad Gamsachurdia ir Merab Kostava, Hel
sinkio grupės nariai, buvo teisia
mi, ir vakar buvo paskelbtas
sprendimas: po trejus metus sun
kiųjų darbų stovykloje ir dar po
dvejus ištrėrnimo.

Somalijos kariuomene

Ppbouti?
Addis Ababa. — Etiopijos še
fas Mengistu grasina Somalijai,
kad pradės prieš ją karą, Jei Somalija neištrauks savo karių iš
Djibouti. Djibouti, buvusi Prancū
zijos kolonija, dabar yra nepri
klausoma, bet Mengistu tvirtina,
jog ten laikoma Somalijos ka
riuomenė.

KALENDORIUS
Gegužės 20: Bernardinas, Alf
reda, Sviedrys, Augmantė.
Gegužės 21: 5v. Trejybės šven
tė; Valentas, Viktorija, Vaidevu
tis, Vydminė.
Gegužės 22: Kastas, Rita, Juli
ja, Elena, Eimantas, Aldona.
Saulė teka 5:27, leidžias 8:08.
ORAS
Daugiausia apsiniaukę, gali
mas lietus, vėsiau, apie 70 laipainiu.
.
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ma bus "Entuziazmas." Dėl toli- I
m^niu Hronracrfu krerokites f
pas Rū*ą
Vaskevicnftę,
154 f
Argyle Si-, Toronto, Ont. Cana- į
da. Te!: (416) 533-6220.
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CICERO "ATFTHESr
KREPŠININKAI GYVUOJA
Praėjusiais metais buvo at
gaivinta Cicero Vysk. Valan
REDAGUOJA. Joeao Zs^eikis. Informacine: medžiagą ir nuotraukas
siųsti: 6522 South Rookwefl Ave., Cfckago. IL. 60629. TeL 778-7832 čiaus moksleiviu ateitininku į
kuopos krepšinio komanda. Čia į
m* krepšininkams ne
mažai pagelbėjo jų treneris Vai
dotas Vaicrūnas. Pirmasis ja pa Į
Paskutiniuoju metu ateitinin rė tokio židinio apimtį bei tiks- sirodymas Vid. Vakarų sporto
kuose
stipriai
akcentuojamas lus. Židiniu čia suprantamas ne apygardos pirmenybėse baigėsi
krikščioniškas
atsinaujinimas, koks namas, įstaiga ar komitetas, j gražia pergale. Komanda gal i
Jau pačiu pirmuoju nutarimu IX- bet atsinauj:r.:mu plačiau besirū- į kiek nelauktai laimėjo jauniu
tasis Ateitininkų kongresas "ska- į pinančiu asmenų ryšys. Prie šio. B klasėje I vieta, nugalėdama
tina ateitininkus stiprinti tiek as-j židinio priklausys tie, kuriem nori! ligįjnorraį
meisterį
Chicagos Cicero ateitininką sporto klubo "Ateitis" krepšinio komanda (stovi iŠ
kairės): D. Owens, D. Bartanskas, D. Otfens, V. Laniauskas; krapo: E.
menines, tiek bendras pastangas j darbu prie jo prisidėti. Kuo dau-1 *Nerf.
Štuartis, V. Radvilas, V. Mickus, B. O'Brien.
krikščioniškai
atsinaujinti, ne- j giau dirbs, tuo labiau tam židr- \ Balandžio 22-23 dienomis CM
šant Kristaus dvasią į mūsų veik-; nfui priklausys. Tie asmenys turi • cagoje vėl pasirodyta v*M. Va
lą, kūryba ir kitas g>venimo sri-. palaikyti ryšį susitikimais, posita-! karu. apyg. pirmenybėse, tfk šį
ATEITOHIKC MAMŲ REIKALU
tfe".
rimais, planavimu ir darbų atli-jkartą reikėjo varžytis jau jauNoriu pasidalinti su Jumis, mie-, gausiomis aukomis remia visus
Taipogi Ateitininkų federaci- k i m u - J" v ė ! j a u b u s P 3 ^ ^ 8 . k a < * : ! &"* A klasėje. Nežiūrint, jog
Ii
ateitininkai,
savo dideliu džiaug-! lietuviškus reikalus, dauguma jau
jos valdyba 1978 m. pradžioje sa reikalinga didesnė struktūra, ji dauguma komandų žaidėjų buvo
keliais metais vyresni už "Atei smu ir kartu nemažu rūpesčiu, su- ir pamiršę, kad esą ateitininkai
vo pirmąjį uždavinį taip aptarė bus įvesta.
ties" jaunuolius, užimta UI vie rištu su Ateitininkų namų sta Šiandien labai pribrendęs laikas
'sudaryti veikimo planą, kuriuo j Židiniui priklausančių uždavityba. Džiaugiuosi, kad mano kel stabtelėti minutėlę ir pagalvoti,
ta.
ateitmmkiioje būtų tęsiamos gy- nys yra toliau žadinti krikščioPirmose rungtynėse šiose pir ta mintis susilaukė pozityvaus pri kokią duoklę atidavėme savo or
voįo krikščioniško atsinaujinimo [nišką
ryškinti jo
.nišką atsinaujinimą,
atsinaujinimą, ryškinti
menybėse •'Ateitis" nugalėjo tarimo ir, to pasėkoje, jau suda ganizacijai ir kokį palikimą žada
pastangos, taip sėkmingai prade-[idėją, organizuoti atsinaujinimo stiprią Detroito "Kovo" I ko rytas kounitetas, į kurį įeina sva me paskirti taip gausiai priaugu
tos prieškongresiniarne laikotar-įrenginius (savaitgalius, paskaitas, mandą 37-29. Po to turėjo ko- rūs ilgamečiai aieitminkų veikė- šiai ateitininkų jaunajai kartai.
pyje"I— reikalui esant, sudarant 2 — 3 voti su dar stipresne Chicagos' jai ir didelio sumanumo biznieGyvenant toliau nuo Chicagos
Ateitininkų federacijos valdy- į darbuotojų grupeles),
rūpintis "Lituanicos" I komanda, prieš riai, kas reiškia, kad šis projektas ir stebint lietuvišką gyvenimą iš
bai sudarant tokio veikimo pla-1 medžiagos paruošimu (spausdin- kurią negalėjo atsispirti ir su-' jau yra ant gerų bėgių. Rūpintio- šalies, gaunas neramus vaizdas,
na, fflUrtiii'iirt'l kongrese kun.} n* leidinius, parengti Eucharistipasavo
39-33. Pralaimėtojų $!, kaip seksis sukerti Šiam dide- Serrųjų lietuvių Chicagoje pasta
K. Trimako iškelta mintis steig- Į nes Aukos skaitymams tekstus,
grupėje supliekė Detroito "Ko- .Kam k svarbiam projektui aukas, tytos bažnyčios ir salės pereina į
u" atsinaujinimo židinį ima įgau-j"liturgijas speeialiems ateitininvo" n komandą 40-30 ir tada
Ateitininkų organizacija yra svetimtaučių rankas. Laimė dar,
ti konkretesnę formą. Del laiko i kų susibūrimams) ir kt.
dėJ m vietos įveikė Detroito l u o š a ^ ^ ^ centro. Mes ir mūsų kad jie pastatė ne vieną, bet ke
stokos kongrese tas pasiūlymas
Tokį židinį steigti Ateitininkų "Kovo" I komandą 45-36.
į jaunimas neturime nei rnonrffnes letą. Neabejotina, kad toks pat li
nebuvo fAafiai išrySdfhtas. Vasa federacijos valdyba pavedė kun.
Šiose pirmenybėse žaidė ir tafi| R e i m a t e r i a l i n ė s bazės. Bervi- kimas, anksčiau ar vėliau laukia
rio numerio* "Ateityje" buvo at K. Trimakui, kuriam buvo paves
kus pelnė DaryiOwen» 58, Dean ^
, ^ ^ 1 ^ dirba plačiuose ir kitų Chicagos lietuviškų cent
spausdinta krikščioniško atsinau ta krikščioniškąjį atsinaujinimą
rų. Jau keletas metų, kaip oama45.
D. Bartauskas 34. R ! l i e t u v i s gyvonhno
Jaukuose,
jinimo simpoziumui jo paruošta, žadinti jau prieškongresinėj veik
žu vyksta ir lietuvių emigracija
O'Brien 14, E- šulaitia 4, V. La-1
_
be* dė! laiko stokos neskaityta loj. Jo uždavinys dabar bus telk
iš Chicagos lietuvių kolonijų į
niauskas 0, V. Radvilas 0, V. mininkams: Čikagos apylinkėj
kalba, kurioje plačiau pasisako ti asmenis, kviesti pasitarimus, ap
priemiesčius, daugumoje pietva
Mickus 0juos galima gauti iš Vidos Kup karius. Žinoma, ateityje įi intenma apie tokio židinio reikalą, ap lankyti ateitininkų vienetus. Prie
"Ateities** komandoje žaidžia rytės, 1806 S. 49th. Ct., Cicero
imti bei uždavinius.
Šio židinio darbo prisidėti no
syvės. Didelė dalis jaunųjų lie
keli trečiosios kartos Amerikos II. 60650, Rimos Žukauskaitės,
tuvių, baigusių mokslus ir sukū
Gegužes 3 d. Ateitininkų fe rintieji yra prašomi kreiptis į jį. lietuviai, kurie anksčiau kartu
deracijos valdybos posėdyje Cice- Jo adresas: 350 Des Plaines Ave., žaidė Šv. Antano lietuvių mo 427 Bormie Brae Rd., Hinsdale, rusių šeimas, taio pat kuriasi Chi
IL 60501, Arūno Pemkaus, 1022 cagos priemiesčiuose.
roj kun. Trimakas plačiau apta- ApL 409. Forest Park, 111. 60130.
kyklos komandoje, o dabar, bai Beau Brummel, Sleepy Hollow,
gę pradžios mokyklą, ir toliau IL60118.
Matydami šias lietuviško gybendrauja su vėlesnės išeivių
kartos jaunimu.
Dabartiniu metu "Ateities"
klubo krepšininkai rengiasi Pa
saulio liet. sporto žaidynėms,
kurios bus birželio mėn. pabai
goje Toronte, Kanadoje. Ko
mandos nuvežimas ir išlaiky
mas visą savaitę pareikalaus
Chicagoje šiemet išleidžia L K B Kronikos ketvirtą tomą
daug išbridų. Tad šiuo meta yra Ileruvig kalba, pirmą tomą ispanu ir pirmą tomą aagJa kalbo
renkamos aukos. Pirmasis su i m i s kurios bos plačiai paskleistos tų kalbų kraštuose. Jau ver
stambia auka atskubėjo pats čiamos Kronikos ir į prancūzų kalbą.
Ateitininkų federacijos vadas
LKB Kronikos S tomus Beraviu kalba išleido LKRŠ Rėmė
dr. P. Kisielius; per Cicero li
tuanistinių mokyklų balių buvo jai, bet ne Religinė šalpa. Rėmėjams nustojus veikti, LKB Kro
surinkta daugiau kaip 100 dol. nikos knygas leidžia L K B Kronikoms Leisti Sąjunga, Jos na
| Laukiama ir daugiau didesnių riai aukoja metams ne mažiau kaip 5 dol., amžinieji nariai —
I& moksleivių ateitininkų studijų dienų CIeve'ande. Vaidina studentai
100 dol. ir mecenatai — 1000 dol. Už visus gyvus ir mirusius
ir moksleiviai: Arūnas Čmberkis, Onutė Balčiūnaitė. Lina Žiedonytė ir f ar mažesnių aukų. Komandos
narius
kasdien aukojamos šv. Mišios.
Rūta Girdauskaitė
Nuotr A. Razgaičio (reikalais rūpinasi E . Šulaitia,
jaun., o j a m talkina keli žaidė
Maloniai prašome visų aetuvių aukų LKB Kronikos kny
jų tėvai.
E. šgoms leisti, n e s joms išleisti ir plačiai paskleisti reikia labai
STUDENTŲ SUSIRINKIMAS
PHILADELPHIJOS
MAS STOVYKLA DAINAVOJE didelių sumų lėšų. Aukojusieji ne mažiau kaip 100 dol.. bus įra
ATEITININKAI
Paskutinis studentų at-kų sušomi leidžiamose knygose.
1978 m. vyresniųjų moksleivių
Birtnkimas bus Sj sekmadienį.
Phfladelphijos ateitininkai tę
stovykla (Dainavoje) prasidės 4
Visiems aukotojams išduodami kvitai ir jų aukos atleidžia
gegužės 21 d., p a s tėvus Mari sia savo veiklą. Dvasios vadu
v. po pietų, sekmadieni, liepos mos nuo federalinlų mokesčių.
jonus, prie "Draugo'*, šv. Mi jau kelinti metai yra kun. K.
2 d. ir baigsis liepos 16 d. Stovyk
š i o s bus 11 vai. ryto koplyčioje, Sakalauskas. S u
jaunaisiais
Išgirskime pagalbos šauksmą pavergtų ir persekiojamų
la -vyksta vėliau negu įprasta, ka
po t o bus susirinkimas. Susirin gražiai dirba J. Viesulienė.
mūsų
brolių ir sesių lietuvių pavergtoje Lietuvoje ir plačiai jį
dangi nemažai moksleivių daly
kime bus pranešimai apie pra Moksleiviams daug padeda V.
LKB Kro
vaus Dainų ir Sporto šventėse To skleiskime laisvajame pasaulyje jų pačių žodžiais
ėjusių metų veiklą, S A S centro Muražka ir K. Razgaitis.
nikos
knygomis
įvairiomis
kalbomis,
savo
aukomis
remdami
jų
ronte.
valdybos pranešimai apie pava
Paskutiniame sendraugių suišleidimą.
Tėvų patogumui norima pa
sario kursus ir vasaros stovyk ' sirmkrme išrinkta sendraugių
samdyti autobusą Toronte, kuris
Aukas siųsti ir čekius rašyti šiuo vardu bei adresu: LKB
lą ir naujos valdybos rinkimai. valdyba pasiskirstė pareigomis:
pirmadienį rytą, liepos 3 d. at Kronikoms Leisti Sąjunga, 6825 So, Talrnan Ave„ Chicago, DL
Jūri pasimatymo!
J. Kananaviciua, pirmininkas —
vestų stovyklautojus į Dainavą, 80629, USA.
Danutė
Saliklvtė adr. 2511 VTinton Circle, Brissu viena sąlygą, jeigu susidary:
tol, Pa. 10007, K Razgaitis —
LKB Kronikoms Leisti
pakankamas skaičius norinčių mi
J STOVYKLA!
vicepirmininkas jaunimo reika
nėtu autobusu važiuoti. Todėl
Valdyba
Regina
Matonienė,
7015 S lams. D. Muraškaitė — sekre prašome visus Stovyklautojus no
Artesian Ave.. Chicago. EI. torė, K. Juzaitienė — iždininkė, rinčius tai daryti, iki BtguKi 29
60929, tel. 737-7773, registruoja j A G o r u s i s — vaidybos narys. d. informuot' MAS valdybą apie
Pr. Dielininkaičio jaunučių — i ž i n i o s Švente numatyta ruošti tat. Kama dar nenustatyta, bet
jaunių kuopos narius į vasa-1 rudenį. Dabartiniu metu dau- tu r būt bus apie 29 dof. akmeniui.
ros stovyklą Dainavoje, kuri i £ e l i * susirūpinę mokslo metų Birželio m. pradžioje bus praneš
prasidės liepos
16 ir baigsis baigimu ir vasaros stovvklo- ta ar susidarė pakankamas skai
LA6A f \ I K O LA A 4 1 . . . Diriguoja komp, -fonus Gaidelis
mis.
liepos 30 d.
(Brocktono mišrus choras)
stereo
čius norinčių važiuoti. Dėl regist
racijos
autobusui
ir
aplamai
sto
Malda
už
tėvynę.
Tėviškės
laukai,
Žolelė
žydėjo.
Ant
M K I 0 8 STUDENTAMS
SAS PAVASARIO KURSAI
vyklos klausimais kreipkitės pas
kalne klevelis, Anga putinas, Plovė lankoj Meną n*
SeJrmadlenį gegužės 21 d., 11
SAS pavasario kursai, kuriuos Saulių Cyvą, 18301 Lt Salle Rd.
kftes.
nei. ryto, Tėvų Marijonų koply ruošia Toronto draugovė, neįvyks Čleveland, O H 44119 T d : (216)
Gaunama "Drauge"
čioje, prie "Draugo",
studen kaip anksčiau buvo pranešta ge 481—5706.
t a m s ateitininkams bus atna- gužės 27-28 d. VVasagoje, bet bir
Kaina su persiuntimu $6-JO
Stovyklos regJstradjos lapai
želio 10-11 d. Torontg. .Kursų te r .liauyra išsiųsti vjsiems kuopų_pic
eaajemca šv Mišloa.
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K R O M O M S LEISTI SĄJUNGA

