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Ar Čilė bandys
a t s i i m t i salas?
S a n D i a g o . — Nors Argenti
nos vyriausybė paskelbė, kad ji
savo konflikte su Britanija
laukia ir tikisi Pietų Amerikos
valstybių paramos, t a parama
kol kas labai ribota. Brazilija
paskelbė, kad ji palaiko Argen
tinos pretenzijas į Falklando
salas, tačiau nepritaria Argen
tinos jėgos naudojimui tas salas
atsiimant.
Argentinos kaimynė Čilė gali
būti stipriausia Britanijos part
nerė. Čilės k a r i n ė s jėgos
pasirengusios užbaigti seną
ginčą su Argentina dėl trijų
mažų salelių pietiniame žemy
no smaigalyje, Beagle kanale.
Prieš dvejus metus Argentina ir
Čilė vos nepradėjo karo dėl tų
salų. Čilė savinasi ir dalį Argen
tinos Patagonijos provincijos.
Pasienyje sutraukta kariuo
menė. Krizę tarp kaimynų 1980
m išsprendė, geriau sakant, atiaėjo
Vatikano
tarpininka
vimas. Stebėtojai neabejoja,
kad, prasidėjus karui tarp
Argentinos ir Britanijos, Čilė
nelauktų ir bandytų jėga
atsiimti savo teritoriją.
Peru radijas paskelbė, kad
Peru vyriausybė palaiko gyven
tojų apsisprendimo teise. Jei
Falklando gyventojai nori būti
britai ir priklausyti Britanijai,
tai jų norus reikia gerbti, skel
bia Peru
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Paskutinis britų
„Invincible" žygis

Apžvalga
jos generalvikarui rašė:
„Jūsų Prakilnybe,
Nuoširdžiai
atsiprašy
damas pranešu, kad iškil
mėse, į kurias J ū s maloniai
mane pakvietėte, negalėsiu
dalyvauti.
Pagrindinė priežastis y r a
tai, kad mūsų abiejų: vysk.
Julijono ir mano padėtis d a r
nepasikeitusi ir mes tebelaiko
mi tremties sąlygose. Netinka
vaidinti laisvus, kai tokiais
dar nesame. Dalyvaudami
iškilmėse sudarytume įspūdį,
kad mūsų padėtis j a u
sutvarkyta, kai ji, deja, tokia
dar nėra.
Šventimų
skubotumas
mums kelia rimtą įtarimą, kad
norima tik pasinaudoti mumis,
o mūsų reikalą vėl nustumti
tolyn.
Nėra abejonės, kad būtų
labai gražus ir reikšmingas
broliško solidarumo gestas, jei
jūs visi trys oficialiai pareikštumėte savo pageidavimą ati
dėti šventimus iki to laiko, kai
sukliudytieji broliai pradės eiti
jiems skirtas pareigas.
Reiškiu Jums savo brolišką
pagarbą ir meilę.
Vysk.
Vincentas
Sladke
vičius'.
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(Tęsinys)
Jau
n u o Filadelfijos
Eucharistinio Kongreso įžval
gesni kunigai juto, kad bedie
viai ruošia Lietuvos Katalikų
Bažnyčiai naują smūgį. Kai
kurie dvasiškiai uoliai talkino
realizudjant
šiuos planus.
Atrodo, kad Religijų reikalų
tarybos įgalioliotinio įstaigos
nusiųsta į Liurdą Lietuvos
kunigų delegacija labai gerai
pasitarnavo Maskvai, klai
dingai informuodama Apaš
talų Sostą apie kandidatus į
vyskupus.
Rugsėjo mėn. pasklido žinia,
kad vysk. L. Povilonis už
savaitės a r dviejų vyksta į
Romą ir tikrai parveš šv. Tėvo
bules naujų vyskupų konsekra
cijai. Kai jau beveik neliko vil
ties užkirsti nelaimei kelią,
visų vyskupijų kunigų tarybos
ir kunigų grupės dar kartą
kreipėsi į vysk. L. Povilonį,
išreikšdamos savo didelį susi
rūpinimą ir aiškindamos, kad
bedievių pasiūlytas planas
tikrai nepasitarnaus Lietuvos
Katalikų Bažnyčios labui.
Rugsėjo 23 d. vysk. L. Poviloniui išvykstant į Romą, KGB
talkininkai kunigai kalbėjo:
— Dabar
pamokysime
vyskupą
Steponavičių ir
„veikėjus"!.. „Veikėjai" eina
prieš Popiežių... Jie skaldo
Lietuvos kunigų vienybę...
Tuojau buvo pradėta sku
biai ruoštis vyskupų konsekra
cijai, o apie tremtinių vyskupų
— J . Steponavičiaus ir V.
Sladkevičiaus įdarbinimą —
nė žodžio, tarsi šių" tremtinių
p r o b l e m a Lietuvoje būtų
išspręsta.
Spalio 16 d. kandidatai į
vyskupus,
kviesdami į
konsekracijos iškilmes, aplan
kė vysk. Krikščiūną, vyskupus
tremtinius ir Latvijos vysku
pus. Vyskupai tremtiniai J .
Steponavičius ir V. Sladkevi
čius į konsekracijos iškilmes
vykti atsisakė. Vysk. V. Slad
kevičius Kauno arkivyskupi

•

Argentina laukia britų laivyno

Šv. Petro Išsigynimo scena

Ar Falklande yra
naftos šaltiniu?

B u e n o s A i r e s . — Argenti- Vėliau šį Falklando mūšio heronos vyriausybė paskelbė, kad ji jaus atminimą įamžino nacių
siunčia į Falklando salas savo Vokietija, pavadindama vieną
teisių, šalpos, švietimo specia- kovos laivą Grafo von Spee
listus, kurie padės salų gyven- vardu. II-jo pasaulinio karo
tojams, britų kilmės falklan- pradžioje britai šį laivą pagavo
diečiams,įsijungti į Argentinos P^e Argentinos ir Plate upės
gyvenimą, jos valstybinę siste- mūšyje vokiečiai patys nusmą. Argentina ruošiasi karui, kandino Grafo von Spee vardu
Visa kariuomenė parengties to- p a v a d i n t ą laivą, kad j i s
vyje. Kurortiniai miestai pajū- nepatektų į britų rankas. Istoryje plečia ligoninių personalą rija kartojasi, ir britų „Invinir rengiasi priimti sužeistus cible" vėl artėja prie Argentinos, kur gali įvykti naujas
kareivius, jei kiltų karas.
Sekmadienį
A r g e n t i n o s laivynų susikirtimas.
vyskupų taryba parėmė vyriau
sybės liniją, sakydama, kad
Britanija buvo nesukalbama ir
Maskva palaiko
nenorėjo išspręsti salų suvere
argentiniečius
numo klausimo. Vyskupai
Gedge Harmon
tačiau nepagyrė karinės salų
B u e n o s A i r e s . — Sovietų
invazijos.
Kaip žinoma, į Falklandų Sąjunga Argentinos ginče su
salas plaukia 36 Karališkojo Britanija palaiko Argentinos
laivyno laivai, vadovaujami vyriausybę. Argentinos spau
dviejų
lėktuvnešių
„Invin da skelbia, kad sovietų povan
cible" ir „Hermes", kuris turi deniniai laivai jau atplaukia į
1,500 jūros pėstininkų. Britų Falklando salų regioną.
Argentina yra svarbiausia
spauda
rašo, kad britų laivynas
— Prezidentas Reaganas pa
sovietų
prekybos partnerė Pie
vedė sekretoriui Haigui vykti į gali būti panaudotas salų blo
Londoną, vėliau — į Buenos kadai. Tačiau neatmetama tų Amerikoje. Sovietams svar
Aires tartis dėl taikingo Falk galimybė.'kad britų laivai puls bu, kad nebūtų sutrukdytas
lando salų krizės išsprendimo. Argentinos laivus ir bandys Argentinos javų transportas į
— Naujasis britų užsienio išsikelti Falklando salose. Šia sovietų uostus. Buenos Aires
abiejų lankosi sovietų užsienio preky
reikalų ministeris Pym pareiš proga palyginamos
kė parlamente, kad vienintelė valstybių karinės jėgos. Brita bos vicernmisteris Aleksėj Manišeitis Falklando konflikte yra nija turi visų rūšių kareivių zhulo, J i s išreiškė susirūpi
Argentinai pasitraukti iš salų 343,647, o Argentina — 185,500. nimą dėl sovietų prekybos laivų
ir pradėti derybas. Britai nesi- Aviacijoje britai turi 92,701, saugumo, jei prasidėtų Argenti
derės, kol Argentinos kariuo Argentina — 19,500 karių. nos uostų blokada arba įvyktų
Karališkasis
laivynas
toli mūšiai.
menė bus salose.
— Varšuvos radijas paskel pralenkia Argentinos laivyną:
Izraelis planuoja
bė, jog vyriausybė tariasi su 2 lėktuvnešiai, 14 naikintuvų,
46
fregatos,
32
povandeniniai
katalikų Bažnyčios vadais
pulti Libaną?
apie numatomą popiežiaus laivai (ją 12 branduoline ener
Jono Pauliaus II-jo vizitą gija varomi). Argentina turi
J e r u z a l ė . — Izraelio premje
Lenkijoje. Popiežius, kaip žino vieną seną lėktuvnešį, 1 kreise
rį,
9
naikintuvus,
8
fregatas,
4
ras
Beginąs su trim svarbiau
ma, atidėjo kelionę, kol bus
s
e
n
u
s
d
y
z
e
l
i
n
i
ų
m
o
t
o
r
ų
siais
ministeriais tarėsi su
atšauktas karo stovis.
povandeninius
laivus.
opozicijos
partijos vadais:
— Kinija paskelbė, jog
Shimon
Perės,
buvsiu premje
Britų
lėktuvnešis
„Invin
Amerikos-Kinijos
santykiai
ru
R
a
b
i
n
u
ir buvusiu
c
i
b
l
e
"
y
r
a
p
a
r
d
u
o
d
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a
s
atsidūrė kryžkelėje. Ryšiai
kariuomenės
štabo
viršininku
pablogės, jei Reagano vyriau Australijai ir išplaukė į savo,
sybė vykdys savo planą par gal, paskutinę kelionę po britų Bar. Levu. Skelbiama, kad
duoti Taivanui už 60 mil. dol. vėliava. Tuo pačiu vardu buvo svarstyti krašto saugu
karinės medžiagos, atsarginių pavadintas britų kovos laivas mo reikalai, tačiau stebėtojai
ginklų dalių. Šiuo žygiu JAV pasižymėjo prie tų pačių Falk mano, kad buvo svarstyta
aiškiai sutrukdytų Taivano lando salų 1914 m. gruodžio 8, planai pulti Libaną. Begino
sugrįžimą į tėvynės glėbį, rašo kada britų 9 laivai sudavė smū vyriausybė keliskart pabrėžė,
kinų komunistų laikraštis. Tai gį Vokietijos laivynui, kuriam kad karo paliaubų bus laiko
būtų kišimasis į Kinijos vi vadovavo admirolas grafas masi, jei palestiniečiai vengs
Maximilian von Spee. Tame „provokacijų". Izraelio diplo
daus reikalus.
— Anna Conrad, slidininkų mūšyje britai nuskandino 5 mato nušovimas Paryžiuje
kurorto Kalifornijoje tarnau vokiečių laivus, jų tarpe admi kaip tik ir laikomas „provoka
toja, 22 metų, penkias dienas rolo Spee komandos laivą cija".
Paliaubos Libane buvo išsi
sniego palaidota, laukė ir su „ S c h a r n h o r s t " , su kuriuo
d
e
rėtos
tarpininkaujant
paskendo
pats
a
d
m
i
r
o
l
a
s
.
laukė gelbėtojų. Bijoma, kad jai
specialiam
JAV pasiuntiniui
reikės amputuoti nušalusias
Philip
Habibui,
kuris keliskart
kojų dalis.
važinėjo po Viduriniųjų Rytų
Kinijos derybos
— Didysis Boeing 747 lėktu
sostines. Paliaubos buvo sutar
v a s pervežė „ C o l u m b i a "
su
Mongolija
tos praėjusių metų vasarą,
erdvėlaivį iš nusileidimo
tačiau paskutiniu metu Izrae
vietos Naujoje Meksikoje į
Floridos Cape Canaveral erd
P e k i n a s . — Kinija baigė lis sutraukė prie Libano sienos
vės centrą.
pasitarimus su kaimynine stiprias karines jėgas. Komen
— Hong Konge pravesti Mongolija jos sostinėje Ulan tatoriai mano, kad prieš pasi
iš paskutinės
gyventojų
opinijos tyrimai Batore. Jungtinė sienų priežiū traukdamas
parodė, kad 93 nuoš. kinų norė ros komisija derybas pradėjo Sinajaus dalies Izraelis ban
tų likti britų kolonijos dalimi, vasario 18 ir baigė balandžio 3. dys pulti Libane esančias
tik 4 nuoš. pareiškė norį gyven Ilga, 3,000 mylių siena buvo palestiniečių stovyklas, tikė
ti komunistinėje Kinijoje. Britų nustatyta 1962 m., tačiau abi damasis, kad Egipto reakcija
valdymas Hong Konge turi šalys susitarė sienos klausi nebus labai griežta, laukiant
mus nagrinėti, išlyginti atsi Sinajaus atidavimo.
baigtis 1993 m.
nesusipratimus.
— Olandijos naftos ir dujų r a d u s i u s
Paskutinės
derybos
buvo 1964
bendrovės tyrimai parodė, kad
Vakarų Europa už 18 metų m.
KALENDORIUS
turės importuoti 47 nuoš. savo
Kinija neslepia, kad pasku
Balandžio 8 d.: Dionizas, Ju
sunaudojamų dujų. Iš to kiekio tinieji
susitikimai
nebuvo lė, Girtautas, Matą.
apie 25 nuoš. turės ateiti iš draugiški. Mongolija, kuri yra
Balandžio 9 d.: Akas, Kasila,
Sovietų Sąjungos.
visiškoje Kremliaus priežiū Aurimą. Dalia.
— Arabų pusiasalio šalyse roje, kaltina Kiniją hegemoni
įvyko audros, potvyniai, pada jos užmačiomis. Kinija atkerta,
Saulė teka5:24, leidžiasi 6:22.
rę daug nuostolių, sugadinę kad Mongolija nėra laisva
ORAS
kelius ir tiltus. Pietų Jemene valstybė, o tik sovietų marione
potvyniuose žuvo 482 žmonės, tė, leidžianti sovietų divizijoms
Debesuota, vėjuota,gali snig
nuostolių padaryta už 942 mil. stovėti savo žemėje, prie Kini ti, temperatūra dieną 35 L, nak
dol. Saudi Arabijoje žuvo 60.
jos sienos.
tį 20 1.

