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Pogrindžio spauda
ok. Lietuvoje

Egį*

mokslo ir kūrybos
simpoziumą

SADATAS BEGINO NEPAKVIETĖ
Kairas. — Prezidentas Anwar
Sadatas grįžo į Egiptą šypsoda
masis, bet, išskrisdamas iš Izra
elio, ministerio pirmininko Menachem Begino atvykti nepa
kvietė, nes didesnių nuolaidų iš
jo neišsiderėjo. Pasidžiaugė Sa
datas, kad ledai pralaužti ir karo
galimybė atitolinta.
Pripažino,
kad buvusių nesutarimų priežas
čių 70 procentų buvo psichologi
nės ir tik 30 esminės. Didelę da
lį anų 70 proc. pašalinęs. Kliū
čių atnaujinti Genevos konferen
ciją kaip ir nesą.

XL£JN02S

55,

ku, kad kelionei pritaria ir ski
limas arabų eilėse didelis.
Amman. —Jordanija pritaria
Sadato vizitui į Izraelį ir paten
kinta jo pareiškimu, kad karo su
Izraeliu nebus.
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Vilnius. — Yra žinoma, kad
ok. Lietuvoje išeina ir daugiau
pogrindinių leidinių. Iš jų pami
nėtini: "Rūpintojėlis". Išėjo d u
numeriai. 1-jam numery, išėju
siam 1977 gegužės mėnesi, rašo
ma: "Jus aplanko 'Rūpintojėlis'.
Šį vardą jis pasirinko, nes yra už
sibrėžęs gaivinti ir skleisti tas
vertybes, kurias
simbolizuoja
prie Lietuvos kelių rymojęs Rū
pintojėlis".
Pernai gegužės mėnesį išėjo
"Laisvės Šauklys", visuomeninis
laisvųjų lietuvių laikraštis. Pasku
tinis žinomas numeris buvo 6-as.
Pirmajame numery rašoma: "Te
gul šie puslapiai bylos apie ne
gęstantį tautos laisvės ilgesį, apie
pastangas tų žmonių, kurie neįmanomiausiomis sąlygomis tęsia
laisvųjų lietuvių tradicijas".
Iš seniau išeinančių žinomų
leidinių visam pasauly plačiai
pasklidusi, iš.ersta į daugybę
kalbų "Lietuvos Kaa'.ikų Bažny
čios Kronika", išleidusi jau bent
29 numerius, "Aušra", "Varpas",
"Dievas ir Tėvynė". Yra ir dau
giau ravilaidos būdu leidžiamų
leidinių.