te

I

uanenyja

• ana Sana.
$19.00 $15.00
1&00 13J»
1900
liOO
aHOO 15.00
15.00
9.00

• Redakcija Kialjaniai tano i
auožiūra. Nesunaudotų stralpMibĮ
aeaaoga Juot gf**1*** ** * s n o
te rasftarof. Redakcija at

diiba
&30iki4J0,
&30 9n 12A0.

I

J33.00
31.00
33.00
3400
25.00

Ir Cook
Dtar JAV

mm _ 4QQ„ iektadleniaia
830 — 12M. '

venimo apraiškas, mes, ateitinin
kai, negalime užmerkti akis toli
mesnei ateičiai ir, nieko nedary
dami, laukti, kol masų jaunoji
karta išsisklaidys po didelius Chi
cagos užmiesčių plotus ir, įsi
jungus į Amerikos gyvenimą
prapuls, kaip kad yra atsitikę su
senosios lietuvių kartos prieaug
liu.
Man atrodo, kad įkurtas Chica
gos pietvakariuose, kur daugiau
sia kuriasi lietuviai, Ateitininkų
kultūros centras butų lyg lietuvy
bės švyturys ir sargas, kuris at-kų
jaunąją kartą jungtų ir gelbėtų
nuo lietuvybės išblėsimo. Tokio
je vietoje turėtų būti bent keli
akrai žemės, žaidimo aikštėms
įruošti h* vasaros iškyloms, kur
jaunimas galėtų susitikti ir kul
tūringai praleisti laiką saugioje ir
sveikoje gamtoje

MAROUETTE PHOTO
SUPPLY
REIKMENYS FOTOGIlAFs|B
IR MĖGĖJAMS

1

Daug sutaupysit*, pirhdai' ėfe
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
toghi pianu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatinga] progai
Pilnai užbaigtu foto nuotraukų
aptarnavimas. Atidaryta pi riai,
ir ketvirtad. vakaran) iki I vai.