TRUMPAI
IŠ V I S U R

Prie Argentinos esą naftos „ežerai"

H o u s t o n a s . — JAV naftos Ekspertai mane, kad užtruktų
pramonės specialistai nėra septyneri metai, kol paaiškėtų,
vienos nupmonės dėl klausimo, kaip toli nuo į r a n t ų eina tie
a r Falklando salose yra naftos spėjami naftos turtai. Gal prie
ir natūralių dujų. Kai kurie poli salų naftos jau ir nebūtų? Dr.
tiniai komentatoriai įsitikinę, Albert Baily, buvęs vyriausias
kad užsispyrimas, kurį parodė Shell Oil Co. geologas, dabar
Britanija ir Argentina, žadė Rice un-tete geologijos profe
damos lieti kraują už tas plikas, sorius, mano, kad Argentinos
mažai naudingas salas, reiškia vyriausybė turi tikrų įrodymų,
vieną: ten yra naftos.
kad Mal vinų salos sėdi ant naf
Bernardo
G r o s s l i n g , tos ežerų. Exxon korporacijos
tarptautinis naftos žinovas, atstovas pareiškė, kad nese
anksčiau dirbęs J A V geolo niai „Esso Explaradora Y
ginės agentūros tarnyboje, o Productora Argentina" bendro
dabar
aukštas
pareigūnas vė baigė kelis jūros dugno
Inter-American Development bandomuosius gręžimus ir šiuo
banke, pareiškė spaudai: „Naf metu apskaičiuoja duomenis.
tos pramonėje yra daug žmonių,
Prieš trej us metus, kada britųkurie Argentinos jūros pakraš argentiniečių santykiai buvo
čius laiko svarbiausia naftos geri, abi valstybės finansavo
sritimi visame pasaulyje, ir aš seisminius tyrinėjimus, kurie
su jais sutinku". Nuo Argen parodė ypatingas uolų ir smėlio
Weinberger lanko tinos iki Falklando salų arba formacijas jūros dugne. Moksli
Malvinas Islas, kaip argen- ninkai tvirtino, kad tenai turė
Filipinų sostinę
tiniečiai jas vadina, turėtų būti tų ar galėtų būti naftos sluoks
naftos šaltinių, pagal pasku nių.
M a n i l a . — Gynybos sekre tinius J A V energijos depar
torius Weinbergeri8 buvo šil tamento ir geologinių tyrimų
Kalbos Kuvvaite
tai sutiktas Filipinų prezi duomenis. Nežinia tik, a r tie
dento Marcos. Weinbergeris šaltiniai nesibaigia pusiau kely
Kuvvaitas. — Neprisijun
II-jo Pasaulinio karo metu je tarp Argentinos ir salų. Tą
gusių šalių ministerių konfe
buvo Filipinuose kaip JAV galėtų patikrinti tik bando
pėstininkų karininkas. J i s mieji gręžiniai, tačiau didžio rencijoje Kuvvaite palestinie
vadas
Arafatas
pasakė, kad vizitas Filipi sios bendrovės, žinodamos, č i ų
pareikalavo,
kad
dvi
islamo
nuose jam sukelia daug malo koks ten oras, ir žinodamos, kad
valstybės:
Irakas
ir
Iranas
tuoj
nių prisiminimų, lyg sugrįži naftos kainos pasaulyje krinta,
sustabdytų
karą
ir
taupytų
mas namo.
nelabai nori investuoti lėšų į savo jėgas kovai prieš impe
Apie 120 jaunų filipiniečių bandomuosius
gręžinius. rializmą ir prieš sionizmą.
surengė demonstracijas ir
Arafatas puolė Izraelį ir jo
šaukė „Weinbergeri, važiuok
Ameriką.
namo!"
Iranas džiaugiasi globėją
Konferencijoje kalbą pasakė
Pietų Korėjoje sekretoriui
ir
Jungtinių Tautų Generali
teko derėtis dėl P. Korėjos
Beirutas. — Irako žinių
nės
Asamblėjos
dabartinis
reikalavimo leisti parduoti agentūra paskelbė, kad kariuo
pirmininkas,
irakietis
diplo
užsieniuose daugiau ginklų. P. menės vadovybė pasiryžusi
Korėja išvystė nemenką kari daugiau
nesitraukti
Irano matas Isama; Kittani. J a m
nę pramone ir pernai ekspor kovos fronte. Ketvirtojo korpu pradėjus kalbėti, iš salės
tavo karinių prekių už 250 mil. so vadas pasakęs prezidentui demonstratyviai išėjo Irano
dol. Vyriausybė norėtų tą Husseinui, kad „jei mūsų delegacija.
Egipto atstovas ambasa
prekybą
išplėsti,
tačiau rankos bus nukirstos, mes
Weinbergeri8 įtikino
korė kardą dantyse laikysime ir dorius Esmat Abdel Meguid
jiečius, kad Amerikoje siaučia kovosime".
ragino palestiniečius pripažin
nedarbas ir toks Amerikos
Irane įvyko masinė džiaugs ti Izraelio valstybę. Kartu
ginklų gaminimas ir parda mo demonstracija, šventusi Izraelis turi pripažinti pales
vinėjimas sukeltų Amerikoje laimėjimus prieš Iraką. Ajato- tiniečių teises į savo valstybę.
stiprią reakciją. Pažadėta kiek lo8 Khomeinio sūnus Ahmad Tik tada bus galima atstatyti
vieną ginklų prekybos susi perskaitė tėvo pareiškimą, ku pastovią taiką i r saugumą,
tarimą svarstyti atskirai. JAV riame ajatola įspėja kaimy pasakė egiptietis, nurodęs, kad
turės patvirtinta susitarimus, ninius arabų kraštus „nežaisti Izraelis turi pnpaiinti ir pales
atsižvelgiant kurie ginklai ir su ugnimi", nepadėti Irako tiniečių teisei Rytinėje Jeru
bedieviui prezidentui Sadda- zalėje.
kam parduodami.
mui Husseinui. Visi islamo
— Prancūzija vėl išbandė
— Buvęs Aukščiausiojo Teis tikintieji turi laikytis vienin
gai ir taikiai sugyventi, sako
mo teisėjas Abe Fortas mirė 71
Ramiojo vandenyno saloje
ma Khomeinio pareiškime.
metų amžiaus.
naują branduolinį užtaisą.

Spalio 14 d.. kun. Kauno
Arkikatedros klebonas Pran
ciškus Juozapavičius Telšių
Kurijoje prie aštuonių dekanų
pareiškė, kad spalio 16 d.
Vatikano radijas paskelbs
naujų vyskupų pavardes ir kon
sekracijos datą, o Kauno kated
roje apie šventimus b u s
paskelbta spalio 17 d. Su didele
baime kunigai ir aktyvesni
tikintieji laukė to šeštadienio
vakaro Vatikano radijo laidos.
Panevėžio katedroje, Vil
niaus Šv. Mykolojaus bažny
čioje ir kitur kunigai paskelbė,
kad naujų vyskupų konsekrecija įvyks spalio 25 d. Kauno
arkikatedroje.
(Bus daugiau)

i

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. balandžio mėn. 8 d.
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TRUMPAI
— Vytautas Kutkus, JAV
LB krašto valdybos pirminin
kas, praneša, kad jis šiemet
gegužės 1 d. Lietuvių Fondo
narių suvažiavime negalės
dalyvauti. Jis prašo jam ne
siųsti įgaliojimų, nes, negalint
perleisti kitiems įgaliojimų, bal
sai prapuls. Prašom įgalioji
mus siųsti kam nors kitam,
kuris galės dalyvauti Lietuvių
Fondo suvažiavime Chicagoje.
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus is jo
mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.

Inž. A l g i s B a n y s , gyv.
Bloomfield Hills, Michigan,
tarnybos reikalais buvo nuvy
kęs į Braziliją, kur praleido 3
savaites. Sao Paulo mieste jis
susitiko su lietuviais, kurie
buvę labai draugiški ir nuošir
dūs.

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto
metams
Chicago ir Cook County $45,00
Kanadoje (U. S. A. dol.) $45.00
Užsienyje
$45.00
Kitur — Amerikoje
$43.00
Savaitinis (šeštad. pried.) $30.00