3314 West 53rd Street
TeL - PRosped 64998

Elena Razmienė
(Bus daugiau)
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THE FARSO MOTEL
MSte Gutf Boulevard
Tnaaare
S t PMenburg, Fla. 3370S, USA
TeL (SIS) 3S04S78
MOTELIS aat Meksikoe įiaakos
Treaanre felaad centre, graiiaaslame paftryJe. Miegamieji kambariai, kambariai
vtads, apattmenati kr
VTsur aaelium tefevirijoa, netoli
naktiniai krabai. Žvejojimo vieta*, gotfb Ir S»
• n a sfkttfa. Šventoves, krautuves kr t t
Visus maloniai kviečia lietuviai tavininkai ALFONSAS R TERESR 2F.BERTAV1C1AI

DUTCHMEN CONTRACTORS, INC
2911 W, tryn Mawr Aveaoe
TEL. 878-5682
Atlieka įvairius namo ir buto remontus. Dengiame ir tafeome
stogus — Apkalame namo sienas — "siding" — Izoliuojame. Da
žome — Dedame rinas, nutekamuosius vamzdžius — "Tuckpomting*' — percementuoja'ae niūrą. Atliekame visos cemento darbus.
Taisome por&us: P ėdame naujus stulpus, laiptus, grindis. Pats
savininkas apskaičiuoja nemokamai.

SKAMBINKIT

BET KADA

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
Padangos. Priekinių ratų reguliavimą*
ir baJanaavimaa. Stabdžiai Dualiniai.
t a i . Iametamieji vamzdžiai ir kiti pa*
taiaymal FIRESTONE TIRBS. Wa«nl
alignment and balancing. Brakea,
Shock absorbera. Mufflers and pipam.
Tune-Upa Lubncation Change of o€
and FOtera

GAUTA NAUJA PLOKSTEL6

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE
UZZ Wetf 59th Strett *

Tn!. &R S-7777

Veiku n o 7 4 0 vai. ryto Qd 8 4 0 vai vakars.
»*a*adieniaii nuo 7 4 0 vai ryto iki 4 vai popiet
Awntadien'ala 'EMarvtA
- .^av IUKAS CBKAfl
M
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MENKAVERTIŠKUMO APRAIŠKA

VOKIETIJOS IR SOVIETŲ SANTYKIAI
Politinis bendravimas ir prekybos sutartis 2S m.

Rlmties valandėlei

{VAIRIŲ T A U T Ų
SUSIRINKIMAS

Kiekvienas žmogus turi savo silaikyti nei ekonomSkai nei kulGEDIMINAS GALVA
mams būtų galima pritarti, jei
Fed. Vokietijos kanclerio Willy
aplinką, kurioje jis išauga ir gau- turiSkai. Beitų, kad tik pavergėKai pop. Paulius VI savo vely- kaip Žydai, taip ir naujatikiai,
nesijaustų jėgos spaudimas įgy- kinėje kalboje šiemet pasveikino kretiečiai ir arabai, girdime juos
na išauklėjimą. Mokslininkai, fc- jai ją išgelbės. Visi gerai supran- Brandto 1970 m. pradėtoji rytinio
endinti tokią taiką, kokios trokšta net lietuviškai ir korejietiškai, mūsų kalbomis skelbiančius di
losofai, teologai, literatai, poetai tame, kad Lietuvos ekonominis poslinkio užsienio politika neat
yra savo amžiaus vaikai. Todėl ir kultūrinis įsijungimas į Rusi- siekė užsibrėžto tikslo, bet pali Brežnevas reiškė pasitenkinimą Sovietai Todėl kelia įtarimą ir šie nustebo ne tik klausytojai, kurie džius Dievo darbus. Taip jie visi
suprasti rašytojo mintis, suvokti jos ekonomija ir kultūrą reiškia ko pėdsakus Skio srityje. Bona su Fed. Vokietijos santykiavimu su žodžiai: "Liaukimės didinti apsi dalyvavo audiencijoje, bet ir tau stebėjosi ir nustebę klausė vienas
poeto giesmės prasmę neužtenka jai tautini išnykimą. Kultūrinin- darytomis sutartimis su Sovietais, Sovietais, jos ūkiniu bendravimu, ginklavimą. Imkimės žygių ma tos, kurios retai būdavo pamini kitą: "Ką tai reiškia?" (Apd. 2,7
tik ju raštus pasiskaityti. Giles- kai ir patriotai tėvynėje be galo Lenkija, Rytų Vokietija ir Čeko siūlė mažinti karinį ir politinį žinti ginkluotoms pajėgoms pa mos didžiosiose šventėse. Tų tau — 12). Dėlto vėliau Šv. Augusti
niam kūrybos pažinimui reikia daug turi lenktis ir pataikauti, slovakija susigyveno su Antrojo įtempimą. Svarbiausias jo pasikal sauliniu mastu ir Europoje, ypač
tų ir grupių jau yra tiek daug, nas galėjo sakyti, kad "Bažnyčia
pažinti taip pat kūrėjo aplinką, kad bent iš dalies išsaugotų kai pasaulinio karo pasekmėmis. Tai bėjimo tikslas paneigti bet kurią centrinėje. Susitarkime negamin
kad velykiniuose sveikinimuose yra tikintieji žmonės, susirinkę
— jo vietos ir laiko aplinkybes, kurias lietuviškąsias vertybes.
buvo vokiečių mostas apgailėti Sovietų grėsmę Vakarų Europai. ti masinio naikinimo ginklo. Su joks žmogus visų net suminėti ne draugėn iš viso pasaulio".
Todėl vokiečių poetas Goethe
Išeivijoje mes taip pat ieško- karą sukėlus ir su širdgėla 'politi Pakartotinai jis užtikrino: "Tary sitarkime įsipareigoti, kad neutro
gali, juo labiau negali popiežius
Tas visų tautų ir įvairių kal
sako, kad, norėdamas suprasti me draugųjiems dėkojame ir pa- nių klausimų sprendimą atidė bų sąjunga visiškai neketina už ninis ginklas neišvystų dienos
pasveikinti
visų
tautų
kalbomis.
bų
susirinkimas draugėn ir yra
poetą, turi nuvykti į jo kraštą.
taikaujame, kai jie užtaria mūsų ti iki pakitęs politinių jėgų san pulti nė vienos valstybės, užka šviesos".
Tačiau
kitu
požiūriu
tai
rodo
viena pagrindinių Bažnyčios žy
Jei taip yra su pavieniu pavergtą tėvynę. Bet "ar ne tykis Vakarų Europoje.
riauti Vakarų Europos. Mūsų ge Toliau sekė propaganda: "Mū Bažnyčios — krikščionių susirin
mių, kuria yra pažymėti tikintie
žmogumi, tai panašiai turi būti perdaug knkiamės tiems, kurie
Fed. Vokietija minėtu mostu neralinis štabas nesudarinėja pla sų šalis didžiulė, išsidėsčiusi per kimo įvairumą, kalbų ir tautinių ji Kristumi. Jie skiriasi tarp savęs
ir su tauta. Kiekviena tauta turi daug žada, bet mažai daro? Vi- pripažino šiame pokaryje įvykusį nų žygiuoti prie La Manche".
du žemynus Joje gyvena dešim papročių skirtybes, istorijos įtaką daugeliu savybių, net spalva ir
savo istorinę aplinką, kurioje ji sokie politikieriai daug žada, kad vidurinės ir rytinės Europos že
tys nacijų ir tautybių. Tai vie ir vis dėlto vienodą tikėjimą Jė gyvenimo būdu, bet jie gyvena
Nudailintos kalbos
vystosi, auklėjasi ir bręsta kultu- daugiau balsų surinktų. Kai ka mėlapio perkarpymą ir ten pra
ninga, darni šeima. Jai nieko ne zumi Kristumi, prisikėlusiu iš mi draugėj savo dvasia Kristaus Baž
Nepaprastai įdomios prieš am
riškai. Būdingųjų tautos apraiš- da daug ir padeda savo rezoliu- vestas naujas sienas. Vokiečiai su
reikia svetima Jos ketinimai kil
nyčioje. Bažnyčioje juos gaivina
kų supratimo ieškodami, turime crjom. Po keleto metų jų jau nėra sigyveno su karą pralaimėjusio žiaus trečdalį karą pralaimėjusio nūs".- O po penkių dienų nuo rusiųjų.
Jau po Velykų pop Paulius, tikėjimas Jėzumi Kristumi, Dievo
pažinti jos istorinę aplinką. Daž- nei kongrese nei senate. Tada ir likimu 500 km. pasitraukti f Va ir karą laimėjusio krašto atstovų šios kalbos rusų dalinys įsibrovė
kalbėdamas
didžiulei miniai au Sūnumi, veikimas Šventosios Dva
kalbos
V.
V.
Bonoje.
Nudailin
nai mes stebimės, kodėl mū- jų rezotiucijos pamirštamos. Rei karus. Vokiečių tauta padalinta
į Kiniją ir peržengė Usurio upę. diencijoje, priminė, kad krikščio sios, kuri padeda suprasti net sve
tuose sakiniuose prasikala jau se
sų tautoje šalia aukštų jos kul- ketų daugiau draugų turėti tarp
ir sukurtos dvi skirtingų santvar
nių susirinkimas yra vieningas, timomis kalbomis kalbančius, kai
niai užgijusios žaizdos skausmas.
turinių apraiškų yra daug men- didžiųjų laikraščių žurnalistų,
Prekybos sutartis
kų vokiškos valstybės, kurių li
nors čia jie ne visi gali susikalbė jie kalba apie dieviškas paslaptis
kavertiškumo.
tarp universitetų profesorių ir
Fed. Vokietijos prezidento W.
kimas priklauso nuo kitų politi
Fed. Vokietijai pavyko tik ūldo ti savomis kalbomis ar suprasti ir tikėjimo kelius.
Schellio žodžiai žymiai geriau pa
N e visi lietuviai džiaugiasi aukštųjų pareigūnų JAV Wa- nių jėgų.
srityje. Ji užima pirmą vietą iš va popiežiaus kalbą, kaip suprato iš Drauge su Kristumi gyventi —
rinkti už svečio pasakytus. Prezi
mūsų kultūriniais laimėjimais ir shingtono departamentuose. Mes
karietiškų kraštų užsienio pre įvairių ano meto vietų susirinkę tai gyventi drauge jo įsteigtoje
Ligoruo viešnagė
dentas kalbėjo: "Pirmiausia mums
ne visi jaučiasi lygūs su svetim- neturime lietuvio nei kongrese
kyboje su Sovietais. Nuo 1970 m.
taučiais. Kartais atrodo, kad mes nei senate. Kai koks valstybės paL. L Brežnevas gegužės 4 — 7 reikalingas pasitikėjimas. Daug iki 1977 m. jos užsienio prekyba žmonės apaštalų kalbą, kurioje Bažnyčioje, daryti tuos pačius dar
perdaug lankstomės, už nežinia reigūnas prisimena mūsų paverg- dienomis lankėsi Fed. Vokietijo dalykų, daromų turint geriau su Sovietais padidėjo 5,5 karto. Už kalbėjo Šventoji dvasia jų lūpo bus, kurių krikščionis Bažnyčio
ką dėkojame ir atsiprašinėjame, tą tautą, tai mes daug rašome ir je su 150 asmenų palyda, kurioje sius ketinimus, neteisingai aiš išvežamus vamzdžius vokiečiai su mis, "štai, argi ne visi šitie, kurie je yra išmokęs iš Kristaus. "B
iš
tikrųjų
sakau
Ar gerai ar blogai kas suminėjo daug vertiname. Žinoma, kad būta daugelio gydytojų. Viešna kinama dėl to, kad nėra pasitikė sitarė gauti gamtines dujas iš So kalba, galilėjiečiai? Tai kaipgi tikrųjų,
Jėzus
apaš
Lietuvos 3ct lietuvio vardą, tai reikia tokius įvykius gražiai pažy- ges meto nuotraukos parodė So jimo.- Fed Vokietija ir Sovietai vietų iki 2000 m. Vokiečių įmo kiekvienas mūsų girdime savo jums, kalbėjo
talams,,
kas
tiki
mane,
darbus,
gimtąją
kalbą.
Mes
partai,
medai,
turi
skirtingą
politinę
ir
ūkinę
atrodo, kad visi turime už tai mėti ir įvertinti. Bet tada mes vietų rikiuotoją išpurtusiu veidu
nės dabar stato didžiausią pasau
lenktis ir dėkoti. Vienas lietuvis esame aplinkoje, kuri kai kam sa- ir jau nebepajėgiantį net iš krės santvarką. Mes negalime ir neno lyje Oskolo elektrometalurgijos elamieSai, Mezopotamijos, Judė kuriuos aš darau, ir jis darys ir
parašė padėkos laišką "Sun ko, kad tu, lietuvi, esi labai ma lo pakilti savo jėga. Kodėl ligo rime to nutylėti... Mūsų karta, įmonę ir dalyvauja Šeremetjevo jos ir Kapadokijos, Ponto ir Azijos, didesnių už juos darys, nes aš ei
Prigiios ir Pampilijos, Egipto ir nu pas Tėvą. Ir ko tik prašysite
Times" redakcijai, kad buvo pa- žas, o anas labai didelis,
niui prireikė keliauti į apkarpytą kurios politinis veidas subrendo orinio uosto statyboje.
prie
Kirenes esančiojo Libijos kraš Tėvą mano vardu, tai aš padary
karo
metu
ir
pokario
laikotarpiu,
minėtas lietuvis vaikinas, kuris
*
ją Fed. Vokietiją?
1977
m.
Fed.
Vokietijos
išveži
to
gyventojai,
ateiviai romėnai, siu, kad Tėvas būtų pašlovintas
pastariasiais metais padarė tai, ką
Chicagoje kokią tai išdaigą išDėl to, kad mes neturime saJis siekė bent kelių tikslų: mes privalėjome padaryti, atsi- mas siekė 6,4 bil. markių — 3,2
Sūnuje. Jei ko prašysite mane ma
krėtė.
vosios laisvos tėvynės ar kad vis propagandinio, sklandesnio ūki
bil. dol. ir numatoma dar skatin
no
vardu, tai aš padarysiu" (Jn.
kratėme
praeities
naštos.
Tačiau
*
turime prašyti kitų užtarimo, ne nio bendravimo ir Fed. Vokieti
ti
ateityje.
Sudarytoji
užsienio
pre
keno
ir
Krupp
bendrovės.
Tele14,
11 —14).
lietuvių tauta buvo labai ilgai turėtume jaustis žemesniais ir jos nuginklavimo. Jam dalimi pa mes negalime tuo tenkintis, jei no kybos sutartis vokiečių įmonėms funkeno bendrovė stato jėgaines
Dar labiau stiprino Kristus
pavergta. Mūsų kaimietis šiaip menkesniais už visus kitų tautų vyko įgyvendinti du pirmuosius rime įgyvendinti viltis ateičiai. praveria duris skatinti išvežimą. Sovietuose ir liaudies respubliko
apaštalus,
o tuo pačiu visų laikų
Ypač
nekantrūs
jaunuoliai.
Mums
yra labai kultūringas, bet per didžiuosius. Nei mūsų kalba, nei tikslus ir pradėti derybas dėl tre
Fed.
Vokietijos
vyriausybė
įsipa
se.
Krupp
bendrovė
išveža
moder
tikinčiuosius,
apreikšdamas ir tre
padėjus pamatus, jie nori, kad
šimtmečius jam reikėjo lenktis mūsų kultūra nėra menkesnės už čiojo.
reigojo
duoti
ilgesnes
paskolas
So
nias
mašinas
ypač
dirbtiniam
čiąjį Dievo asmenį — Šv. Dvasią
Rytų ir Vakarų bendradarbiavi
labai žemai prieš kokį ruselį ar kitų tautų. Nė viena tautybė AJau S seno kiekviena L. L Brež mo Europoje pastatas augtų. Mas vietams. Numatoma sudaryti net pluoštui gaminti. Ši bendrovė V. 2 ... "Aš melsiu Tėvą, ir jis duos
ilenką valsčiaus raštinėje. Ilgus merikoje neturi tiek chorų kaip
nevo kelionė užsienyje siejama su tas turi būti kitoks, negu praeity- 120 stambesnės apimties susitari pasirašė ketvirtą sutartį už 250 jums kitą Ramintoją, kad pasilik
šimtmečius jis nematė kitos ka- lietuviai, nesuruošia tokių gražių
mų atlikti statybos darbams ir mil. markių parduoti mašinas. tų su jumis per amžius, tiesos
propaganda. Kelionės metu, o dažriškių uniformos kaip tik rusišką, tautinių dainų ir šokių kaip lietu1
gn dzia mas
at
išvežti mašinas bei įrengimus.
nai prieš ją pradedant, suteikia- K * ? S
"
x
Vokiečių pats didžiausias rū Dvasią, kurios pasaulis negali pri
Lietuvos atsikūrimo nuotaikas viai. Chicagoje tik lietuviai turi ~: ; L , ~ r ~ ~,c;v,iUA;;«,a; c _ „ _ j sakomybe, tohau siekiančia
negi Taigi vokiečiai ėmėsi didelės svar
mi
išsamūs
pasikalbėjimai
spau
pestis liečia atsiskaitymą. Sovietų imti, nes jos nemato ir jos nepa
labai gražiai aprašo Rapolas Ski- savo operą. Mūsų tauta gali stomūsų šalių ribos".