l

/a metų
$27.00
$27.00
$27.00
$25.00
$19.00

3 mėn.
$19.00
$19.00
$19.00
$18.00

Lietuvos nepriklauso
• Redakcija straipsnius taiso savo
• Administracija dirba kas
m y b ė s m i n ė j i m a s , suruoštas
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
DLOC vasario 14 d., turėjo
nesaugo. Juos grąžina tik iš anksto
niais nuo 8:30 iki 12:00.
susitarus. Redakcija už skelbimų
• Redakcija dirba kasdien 8:30
įtakos net JAV Senate, nes abu
turinj neatsako. Skelbimų kainos
—
4:00.
senatoriai iš Michigano —
prisiunčiamos gavus prašymą.
C ari Levin ir Don Riegel —
Senate kalbėjo dėl Lietuvos.
I l l i n o i s v a l s t i j o s senatorius F r a n k S a v i c k a s , vytis, s a v o
laisves. Net septyni kongres!
k u o p o s draugų tarpe. Iš k.: Estelle Rogers, A l d o n a Brazienė,
PAKĖLIMAI CHICAGOJE kuopos valdyboje. Ji organi
m e n a i iš Michigano kalbėjo
F. S a v i c k a s , E l e o n o r a Kasputienė, s o l i s t a s A l g i r d a s B r a z i s ir
zavo ir šią šv. Kazimiero šven
JAV Kongrese irgi ta pačia
a l d e r m a n a s F r a n k Brady.
Per šv. Kazimiero šventę tę.
tema dėl Lietuvos laisvės. Štai
Nuotr. G. J a n u l o s
E. P.
šiais metais Chicagoje į trečią
jų pavardės:
Blanchard,
vyčio
laipsnį
buvo
pakeltos
Broomfield, Dingell, Ford, HerLietuvos
nepriklausomybės Eleonora Kasputienė ir Irena
DAYTONO KUOPOJE
tel, Sawyer ir Wolpe. Tai yra
DR. JONAS MAŽEIKA
šventę.
Ji
prasidėjo
Mišiomis Norušytė. Kasputienė daug
t r e č d a l i s visų Michigano
Šv.
Pranciškaus
bažnyčioje
D A N T Ų GYDYTOJAS
dirba, verbuodama naujus na
Švento Kryžiaus parapijos
kongresine nų. Michiganas yra
Athole.
Mišias
laikė
ir
pa
4
6
0 0 W. 1 0 3 St. Oak Lavvn
rius.
Per
liepos
4-tos
gegužinę
ji
Daytone
Lietuviškos
Kultūros
bene viena iš pirmaujančių
mokslą
pasakė
klebonas
kun.
Tel. 423-8380
įteiks
dovanas
tiems,
kurie
bus
valstijų,
pasisakančių
dėl komitetas, kuriam pirminin
Valandos
pagal susitarimą.
Justinas
Steponaitis.
Vargo
suradę daugiausia naujų na
Vasario 16-tosios minėjimo kauja vytė Marija Lukienė, va
nais
grojo
ir
giedojo
Liudas
D a i l . R a u c k i e n ė su s a v o k u r i a m a s k u l p t ū r a .
rių Lietuvos vyčių organizaci
reikšmės ir svarbos lietuvių sario 28-tą suruošė Lietuvos
Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533
jai. Irena Norušytė yra suor
gyvenime. Detroito amerikie nepriklausomybės paskelbimo Stukas.
DR. FRANCIS MA2EIKA
Antra valandą po pietų para ganizavusi keletą puikių 36-tos
čių spauda irgi rašė apie Vasa 64-rių metų sukakties minė
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
jimą, kurį pradėjo šv. Mišio- pijos salėje įvyko minėjimas. kuopos renginių. Yra buvusi
Detroite įprasta
parodos rio 16-tosios minėjimą.
SKULPTORĖS
4255 W. 63rd St.
Vyčių
pirmininkas
Viljamas
mis.
Jaunieji
vyčiai,
mokiniai
atidarymus
turėti
šeštadienio
Vai.
pagal
susitarimą:
pirm. ir ketv. 12—4
BIRUTĖS
Višniauskas
pravedė
prog
6—8;
antr.
12—6;
penkt.
10—12, 1—6.
ir
kiti
parapijos
jaunuoliai
ri
vakare,
bet
šį
kartą,
šios
RAUCKIENĖS
DR. K. 6. BALUKAS
ramą.
Kun.
Steponaitis
sukal
kiuotėje
ėjo
į
bažnyčią.
Per
Mi
ypatingos šventės proga, paro
MENO D A R B Ų
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
Akušerija ir m o t e r ų l i g o s
šias solo giedojo klevelandietis bėjo maldą. Sugiedotas him
dos atidarymas bus penkta
PARODA
G i n e k o l o g i n e Chirurgija
DR. P. KISIELIUS
nas.
Pagrindinė
kalbėtoja 6 4 4 9 So. Pulaski Road (Cravvford
Julius Kazėnas.
dienį, balandžio 16 d., 7:30 vai.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
JAV Lietuvių Bendruome vakare. Šeštadienį lituanis
Po Mišių vyko minėjimas buvo Loreta Stukienė. J i Medical Building). Tel. LU 5 - 6 4 4 6
1443 So. 50th Ave., Cicero
nės 30-ties metų sukakties tinių pamokų nebus, tai paro
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak.
parapijos salėje. Jį pravedė pasakojo įspūdžius iš Lietu
proga, Detroite ruošiama šven da bus atidaryta visą dieną,
Priima ligonius pagal susitarimą
išskyrus treč. šešt. 12 iki 4 vai. popiet
Marija Lukienė, o dalyvių tar vos, kurioje buvusi jau du kar
tė. Cia įvyks apylinkių pirmi- _ taip pat ir sekmadienį. Lietu
tus.
Ji
parodė
ir
skaidres
iš
Lie-,
pe buvo daug vyčių. Pagrin
Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 3 8 8 - 2 2 3 3
DR. IRENA KURAS
ninku
suvažiavimas, aka vių Bendruomenė
laukia
dinę kalbą pasakė filosofijos t u v o s . K a r o l i s G e n a i t i s Į
GYDYTOJA
IR CHIRURGĖ
DR. PETER T. RRAZIS
demija, koncertas, kultūros de.troitiečių ir svečių į atidary
daktaras Šarūnas Lazdinis. perskaitė Gardnerio burmistro j
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
komisijos premijų įteikimas ir mą atsilankant.
Leonardas į
SPECIALISTĖ
Jis kalbėjo lietuviškai ir ang proklamaciją.
2 4 3 4 West 71st Street
meno paroda. Visa ši šventė
MEDICAL BUILDING
liškai. Solo dainavo Julius Davidonis perskaitė JAV val
Liuda Rugienienė •
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt.
3200 VV. 81st Street
bus pradėta skulptorės Birutės
Kazėnas. Jam akompanavo stybės sekretoriaus Aleksand
11:30 vai. ryto iki 3 vai. popiet.
Vai.
Kasdien
nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p.
Rauckienės meno darbų paro
LIETUVIU
Barbora VVoyniak. Stefanija ro Haig proklamaciją. Liudas
Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919
dos atidarymu.
BENDRUOMENĖS
Raštikienė ir Marija Blumienė Stukas atliko meninę prog Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
Birutė ir Vytautas Rauckiai
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801
TRISDEŠIMTMEČIO
ramą, padainuodamas gražias
DR. EDMUND L CIARA
tvarkė užkandžius.
Detroito
visuomenei y r a
MINĖJIMAS
OPTOMETRISTAS
DR. J. MEŠKAUSKAS
Po savaitės, kovo septintą, liaudies dainas. Minėjimas už
pažįstami
kaip
daugelio
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2709 VVest 51st Street
baigtas
giesme
„Marija,
Mari
JAV LB trisdešimtmečio
buvo šv. Kazimiero minė
Specialybė vidaus ligos
Tel. — GR 6-2400
organizacijų rėmėjai, tačiau
minėjimas balandžio 16-18
jimas. Visa vyčių kuopa ri ja". Po programos buvo kavu Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ii
2454 VVest 71st Street
mažai kas žinojo, kad Birutė
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
dienomis vyks Detroite, Dievo
kiuotėje ėjo į bažnyčią. Per Mi tė, o vyčiai turėjo savo atskirą 7-9 antr., ir penkt. 10-4; šeštad. 10-3 vai
yra skulptorė, nes iki šiol
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt.
— A . a . E l z b i e t a P a u r a - šias auką prie altoriaus atnešė vakaronę.
Apvaizdos lietuvių parapijos
3 iki 7 v. p.p. Tik susitarus
Ofs.
tel.
735-4477;
Rez.
246-0067
gyvenimo sąlygos jai neleido
Vietinė vyčių kuopa kartu
Kultūros centre, 25335 W. Nine z i e n ė , 1902 m. spalio 8 d.— Eleonora ir Juozas Mantz. Lie
parodose dalyvauti. Su jos
DR. L DECKYS
Ofs. 742-0255 Namų 584-5527
Mile Rd., Southfield, MI 48034. 1979 m. balandžio 8 d. Mirties tuviškai skaitė Stasė Raštikie su kun. Steponaičiu, suruošė
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
meno darbais buvo susipa
DR. ALGIS PAULIUS
Penktadienį — balandžio 16 angelas ją išsivedė Verbų nė, o angliškai — panelė šią šventę. Ją aprašė abu vieti
SPECIALYBĖ - NERVU IR
žinusi tik maža draugų grupė,
niai
(anglų
kalba)
laikraščiai.
ORTOPEDINĖS
LIGOS sekmadienio
rytą.
Rodos
taip
d., 7:30 vai. vak. įvyks dailinin
Mantz. Vargonais grojo Stepo
EMOCINĖS LIGOS
jau seniai siūliusi parodą
CHIRURGIJA
Kovo
7
d.
buvo
Athol
vyčių
CRAVVFORD
MEDICAL
BUILDING
kės Birutės Rauckienės kūri neseniai, o jau prabėgo 3 nas Bučmys. Mišios buvo už
1185 Dundee Ave.
surengti.
6449 So. Pulaski Road
metai. Minėdami šią liūdną baigtos vyčių himnu. Po pa metinė bendros komunijos die
nių parodos atidarymas.
Elgin, 111. 60120
Valandos pagal susitarimą
Valandos pagal susitarimą
Birutės gyvenimas dėl įvai
Šeštadienį — balandžio 17 sukaktį, jos įsteigtojo Balfo 76- maldų buvo lengvi pusryčiai n a vyčių patrono šv. Kazimie
rių priežasčių, o labiausiai d., nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. p.p. to skyriaus v-ba ir direktoriai, parapijos salėje.
ro garbei.
DR. A. B. GLEVECKAS
Tel. 3 7 2 - 5 2 2 2 , 236-6575
karo, pasidarė dvilypis. Ji v y k s
Koresp.
JAV
L i e t u v i u prašo visus prisiminti ją savo
Tos šventės proga į pirmą
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DR. ROMAS PETKUS
įsigijo kelias profesijas prieš Bendruomenės
v i s u o t i n i s maldose.
vyčio laipsnį buvo pakelti: Ire
Ofiso tel. — 233-8553
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
pradėdama studijuoti meną. suvažiavimas. Nuo 3 vai. p.p.
Service: 885-4506 — Page »06058
na ir Veda Gečaitės, Marilina,
FESTIVALIS
Ofisai:
Kartu su tėveliais pasitrauku iki 4:30 vai. vyks Trisdešimt
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
Mykolas ir Barbora LastosMASPETHE
111
N
O
.
VVABASH AVE.
3907 VVest 103rd Street
si į Vakarų Vokietija, pabaigė mečio minėjimo akademinė
kiai, Elena Mikalauskaitė,
AR K A D A
Valandos pagal susitarimą
Valandos pagal susitarimą
Eichstaedto gimnaziją, Raudo dalis. 7 vai. vak. prasidės
Jamie Pacovsky, Rita Gečaitė
Balandžio 25-tą Maspethe
L I A U S I S TERORAS
nojo Kryžiaus gailestingų sese Trisdešimtmečio banketas —
DR. L. D. PETREIKIS
ir
Jokūbas
Geiger.
Į
antrą
bus Atlanto Pakrančių apy
O f i s o tel. — 5 8 2 - 0 2 2 1
IRANE?
rų kursus ir pradėjo studijas koncertas ir šokiai. Meninę
DANTŲ GYDYTOJA
laipsnį buvo pakeltas Juoza gardos organizuojamas vyčių
DR. JANINA JAKSEVlClUS
Tuebingeno
universitete, dalį
„Islamiškoji revoliucija kitų pas Mantz.
8104 S. Roberts Road
atliks solistė
Gina
festivalis. Prasidės 11-tą vai.
JOKS A
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
chemijos fakultete. Išemigra Čapkauskienė,
VAIKŲ LIGOS
akompanuo priemonių, kaip apsišvarini
Centro valdybos posėdyje ryto šv. Mišiomis Atsinauji
Tel. 563-0700
vus į Kanadą, Hamiltone baigė jant muzikui Jonui Govėdui, ir mas krauju ir smurtu, neturi", Clevelande kovo 20-tą iš Day- nimo bažnyčioje, kurios adre-i
6441 S. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą
Valandos
pagal
susitarimą
„Marvel Beauty College" ir poetasBernardas Brazdžionis. tarė ajatola
Rafsandžiani, tono dalyvavo „Vyčio" redak sas yra 64-25 Perry Avenue. Po
atsidarė
plaukų
šukavimo Šokiams gros R. Kaspučio Irano parlamento pirminin torė Aldona Ryan su vyru Juo Mišių bus susibūrimas lauke
DR. FRANK PLECKAS
O f s P O 7-6000, Rez. GA 3 - 7 2 7 8
salioną. Tačiau Birutę visą „Romantika".
anądien
koresponden zu, Stasys Vaitkus, Pranciška prie bažnyčios prie lietuviškos
(Kalba lietuviškai)
Sekmadienį, kas,
DR. A. JENKINS
gyvenimą viliojo menas. Daug 10:30 vai. ryto bus iškilmingos tams. Ir, atrodo, žino ką šne Petkuvienė ir Marija Lukienė. koplytėlės. 12-tą vai. parapijos
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vėliau, kai jau persikėlė gyven pamaldos. Šv. Mišias atna ka, nes nepraeina savaitė, kad Posėdyje buvo pranešta, kad salėje prasidės paroda ir mu
"Contact lenses"
3844
VVest
63rd
Street
ti į D e t r o i t ą ,
g a l u t i n a i šaus vysk. Vincentas Brizgys, nebūtų už „antirevoliucinę atgaivinta 63-čia Leigh Valley gė, kuri tęsis iki 5-tos vai. vak.
2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149
Valandos pagal susitarimą
apsisprendė studijuoti ir (nors pamokslą pasakys prelatas veiklą" pakarti ar sušaudyti vyčių kuopa.
Bus galima pamatyti ir nusi
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.
augino keturis vaikus) 1972 J o n a s Balkūnas. 12:15 vai. p.p. bent keli mahometonų disi
6132
S.
Kedzie
Ave.
Chicago
Paskutiniame Daytono vy pirkti lietuviškų rankdarbių,
VVA 5-2670 arba 489-4441
metais pabaigė meno institu L i e t u v i ų
DR. LEONAS SEIRUTIS
B e n d r u o m e n ė s d e n t a i , rojalistai, k u r d a i , čių susirinkime Lietuvos Rei medžio drožinių, lietuviškų
DR. K. A. JUČAS
tą, dabar vadinamą „Center premijų šventė; bus įteiktos marksistinių atplaišų grupelių kalų komiteto pirmininkė Ste knygų, patefono plokštelių.
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
ODOS LIGOS
PROSTATO
CHIRURGIJA
for Creative Studies".
nariai
ar
tiesiog
krautuvinin
premijos
mūsų
kultūros
fanija Raštikienė ir „Vyčio" Bus rodomas velykinių kiauši
KOSMETINĖ
CHIRURGIJA
2656
VV.
63rd
Street
Birutė ne tik savo gyveni darbuotojams. Viena iš jų — kai ir turgaus kupčiai. Kadan redaktorė Aldona Ryan ragi nių dažymas, Kalėdų eglutės
Va
Valandos pagal susitarimą
antr 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545
me, bet ir mene yra universali. Lietuvių Bendruomenės trijų gi I r a n a s šiuo metu kariauja su no ir reikalavo, kad vyčiai ra puošimas, juostų audimas. Bus
Įstaigos ir buto tel. 652-1381
dol.
literatūros Iraku, tai daugelis nusmerk- šytų laiškus į „Freedom ir laimėjimai. Veiks lietuviška
Ji tapo, mėgsta keramiką, tūkstančių
Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195
DR. FERD. VYT. KAUNAS
tačiau labiausiai domisi skulp premija bus įteikta neseniai tųjų kaltinami susidėjimu su House", 20 West 40th St, New virtuvė. 3-čią vai. prasidės tau
Gydytojas
ir
Chirurgas
,,Irako
agentais"
Irano York N.Y. 10018. Ta įstaiga tinių šokių programa, kurią at
DR. V. TUMAS0NIS
tūra. Atrodo, kad šioje srityje Detroite buvojusiam rašytojui
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD
valdžiai
nuversti.
Ypač platina žemėlapį, kuriame ne- liks New Yorko „Tryptinis".
CHIRURGAS
Jurgiui
Jankui.
3:00
vai.
p.p.
nutarė pagrindiniai dirbti. Jos
OF FAMILY PRACTICE
2454
VVest 71 st Street
persekiojama
Ba'hai
religinė
berodom; Pabaltijo kraštai. Už įėjimą į festivalį mokėti ne
1407 So. 49th Court, Cicero, 111.
kūriniuose dažnai randamas bus Trisdešimtmečio uždary
Vai.: pirm , antr., ketv ir penkt. 2-5
b
e
n
d
r
u
o
m
e
n
ė
,
p
a
s
i
ž
y
m
i
n
t
i
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt
Vyčiai buvo raginami rašyti reikės.
žmogus, nes Birutę labiausiai mas.
ir 6-7 — ii anksto susitarus.
politiniu
neutralumu
ir
atsi
laiškus National Education
Svečiams, atvykstantiems iš
M. A. D.
domina įvairūs charakteriai.
Te!. REliance 5-1811
sakymu vartoti smurtą. Nese
Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772
Kad ir labai žiauriuose ir kitų kolonijų, bus rezervuoti niai penki iš aštuonių jos Association ir jai priminti, kad JiMiiHiniiiioiiiiiiiiiunntHiiiiimtML
DR. WALTER J. KIRSTUK
DR. PETRAS 2LI0RA
JURGIS JANKUS
i
gyvenime
nelaiminguose stalai į banketą. Detroitiečiai vyriausios tarybos narių buvo Rusija išleido filmą „The UnLietuvis gydytojas
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
known War", kuris yra ro
prašomi
stalus
rezervuoti
3925 VVest 59th Street
žmonėse ji visuomet suranda
6745 VVest 63rd Street
nugalabyti
po
to,
kai
buvo
Vai.: pirm., antr., ketv ir penkt
gerąją žmogaus pusę, mato skambinant Antaninai Sto apkaltinti „špionažu Izraelio domas šio krašto mokyklose.
Vai : pirm., antr. ketv. ir penkt
nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai. vak.
Rašyti
apie
tai
reikia
ir
mūsų
nienei
tel.
557-7839.
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą
juose grožį ir vaizdžiai tai
Romaną*
Treč. ir šešt uždaryta
JAV LB trisdešimtmečio ir JAV-ių naudai". Skaičiuo valstybės vadovybei.
perduoda žiūrovui. Birutė taip
K
M
pual.
nieido
ATEITIS
1978.
DR. K. M. ŽYMANTAS
„šventų
Fran Petkus Sp*ud* "DRAUGO" spaustuvė. Ap
pat mėgsta paprastumą, švel minėjimą ruošia JAV LB jama, kad tokių
DR. IRENA KYRAS
egzekucijų"
suma
priartėjusi
DR. S. T. CHIRBAN
Krašto ir Detroito apylinkės
lankas autoriaus. Kaina su psraiunnius ir natūralius spalvų deri
DANTŲ
GYDYTOJA
DANTŲ GYDYTOJAI
tlmu $7.73.
ŠVENTĖ ATHOLE
nius, kurie atsispindi jos valdybos. Visi detroitiečiai prie 5,000. Į šį skaičių net neįei
2 6 5 9 W. 59 St. # C h i c a g o
2654
VVest 63rd Street
kviečiami visuose renginiuose na karo ir nevalstybinio teroro
BĮ. gyv. prideda 5% valstijos
Tel. 476-2112
paveiksluose. Tačiau reikia
Vai pagal susitarimą: antr , treč.
aukos.
Valandos pagal susitarimą — Pirm.,
Vasario 21 d. Athol ir Gard- mokesnių.
ketv 10 v. ryto iki 6 v vakaro
parodą aplankyti, kad tai pa dalyvauti.
M.
antr., treč., ketv. ir šeštad
Jonas
Urbonas
Tel. — 778-3400
ner
apylinkių
lietuviai
šventė
minimumu
matytume.

Anapus Rytojaus

»-

LKB Kronikos dešimtmetis

TAUTA DAR GYVA
; Š. m. kovo 19-ji diena buvo
išskirtinė: t a d a suėjo lygiai 10
jnetų, kai okupuotoje Lietu
voje išėjo pirmasis LKB Kro
nikos numeris. Paprastai po
grindžio leidiniai
neturi
nlgesnės numeracijos, jie grei
t a i susekami ir likviduojami. Ir
ŠLKBK buvo sovietinio sau
gumo keletą kartų „nutverta".
*Daug jos darbuotojų suimta,
^nuteista, išsiųsta į koncentra
cijos stovyklas. O tačiau ir po
10 metų ji tebėra gyva — lei
d ž i a m a tomis pačiomis Lietu~vą ir Kristų mylinčiomis širdiImis bei rankomis.
1 Š. m. pradžioje Sovietų
Sąjungos vyriausio KGB vir
šininko pavaduotojas genero
l a s "Semjonas Zviguhas pasi
gyrė
savo
viršininkams
sėkmingai likvidavęs Sovietų
Sąjungoje besireiškiantį po
grindį. Pasak jo, jam pavykę
likviduoti disidentinį judėjimą
visame krašte. Jis turėjo gal
voje ir okupuotąją Lietuvą, ku
rios daug pogrindžio darbuo
tojų buvo suimta 1979 - 1980
metais.
Bet, štai, S. Zviguno jau ne
bėra gyvųjų tarpe. Vakarų Eu
ropos spaudos žiniomis, jis po
sunkaus ginčo su M. Suslovu
nusišovęs. Po kelių dienų mirė
(neaišku, s a v a ar nesava mir
timi) ir M. Suslovas. Dviejų di
džiųjų mūsų tautos budelių ne
bėra gyvųjų tarpe. O LKB
Kronika tebėra gyva! Aiškus
įrodymas — turime prieš akis
jos jau penkiasdešimtąjį nuTmerį, datuotą 1981.XII.8.
Nemirė ir kita Lietuvos poj grindžio spauda. Mus šiomis
dienomis pasiekė „Aušros" nr.
28. Iš aprašymų sužinome, kad
pr. metų pabaigoje išleista dar
šie pogrindiniai leidiniai: „Tie
sos kelias"nr. 20, „Dievas ir tė, vyne" nr. 19, „Rūpintojėlis" nr.
' 17. Gal dar buvo ir daugiau.
Taigi kovojanti tauta dar kvė
puoja, dar gyva ir dar dau
giau — kovoja prieš okupantą.