bos
ir
pavojingo
darbo,
tobulinti
doje
ir
net
pasinaudojama
televi
išvežimas nepadengia įvežimo. žįsta. Jūs gi pažinsite ją, nes ji pa
-.. prtis "Atsiminimuose". Lietuviai vėti lygia greta tarp kitų kukūIr svetys kalbėjo apie taiką, bet Sovietų pramonę.
zijos laidais.
Fed.
Vokietijos Prekybos ir pramo siliks pas jus ir bus jumyse" (Jn.
klausė vienas kitą, kas mus da- ringų tautų. Lietuvių AmerHcoje,, T a i n u t i k o i r ų ^
Dar
jos prasmė kitokia. Taikos siūly Svarbiausi tiekėjai yra Telefun- nės rūmų pirmininkas O. W. von 14, 16 — 17). O apaštalai tos Šv.
bar (valdys. Mintis, kad betimai palyginus su kitomis tautybėmis, ^ . ^ £ j . , ^ ; r ^ — .
_^
prieš kelionę į Fed. Vokietiją vo
Amerongen savaitraštyje "Der Dvasios veikiami drąsiai liudijo
patys save gali valdytis ir bū- skaičius nėra labai didelis. Bet
kiečių socialdemokratų dienraš
Stem" siūlė, kad Sovietai auksu Jėzų Kristų ir savo tikėjimą: ' T ų
ti nepriklausomi per vergijos lai- universitetuose profesorių, įvaitis "Vonvaerts" paskelbė ilgą pa
bent dalimi atsiteistų už įvežtas dalykų liudytojai esame mes ir
kus visai išnyko. Per pirmą Vasa- rių rūšių mokslininkų turime lasikalbėjimą su svečiu. Ten L. L
prekes.
šventoji Dvasia, kurią Dievas da
« o 16 d. minėjimą viena kaimie- bai aukštą nuošimtį Šiuo atžvilKinijos susidomėjimas Fed. Vo vė visiems jo klausantiems"
tė, Kaune pamačiusi lietuvius ka- giu lietuvių tauta yra pirmau- jinrui, nors reikia pripažinti, kad
kietijos
rinka vertė Sovietus pa (Apd. 5, 32).
fefvius parade žygiuojančius, su- janti tarp kitų tautybių, išskyrus tautinė katalikų bažnyčia taip pat
skubėti
ir
sudaryti prekybos sutar
Bažnyčia, kaip tikinčiųjų ben
suko: kokie gražūs mūsų masko- gal tik žydus. B čia savaime gali veikė. Antros kartos lietuviai jau
tį. Šį pavyzdį pasekė ir Čekoslo druomenė, kaip tikinčiųjų susi
liukai! Visą laiką kareiviai buvo padaryti išvadą, kad
lietuvių gana dideliame skaičiuje peržengė
vakija, vedusi Bonoje prekybos de rinkimas, yra ta vieta ir tas nusi
maskoliai, tai ir laisvės metų ka- tauta yra labai gabi tauta. Joje savo etnines ribas.
rybas V. 10 — 13 ir pasirašiusi su teikimas, kur Kristus gyvena iki
refviai jai buvo ne kas kita kaip betgi vis matai" keistą apragką, Kun. Valkavieiaus išvados ski
riasi
nuo
kitų
šio
klausimo
nagri
tartį.
tik maskoliukaL Baudžiavos ir kurios neturi kitos tautos. Jei žy- nėtojų: Drachlerio ir Kennedy.
pasaulio pabaigos žmonių tarpe
vergijos aplinka mūsų tautoje į- das kur nors savo sugebėjimu Autorius skatina, kad panašus et
Fed. Vokietijos šio meto di ir kur Šv. Dvasia ir visa Švč. Tre
džiausias rūpestis suteikti darbo jybė gyvena ir veikia kiekviena
" spaudė tam tikrą menkavertišku- prasikiš, tai visi žydai jį parems. ninis tautybių santykių nagrinėji
mas
butų
padarytas
kitose
vietose
1 miL bedarbių ir išlaikyti stiprų' me žmegifje, priklausančiame ti
mo dvasią. Mūsų kaimietis turėjo Panašiai yra ir- su lenkais. Lieūkį. Šie samprotavimai suartino kinčiųjų susirinkimui ir klau
Kkti visą laiką kaltas prieš vals- tuviuose to nerasL Kai kokia ir kad tyrinėjimo metodas būtų
subendrintas. Tai padarius būtų
buvusius priešus, tapusius laiki sančiam Dievo įsakymų ir nu
tybines įstaigas, kai jis buvo draugija ar bendruomenė išsi- galima pasiekti labiau patikimų iš
skriaudžiamas. Jis jautėsi kaltas rinks sau pirmininką, tai atsiras vadų apie tai, kaip tautos jungiasi Sovietų valstybės galva L. Brežnevas (viduryje) Bonnoje. Nestiprios nais bendrais. Suartėjimas pri rodymų.
Bažnyčioje gyvena visa Švč.
• < ir bažnyčioje prieš lenkus klebo- ir kitas, kuris norės būti parmi ir kaip save reprezentuoja.
sveikatos. Jam padeda A. Gromyko (kairėje) ir Vakarų Vokietijos klauso nuo daugelio vėjų, ypač
(Nukelta į 5 pusi.)
kancleris
H.
Schmidtas
V.
Bgd.
Sovietuose
pasikeitus
vairuotojui.
nus, kai jis reikalavo savosios lie- ninku. Tada skaldys visuomenę
tuviškos kalbos ir jos negavo.
ir visą laiką kels nesantaiką. SaGražiai aprašo tokio kaltumo kome, kad lietuvių tauta yra katingus literatūros kūrinių aptarimus?
varvančią dieną. Aš mėgstu savo buvimą, laisvą laiką,
išgyvenimą Krėvė Mickevičius a- rališka tauta, galinti duoti gerus
Kas kūrinio širdis? — Žmogus. Autorius, ar au laisvas savo mintis ir galėjimą laisvai, kada noriu, jas
pysakoje "Išsibarė". Kaimietis tautoms valdytojus. Bet visi ne
toriaus nupieštas abstraktusis (kūriny gyvas) žmo išreiškšti. Mėgstu baltą popierį ir savo pieštuką.
buvo supykęs ant savo klebono, gali būti karaliais ir pirminingus. — Antrasis, jei autoriaus širdim sušildytas.
Noriu būti vienas, žmonėmis ir įvykiais neuž
Su savo kaimynu sutarė eiti pas kais. Toksai mūsų tarpe skaldyKritikai šaukia: naujo, originalaus! Ar yra d a r gožtas, laisvas, kaip paukštis, kad galėčiau iščiulbėti
klėboną išsibarti ir pasakyti visą masis ir vienas kitam kenkimas
naujų,
neiškalbėtų, neišrašytų temų? Meilė, neapy savo buvimo giesmę. Noriu būt su tais medžiais, ker
Romanas
teisybę. Kai juodu nuėjo pas kle- kyla greičiau ne iš tautos karakanta? Kančia, pasiaukojimas, mirtis? Veidmainystė, pančiais žydrą dangų, su tyliais, nebyliais medžiais,
boną, tai šis juos gražiai sutiko, liškumo, bet iš menkavertišištikimybė? — Nėra naujų temų nuo pat viduramžių, į kurie, tačiau, man kalba apie pasaulio ir jo kūrėjo diMJb BOTA
ir visi ramai pasikalbėjo. Kaimie- kūmo, kuris tautoje grėsmingai
nuo senųjų, nuo pasaulio pradžios. Tik jos atsinauii dybę. Noriu šių —paukščio plasnojimo, vėjo šiure
tis klebonui tris rublius į saują veikia nuo baudžiavos ir vergijos 9
na kiekvienu laiku ir kiekviename žmoguje. Vienas nimo, tolimo vaiko riksmo • garsų; noriu savos šir
įkišo ir tik Sėjęs pastebėjo, kad laikų. Vis kur nors atsiras vienyKą esu padaręs? Ar galiu vadintis rašytoju? Ke
įo kepurė suglamžyta.
bes ardytojas ir kenkėjas. Todėl turios knygos: dvi poezijos, dvi prozos. Dabar kanki kūrėjas pajėgia išgyvenimus savaip išreikšti; antras dies ritmo dualumo...
— kito. stipresnio už jį, poveiky atsikartoja, lyg dai
Mėgstu ir savo buto skurdžias sienas, prisigėru
*
gal iš dalies mes neturime savo nuosi, trečią romaną planuodamas.
nos refrenas, lyg šūksnio aidas.
sias mano atdūsių. nušviestas Lėlytės šypsenų ir
Mūsų tauta yra maža ir da- atstovo nei kongrese nei senate,
Vėjas nuščiuvo, medžiai stovi be jokio judesio,
Aš nežinau, koks aš esu. Norėčiau būti nuošir žiauksėjimų. Mėgstu apskurusį savo fotelį, kuris,
bar ji yra žiauriausiai pavergta. O gal mažos, nors kultūringos lyg įkirpti danguje. Du balkšvi debesys, rodos, ne
dus, savitas. Ar mūsų galioje tai pasiekti? Rašydamas man sėdint, paplūsta visais mano atsiminimais, dega
Visą laiką Lietuvoje jai kalama, tautos yra tokia dalia,
slenka, bet po keliolikos minučių matau juos suartė- ieškau geriausių minčių ir geriausios formos; geriau dabarties mintimis, nušvinta neaiškių vilčių šviesa.
kad tokia maža tauta negali išV. Rms.
Jusius, o dar vėliau — persismaugusius į keistus pavi sių — mano supratimu ir mano jėgomis. Skamba pa
Mėgstu savo balto popierio lakštą ir savo trum
dalus. Taip, niekas nestovi vietoj; ir mano mintys, kaip siaiškinimu. — Niekam neturiu aiškintis; tik prieš pėjantį pieštuką ant suskilusio virtuvės stalelio.
tie debesėliai, drumsčiasi, skirstos ar apsunksta; kar save atsakingas. Kas nors pasakys: — a r ne prieš
Mylių žmogų ir įvairiopa kreive įsirašanti jo gy
Spaudoj ir gyvenime
tais — audrų žaibais sugrūmoja... Bet niekados ne skaitytoją? — Ne. Aš nepasirenku skaitytojų, nei jų
venimą; mėgstu vienumą, tylą, kur įsirašau pats save.
prasiveržia sodrios, raminančios liūtys.
vilioju, nei kviečiu. Jie pasirenka mane. —
Bet ar esu vienas? Ar galiu likti? Kur pasisuku,
Dvi prozos, dvi poezijos knygos. Mano lyrika liko
Mano kūrinį jie pasirenka, skaito, košia per savas — žmonės. Kas tik man reikalinga, — žmonių pada
pusiaukelėj. Tos dvi plonos, kuklios knygelės užkliudė mintis, kad surastų mano minties branduolį ar grūdelį ryta. Mėgstu ne vien žolę, medžius, saulę, bet ir žmo»
Kun. Vincas Valkavičius parašė kalba. dainomis, pasakomis ir pa tik sentimentaliuosius; taip sakė kritikai. Tiesa, bet grožio. Jei neranda, — ar visada tik mano kaltė? — gaus sukurtą grožį. Esu "Blue Co." narelis; esu šio
Bostono Kolegijos sociologijos sky pročiais. Nepaisant savo išvidinių skauda. — Proza? — Ten skaitytojas ir kritikas ra
Jie košia per savo rėtį, kuris gali būti per tankus, krašto dulkė, šio pasaulio atomas. Savos tautos kraujo
riui studiją apie Worcesterio lietu ginčų Worchesterio lietuviai pasi
do
margą
buitį,
bet
nerado
mano
minties.
o
gal
per retas, skylėtas ar suiręs. Kritikai? — Dau lašelis, Šios epochos vėjų dvelkimas; esu lairnių ar ne
vių vedybinius santykius tarp 1910 liko savo etnines grupes ribose.
gelis
jų
pretenduoja esą visažiniai ir suvokia kūrybinį laimių apdovanotas kūnas ir viltim paženklinta siela.
Lietuvių
vedybos
su
kitataučiais
Vistiek, rašau poeziją, a r kam patinka, a r nepa
-1915 ir 1930- ir 1934 metų.
yra
pavaizduotos
šitokiais
kitatau
B šios studijos paaiškėja, kad
tinka. Aš juntu ritmą realybėj ir savo žodžių sriaute. idealą.
Kas pašaukė mane šion žemėn? Ar atsitiktinai
1920 metais vedybų su kitataučiais čių pasirinkimais: su airiais — 30, Norėčiau būti vien tiesos realybės reiškėjas, bet park
Lenkiu galvą prieš tikruosius kritikus, tikrai kito užgimiau, atsitiktiniems tėvams manęs norint ar ne
buvo tik 11,3%. 1910 m. 3,3% ir su Kanados prancūzais — 23, su lumpu svajodamas. Kaip visa tai išreikšti juodu ant bal darbą suvokiančius ir jį su meile bei atsidėjimu skai
norint? Ar buvo man skirta kokia misija? — Kovoti,
1900 m. — 1,6%. Autorius prieina lenkais — 19, su anglo saksais —
tytojui
pristatančius.
to,
kad
ir
kiti
suprastų?
14,
su
skandinavais
—
8,
su
ita
mylėti? Siekti, sukurti ką nors? Svajoti, uždegti naują
išvados, kad "Worchesterk> imig
Dažnai kalbu tamsius pesimisto žodžius. Ar toks žvaigždę (ne erdvėse, — žmonių sielose)? Patraukti
Kas, pagaliau, yra kūryba? Jei išreiškiau, nors ir
rantai vaizduoja stipriai uždarą lais — 3 ir su kitais — 6.
visuomenę, intensyviai besiprieši
Stipri lietuvių laikysena savo įdomių, minčių kratinį, ar jau bus meno kūrinys? Ar esu? — Tamsus, niūrus, netikėlis? Manau, kad esu vi į grožį? Auklėti, guosti, malšinti skausmą ?
tr
nančią vedyboms su kitataučiai*" tarpe yra aiškinama kaimietiška jų bus kažkas užbaigto, kas suspindėtų išsisakymo ap sada šviesių bangų skalaujamas, su keliais šešėliais tik būti greta kito žmogaus ir mylėti?
(13 psL). 1b nusistatymo priežas kilme fa* gynymasia nuo visiškai
tis yra stipri, nors neaptarti, tarrti- <»•,»„ g«*>tiT!-<» ttakos. Tam daug valdymu ir grožiu? Rašymo teorijos vadovėliai, kriti- mano būties krantuose
Aa myua tuo» m a u n a , ta, v&iajsn, dangų, tą aaui&i
avactae, rmnr-itr-rn • t S r * ^ t rmĄjc * .MUagtae katiri&c tifc6»j***» mntitftfljM, — Jcaig taųąratfa v panašu juag a o r -
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mo aaasų pfaiomo ir pariavimo iešmai žavingai gyventi. Arti 73 ir
G L E N B A R P TOOL 94FGS.
pareiškimo — Taktas — tai gabumas pa
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HOSV KOLONIJOSE

Union

VALOME

Rimtas Namy

MACHINIST

Pardavimas

LAIŠKAI "DRAUGUI"
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TELEVIZIJOS

Vakfis fiea! Esiafe

VILI
O V I
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MAŠINISTAI

$73.00

REALTY

Maintenstce M e d i a k

UETUVIS
DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina St.

LIETUVIAI
FLORIDOJE
Pcrmpano Beach Fla

-

Kazio

Barausko

PADAVĖJA

STASYS ŠAKENIS

PHISIKĖUMO ŽMONĖS

NIST

Budraitis Reatty Co.

PLUMBINO

HOUSaSEPKIG

KiTCHEH - COOK
NUBSIN6

ŠACHMATĄ!

STOGELIUS DURIMS IR
LANGAMS
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KOSTAS BUTKUS

Tekf. 778-2781
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NOSU KOLONIJOSE
Daytona Beach, Ra.
LIETUVIS DIAKONAS
f Daytona Beach ir apylinkių •
lietuviu klubo veiklą praėjusią
žiemą aktyviai įsijungė Amerikos
lietuvis dKakonas Cnarles K.arr.
Geg. 3 4 SteJlos ir Vytauto
Abraičių namuose, Palm Coast,
vėl teko sutikti ši simpatingą ir
malonų vyrą.
Jis gimė 1921 metais Bostone.
Turi platų mokslini išsilavinimą.
Mokėsi Marianapolio kolegijoje,
inžineriją
studijavo
North
Easterri universitete, Babson ko
legijoje gilino žinais biznio administravime. Harvardo universi
tėte baigė atskaiL tikrinimo moks
lus.

Omaha, Nebr.
U LIET. BENDRUOMENES
. VEIKLOS
LB Omahos apylinkės
rinkime, įvykusiame kovo 12 d.,
buvo išrinkta nauja valdyba:
Kristina Kartanienė — pirm.,
Vytautas Arnauskas — vicepinn.. Jonas Milašius — sekr,
Stasys Petrulis — iždin. ir ROta
Jaudegytė — kultūr. reikalams.
Jie visi yra jaunesnės kartos.
Kiekvienas valdybos narys už
siprenumeravo "PasauHo lietu
vį". Naujai valdybai Imkime
sėkmės Ir visų Omahos lietuvių
talkos tęsiant LB darbą.
21 d. po lietuviškų
parapijos salėje šau
kiamas LB Omahos apylinkės
susirinkimas, kuriame bus svar
stomas Omahos lietuvių istori
jos leidimo klausimas.
Apylinkės valdyba prado vi
sų lietuvių sumokėti tautinio so
lidarumo mokestį ui šiuos me
tus iždin. S t Petruliui, jr.

Diakonas Ch. Karr
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celės membranos, nei branduo
tinę diecezijoje, o gal ir visoje
Floridoje vienintelis toks diako
dirbti- lio, jos, kaip mano tyrinėtojai,'
Japonų
nas. Viioje Amerikoje esą apie niame jūros vandenyje gavo analogiškos stuktūrom, iš ku
2700 diakonų, kurie talkina ka baltiminius stambiamolekulinius rių per ilgą laiką evoliucijos
talikų Bažnyčiai.
junginius, kokie galėjo egzis procesu išsirutuliojo gyvos eeDiakonas Karr didžiuojasi lie tuoti žemėje prieš atsirandant | lės.
tuvio kilme ir apie tai pareiškė gyvybei Į šiuos junginius įeina
Japonų biologai bando tai
Palm Coast žurnalistui. Jis ga apie 40 įvairių amino rukščių, . i r o d y t l
P * * * * * * * tynmais.
na gerai kalba lietuviškai, su ikaip glkinasirglmtamino r ū k s - !
tis.
Nors
tokios
"celės"
primi-į
jm.
dėkingumu prisimena savo tėve
lius, kurie iš Lietuvos Amerikon
> atvyko dar prieš pirmąjį pasauli
nį karą iš Kuršėnų. Iš tėvelių
jis' paveldėjo kalbą ir gilų tikė
VIEUERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
jimą.
Daytona Beach ir apylinkių lie
tuviai džiaugiasi, turėdami dia
koną Ch. Karr ir jo malonią šei
mą savo tarpe.
}. Rimtautas
A. A.

Lavvrence, M a s s .

1946 m. vedė lietuvaitę Florence Grimas. Baugino gražią,
B MŪSŲ GYVENIMO
pavyzdingą šeimą — 1 sūnų ir •
4 dukras.
Geg. 7 d., Šv. Pranciškaus baž
nyčioje
25 parapinės mokyklos
Antrojo pasaulinio karo metu
vaikučiai
priėmė pirmąją šv. kotarnavo laivyne, eidamas maiti
muniją.
Vaikučius
paruošė sesuo
nimo skyriaus viršininko parei
gas. Laivyne ištarnavo 11 metų. Joana. Po mišių buvo suruošta
mergaičių procesija su giesmė
Gyvendamas Mass. valstijoje, mis ir apvainikuota Dievo Moti
Wa!tharm, dirbo 2000 lovų psi nos statula.
chiatrinėje ligoninėje, kaip vedėjo
Balandžio 11 d. vakare 7 vaL
asistentas.
Lawrence apsilankė Bostono vys
1973 m. vakarais ir savaitga kupas pagelbininkas J. Riley ir
liais pradėjo lankyti Šv. Jono se suteikė sutvirtinimo sakramentą
minariją ir po trijų metų 1976 48 mažiem ir 3 suaugusiem.
m. geg. 25 d. Bostono kardinolo
Šv. Pranciškaus bažnyčioj var
buvo įšventintas diakonu.
gonininkauja Adelė Pinaitė. Ji
Kai Ch. Karr su šeima apsi turi suorganizavusi moterų chogyveno Palm Coast, Floridoje, rerjvyskupas Paul F. Tanner priėmė
Ši pavasarį pastebėtas didesnis
ji į St. Augustine dieceziją ir pa parapiečių mirtingumas. Per šių
skyrė dirbti Mother Seton baž metų pirmus 4 mėnesius mirė 17
nyčioje Palm Coast ir Santa Ma asmenų.
ria del Mar bažnyčioje, Flagler
J.Mc