Ant šaligatvio stovėjęs vyriš
kis. Prie jo priėję keli vyrai ir,
paėmę už parankių, pradėję
kažką kalbėti. Vyriškis, atro
do, kalbėti nenorėjęs. Važiuo
jant pro šalį sunkvežimiui, vy
rai staiga vyriškį su skrybėle
pastūmę po mašina. Liudinin
kė buvo paklausta, ar galėtų
atpažinti anuos vyrus, o kai ji
suabejojo, milicija ją išprašė
lauk... Visai panašiai tragišką
įvykį nupasakojo moksleivis
N. J i s matęs tą momentą, kai
keturi vaikinai pastūmė seny
vą vyrą po besiartinančiu
sunkvežimiu".
Toliau LKBK pateikia daug
šiurpių faktų bei aprašymų,
paremtų datomis, vietomis, pa
vardėmis — „KGB terorizuoja
jaunimą". Tikintieji jaunuo
liai verčiami dėtis į ateistines
organizacijas, rašyti priešreliginius rašinius, tikintiesiems
moksleiviams mažinamas el
gesio pažymys. Jaunuoliai su
imami, tardomi, jiems įvai
riais
būdais
grasinama,
užkertamas kelias įstoti į aukš
tąsias mokyklas ir pan.
O tačiau pragaro vartai nenu
gali Bažnyčios. Tai liudija
LKBK 24 psl. skyrelis — „Jau
nimas stato kryžius". Nuro
domi 4 atvejai, kai nežinomi
jaunuoliai pastatė kryžius prie
Vištyčio — Kybartų, Vilkaviš
kio — Žaliosios kelių, Prienų ši
le prie kelio Alytus — Prienai,
pagaliau 1981.VI.3 meniškas
kryžius buvęs p a s t a t y t a s
mums gerai žinomame Rainių
miškelyje su įrašu „Tautos
kankiniams". Žinoma, visi šie
kryžiai buvo arba išversti, ar
ba nupjauti ar kitu būdu išnie
kinti, tačiau jie rodo, Vydūno
žodžiais, „kad Tauta dar gy
va!" O LKB, paskelbdama faKtus, pastebi: „Tačiau bedieviš
k a s vandalizmas
bejėgis
išplėšti Kryžių iš jaunimo šir
džių". (24 psl.).

Naujai suimtų nėra pa
LKB Kronikos naujo nume; rio įžanginiu rašiniu svarsto skelbta — matyti, jų nė nebu
mos naujų Lietuvos vyskupų vo. Užtat yra „geresnių" žinių:
skyrimo problemos. Kaip ži 1981.X.17 Onai Vitkauskaitei
nia, buvo pristatyti 3 nauji baigėsi kalinimo laikas Pane
Kandidatai, turėję ir sovietų vėžio moterų lageryje. Prieš pu
valdžios pritarimą. Tačiau, santrų metų ji buvo nuteista už
kaip mūsų spaudoje buvo LKB Kronikos dauginimą. Jos
skelbta, Šv. Tėvas J o n a s Pau kalinimo sąlygos buvusios
lius II pr. metų pabaigoje susi ž i a u r i o s , LKBK žodžiais;
laikė nuo tų kandidatų pasky „Pusantrų metų Onutė bu ve
rimo. Gal
s v a r b i a u s i a s laikoma fanatike, atsilikusia,
motyvas buvo tas, kad du Lie šmeižianti tarybinį gyvenimą
esą
tuvos vyskupai — Julijonas nusikaltėlę... tikintieji
Steponavičius ir Vincentas antraeiliai piliečiai. Grįžusią į
Slatkevičius — vis dar tebėra Kauną Oną Vitkauskaitę suti
vyskupai tremtiniai, — oku ko nemažas būrys tikinčiųjų ir
pacinė valdžia jiems vis dar jaunimo. Šv. Mišiose visi dėko
neleidžia grįžti į savo vyskupi jo Viešpačiui už Onutės sudėtą
jas ir eiti savo pareigų. Tai auką ir meldė Dievą ištvermės
koks gi gali būti į jų vietas nau ir palaimos kalinamiems už ti
jų vyskupų skyrimas? Vadina kėjimą". (19 psl.).
si, Šventojo Tėvo sprendimas
Ir dar viena žinia: ,Atbuvęs
, buvo labai išmintingas.
8 metų laiką, 1981.XI.20 iš Vil
1981.XI.25 Lietuvoje paskli niaus KGB izoliatoriaus buvo
do labai nemaloni žinia — tra paleistas Petras Pluiras giškai žuvo kun. Bronius Plumpa. Jis buvo suimtas 1973
Laurinavičius (gimęs 1913 m. m. ir kaltinamas dėl religinės
Gervėčių parapijoje, dabar ok. spaudos ir LKB Kronikos dau
Gudijoj), žinomas kovotojas už ginimo... Jis buvo ilgesnį laiką
' religijos laisvę, Lietuvos Hel- kalinamas itin sunkiose lageri
' sinkio grupės narys, nekartą nio kalėjimo sąlygose. Per 4
išdrįsęs pasakyti tiesos žodį metus jam nebuvo leista pasi
sovietų pareigūnams. Nemalo matyti su savo šeima. Paga
nus jis buvo okupantams, rei liau, prieš išvežant iš lagerio,
kėjo juo nusikratyti. Ir štai, iš jo buvo atimtas Kristaus
LKBK žodžiais: „1981.XI.24 paveikslas" (19 psl.). Prieš
apie 20 vai. 20 min. Vilniuje paleidžiant jį į tariamą „lais
prie Dzeržinskio — Žalgirio vę" Vilniuje KGB agentas jį
gatvių sankryžos savivartis įspėjęs: „kad jis būsiąs labai
sunkvežimis Maz — 503, vai atidžiai stebimas, todėl ban
ruojamas Lazutkino, mirtinai dymas vėl užsiimti literatūros
sužalojo Adutiškio kleboną, gaminimu tuoj būsiąs išaiš
S Lietuviškosios Helsinkio gru kintas".
pės narį, kun. Bronių Laurina
Iš keleto mūsų pacituotų iš
vičių".
traukėlių užjūryje gyvenąs
Sovietai pasiskubino pa skaitytojas galės susidaryti
skelbti, kad tai buvęs eilinis vaizdą, kiek kaštuoja tautai
„nelaimingas įvykis". Kai ku LKB Kronikos ir kitų pogrin
rie agentai bandę aiškinti, kad džio leidinių leidimas. Tas pats
„kunigas pats palindo po ra skaitytojas tegu pagalvoja ir
tais". O kaip iš tiesų buvo? Tik teatsako į klausimą, ar mes,
rąją žuvimo priežastį nurodo užjūrio lietuviai, tinkamai pa
LKBK nr. 50: „Moteris N. lapk- remiame LKB Kronikos lei
. ričio 25 d. nuėjo į miliciją ir dimą.
b. kv.
papasakojo mačiusi šį įvykį.

SAVANAUDIŠKA KOMUNISTINĖ
POLITIKA
J. VAICELIUNAS
Užsienio reikalų ministras
yra krašto užsienio politikos
v a d o v a s — v y k d y t o j a s . įjungtų į savo imperijos ribas.
Pavergtos Lietuvos užsienio Tuo Maskva pasaulyje sukėlė
reikalų ministras yra Vytau didelį karinį įtempimą. Mask
t a s Zenkevičius. Ministras jis vos grobuoniškumu ir savo im
yra tik iš vardo, nes Lietuva perijos didinimu pasipiktino
nėra laisva, suvereninė val net laisvojo pasaulio komunis
stybė. Tokios valstybės nėra tai. Kokia šiandien didžiausia
Jungtinių Tautų sąrašuose. V. imperialistinė valstybė pasau
Zenkevičius parodytas nuo lyje? Patys sovietai giriasi,
traukoje: jis J T generalinės kad jų valdžioje yra per 100
asamblėjos sesijoje sėdi prie tautų, neskaitant satelitinių
Sovietų Sąjungos lentelės. Išei valstybių.
tų, kad ne Gromyko, bet Zen
V.Z. sako, kad išsaugoti tai
kevičius yra Sovietų Sąjungos ką yra pagrindinis uždavinys.
užsienio reikalų ministras. Gal Tokių uždavinių komunistai
sovietai ir Zenkevičiui leidžia neturėjo nuo 1917 m. Sovietai
pasėdėti prie sovietinės len 1939 m. užpuolė Lenkiją ir kar
telės, o gal prie tos lentelės pa tu su Vokietija pradėjo Antrąjį
darė tik jo nuotrauką , ir vis pasaulinį karą. Ir dabar Mask
kas. Kokius sovietijos užsienio va vykdo puolamuosius karus
reikalus gali tvarkyti V. Zenke ir taikos nesaugo. Maskva taip
vičius, jei, be Kremliaus pri viską meta į ginklavimąsi, kad
tarimo, to negali padaryti nei nebeturi iš ko savo vergams
Gromyko?
nupirkti maisto produktų. V.Z.
V. Zenkevičius spaudoje duo tų dalykų nenagrinėja, nes jis
d a politinių
p a s i s a k y m ų neturi teisės pasisakyti prieš
(„Mokslas ir gyvenimas" 1981 savo duondavius.
V.Z. kartoja L. Brežnevo žo
Nr. 5). J i s taria: „Tačiau pati
džius,
pasakytus XXVI-tame
didžiausia problema — pavo
jingas tarptautinio įtempimo komunistų suvažiavime: „Ko
padidėjimas, kurį sukėlė agre va už karo grėsmės sumaži
syvios imperialistinės jėgos, nimą, ginklavimosi varžybų
naujas ginklavimosi varžybų apribojimą dabar įgavo ypa
etapas, didinantis realią karo tingą reikšmę ir yra labai svar
grėsmę". V. Zenkevičius, bent bus uždavinys. Tarybų Sąjun
pavergtoje Lietuvoje, užima gos Komunistų partija jau
aukštą postą — ministras, bet daugiau nei 60 metų nuosek
jis nežino, kas yra imperializ liai, atkakliai kovoja už taiką
mas ir kas jį vykdo. Pusė Eu pasaulyje. Nuo pirmojo 1917
ropos, daugiau kaip pusė Azi m. priimto istorinio dekreto
jos yra raudonosios Maskvos apie taiką iki šių dienų tarybi
imperijos žinioje. Jei į Mask nės užsienio politikos princi
vos imperiją dar būtų buvusi pai nepasikeitė — tai proleta
įjungta ir Kinija, Maskvos im rinis internacionalizmas ir
perija užimtų apie 40% viso pa taikaus valstybių su skirtingo
saulio. Maskva savo imperiją mis socialinėmis sistemomis
ir dabar dar plečia: ji užpuolė sambūvis, pagristas istorinis
Afganistaną, kad tą kraštą optimizmas, tikėjimas, kad

Clevelando literatūros gerbėjai su laureate B. Pūkelevičiūte ir svečiais romano "Devinto Lapo" premijosįteikimo iškilmėse. Iš kairės: A. Laikūnas, "Nau
josios Vilties" redaktorius, rašyt. Birutė

galima išsaugoti taiką, iš
vengti naujo pasaulinio karo.
Nėra pasaulyje kitos šalies, ku
ri pagrindiniame įstatyme —
Konstitucijoje būtų patvirtinu
si savo taikų užsienio politikos
kursą. Ir kad žmonija jau 36
metus gyvena be pasaulinio
karo, yra didžiausias mūsų
lenininės taikos politikos nuo
pelnas".
L. Brežnevas kalba apie
ginklavimosi varžybų apri
bojimą tada, kai sovietija per
pastaruosius keliolika metų
taip apsiginklavo, kad savo
g i n k l a i s užvertė pasaulio
komunistinius kraštus arba
kraštus, kurie už duoną iš so
vietų perka ginklus. Indija, ku
rios iš beveik 700 mil. gyvento
jų didelė dalis badauja, už
ryžius iš Maskvos perka gink
lus. Esą, komunistai atkakliai
kovoja už pasaulinę taiką, kai
sovietai veda puolamuosius
karus. Ką reiškia nuo 1917 m.
kalbėjimas apie lenininę taiką,
jei pats Leninas siuntė savo di
vizijas, kad būtų pavergta Es
tija, Latvija, Lietuva, Gudija,
Ukraina, Lenkija, Kaukazo
tautos, Azijos tautos. Ar tų tau
tų užpuolimas ir jų paver
gimas yra taika? Kai kurie tų
kraštų nuo Lenino divizijų ap
sigynė, bet nuo Stalino divi
zijų nebepajėgė apsiginti, nes
su Stalinu ėjo Anglija, Kana
da, JAV, Brazilija, Indija, P.
Afrika ir kai kurie kiti kraštai.
Maskva taikos vardu puola vi
sus savo mažesnius kaimy
nus. Nedrįso pulti tik Kinijos,
kai ta atsisakė klausyti Mask
vos. Koks taikus sugyvenimas
su skirtingomis socialinėmis
sistemomis, jei sovietai kitų
sistemų nepripažįsta. Lietu-

Pūkelevičiūtė, kun. V. Rimšelis, V. Rociūnas, būsi
mos premijos mecenatė Irena Vinclovienė, rengi
mo kom. pirmininkė Milda Lenkauskaitė ir Ona
Žilinskienė.
Nuotr. VI. Bacevičiaus

voje buvo kita socialinė sis
tema negu Sovietų Sąjungoje,
dėl to sovietai Lietuvą paver
gė. Ko verti sovietų žodžiai? L.
Brežnevas sako, kad sovietų
konstitucijoje pasisakyta už
taikų užsienio politikos kursą.
Sovietinė konstitucija neturi
jokios vertės, išskyrus tuos
punktus, kuriais remiantis
galima bausti savo vergus. O
tie paragrafai labai lankstūs:
nuėjai į bažnyčią — valstybės
įžeidimas, pasakei, kad esi al
kanas — v 'stybės įžeidimas ir
t.t. Ta konstitucija išleista už
sienio propagandai, bet ir už
sienis ja nebetiki. Ta „ t a i k i "
konstitucija leido sovietams
1939 m. užpulti Lenkiją, Suo
miją, o 1940 m. — Lietuvą, Lat
viją, Estiją. Šiandien niekas
negali pasitikėti nei sovietine
konstitucija, nei sovietiniais
vadais, nes sovietija yra kraš
tas, paremtas apgaulės konsti
tucija, visokiais žmonių prie
vartavimais,
kankinimais,
žudymais.

partijos viršūnė, o eiliniams
tenka tik kentėti ir žūti
Afganistane a r kituose sovie
tų puolamuose karuose. Afga
n i s t a n e jau žuvo du sovietų
generolai, neskaitant tūkstan
čių kitų karių. Jie žūna už
Maskvos imperijos didinimą.
V. Zenkevičius yra laikomas
pavergtos Lietuvos užsienio
reikalų ministru. Kokia nauda
iš tokio ministro, kurs paten
kintas savo krašto okupacija ir
džiaugiasi, k a d sovietai jam
leidžia pasėdėti prie sovietinės
lentelės? Tikras užsienio rei
kalų ministras yra nepriklau
somos, suvereninės valstybės
pareigūnas. Lietuva d a b a r yra
tik Rusijos provincija, kaip ji
buvo ir carų vergijos laikais.
Komunistinė politika yra la
bai neteisinga, vienšališka,
savanaudiška, nesvarbu kas
sėdėtų prie sovietinės lentelės:
A. Gromyko a r V. Zenkevi
čius.

V.Z. džiūgauja, kad JAV ku
rį laiką pripažino detante, kuri
sudarė sąlygas sovietams la
bai apsiginkluoti, o Vakarams
toje srityje labai atsilikti.
Detante sovietams davė daug
laimėjimt;*ir kitose srityse: jie
Amerikoje lengvai galėjo pri
eiti ir pasinaudoti naujais
moksliniais išradimais ir kito
kiomis vertybėmis, prisipirkti
reikiamų skaičiavimo mašinų.

MOKSLAS IR

Popiežius J o n a s Paulius II
svarstė Bažnyčios, ypač kuni
go misiją Romos universitetų
studentų ir dėstytojų tarpe.
Ryšiai tarp Bažnyčios ir
universiteto turi nuolat stiprė
ti, p a ž y m ė j o Šv. T ė v a s ,
apžvelgdamas
studentų
ir
V.Z. nežino, kas yra karas. profesorių iškeltus pasiūly
Jis sako, kad sovietai Afganis mus bei pageidavimus. Jeigu
taną tik paremia nepriklau ryšiai tarp Bažnyčios ir univer
somybės kovoje. Ar anksčiau siteto nėra p a k a n k a m a i gilūs
Afganistanas buvo kam nors ir stiprūs, to nuostolius visų
priklausomas? Kad 95% afga pirma patiria žmogaus asmuo.
nų kovoja prieš įsiveržusias so Kai trūksta Bažnyčios ir
vietų armijas, V.Z. to nepažy universiteto
bendradarbia
mi.
vimo, tada tikėjimas negali
V.Z. remiasi kai kuriais J A V atitinkamai paveikti kultūros,
negali
pilnai
rašeivomis. Esą, B. Blechman o k u l t ū r a
ir S. Kaplans žodžiais, Ameri patenkinti žmogaus asmens
koje gali atgimti nacionalinė poreikių. Popiežius nurodė,kad
dvasia, o su ja kartu ir apeti nuo p a t pradžios aukštosios
tas drąsioms priemonėms už mokslo įstaigos — universi
sienyje. Atseit, Amerika gali tetai y r a labai artimai susiję su
išeiti prieš Sovietų Sąjungą. B a ž n y č i a . Senieji univer
Amerikiečiai visą laiką negali sitetai liudija, kad pirmieji
būti komunistų klapčiukais, universitetų branduoliai yra
Bažnyčios
pastan
ypač tada, kai mato sovietų išaugę
Bažnyčiai
reikia
žiaurų agresyvumą visame pa g o m i s .
universiteto
pagalbos,
nes
tik
saulyje, okupuojant vis naujus
šios
pagalbos
dėka
tikėjimas
kraštus. Gaila, kad Amerika to
pavojaus nepramatė prieš 40 gali tapti kultūra. Ryšio tarp
metų. Būtų išvengta papil Bažnyčios ir universiteto suny
domų karų (Korėjos, Vietna kimas neša didelius nuosto
mo), būtų išsaugota tūkstan lius tikėjimui ir kultūrai. Ieško
čiai j a u n ų
a m e r i k i e č i ų dama ryšio su universitetais,
Bažnyčia neturi nė mažiausio
gyvybių, šimtai milijardų do
noro
ką nors valdyti. Vienin
lerių.
telis Bažnyčios troškimas yra
V.Z. sako. kad Amerikos tarnauti žmogui ir žmonijai.
gyventojai politika visai nesi Bažnyčia trokšta pagelbėti
rūpina, nes jiems svarbiau in universitetui, kad jis galėtų
fliacija, naftos krizė ir kitokios pilniau pasiekti savo tikslą, tai
negerovės. Nesirūpina politi yra, kad universitetas galėtų
ka ir sovietijos vergai, nes jie sukurti tokią kultūrą, kuri
neturi ir teisės viešai apie tai žmogui sudarytų sąlygas būti
kalbėti, nes viską tvarko kom pilnai žmogumi.

tose vokiečių kariuomenės vietose buvo žmonių,
kuriems nepatiko vietinių daliniai, ir kartais jie
mėgino tuos dalinius panaudoti savo nuožiūra
kitaip.
Kartą lietuvių dalinys buvo pasiųstas su
naikinti stiprią lenkų partizanų grupę, išmušti juos
iš miško užkardų. Lietuviai patyrusiai apsupo lenkus
ANŠLAVS EGLITIS
iš šonų ir, prisidengę gerai išdėstytais kulkosvai
džiais, puolė veidas veidan. Lietuvių vargui jų ugnis
Vertė J u r g i s Gliaudą
neturėjo efekto ir lenkų kontrataka visiškai sunai
kino lietuvių vienetą. Lietuviuose neliko nė šių kau
tynių liudininko. Šios kautynės liko atminty kaip
8
Su laiku aš išmokau visai tiksliai interpretuoti nepavykusi ataka, bet lenkai, rinkdamiesi laimėtus
nakties garsus. Pavienis šūvis reiškė, kad mūsų sar ginklus, rado, kad lietuviai buvo aprūpinti tuščiais
gybinis pastebėjo ką nors įtartina ir norėjo pranešti šoviniais, kuriuos benaudoja švenčių salvėms!
apie tai artimam postui. Jeigu po pirmo šūvio sekė jų Aišku, vokiečiai nepripažino už tai atsakomybės, bet
daugiau, kas nors bėgo, kas nors judėjo. Jeigu šūviai aš reikalavau daug kartų tikrinti kiekvieną mūsų
buvo nelygiai išdėstyti, kartais su ilgesnėmis amunicijos apkabą.
Kurį laiką mūsų apylinkėje siautėjo lenkų bepro
pauzėmis, reiškė veikė plėšikai arba maroderiai.
čių
gauja.
Šie fanatikai rengėsi užmušti visas lenkes
Girdėdamas barstomus šautuvų šūvius, aš spėjau,
tai lenkai puola ką tik nuleistus rusų parašiu nuo 15 iki 35 metų amžiaus, norėdami apsaugoti jas
tininkus. Jeigu susišaudymas stiprėjo ir jau buvo nuo kraujomaišos su vokiečiais, kad kilnusis lenkų
girdimi sunkieji automatai bei rankinių granatų kraujas nesusimaišytų su nuodingu vokiškuoju
sprogimai, žinojau, kad rytą gausime Krašto Ar krauju. Ši savarankiškai veikianti grupė, „skraidan
mijos laišką ir priminimą surinkti nukautuosius Ko čioji kolona", trumpą laiką siautėjo apylinkėje ir n e
aš labiausiai nekenčiau nugirsti, buvo stiprus ir trukus buvo Krašto Armijos išnaikinta.
Kad ir kaip atrodytų neįtikima, mūsų bata
pavienis sprogimas. Tai reiškė, kad rusų partizanai
lionas
šiame nesveikų minčių bei pagiežos katile
įstengė susprogdinti geležinkelio tiltą arba pervažą
ir kad sekančią dieną mes turėsime pilną vargų ir naudojosi gyvenimu, gyventa taikiai ir patogiai.
nemalonumų dieną. Laimei tiktai du kartus itai Dažnai, kuda kasdienybė slinko taip blankiai, aš
negalėjau nė patikėti, kad nuožmus, žiaurus karas
nutiko mums budint prie Švenčionių geležinkelio.
Panašiai kaip latviai, lietuviai turėjo savo dali čia pat tebesiautėja. Neskubėdami mes lavinome
nių vokiečių kariuomenės sudėty. Tai buvo plačiau savo naujokus. Mūsų eiliniai poilsiavo. Mes gavome
siai žinomos generolo Plechavičiaus pajėgos. Kariai du šarvuotus automobilius, kelis sunkvežimius,
pabaltiečiai buvo numatyti kariauti vien tiktai Rytų naujas uniformas, batus ir dargi arklius kari
fronte, prieš sovietus ir niekados negalėjo būti ninkams. Tradiciškai geriausias trakėnų veislės
panaudoti karui prieš Vakarų sąjungininkus. Aukš eržilas buvo duotas mūsų pulkininkui. Kitas ger

EPIZODAS PRI
ŠVENČIONIŲ

TIKĖJIMAS

iausias arklys, juodas hanoveras, adjutantui. Mūsų
pulkininkas nebuvo jojikas, tad abu arkliai pateko
mano žinion. Kiekvieną laisvalaikį praleisdavau
balne. Tiekimo gėrybėse r a d a u puikias jojiko kelnes,
zomšu apsiūtas, ir dailų jojiko botagėlį iš susuktos
odos su stirnos kojos pavidalo rankena. Viskas tai
buvo lenkų kavalerijos turtas, dabar gi vokiečių karo
grobis. Lenkai juk buvo žinomi kaip šauniausiai
aprengti raiteliai visoje Europoje. Aš buvau juos
matęs Rygoj prieš k a r ą jojimo meno varžybose.
Skirstydamas šiuos puošnius daiktus aš gal
vojau, kokia gi nudėvėta buvo kunigaikščio Gniezdinskio uniforma. Aš išrinkau j a m jojamąsias kel
nes maždaug atitinkamo dydžio ir gerą karininko
švarką. Kariškos įsiuvos buvo nuplėštos, bet buvau
tikras, kad kunigaikštis r a s būdų tokias užsisiūti.
Nebuvo sunku rasti gerus aukštaaulius batus, dargi
jojiko botagėlį su stirnos kojos rankena. Sudaręs
gerą siuntą, a š užrašiau a n t jos kunigaikščio vardą
ir titulą ir a t i d a v i a u paketą viršilai Sprogiui. Jis
gerai sugyveno su keliomis vietos lenkaitėmis ir
galėjo rasti būdą m a n o siuntą nugabenti Krašto
Armijos septynioliktosios brigados vadui.
Kitą dieną aš g a v a u padėkos laišką, parašytą
ant oficialaus lakšto, oficialaus antspaudo patvir
tintą, dvi ką tik p a p j a u t a s žąsis ir šešis butelius
naminės lenkiškos degtinės, kuri buvo nepaly
ginamai geresnė už rusiškąją. Naujintelaitė lenkiš
ka uniforma nudžiugino nuoširdų kunigaikštįŠvenčionių miestelis buvo numatytas kurortui, ir
daug plačių gatvių buvo apželdinta aukštomis
liepomis, š i u o laiku liepos sodriai žydėjo. Kas
popietę lengvas lietutis šlakstė apylinkę. Tad ant
jojimo tako nebuvo dulkių, ir žydinčiųjų medžių
aromatas buvo stiprus. Netgi arkliai juto gamtos
grožį, ir laikas nuo laiko prunkštė iš pasitenkinimo.
(Sus daugiau)
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sinaudojimu. Marąuette Parke.
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kas, MA, kun. J. Steponaitis, MA, K.
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Pagal savo išgales aukoti TAU
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vajai Lietuvai padėti atsistatyti, 6 kal
Visais reikalais rašykite LKM Antanui Rudžiui ir Juozui Poš
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į
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Master
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Beach, Fla., 33706).
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Suvažiavimo išlaidos sieks savo apylinkėse, kaip buvo tikau ir aš. Įsijungiau ne tik į Žvirblis. MI.
Telef. — 476-4811
Nepamirškite tam tikrą procentą ir Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves
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Spalvotos
ir paprastos. Radijai,
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vių programas Kento univer pūdžiais norisi pasidalinti ne buvo nuversta).
tik
su
savais,
bet
ir
su
„Drau
2346 W. 69 S t , tel. 776-1486
Pagal Belecko įsakymą, pir
sitete. Kovo 19 d. buvo to būre
ORBITAIR
INTERNATIONAL,
LTD.
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vadovybę. Dalyvavo daugu kurie galvoja persikelti senat ti pasiruošę kelionėn. Sunku
vei
į
šiltesnius
kraštus.
buvo
keltis,
bet
dar
sunkiau
MEMBER OF ASTA I ATA FIRST FAMILY OF TRAVEL
mas organizacinio susirinki
A. V I L I M A S
Kelionė — tartum lenktynės atsisveikinti su miela marčia
mo dalyvių ir buvo išrinktas
Presents
tarp
Belecko
vairuojamo
jau
Irena, kuri be savo darbo inži
šios sudėties komitetas: pirm.
M O V I NG
pagyvenusio
automobilio
ir
nierių korpuse turėjo pakelti ir
dr. Aldona Valis, vicepirm.
Apdraustas perkraustymas XX amžiaus madona (paveikslas)
inž. Alfa Šukys, vicepirm. Kielos, pilnu iš Sunny Hills šią mūsų apsilankymo naštą.
grįžtančių čikagiečių, autobu
santykiams su amerikiečiais siuku. Mus vežusio Belecko lai Sunku a t s i s v e i k i n a n t pa
Coordinated by Jonas Adomėnas
Įvairių atstumų
apdovanotas aukščiausia premija
spausti sūnui Jonui ranką, dar
— Victoria Jacobson, sekreto- mėtos lenktynės truko 16 va kartą žvilgterėti į miegančius
Tel. 376- 1882 arba 376-5996 tarptautiniame madonų meno festi
• CHOICE of 3 ITINERARIES
• First-Class Services. Hotels
valyje Los Angeles, Ca. ir Grand
rė-iždininkė I d a Valauskienė, landų. Buvome išbrukti prie anūkus. Už užuolaidų mosika
IIIIIIHIIHIlIlIlimilllllllllllilIlIlIUIIIIUIII National Award Amerikos dailinin
parengimų vadovė — Teresė sūnaus Jono durų, o Kiela iš vo katytės uodega tartum sa
• Reasonable, All-lnclusive Costs
• Escorted from USA via Finnair
kų profesinėje sąjungoje New YorLiutkienė, narys informacijai barstė savo autobusiuko kelei kydama: „Greičiau išnykit, nes
10% — 20#> — 30% pigiau mokėsit ke. Tai puošni dail. POVILO PUZITour
I
Vilnius
—
Moscovv
—
Leningrad
10
Days
— Vacys Urbonas.
| ui apdrauda n n u ugnies Ir automo- NO monografija, kuri yra didelio
vius kur katras priklausė, įs suvažiavę jūsų anūkai m a n e
Į bilk> pas mos.
Tour II Vilnius — Moscovv — Leningrad plusRiga 15 Days
Pirmajai susirinkimo daliai kaitant ir mūsų S. Hills užtektinai prikamavo".
formato ir talpina 28 spalvotas re
pirmininkavo
prel.
Jonas gyventoją Valytę Rumšienę.
produkcijas. Kartu ir XX amžiaus
Tour III Vilnius — Moscovv — Leningrad & Rome 15 Days
Miela aplankyti vaikus, mar
F R A N K Z A P 0 L I S Madona.
Kaina su persiuntimu 27 dol
Balkūnas. Išrinkus rėmėjų
Kas ją pažįsta, žino, kad jai ne čias, anūkus, gimines ir pažįs
Features Include: Group or APEX airfares with departures starting April, three
3208V2 West 95th Street
Puiki dovana ir tinka bent kuriomis
būrelio vadovybę, pirminin trūksta kalbos, įspūdžių ir są tamus, nemažiau malonu ma
meals daily, compreherisive sightseeing, transfers, guides, theatre visits, air
progomis įteikti bet kam: svetimtau
kavimą perėmė naujoji komi mojaus. Sūnaus Jono namuo tyti visus aplankančius m u s
Telef. GA 4-8654
transportation on tour, baggage handled. each group escorted by American
čiui ar lietuviui.
teto pirm. dr. A. Valis ir se, Marąuette įsikūrėme savo Sunny Hills.
Lithuanian-speakmg tour leader, visa handling. Deposit only$100 per person.
From just $1099 to $1769 per person in double occupancy.
pasirinko pradžioje svarstyti veikimo bazę. Penktadienio vaGaunama DRAUGE, 4545 W. 63rd
K. Žukauskas
MiiiiriHiiiiiiiiiMiiiimmimmiimiiiitp
SL,
Chicago, IL. niinojaus gyventojai
For Free Brochure Folder, Contact:

CLASSIFIED ADS

LIETUVIAI FLORIDOJE

•

VA L O M E

MARQUETTE BUILDERS
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M OV I N G

BALTIC-AT-LEISURE TOURS

Jonas Adomėnas
Orbitair International, Ltd.
20 East 46th Street. Nev* York, NY 10017
Tel.: NY (212) 986-1500; (800) 223-7953

The Violations of Human Rights in
Soviet Occupied Lithuania

St. Petresburgo Lietuvių klubo šių metų valdyba. Iš
kairės (sėdi): vicepirm. K. Vaičaitis, rin. sekr. I.
Bačinskienė, pirm. A. Armalis, sekr A. Krulikienė

ir ižd. J. Kirtiklis, (stovi); direktoriai P. Mičiulis, A.
Grabauskas, K. Hazėnas, J. Pupelienė, A. Budrikis,
R. Kriaučiūnaitė ir P. Juška.
Nuotr. K. V a i č a i č i o

A report for 1979/80
This report edited by
DR. THOMAS REMEIKIS
Metraštis eile yra devintas. Visus redagavo dr. Remeikis. Šiame leidinyje y r a sukaupta naujausia dokumentacija
liečianti pavergėjo nusikaltimus pažeidžiant pagrindines
lietuvio teises- Leidinys didelio formato, 264 psl. ir tinka
bent kokia proga įteikti kaip dovaną, susipažinimui.
Išleido The Lithuanian American Community 1981 m.
Kaina su persiuntimu $9.25. Kietais viršeliai $11.50.
Illinois gyv. dar prideda 56 et. valstijos mokesčio.
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS,
Jf5Jf5 West 63rd Street,
Chicago, Iū. 606B9

Lietuvos atsiminimai

prideda $1.50 valstijos mokesCio.

iiiHiiiiiiiiiiimititHiiimitiiiuuniuiiiiift
—

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiniiiiiiin
Radijo valanda jau 40 metų tarnauja
New Jersey. New York ir Connecticut
lietuviams!
Kas šestadien} iŠ WEVD Stotiea
N«w Yorke nuo 3 Iki 9 vai. vakaro.
97.9 meg. FM. Taippat klausykitės
"Musio of Iyithuania" progr&nvaa k a *
treCiadienj. nuo 6:05 iki 7:00 v a i
vakaro, iš Seton Hali Universiteto sto
ties, 89.5 FM. (WSOU)

Kazio

Barausko

H "Draugo" Rimties Valandėles
Parinkti pamokslai,
atspausdinti knygoje

PRISIKĖLIMO ŽMONĖS

SIUNTINIAI ) LIETUVA

A. a. kun. Kazimieras Barauskas
parašė kelis šimtus pamokslų po
puliariam "Draugo" skyriui. Jo at
minimui kun. P. Patlaboa rūpesčiu
Aloyzas Baronas atrinko aktua
liuosius. V. Bagdanavičius laido
jant
velioni sakė. kad "jokie
straipsnio rašymas velionio taip ne
domino kaip religinio. Jis juos ra
šydavo labai atsidėjęs ir giliai su
sikaupęs".

iAbai pageidaujamos geros rOSies
prekSs. Maistas iŠ Europos sandelių.
2608 \V. «9th St., Chicago. 111. 6062S

Kaina $4.00. Gaunama "Drauge,
4545 W. 63 St.. Chicago. UI. 60629.

Direkt. DR. JOKCBAS STUKAS
234 Sunllt Drive
\Vatchung, N. J. 07060
TeL — (201) 753-5636
•Mllllllllllllllllllllllllllllllimillllllflllir
JPACKAGK t:XPRKSS AGENCT
MARIJA NORElKIEN'fi

Tel. 925-2787

Persiuntimas 25 centai. (Illinois
gyventojai prideda 20 centų moR e m k i t e t u o s biznierius, k u i kesčių).
rie skelbiasi dien " D r a u g e "
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A. A. ARCH. MYKOLAS UNTULIS

MOŠŲ KOLONIJOSE
Hot Springs, Ark.
LB SUSIRINKIMAS
L. B-nės Hot Springs apylinkės
metinis susirinkimas buvo su
kviestas kovo mėn. 6 d. Susirin
kimą atidarė valdybos pirminin
kas S. Ingaunis, pareikšdamas,
kad ir mūsų apylinkė vadovau
jasi LB-nės įstatais ir šaukia su
sirinkimą po Nauju Metų. Prieš
pradedant dienotvaa-kę kun. P.
Patlaba sukalbėjo maldą prašy
damas Aukščiausiojo, kad visi
būty kantrūs ir taikingi. Susirin
kime šį kartą buvo malonu da
lyvauti, nes nebuvo jokiu susirin
kimo trukdymų
nereikalingais
ginčais ir įvairiais neteisingais
užmėtinėjimais. Tie asmenys,
kurie visa tai keldavo, į susirin
kimą visai neatvykdavo. Susirin
kime dalyvavo 57 asmenys, bal
savo 53. Susirinkimą pravesti bu
vo pasiūlytas B. Užemis. Visiems
pritarus, Užemis susirinkimą pra
vedė gražiai ir tvarkingai.

rui pasibaigus pradėjo studijuoti
architektūrą Stutgardto universi
tete. Studijas baigė jau Ameriko
je, Chicagoje.
Kaip diplomuotas architektas
dirbo Chicagos miestui, kol nepa
gydoma liga visai pakirto jo svei
katą. Tikėjo į šių laikų medici
nos stebuklus ir turėjo vilties pa
sveikti, bet š. m. vasario 10 d. iš
kankintas sunkios ligos, atsiskyrė
su šiuo pasauliu.

ti daug, bet priimama tik 190,
nes tiek klasėse yra viety. Oro
bangomis "Laisvės Varpas" ko
vo 7 d., perdavė gerai paruoštą
" L V." vedėjo P. Viščinio šv.
Kazimiero minėjimą lietuviu ir
anglų kalbomis.
Supažindino
klausytojus su šv. Kazimieru ir
ruošiamu 500 metų nuo jo mir
ties sukaktuvių minėjimu.
1984 m. šv. Kazimiero 500 m.
nuo jo mirties jubiliejus arti.
Abejotina ar okupantas leis Lie
tuvoje Šv. Kazimiero jubiliejų iš
kilmingai minėti. Išeivija, ma
loninga Viešpaties ranka išvesta
į laisvę, Lietuvos ir mūsų globėjo
šv. Kazimiero 500 metų jubiliejų
paminės iškilmingai. Visose srise pajėgių dirbančiųjų turime,
tik reikia skubėti organizuotis ir
veikti, nes 1984 m. netruks atei
ti.

Mykolas Untulis

1982 m. vasario 10 d. iš gyvųjų
tarpo išsiskyrė vilnietis architek
tas a- a. Mykolas Untulis.
Velionis Mykolas buvo gimęs
1921 m. balandžio 9 d. Vilniuje,
žinomo lietuvio kultūrininko, il
gamečio Vytauto Didžiojo gim
nazijos mokytojo Broniaus Un
tulio šeimoje.
Savo vaikystę ir jaunystę pra
leido sostinėje Vilniuje ir čia
1940 m. baigė Vytauto Didžiojo
gimnaziją. Lankydamas gimna
ziją gyvai reiškėsi jos gyvenime,
visur buvo pirmuoju, visur suge
bėjo vadovauti. 1944 m. artėjant
Rytų frontui, kartu su kitais tau
tiečiais pasitraukė į Vakarus. Ka

1982
—Lietuvišku parapijų
metai. Juos paženklinkime stip
rindami lietuviškas parapijas,
dalyvaukime lietuviškose pamal
dose puoselėkime lietuviu cho
Svarbiausias šios dienos punk
lietuviškąsias
mokyklas,
tas buvo išsirinkti naują valdy rus,
bą. Buvo pasiūlyti 9 kandidatai. į stenkimės, kad parapinėse mokykBalsavimas buvo slaptas. Nors lose būtų mokoma lietuvių kalba,
buvęs pirmininkas S. Ingaunis ir kad skambėtų jos lietuviškos dai
buvo neteisingai iškoneveiktas, nos, giesmės, muzika bei tauti
bet, renkant valdybą, gavo dau niai šokiai.
giausiai balsy ir buvo kuone vien
E. Ribokienė
balsiai perrinktas. Į naują val
dybą išrinkti: S. Ingaunis, B.
Užemis ir J. Žemaitis dviems me
UOLUS SPAUDOS
tams ir A. Artmonas, M. DymTARNYBOJE
šienė ir J. Miceika — vieneriems
Pietų Amerikoje, Brazilijoje, gy
metams. Į kontrolės komisiją iš
rinkti: A. Makaras, L. Sabaliū venantis laikraštininkas ir knygų
nas ir J. Sirutis. Susirinkimas autorius Klemensas Jūra pasižy
praėjo gana greitai ir visi džiau mi dideliu uolumu spaudos tarny
gėsi, kad turim naują valdybą, boje. Dabar jis ypač prisimin
tinas, nes kovo 25 d. sulaukė 70
kuri bus gana veikli ir darbinga.
metų amžiaus. Yra gimęs 1912 m.
Aptarus dar kitus einamuosius Salemos Būdos k., Sasnavos vis.,
reikalus, kaip tarybos ir seimo Marijampolės aps. Išlaikęs gimna
rinkimus, iškeltas klausimas dėl zijos kurso egzaminus prie vals
LB-nės "Laisvės Varpų" radijo tybinės egzaminų komisijos, po
programų, dėl kuriy visi pasisakė II pasaulinio karo emigravo į Bra
teigiamai, užgirdami dabartines ziliją, kur redagavo "Mūsų die
programas.
nas" ir savo įsteigtą satyrinį "Gar
Susirinkimas baigtas gražioje nį". Kaip Lietuvių enciklopedija
darnioje nuotaikoje Tautos him pažymi, paruošė kelis kalendo
nu. Po susirinkimo prie kavutės rius, išleido portugalų kalbos va
ir pyragaičiu dar kurį laiką pasi dovėlį, drauge su S. Bakšiu pa
šnekučiavę visi skirstėsi gražiai rengė lietuvių kalbos vadovėlį.
ir taikingai nusiteikę.
Spaudoje reiškiasi jau daugiau
Dalyvis
kaip 50 metų. Yra išėję jo eilė
raščių rinkiniai: Praeivio ašara,
Brockton, Mass.
Kirvio lėmimas, Tremtinio aša
ros. Daugiau reiškiasi
prozos
ŠVENTO KAZIMIERO
knygomis: Kapai be kryžių, Didy
ATLAIDAI
sis sielvartas, Mirties siluetai,
Šv. Kazimiero lietuvių parapija Okeanida, monografija Taurioji
Brocktone iškilmingai švenčia Lietuva.
savo globėjo šventę. 1982 — Lie
tuviškų parapijų metais, kovo 7
d., dvasinei vyriausybei leidus,
buvo atlaidai. 10 vai. ryto para p.
mokyklos mokiniai, gražiomis
uniformomis pasipuošę, "Ginta
rėliai", atnešę 10 vėliavų ir gra
žiai išsirikiavę praleido procesi
ja
Iškilmingas Šv. Mišias atnaša
vo klebonas kun. Petras Šakalys.
Jam asistavo dr. kun. Antanas
Jurgelaitis ir naujai paskirtas pa
rapijai pagalbininkas kapucinas
kun Richardas Amo. Parapijos
choras, vargonais palydint Ire
nai Radzevičiūtei — Lewis gie
dojo Mišias ir giesmes. Turiningą
Klemensas Jūra
pamokslą liet ir anglų kalbomis
Išryškindamas
lietuviškiems
pasakė dr. kun. A. Jurgelaitis. Mi
šioms pasibaigus, choras įspū reikalams atsidavusius žmones,
dingai sugiedojo "O, šventas Ka- jis parašė kun. B. Suginto bio
zimerai" — A. Aleksio. Tikintie grafiją "Tėvynės vaidila", o pa
ji, pabučiavę šv. Kazimiero re gerbdamas prel. Z. Ignoto auką,
likvijas, rinkosi į salę, į Lietuvos parašė net du veikalus apie jį, da
Vyčių suruoštas vaišes. Puotą bar ruošdamas ir trečią brazilų
pavadinimas bus
malda pradėjo kleb. kun. P. Ša kalba, kurio
"Alma
Christalina".
Saleziečiai
kalys. Jis pasveikino susirinku
sius parapiečius ir svečius. Kun. spausdina jo eilėraščių rinkinį
A. Jurgelaitis glaustai papasako "Kauburėliai", o paskutiniu me
jo Šv. Kazimiero gyvenimą, jo tu parašė rinkinį "Peržengiu Ru
nuopelnus Lietuvai ir lietuvių bikoną", kuriam dar dairosi lei
tautai. Jo globa ir dabar jaučia dėjo.
Turi paruošęs ir autobiografi
ma tėvynėje ir išeivijos lietuvių.
Programėlę atliko mokyklos mo nį romaną "Jordanas Alaburda",
kiniai, paruošti mokytojų — Nu tik jam, gyvenant toliau nuo lie
kryžiuotojo Jėzaus seselių. Šiemet tuviškų kultūros centrų, sunkiau
mokyklai vadovauja ses. Carme- pasiekti leidėjus. Nežiūrint
lita Ribokaitė. Muzikos, dainų ir nestiprios sveikatos, turimas jė
giesmių — ses. Berchman — Ša- gas ir laiką uoliai sunaudoja
kalytė. Mokykla 8 skyrių ir vai plunksnos tarnyboje.
kų darželio, į kurią norinčiu įsto-

Priklausė Vilniaus krašto lie
tuvių sąjungai ir, nors gyveno
šiaurėje, kol galėjo, visuomet at
važiuodavo į vilniečių tradicines
kūčias. Daugiausia laiko skyrė
Santaros — Šviesos veiklai. Buvo
vienas iš organizatorių ir labai
nuoširdžiai dirbo valdybose ei
damas įvairias pareigas. Dar pri
klausė lietuvių inžinierių ir ar
chitektų sąjungai. Ypatingai do
mėjosi meniškais paveikslais, ku
rių nemažai buvo įsigijęs.