KAROLINA MASILIŪNAS
Ja« suSJo vieneri metai, kai negailestinga mirtis, po ilgos ir
sunkios Bgos, atskyrė iš mūsų tarpo myifaną mamytę, uošvę ir senelę,
kurios netekome 1977 m. gegužes 28 d.
Nuliūdę likot 3 sūnūs: Peter, marti Lorraine, John, marti Cynthia
ir Raymond; 2 dukterys: Caro! Sudeikis, žentas Isidore ir Irene MasUiunaite; 7 anūkai: Susan, Kathy, John ir Scott Masiliūnai ir Lin
da, Peter ir Paul Sudeikiai; broliene Ann Lavvrence su Seimą; 5 duk
terėčios ss šeimomis; RuzghĮ, Poviliūnu, Urbonų, Juškų, Ciptių ir
Kairių šeimos Lietuvoje ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime užmiršti.
Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžina, ramybę.
UŽ jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos gegužės 20 d., šeštad.,
6 vaL vak. švč, M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje. Sv. Mišios
taip pat bus atnašaujamos T. Marijonų koplyčioje, Chicagoje, geg. 20
d., 7 vaL ryto; ir Sv. Baltramiejaus parapijos bažnyčioje Waukegan,
I1L, birželio 3 d , 6 vaL vak.
Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus k- pažįstamus da
lyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. Ka
rolinos Masiliūnas sielą.
Nuliūdę: Sunfts, dukterys, marčios, žentas ir anūkai.

ŠEŠERIŲ METC MIRTIES SUKAKTIS
Jau šešeri netait kai mes, vaikai, išblaškyti po platųjį
netekom savo brangios motinos

VIKTORIJOS STONIENĖS
Mūsų brangi motina mirė 1972 m. gegužfe 21 d ir buvo palai
dota šv. Kazimiero kapinėse.
Minint šią skaudžią šešerių metų mirties sukaktį, šv. Mišios už
jos sielą bus atnašaujamos T. Jėzuitų koplyčioje geg. 21. 22. 23 ir 29
dienomis 7 vaL ryto.
Gimines, draugus ir pBffrtfamus prašome prisiminti a. a Viktoriją
savo maldose.
Nuliūdę: Simu VątMta Ir mm» Mga Amerikoje, sūnus Romas
ūnus Aid* * duktė Kfc» m M—mm Lietuvoje.
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Per anksti užbaigusios žemišką kelione

A. t A. Janinos VaitBgaitšs-Kaknevičienės
giliai budinčią šeimą, sesutes: STASĘ. STEFĄ, BRONĘ.
ZITĄ ir brolj ADOLFĄ su šeimomis bei kitus artimuosius,
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu budime.
Jūratė, Marija ir Juozas Arltflriai
Audronė ir Arvydas Vanagunai

i

Mylimai mamytei

A. t A. ROZALIJAI GALVANAUSKIENH
Lietuvoje minu, dukrą GENC ir žentą JUDOLFf AHMAJLIUS nuoširdžiai užjaučiame.
Vata ir Mačys Baakansfcai
Danguole ir Petras Grigą na vičial

RIMTIES TALANDSLEI

L \ l l X ) T U V i y DIREKTORIAI
UatsnHa UHiHilĮ MraMar* Asociacijos Karia!

-•

MTttH M. mum
TOMAS ir uuumus UIAJAUSKAS

(Atkelta iš 3 psL)
Trejybė — vienas Dievas, apsi
reiškiąs trimis dieviškais Asmeni
mis, fr veikla visuose jos nariuo
sefcafp^savo kūne, kurį Kristus
mirtimi ir prisikėlimu pagimdė,
kurį Tėvas nuo amžių saugojo ir
kurį Sv. Dvasia nuolat gaivina.
šv. Dvasios veikimas jaučiamas
visoje Bažnyčios istorijoje Net
tais laikotarpiais, kai, atrodo, la
biau reiškėsi žmogiška silpnybė,
negu dieviška galia. Sv. Dvasios {ta
ką teikiami įkvėpimai ir paskati
nimai gimdė jos istorijoje šven
tuosius, davė kantrybės ir ištver
mės kankiniams. Ir dabar ji kai
tina daugelio milijonų širdis ir
sielas siekti amžinojo gėrio — gy
venimo Dievo artume amžinybės
pavidalu. "Jei jus mane mylite,
laikykite mano Įsakymus'* (Jn. 14,
15). O tą dlevBką meile nuolat
kaitina Iv. Dvasia, išpilu tikin
čiųjų sieloae.
A. DU

fV \

Mažeika &Evans

Gegužės 20 d. Omahos litua
nistinė mokykla ruošia mokslo
metu užbaigimą su programa
3 vaL p. p. Sočiai Settlement
ĮntnųJOfcjį 48 ir Q gatvė. Kvie
čiame atsilankyti į mokinių pa*
sirodymą.

Omahos etninės grupės bir
želio 11 ir 12 d. rengia festiva
li, kuriame ttetuviai pasirodys
su savo programa, ttaudtes me
no dirbinių parodėie ir netuviskais pyragais bei skanėstais. Iš
festivalyje gauto uždarbio bent
dalį kelionės iŠUidų galėsime
apmokėti važiuojantiems choris
tams į Torontą ir skautams į
stovyklą.
t, N.

'

4330-34

•

Omahos bet. choras "Rambynat", vadovaujamas A. Totiio,
ruošiasi dalyvauti dainų šventė
je Toronte tiepoe 2 4 , o skau
tai Ir skautės ruošiasi vykti j
tautine stovyklą prie Atlanto
pakrančių.

*

SS*7 80. LHTAJJJCA AVE.
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STEKHUS

IRENAI ČERNIAUSKAITEI-CHRISTOU

į

mirus, jos VYRUI, VAIKAMS. TĖVUI, BROLIUI iu
šeima ir SESERIAI reiškiame nuoširdžią užuojautą
ir karta liūdima.
Vida ir Kastas Stinkai
Vida Ir Vytinis Damviitl

TeL Y Arė* 7-M01

IMK (ucunncz)

2S14 W. 2 M PLACS
M24 W. SS*

•

m mm

T * BEpatAc 1-121S
fUea Bffla, B .
XeL 97M4M
-

K T M S MUIMUS
sssa ao. oauposaoa avm
i«. LAf»y«tta %*sn
"

I I

mm
SS19 90. UPTVANtOa AVR

i

••

*

-» .

•

h Rttomi
M . TAr* 7-llSftJi

M;«loi DALIUS POUKUTIENes tėvui

A. + A.

DR. 6RIGUI VAUNCIUi minis,
raiškiame gilią uiuoiautą IAI ir visai jot 1EIMAL
Jadvyga, (farli fr Adolfas Damaslai

m i U S L RIDIKAS
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DRAUGAS, SeStadienia, 1978 m. geyuiėft mėn. 20 d.