5
pravedė atsisveikinimą. Vilniaus DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. balandžio mėn. 8 d.
krašto lietuvių sąjungos Chica
Mielas Mykolai, peranksti iš-1 10,000 DOL. LIEMENĖMS
gos skyriaus narių vardu atsisvei
kino buvęs pirmininkas agr. Juo keliavai, amžino poilsio vietą ra- į Dienraščio "Sun-Times" fon
zas Lekas, draugų vardu kalbė dai toli nuo gimtojo Vilniaus, ii- das paaukojo 10,000 dol. Chica
gos policininkams įtaisyti neperjo kun. Jonas Duoba. Atsisveiki sėkis ramybėje.
V. G. šaunamas liemenes.
nimas baigtas giesme Marija, Ma
rija. Vasario 13 d. iš koplyčios
a. a- Mykolo palaikai buvo nu
lydėti į Sacred Heart parapijos
bažnyčią, kurioje buvo pamaldos
A. f A. ELVIRAI KARKLIENEI mirus,
už velionio sielą. Šv. Mišias at
jos vyrui JUOZUI, sūnui RIMUI, motinai ROŽEI KRIAU
našavo ir jautrų pamokslą pasa
ČIŪNIENEI, broliui ROMUALDUI ir seseriai VITAI su
kė kun. Jonas Duova. Mišių me
šeimomis, uošvei JOLANTAI KARKI J E N E I ir visiems
tu giedojo sol. Dana Stankaitytė.
artimiesiems reiškiame giliausią užuojautą ir kartu liū
Atsisveikinime ir Šv. Mišiose da
dime.
lyvavo daug velionio bičiulių ir
pažįstamų.
SOFIJA ir NORMAN
BURSTEIN

Šeima pageidavo kad vietoje
gėlių būtų aukojama Vilniaus
krašto lietuvių sąjungai. Įamži
nant velionio atminimą buvo
suaukota 360 dol- Šie pinigai bus
panaudoti leidžiamam veikalui
"Rytų Lietuva" anglų kalba. Vei
kalo "Rytų Lietuva" vienas egz.
lietuviu kalba velionio pastango
mis buvo pasiųstas Vilniaus uni
A. a. Mykolo Untulio palai versitetui.
kai buvo pašarvoti Stepono LackLackavičiaus koplyčioje
Palos
Sunkios ligos metu su meile ir
Hills. Vasario 12 d. vakare buvęs dideliu pasišventimu velionis bu
gimnazijos laikų draugas kun. vo globojamas dukros Tatjanos ir
Jonas Duoba sukalbėjo rožinį ir artimųjų.

A. f A JONUI MOTIEKAIČIUI
m i r u s , j o žmoną O N Ą ir s ū n ų R O M Ą s u Š E I M A bei k i 
t u s A R T I M U O S I U S nuoširdžiai u ž j a u č i a m e ir k a r t u l i ū "dime.
FILOMENA
JURJONIENĖ
VIRGINIJA
IR PRANAS
JURJONAI
GAILUTĖ
IR TADAS
PALIONIAI
SALOMĖJA
IR PETRAS
ŠMAIŽIAI

^
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BRONIUS KVIKLYS
LIETUVOS BAŽNYČIOS
i-mas tomas. Telšių Vyskupija
Telšių vyskupija yra 1-as tomas iš LIETUVOS BA2NYCTŲ se
rijos leidžiamų knygų.
Leidinys gerai paruoštas. Talpina bažnyčių nuotraukas, o taip
palikti ateities kartoms galimai tikresne ir neiškreiptą mūsų bažnyčių
ir kitų religinių pastatų vaizdą, kad ateities lietuvių kartos matytų,
kiek daug meniškų religinių ir architektūrinių vertybių Lietuvos žmo
nės amžių bėgyje savo Viešpaties garbei yra sukūrę"—tai kaip rašo
autorius knygos įvarijje.
"Vienas pagrindinių šios knygos tikslų yra uždokumentuoti ir
pat jų buvusių vadovų, darbininkų gyvų ar nužudytų, mirusių ar dar
gyvenančių išeivijoje. Didelio formato, 400 pusi. Kieti viršeliai. Tekstą
surinko DRAUGO spaustuvė. Spausdino MORKŪNO spaustuvė. Išleido
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu $22.50.
Užsakymus siųsti:

DRAUGAS, Jf5If5 West 6Srd St-y CKicago, IL 606Ž9
Illinois

* Finally you can make unlimited long
distance calls from any telephone t o any
place in the United States, at unheard of
savings.

gyventojai dar prideda $120 valstijos mokesčio.
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• As a participant in THE 800 CLUB you or your f ir m will be assigned a toli free number
that may be used from any telephone in the United States. (Includes pay a n d out of town
teiephones).

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

• T o make your long distance call dial the 800 CLUB TOLL FREE NUMBER and give
the operator the number you vvish to talk with Anywhere in the United States.

D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F.' D A I M I D
TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S

UNLIMITED USAGE:

4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
i

Make as many Long Distance calls as you uant using the 8 0 0 CLUB's high ąuality lines.
Service is available 24 hours a day, seven days a week.
• No limit on calls you make.
• No limit on how long you talk on each call.

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

The Cost t o Participate:

$99

a month
for Residential Unlimited Usage

$299

PETKUS

a month
for Unlimited Business Usage

MARQUETTE FLNERAL HOME

NO OTHER FEES OR COSTS

TĖVAS IR SŪNUS

H o w t o Start Service:

2 5 3 3 VVest 71 St., C h i c a g o
14 10 So. 50th Av., C i c e r o
Tel. 47t>-2345

• The 800 Club needs your name, or company name, address, telephone number. and
the first month's fee.
• The 800 Club can accept only a limited number of participants. So call Toli Free and
sign up NOW.
• The 800 CLUB accepts VISA/MASTERCARD.

AIKŠTĖ U rOMOBH.lAMS STATYTI

i CALL NOW TOLL FREE
|

1-800

I n Calif ornia i-8o© -852 "777—ask for O p e r a t o r 73
Give the Operator Your Name, or Company Name, address, telephone
number, and Visa/MasterCard information, or billing information.
Your 800 Club Service vdl begin in a matter of days
after receipt of payment.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONOS

\

2424 W. 69th STREET
Tel. REpabUc 7-1218
11028 Southwest Highway, Palos HUls, IU.
T e l 974-4410

PETRAS BIELiOHAS
4348 SO. CAIJFORMA A V E

Tel. LAfayette 8-8572

POVILAS J. RIDIKAS

THE 800 CLUB, 1710 Connecticut Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20009

8354 SO. HALSTED STRTET

The 8 0 0 Club. Inc.. a long distance šnarinę group
*Now legal under Federal Communications Comnission Tarriffs

1446 SO. 5»th AVE., CICERO. ILL.

Tel. YArds

7-lflll

VAŠAITIS^ BUTKŪS
TeL OLympk- 2-1008

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. balandžio mėn. 8 d.

ARTI IR TOLI

X Dariaus Fotikaičio orkest
ras "Aidas" gros studentų šo
kiuose Velykų sekmadienį Jau
nimo centre. Kviečiami visi stu
dentai. Reikalinga "College ID". j
Bus griežtai tikrinama. Pra
džia 7:30 vai. vak.
X švč. M- Marijos Gimimo
parapijos bažnyčioje Marquete
Parke šį sekmadienį — Velykose Prisikėlimo Mišiose 6 vai.
r y t e ir 10:30 vai. Mišiose giedos
parapijos choras lotyniškai Mi
šias, kuriose Biset "Agnus Dei"
giedos solistės M. Momkienė ir
A. Giedraitienė. Chorui diri
guos muz. A. Linas, prie vargo
nų bus A. Eitutytė. Pabaigoje
visas choras giedos Haendelio
"Aleliuja".

J. A. VALSTYBĖSE
— Jadvyga Matulaitienė, tau
tinių šokių specialistė, iš New
Yorko balandžio vidury vyksta
į Vokietiją ir ten nuo balandžio
18 d. Vasario 16 gimnazijos tau
tinių šokių grupei praves spe
cialius kursus, mokydama tau
tinių šokių ir nurodydama jų
choreografiją.

X Dr. Žibutė Zaparackaitė,
Cbildren Memorial vaikų ligonin ė s a l d ų U g ų fe B | ^ t t g i į M ' ' a k j
riaus vedėja, ir jos vyras dr.
Paul Knepper, Ofthalmology la
boratorijos direktorius, savo
kabinetą iš 700 North Michigan
Ave. nuo balandžio 7 dienos
perkelia j 166 East Superior,
Suite 402. Telefonas lieka tas
pats: 337-1285.

ARGENTINOJE
— Argentinos lietuviai Vasa
rio 16-tąją minėjo šv. Mišiomis,
kurias laikė ir pamokslą sakė
Lomas de Zamora vyskupas H.
G. Romero, asistuojant kun. A.
Steigvilai. Pamaldos buvo Bue
nos Aires katedroje. Paskui
padėjo vainiką prie Argentinos
išlaisvintojo gen. San Martin
paminklo. Čia kalbą pasakė Ju
lius Mičiūdas. Akademinė ir
meninė dalis vyko Susivieniji
mo salėje. Atidarė J. Mičiūdas,
kalbą pasakė Jaunimo pirmi
ninkė Gracielė Morkūnaitė, o
paskaitą skaitė svečias iš JAV
ir PLB vicepirm. Vacys Kleiza.
Meninę programą atliko Lietu
vių Centro ansamblis "Inkaras".
Minėjimui vadovavo Alicia Mikučionytė ir Tristanas Sdmanauskas.

— Amerikos Baltų Laisvės
lyga Los Angeles, Calif., paruo
šė Pabaltijo valstybių žemėlapį
su įrašu apie įvykdytą rusų
bolševikų okupaciją ir jos nepri
pažinimą. Tą Sžemėlapį siunčia
kartu su informacija Pabaltijo
X Kun. Juozas Beleckas, SJ,
valstybes liečiančiais klausimais.
pagelbėdamas šv. Kryžiaus li
Televizijos stotims žemėlapiai
goninėje kapeliono pareigose,
siunčiami skaidrėse, kad, reika
X Prano DieUninkaičio Ateiti staigiai susirgo ir paguldytas
lui
esant, galėtų skubiai panau
ninkų kuopos tradicinis margu toje pačioje ligoninėje.' Ligonis I
doti. Laikraščiai ir televizijos
čių ritinėjimas ruošiamas sek pamažu sveiksta.
Laureatė Birute Pūkelevičiūtė autografuoja savo premijuotą romaną -'Devintą Lapą". Iš kaires: rengimo kom. pirm. dažnai naudoja žemėlapius to
madienį, balandžio 18 d., Mar— A. a. Elzė Gegžnaitė - But
x Anicetas Grigaliūnas, Chi- M. Lenkauskienė, Hamiltono dramos teatro vadovė ir režisierė Elena Dauguvietytė-Kudabienė. akt. M. Kalvaitienė, kius, kokius turi, o jie yra So
quette Parko parapijos salėje
Giedrė Matienė ir rašyt. B. Pūkelevičiūtė.
Nuotr. J. Garios
vietų Sąjungos padaryti arba jų kienė, 60 metų, mirė vasario 12
2 vai. po pietų. Kviečiami prieš cago, UI., mūsų nuoširdus rėmė
d. Buenos Aires mieste. Buvo
įtakoje čia išleisti.
mokyklinio ir pradžios mokyk jas, apsilankė "Drauge", pratę
kilusi iš Rokiškio. Liko dukte
los amžiaus vaikai ir jų tėvai. sė prenumeratą ir paaukojo 35
— A. a, Stasė šakalienė, 94 m. rys Morta Gurskienė su šeima,
Visi atsineša po 10-12 margu dol. lietuviško žodžio palaiky
amžiaus, mirė Ridgewood, N. Y., Estera Dulkienė su šeima, sesuo
čių. Bus ir vaikams gražiausių mui. A. Grigaliūną skelbiame
kovo 28 d. Palaidota iš Apreiš-1 S o f y a Pečiulionienė su šeima,
numargintų margučių konkur garbės prenumeratorium, o už PASKAITA APIE ŽEMAIČIŲ i nieko valdovui. Dar ir daugiau, vaikus varo į kovų frontą, kaip kimo parapijos. Brooklyne, N. j
v y r o b r o l i s Albertas Butkus ir
paramą dėkojame.
sas.
PRIVILEGIJAS
jie turėjo įvairių lengvatų. Bū prisdangą jų kariams.
Y., Cypress Hills kapinėse. Li-1 k i t i gimdės. Palaidota Flores
Buvęs Havanos universiteto ko dukra Babarskienė ir dvi anū- į k a p m ė s e , Buenos Aires mieste,
X Edmundas Cicėnas, London, j Lietuvių Istorijos draugijos.,tent, seniūną f ne vaivadą) paX Audra Kubiliūtė, Ulinois
ty
žemaičiai
sau
išsirinkdavo,
isterijos
profesorius, laikrašti- kės — Renata Alinskienė ir Li-1
universiteto Chicagoje inžineri Ont., Kanada, įvairiais reikalais i susirinkimas vyko kovo 30 d. I * ,
nr kas, "Radio Free Americas" gija Simanavičienė su šeimomis, j
VOKIETIJOJE
jos fakulteto studentė, laimėjo lankėsi Chicagoje ir ta proga į A . Rūgytės bute ir sutraukė * ? ?
skirti.
darbuotojas
dr.
H.
Portell-Vila
premiją už veiklumą universite aplankė "Draugą", pratęsė pre daugiau kaip 30 narių. Atida-:
— Vasario 16 gimnazijos kuP o paskaitos buvo iškelta
KANADOJE
t e 1981-1982 akademiniais me numeratą ir įteikė 20 dol. jo rydama susirinkimą, reikalų ve-1 klausimų, į kuriuos prelegentas savo paskaitoj pabrėžė, kad ko
ratorija
turėjo savo posėdį, ku
— Montrealio Aušros Vartų
tais. Premija, vadinama "Circle stiprinimui. E. Cicėną skelbia deja ir iždininkė A. Rūgytė pra-! atsakė. Po to jaukioj nuotai munisto Castro kontroliuojama
riam pirmininkavo kun. Fr. Skė
Student Service Avvard", yra me garbės prenumeratorium, o nešė, kad naujai draugijos iš- koj visi vaišinosi prie šeiminin Kuba yra tapusi marksizmo lėk parapijos choras išleido savo rys, sekretoriavo mokyt. Mečys
skiriama studentams, pasižymė už lietuviškos spaudos vertini- j leistosios knygos yra gerai per- įkės A. Rūgytės vaišėmis ap- tuvnešiu, tarraujančiu komuniz plokštelę. Su ja viešas supažin- E s
mo plėtimui Amerikoa žemyne. S n a T ' n u ^ o m a T b a r ^ a Ž i o \ ^ - N e š i m u s p į d a r t • *
j kernos, o kita džiugi žinia, kad į;
jusiems universitetą stiprina:-.- j m % tariame aciu.
krauto
stalo
ir
tęsė
pokalbius
|
Choras j ™tonjos_ pirmininkas kun. A ,
Prof
v i ] a p a b r ė ž ė , kad nebuvo 17 d. parapijos salėje.
čia veikla. Studentė A Kubilių-1 x E. Zatorskis, (Mr. ir Mrs.). Į draugiją įstojo 2 nauji nariai:
istoriniais
klausimais.
reikiamo
rvžto
pasipriešinti
koį
f
c
m
susidainavimu
ir gge-l
e - 1 f o l s a s Bernatonis, gimnazijos
t ė taip pat yra viena iš šešių windsor, Ont, Kanada, mūsų į prof. Marija Gimbutienė ir jau- į
mu ūsto Castro įsitvirtinimui, iri rais balsais.
į direktorius Jonas Kavaliūnas.
A. P . B.
kandidatų kalbėti šių metų bai- j n u o šį r ( įūs rėmėjai, pratęsdami j nosios kartos atstovas Mykolas J
mes
už
tai
turim
dabar
sunkiai!
į J i s Panešė, kad yra 14 mokygiamosiose iškilmėse. Remiama | .< D r a U g 0 " prenumeratą, atsiun- i Drunga. Apgailestavo, kad am- POLITINĖ KONFERENCIJA
apmokėti. JAV pasiekęs vienas i
~~ * * viet ^> *•* mokytojauja 22
inžinerijos fakulteto, tačiau ji t ė 55 dol. auką jo paramai. E. i žinybėn iškeliavo dr-jos narys
m k
k u n m s
skaitoma
kalbėtų visų universitetą bai- zatorskius skelbiame garbės Į dr. Balys Paliokas. Jam pagerb- Tarpamerikinis politinių mok Kubos architektas liudijo, kad j| C H I C A G O S Ž I N I O S į ° ^ ° ^ '
i pilni darbadieniai arba mokama
jis
buvo
priverstas
užmaskuoti
slų
institutas,
remiamas
Politi
|
ti
visi
minutei
sustojo.
giančiųjų vardu.
prenumeratoriais, o už auką dė
tik už valandas. Gimnaziją lan
KRISTAUS KANČIOS
nių principų tyrimo sąjungos raketas, nukreiptas prieš Ame
Šio susirinkimo prelegentas
X Remadete Graužinis, Chi- kojame.
ko 65 mokiniai, kurių 13 iš už
VAIDINIMAI
(CARP). balandžio 3 d. Chica riką Kuboje. Per 21 m., po Cas
buvo
Jonas
Dainauskas,
kuris
cago, III., atsiuntė 10 dol. auką
sienio. Abitūros egzaminus lai
x Hartfordo, Conn., skautų
goje visuomer.es vadams suren tro įsigalėjimo Kuboje, iš ten
lspar. ; škai kalbančiųjų parapi kys penki mokiniai, būtent
už kalėdines korteles ir kalen vadovybė per J. Beniūną atsiun skaitė gerai paruoštą paskaitą gė konferenciją Illinois atleti komunistai siekia Įsigalėti įvai
jos Pilsen priemiesty nuo pat
dorių. Labai ačiū.
tė 15 dol. auką su prierašu: "Žemaičių privilegijos".
kos klubo patalpose, miesto cen riuose Amerikos kraštuose. Jei 1977 m. tvri Kristaus kančios Eimantas Sakalauskas, Irena
Apžvelgė skirtingą Žemaitijos
Schulte, Robertas Šlavikas, Lai
X Romualdas Nemickas. gyv. "Retai hartferdiečiai pasigarsi istorinį kelią nuo kitų vietovių. tre. CARP (Collegiate Associa- Centro ir Pietų Amerika pateks vaidinimus. Nukryžiavimo sce
ma Valiūnaitė ir Kristina VeršeHighland, Ind., visuomeninin na savo darbais, bet tai yra mū Žemaičiai istorijos bėgyje buvo tion fer Research of Principles) į komunizmo rankas, a r JAV na būna Harrison Parke prie
lytė. Kuratorijos kontrolės ko
kas, pratęsdamas prenumeratą, sų kaltė". Labai ačiū už auką. pasidarę Lietuvos valdovų lyg vadovas H. Schaufler painfor galės išsilaikyti ? Komunizmas 18 gatvės ir Damen, Chicagoje.
misijos pirm. dr. Jonas Norkaimavo, kad jų skyriai yra dau plečia savo kolonijas Ameri
atsiuntė ir auką. Labai dėko
X Dr. Vaclovas šaulys, Chi-Įkoks įkaitų objektas. Pirmasis
tis pranešė, kad iždas vedamas
ROSSINI OPERA
giau kaip 100 universitetų. Jie koje.
jame.
cago, 111., atsiuntė čekį už tris j Kryžiuočiams juos užrašė Jogaitvarkingai ir jokių nusižengimų
siekia religinio ir etinio atgimiPanamos kanalo saugojimą
"Chicago Opera Theatre" sta ar netvarkingumo nėra.
x Ignas Kazlauskas, Great "Draugo" prenumeratas su 17 ia, paskui Vytautas net 4 ka
m
° ' . k O V O J a p r i e Š m a r k s i z I r ^ i r perima panamiečiai, kuriuos pa to operą "Sevilijos kirpėjas"
Neck, N. Y., Tadas Bauža, Ke- dol. priedu dienraščio paramai. tus. o paskui net ir š v i t r i s a i l a isiekia
laisvės pasaulyje
— A. a. Ema Uspenskieoė mi
i gal naują sutartį, treniruos Ku- balandžio 16 d. Daley koledže.
1432 m. Bet žemaičiai kryžduo
nosha, Wisc., Kazys Valeika, Labai ačiū.
Konferencijos
pradžioje
buvo
į
^
j
e
.
Komunizmo
grėsmė
Amej
Režisierius
—
Alan
Stone
rė
prie Stuttgarto ir palaidota
čiams taip lengvai nepasidavė, I, parodytas filmas, vaizdavęs,
Munster. Ind., prie prenumera
X Juozas Ankus, Chicago, 111.,
pereitų metų gruodžio 4 d. Stuttir įuos iš savo L .
. . ,
. . . . rikos žemynui auga. JAV turi
tos kiekvienas pridėjo po 7 dol. prekybininkas, kartu su "Drau-i vis sukildavo
™ ,
•'.
... .
kaip marksistai revchuciome- dabar dar galimybę užkirsti ke KAD NEUŽDARYTŲ DUJŲ jgarto kapinėse. Velionės sūnus
VJ
krasto įsvvdavo. Žemaičiai gy- _. r „ B . ,
.,„, «
aukų. Labai ačiū.
Mere J. Byrne imasi priemo
go" prenumerata atsiuntė ir 15
" . ; n a i San Salvadore vykdo teroro lią komunizmo kolonializmui
gyvena Kanadoje.
ne savo savarankiškumą net ir
„
»
,
...
nių
sulaikyti, kad Chicagai tei
_._.
..
•_
veiksmus: žudo žmones, naikina Amerikos žemyne, bet dar vis
X Jonas Anysas, Jonas Pruns- dol. jo paramai. Labai ačiū.
nuo Lietuvos valdovų. Jie V » l . ..
,.
_.,
kianti kūrenamas dujas Peoples
....
Z
4. i derlių, sprogdina įmones. Filme nėra reikiamo ryžto.
kis iš Chicagos, Felicija UrbeX Wanda E. Petkus, Park išsikovodavo
sau ypatingų a u t o - ! .
*"
_?.
. .
, .
Gas bendrovė neuždarytų dujų
. . .
*\
.. . i buvo matyti masines egzekucilis. Melrose Park, UI., J. Gra Ridge. 111., atsiuntė už dvi
nommm lengvatų arba privilegi- . _, . .
, ,
-,
Konferencijoje dalyvavo apie tiems gyventojams, kurie laiku Advokatas JONAS GIBAIT1S
aZJ
•
; *
.. i jos Kuboie, vykdomos Castro.
mas. Oak Lawn, 111.. Petras "Draugo" prenumeratas ir dar
TU. Seniausia yra vVytauto is; į . ,. . , .' ' , .
. v.
100
žmonių. Buvo atvykęs ir neatsilygina, nes daugelis to ne
6247 So. Kedzie Avenne
Baužys, Michigan City, Ind., Jo pridėjo 14 dol. auką. Nuoširdus LT-«
. . . .vV1 .Liudininkai pasakojo aoie ziaugali
padaryti
dėl
nedarbo.
Mere
E.
Rivas-Galont,
Salvadoro
am1413 metų. o geriausiai įsukusi i
_, * , , . . .
T
nas Hartvigas. Amsterdam, N. ačiū.
Chicago, Illinois 60629
., ,
,
. ., . . s rūmus Castro kalėjimuose, kur basadorius JAV-se. J o kalbą | grasina dujų bendrovei suvaržyY., Felicia Chesoris, Baltimore,
Tel. — 776-8700
čiams 1492 m., kuri buvo beveik žomi šonkauliai. J Lš Vietnamo, i r a ž ė Amerikos Balsas translia- ti miesto gatvių ploto naudoji
X Martyno Jankaus Saulių yra
Aleksandro, suteikta žemai-!
.
* ,
"
Md.. visi įvairiomis progomis
pažodžiu i pakartota iš ankstes kankinama
mą dujoms teikti, jeigu bendro Darbo va\. nuo S Iki 7 vai. vak.
ištrūkęs komunistų
kankintas
badu, mušant
sulau cijoms Lotynų Amerikai.
atsiuntė po 5 dol. aukų. Labai kuopa, Brockton, Mass., per mū
Laikraštininkas E. Bandas Si- vė nepaklausys šio reikalavimo. šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d.
sų bendradarbę E. Ribokienę at nės Kazimiero 1441 m. privilegi iaunuolis pasakojo aoie kruviačiū.
siuntė 25 dol. dienraščio para jos, kuroje Žemaitija tituluojama r u s komunistų žiaurumus. Dar- j fuente, imigrantas iš Meksikos
PIRKS 61 KRAUTUVĘ
X Jadvyga Zabieckis ir A. mai su prierašu: Geriausios I k a i P ° a t s k i r a kunigaikštija. Ir bininkų vadas, kovojęs prieš .papasakojo apie ankstybesnius
Certified bendrovė pasiūlė 20 uiiiiii'.iiiimiimiiimmiiiimiimifiiiiiiiii
Lietuvos valdovai, Samozą. liudijo, kad vieton de-! Meksikos kankinius. Castro gaLiškūnas atsiuntė po 3 dol. Da sėkmės "Draugo" štabui išeivi vėlesnieji
mil.
dolerių už 61 A and P krau
nutė Novickienė — 2 dol. Ačiū. į jos lietuvį stiprinant", j * j i Žygimantas Senasis ir Žygiman Šinės diktatūros dabar įvedama l ė J° s a v 0 žygiui pasiruošti Mek
Advokatas
tuvę, neseniai uždarytą Chica
tas Augustas, net Henrikas Vasikoje.
Kas
vyksta
Nikaraačiū už auką ir linkėjimus
goje ir apylinkėse. Tas krau
GINTARAS P. ČEPENA?
lua tas privilegijas savo prie komunistų diktatūra.
X LFM Chicagos klubas jau
guoje, Salvadore, gali įvykti ir tuves nori pirkti ir Scot Lad
Filmas
rodė
dokumentus,
at
x
Talman
delikatesai,
2624
saika patvirtindavo.
daug metų per Atvelykį ruošia
2649 W. 63rd Street
' Meksikoje. Mokyklų vadovėliai,
Žemaitijos teritorija irgi buvo skleidžiančius, kaip Kuba, Nica- Į kontroliuojami vyriausybės, yra Foods bendrovė, kurios centras
Velykų stalą, šis gražus pobū W. Lithuanfcun Plaza Oourt, svei
Chicago, 111. 60629
yra Lansinge.
vis įvyks ir šiais metais balan- kiname šv. Velykų šventėje. nemaža: rytuose Nevėžio upė, ragua. Maskva, siųsdamos gin- su komunistine propaganda.
Tel. 776-5162
džio 18 d. 2 vai. p. p . Lietuvių I Kviečiame atsilankyti, kad gale- : 0 pietuose už Nemuno net iki; klus.nori San Salvadore įvesti į
ATPIGO GAZOLINAS
J. Pr.
Kasdien 9^—6 vai. vak.
komunizmą,
kaip komunistai
Mobil gazolino stotis Lincoln- Į
Tautiniuose namuose, 6322 So tumėm jums padėti paruošti: Virbalio,
Šeštad. 9—12 vai.
woode, Chicagos šiaurėje, jau)
Kedzie Ave. Norintieji dalyvau velykinį stalą. Įvairūs velyki- j P o Žygimanto Kęstutaičio nuniai
gaminiai,
margučiai,
rolia-;
įudymo
žemaičiai
rėmė
ne
ką
pardavinėja gazoliną už 99.9 į
ti malonėkite užsisakyti vietą
ir pagal susitarimą
dai,
rūkyti
ir
kepti
kumpiai,;
^
Mykolą,
kuris
k
i
t
ą
>
0
s
u
n
u
cento
galioną.
j miiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii
pas J. Ivašauskienę tel. 925-6193.
(pr.). veršiena, įvairi paukštiena, žu- į gelbėdamasis buvo išbėgęs į
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vis, silkės, daržovių mišrainės,; Maskvą, kur žemaičių pasiuntix Linksmų Velykų švenčių pyaragai, tortai, beržo šakos,
niai buvo ten nuvykę.
į
DR. ANTANAS KUČAS
f
linkime savo draugams, pažįsta raguolis, babkos ir daug kitų
Bet Lietuvos didikai su Goš
miems ir klientams, t a i p pat ir skanėstų. Naujiena kavos mė
tautu priešakyje nutarė Lietu
i
ARKIV. JURGIS MATULAITIS
|
mūsų geriems prieteliams Flori gėjams — 12-kos rūšių pupelių vos didžiuoju kunigaikščiu pa
doje ir Kalifornijoje.
kavos pasirinkimas. Priimami kviesti jaunesnįjį Jogailos sūnų
I
MATULEVIČIUS
Sofija ir Norman Burstein užsakymai Velykų šventėms ir Kazimierą, kuris atvykęs j Vil
5
|
Gyvosios krikščionybės apaštalas
(sv.). kitiems renginiams. Krautuvė nių kaip tik ir susitarė su Že
Į
Įvadą parašė KARDINOLAS ANTONIO SAMORfi
|
X Ar Jūsų bankas ar taupy- atdara kasdien nuo S vai. ryto maičiais, išduodamas jiems 1441
iki
7
vai.
vak.;
šeštadienį
iki
r
m. tą garsiąją privilegiją, tada
b-vė moka $> /f už Jūsų tau
Į
Tai geriausia knyga, kokia iki šiol buvo išleista, apie Į
6
vai.
vak.;
sekma"\mį
nuo
9
tik Žemaičiai priėmė jį savo val
pomąją s-tą (passbook)? Jei
E Dievo Tarno arkivyskupo gyvenimą, pastoracinę ir vienuo- :
vai. ryto iki 2 vai. popiet. Tel. dovu, šioj privilegijoj įsakmiai
ne — kreipkitės į Lietuvių Fon
= lišką veiklą ir apie nugalėtas kliūtis kelyje į tobulą kriki- s
434-9766.
( s k ) . Dabrėžiama, kad Žemaitija įsido Fed. Kredito Kooperatyvą.
S čionybę. Jo palaimintoju paskelbimo byla yra prie pabaigos 5
NAMAMS PIRKTI PA- < J u n ^ a I Lietuvą sa™ laisvu noŠią savaitę mokame 13.5'^
Į Vatikane. Reik tik susipažinti su jo gyvenimu ir prašyti Į
už 90 dienų indėlius (5,000 dol. SKOLOS duodamos mažais mė ni, bet ne ginklo jėga.
= Sv. Tė'-'ą šią beatifikacijos bylą pagreitinti.
:
Šioj privilegijoj žemaičiai išmin.). Turime ir kitų s-tų. Lie nesiniais įmokėjtmais ir priei
E
Veikalas yra 592 psl., didelio formpto, kietais viršeliais, s
tuvių Fondo Fed. Kredito Ko namais nuošimčiais. Kreipkitės sikovojo sau teisę medžioti gi4
Kaina su persiuntimu $16.50. Užsakymus siųsti:
=
Purnamo seselių rėmėjų vakarienėje. Sėdi Filomena ir Norb^r ,^ Taruliai, |
operatyvo adresas: 2427 W. į Mutual Federal Savings, 2212 į riose ir žvejoti ežeruose bei upė- stovi jų duktė Halina Bagdonienė. N. Tarulis buvo viešai pasveikintas 80-ties
DRAUGAS, JtSJfS W. €Srd St., Chicago, IL 60629
Į
Marquette Rd., Chicago, Illinois j West Cermak Road — Telef. se ir šiuo laimikiu naudotis sa metų amžiaus sukakties proga. Ta proca |ia gavo sveikinimą ir ;S prez. Ro- |
nald
Reagano.
Nuotr.
J.
TamulaJčio
60629.
(sk.). VI 7-7747.
(«k.) vo reikalams, neduodant iš t o
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