x Motinos pagerbimas ir ge"j gūžinės pamaldos Lietuvio so-

CHICAGOS
ŽINIOS

x Cicero ateitininkų sporto' ^
^ T T
A ^ S ^ '
klubo "Ateitiea" jaunių krepSi- f ™ * ^ * P* U ž k m a d * * « * |
nio komanda šį sekmadienį, gegūžės mėn, 2 1 d. 3 vaL p. p.
X Europos Lietuviško studiDIDŽIAUSIA
Marouette parko Fieid House, jų savaitė, XV iš eilės, ruošia* į
ARKIVYSKUPIJA
prie Kedzie ir 67-tos gatvės, ma liepos 18—23 dienomis Frei- j
Chicagos arkivyskupija yra
žais draugiškas krepšinio rung- singe, Vakarų Vokietijoje. Šiais į
didžiausia JAV-se: turi 2,430,680
Į tynęs prieš Chicagos "Neries" metais į ją ruošiasi vykti ir kai
katalikų, po t o eina Bostono ar
x Kun. Mykolas T. Yakaitis, I jaunių komandą. Šios abi ko- kurie čikagiškiaL
kivyskupija s u 2,026,247. Tre
kaip skelbia 'The Chicago Ca- mandos dabar rengiasi dalyvau
X Gen. T. Daukanto juros
čioj vietoj Los Angeles s u
tholic" savaitraštis gegužės 19 * Pasaulio lietuvių sporto ^ - j g g - į - ^
pavasarinį
paren
nėse
1,950,000 tikinčiųjų.
d, laidoje, neseniai buvo jšven» Toronte. Kanadoje, bir-"
gimą vakar dienos "Drauge"
tintas kunigu ir paskirtas j St. ^ o pabaigoje.
PINIGU PADIRBĖJAS
: (6 psl.) aprašant įsibrovė klaiAnne parapiją Hazel Crest, EL,
X Indrė Rodaitytė buvo ap- da. Kalbant apie Venecueios
B u v ę s televizijos taisytojas J.
asistento pareigoms. Toje pa dovanota Illinois Junior Acade- lietuvius, turėjo būt paraR Gabriel, 4 2 m., nuteistas 7
čioje laidoje išspausdintas kun. m y of Science pirmąja premi- syta, kad į parengimą atsilanm. kalėjimo už pinigų dirbimą.
J. Prunskio straipsnis, kuriame ja botanikos srityje už savo kė "gausus Venecueios klubo
Chicagoje, Jaunii.10 cen:re, būva suruoštas jaunimo simpczu.nas
r.me eilė jaunosio- kartos atstovu Jis Chicagor; priemiesty Worth
primenama, kad ok. Lietuvoje mokslinį darbą "Trąšų įtaka į būrys". Už korektūros klaidą
pasisakė lietuvybės išlailrymo ir lietuviškos veiklos r eikalais. Sinr c h;mo prelegentai (iš k.): Petras Kisie paucdi-io dvidešmkes ir įkliu
net kunigų seminarijoje neturi augalų augimą".
Visų Illinois; atsiprašome.
liūs, jr. (kalba), Vida Kuprytė, Daiva Marke'ytė, Jonas Juozevičlus Tadas Klimas
Nu.tr. Jono Kumv.
vo.
kiek reikia Šv. Rašto tekstų.
valstijos VII—VTU. skyriaus ir
x A. L. R. Katalikę federaci
KREPŠININKĖS
x Vladas Būtėnas, penkerius aukštesniųjų mokyklų rinktinių
jos 44-tas skyrius gegužės 28 d.,
metus vadovavęs Lietuvių fon darbų paroda įvyko Urbanoje.
Chicaga nuo gruodžio mėn.
sekmadienį, 11:30 v. r,. Svč. M
do informacijai, nuo vakar die Indrė šiais metais baigia pradi
Marijos par. salėje ruošia pas
turės moterų krepšininkių pro
nos pasitraukė iš savo pareigų. nę mokyklą ir yra primta į
kaitą apie krikščioniškos labda
fesionalių komandą. Tai pa
x Manigirdo Motekaičio for Mount Asss akademiją, Le- rybės bruožus. Kviečiami visi Č K A G I E č I A I ATSISVEIKINO žiedlapius beriančia obelimi, 1 kęs ir neištestas, nes laikėsi skelbė Bill Byrne, Moterų pro
prie skulpt. R. Mozoliausko įs- j formalios parlamentarinės tvarSU BALIU CHOMSKIU
tepijono ir vargonų studijos monte.
fesionalių krepšininkių
lygos
x Patikslinimas.
Keliuose
pūdingo lietuviams
kunigams kos.
koncertas įvyks ateinantį penk
x Kristina Skiriutė, Marijos
Šviesus kultūrininkas ir mu
prezidentas.
St. Baras trumpai pasakė, jog
tadienį, gegužės 26 d. 7 vaL aukšt. mokyklos auklėtinė, Dli- "Draugo" numeriuose spausdin
paminklo.
zikos
kritikas
Balys
Chomskis,
B R A N G S T A GAZOLINAS
vak.. Jaunimo centro didžiojoje ; nois jaunių akademikių mokslo tas prof. dr. Juozo Mockaičio
Mūsų muzikinis gyvenimas šiuo metu yra vykdomos fede
staiga
miręs
gegužės
mėn.
13
ralinės finansinės permainos,
salėje. 5620 So. Claremont Ave. i parodoje laimėjo premiją už op- ilgesnis straipsnis apie daržovių
Vasarą
daugiau važinėjant,
d., buvo palaidotas gegužšs 18 Balio Chomskio nuomonės daauginimą
buvo
savo
darželiuo
bar
labai
ir
labai
pasiges,
o
arkaip
skatinimas
padidinti
par'aVisi kviečiami atsilankyti.
1 tinės minerologijos darbą. Ji išChicago'e gazolino kainos ėmė
se auginančiųjų daržoves malo d. Šv. Kazimiero lietuvių kapi timisji bičiuliai v'sada jį prisi vimą feieralinių lakštų (bills
x Julija Bardauskaitė, Mari- rink'a savo studijinį raštą per
nėse.
Velionio
šermenyse
ir
lai
kil:L
niai sutiktas. Tiktai
paskuti
& notes) ir, iš kitos pusės, ruo
mins,
kaip
šviesių
gyvenimo
va
jos aukšt. mokyklos auklėtinė, teikti sausio mėnesi Houstone,
niuose straipsniuose buvo palik dotuvėse dalyvavo gausus būrys landų bičiulį.
J A U N I KRIMINALISTAI
šiamasi leis'i pakelti
nuošim
kz.
išrinkta šią vasarą dalyvauti Texas, tuo susilaukdama ypatinta klaida. Turėjo būti dr. Juo čikagiečių. Tuo buvo paliudy
čius bendrosiose taupymo įstai
moterų inžinerijos programoje go laimėjimo.
Atstovai valstybinių ir priva
zas Mockaitis (ne: Jonas, kaip t a didelė pagarba žmogui, ku BIBLIOTEKOS LEIDYKLOS gose, kurie dalykai yra prieš
Michigano technologijos univer
čių JJlinois institucijų, dirban
NARIŲ METINIS
buvo išspausdinta). Už klaidą ris niekur į pirmąsias vietas
priešiniai ir kelia neaiškumų. čių s u jaunimu,
sitete.
ketvirtadieni
nesismelkdamas
savo
pavyzdžiu
SUSIRINKIMAS
autoriaus atsiprašome. Dr. J.
Trumpu laiku turinti būklė pa turėjo suvažiavimą Conrad Hilx Vysk. Paul C. Marcinki s,
Mockaitis gyvena
Lancinge, paliko tikro šviesuolio, gilaus ir
Šeštadienį, birželio 3 d., 7:30 aiškėti.
ton viešbuty, Chicagoje. Iškel
reiklaus kultūrininko prisimi
svečias iš Romos, gegužės 2 9
Mich.
M. Remienė rūpinosi gauti tas susirūpinimas, kad keliolivaL vak. Chicagos Jaunimo cen
nimą.
d., dalyvaus lietuvių Šv. Kazi
tre įvyks Amerikos Lietuvių valdybos pritarimą ir pagalbą k a m e c i a i nusikaltėliai šiuo meX Jaunimo centro salėmis ir
Atsisveikinimas su
velioniu
miero kapinių 75 m. jubiliejuje
kitomis patalpomis
pereitais įvyko gegužės 17 d. Petkaus Bibliotekos leidyklos narių me ruošiamo L F baliaus atveju tu yra didžiausia JAV socialinė
ir kartu su lietuvių parapijų
metais naudojosi 80 lietuviškų laidojimo koplyčioje. Kalbėjo tinis susirinkimas. Susirinki spalio 28 d.: sudaryti komite problema.
Atskiruose
posė
klebonais atlaikys šv. Mišias.
mas
išklausys
leidyklos
vado
tus
stalams
platinti
bei
puotos
organizacijų, šiuo metu prave muzikas Algis Šimkus, prisimin
džiuose diskutuota narkotikų
Tos dienos programa: 10:15 —
vybės pranešimus, išrinks va vaišių ruošimui Dr. M Vygan ir alkoholio vartojimas, morali
damas
piniginis
v
a
j
o
s
scenos
damas
velionio
žemiškąjį
kelią
procesija iš kapinių administra
naujoms uždangoms bei užuolai ir jo įnašą išeivijos muzikinės dovybę 1978-79 metams ir ap- j tas pasiūlė parengimų progo- nis palaidumas.
toriaus gyvenamo namo kiemo
svarstys veiklos planus. Visi j mis padaryti pagerbimus kuomi
doms įsigyti.
kultūros lygiui. Hgesniu šiltu
(prie 111 gatvės) į bendrą ku
nariai ir visuomenė kviečiami į nors
atsižymėjusiems
lietunigų sklypą. 10:30 — konceleX "DrauguT aukų po 2 dol. žodžiu velionį atsisveikino jo dalyvauti.
viams, pvz., Vytautas Gerulaibracinės šv. Mišios. Visos or
atsiuntė: J. ir V. Bauža, Vy kunigų seminarijos kurso drau
Leidykla yra visuomeninė l : e- +is, dr. J. Kazickas ir k t
Šia
ganizacijos prašomos dalyvauti
tas Zdanys, Bruno Dapkus, Eug. gas kun. Stasys Yla, iš praei tuvių organizacija, registruota j idėja buvo labai susidomėta.
su vėliavomis.
(pr.).
Šilgalis. G. Vilkas. Margarita ties iškeldamas nepamirštamus Illinois valstijoje ir atleista nuo, M. Remienė toliau siūlė imtis
Vaičeliūnas ir Vytautas Liuima. jaunų dienų epizodus. "Draugo" federalinių mokesčių mokėjimo priemonių rasti LF įgaliotinius
x Hamiltono Mergaičių Cho
kultūrinio priedo, kuriam Ba
Ačiū.
prievolės. Leidyklos tikslas yra tose didesnėse lietuvių kolonijoro "Aidas" ir operos soL Rimo r*.. J u o z a a Smg^bk
(kairėje) PLB
lys Chomskis talkino
savo
Strimaičio koncertas įvyks ge- seimui reng'i komiteto pirmininke 3,
U A. VALSTYBĖSE
X Monika Stankaitis iš Rock- plunksna, vardu atsisveikino Ka spaudos būdu tarnauti lietuvių se. kur šiuo metu Įgaliotinių
interesams.
Visuomenė
yra
nėra.
būtent.
Bostone,
mirus
ir
inž.
Bronius
Xalnys,
PLB
valdy
gūžės 21 d., sekmadienį, 3 v a i
fordo, m., užsisakė naujausius zys Bradūnas, paskaitydamas ir
— V j i a u t a s Kutkns, P L B
po piet Jaunimo centre. Chorui bos pirm . gegužės 13 d. Chicagi je Iietuviškos Knygos klubo ld- kelis eilėraščius, nesuspėtus pa- kviečiama šias pastangas remti, inž. A. Skudzinskui, New Yorke, valdybos pakviestas, Detroite
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