New Yorkas. — N u o vakar
dienos prasidėjo reguliarus Con
corde lėktuvų
susisiekimas iš
New Yorko i Londoną ir atgal.
Protestuotojų prieš tą lėktuvą vis
dar yra, ir policija lėktuvą turi Vilnius — pirmasis mokslo židinys Rytų Europoje. Iliustracijoje senojo Vilniaus vaizdas, Gecrg Brau.no ir Franciscus Hohenbergo 1588 metų
raižinys
(Iš Milano Nacionalinės bibliotekos rinkinių)
stropiai saugoti.
Washingtonas. — Carterio ad
Susitikimu patenkintas ir Beministracija pareikalavo nutrauk
Dr. K. Bobelis
gin, bet ką juodu su Sadatu kal
ti treniravimą Ugandos lakūnų. Baisi gamtos nelaime
bėję ir sutarę privačiai, nesako.
Treniruoja privačios firmos. Nu
Belgrade
Apie pasikalbėjimus Begin tele
traukimas būtų efektyvesnis, nei
fonu painformavęs ir Carterį.
New Delhi. — Indijos pietry
atsisakymas duoti įvažiavimo vi
Belgrado konferencijoje kaip
Palestiniečiai ir kairiojo spar zas naujiems aviacijos studen čiuose ciklonas, tropikinė audra,
JAV
delegacijos patarėjas kartu
padarė daug daugiau žalos, n e i
no arabai garsiai kalba apie rei tams.
su sen. Robert Dole dalyvavo
pradžioj buvo žinoma. Apskai
kalą Sadatą nuversti. .Negali su
MontreaJis. — Montrealy su
ALTos pirmininkas dr. Kazys Bo
tikti su jo pasakymu, kad karo streikavo autobusų ir požeminių čiuojama, kad yra žuvusių n u o
belis. Jis grįžta iš Belgrado lap
su Izraeliu daugiau nebus.
traukinių operatoriai. Vienas mi 6 iki 10 tūkstančių žmonių, b e
kričio
24 d., ketvirtadienį, vaka
Lietuvos, Latvijos ir Estijos reikalą siūlo iškelti Jungtinėse Tautose
re, o penktad : enį. lapkričio 25 d.,
Persų įlankos arabai susilaiko lijonas keleivių turi ieškoti kitų namų liko 100,000, o nuostolių
iki 25 milijonų dolerių4 vai. po pietų Liet. Tautiniuo
nuo komentarų, tokiu būdu aiš susisiekimo priemonių.
YVashingtonas. — Kongresma- vietų karines pajėgas ir biurokra klausomybės. Amerika, kaip ži se namuose padarys pranešimą
nas Edvvard Dervvinski (R.,I11.) tus.
noma iš istorijos, visada buvu- apie ypatingesnius amerikiečių
At:tovų rūmuose pasiūlė atitin
"Pabaltijo valstybės įjungtos i ir yra įsipareigojusi ir ginan pareiškimus Belgrado konferen
kamą rezoliuciją, kurioj siūloma į Sovietų Sąjungą per jėgą, žmo ti apsisprendimo principus, tie cijoje. Lietuvių visuomenės, spau
"Dievas ir Tėvyne" Nr# 2
Amerikai Pabaltijo klausimą iš nės buvo išvietinti, o į jų vietą patys principai pakartoti ir Jung dos ir radijo atstovai kviečiami
kelti Jungtinėse Tautose ir toliau privežta rusų kolonistų. Jie val tinių Tautų Chartoje, todėl Ame dalyvauti pranešime.
tęsti nepripažinimo politiką so domi iš Kremliaus rusų diktato rika ir Jungtinės Tautos turi kar
Ylius kreipėsi pas jį. Turčinskai- vietų įvykdytos Lietuvos, Latvi rių, bet jų dvasia išliko nepa tu veikti ir atstatyti Pabaltijo tau
Pragyvenimas
tei Sofijai, kun. A. Yliaus gimi jos ir Estijos okupacijos.
laužta ir trokštaitautinės nepri- tų teises", pridėjo Denvinski.
naitei, vargonininkei ir šeiminin
Rezoliucijoj sakoma, kad Kong
pabrango 03 ptfoc.
kei, kun. J. Vosylius tuojau pa resas, prezidentas ir valstybės
Kun. Antano Yliaus kančių kelias
rašė pažymėjimą, uždėjo ant sekretorius turi imtis v r ų reika
VVashingtonas. — Spalio mė
spaudą i r pasirašė net u ž komi lingų priemonių Pabaltijo valsty
Gali streikuoti
Sniegas
ir
šaltis
raštą.
nesį
Amerikoj pragyvenimas pa
15
tetą, tačiau kun. A. Yliui tokie bių reikalą
iškelti Jungtinėse
brango
0.3 proc. Chicagoje tik
— Tokio rašto Kurija neduos. pažymėjimo j s nedavė.
Tautose ir reikalauti, kad būtų autobusy vairuotojai
C h e y e n n e . — VVyomingą ir 0.2. Daugiausia pabrango auto
Rašte parašyta, kad esi Šiupylių
(Tęsinys iš vakar dienos)
Tada kun. A. Ylius gavo pa atitraukta Sovietų Sąjungos ka
administratorius tik dėl to, kad
kitas
gretimas valstijas ištiko pir mobiliai.
kolonistai,
Tarp kūjo ir priekalo
kataliki riuomenė, agentai,
Phocnijc, Arizona. — Grey- moji šio sezono sniego audra.
šeimininkę galėtum laikyti Vi žymėjimą iš Šiupylių
Taigi, vyskupo d r . J. Labuko karai tokios teisės neturi. Fak bendruomenės vykdomojo komi nuimta kontrolė ir būtų sugrąžin- I houndo autobusų vairuotojai nu Daugely vietų prisnigo vieną pė
VVashingtonas.
— Ateinanti
raštu 1973 rugsėjo 4 kun. A. tiškai tu esi tik vikaras ir Šiu teto su pirmininko ir sekretoriau ti visi pabaltiečiai, ištremti į ki- balsavo streikuoti. Steikas gali
penktadienį nedirb; ir pratęs
prasidėti lapkričio 2 5 , sutrukdy- dą i r daugiau, susitrukdė susisie šventę iki keturių dienų atosto
Ylius atleidžiamas iš Palonų baž pyliuose.
parašais. Tačiau ant šio pažymė tas Sov. Sąjungos dalis.
Rezoliucijoj
įsakmiai pasą- t u p a dėkos savaitgalio susisieki- kimas. Montanos šiaurėje tem gų 68 procentai įmonių.
nyčios klebono pareigų ir paski— Čia kažkas ne taip. Kam jimo kun. J. Vosylius n e t a n t
kyta, kad Pabaltijo tautos turi mą. Dar yra vilčių, kad iki to peratūra krito iki minus 20 F.
r'amas Šiupylių bažnyčios admi
man šeimininkė Šiupyliuose, jei spaudo nedėjo.
ture i apsisprendimo teisę ir lais laiko unijai pavyk- susitarti su laipsnių.
nistratorium ir Gruzdžių bažny
Kopenhaga. — Dan'j-s preky
Kun. A. Ylius nuėjo reg'struo
aš pats gyvens u Gruzdžiuose?
vus r'nkimu- po jungtinių Tautų darbdaviais.
čios vikaru. Š a m e rašte gyvena
binis
laivas, laukęs, kol bus ga
S
a
n
Francisco.
—
San
FranBe to, a š turiu tiksliai žinoti ir tis. Gruzdžių apylinkės pasinin priežiūra, pirmiau ištraukus somoji vieta nenurodyta. Dėl jos
lima
įplaukti
į Lages, Nigerijos
savo pareigas, kad galėčiau jas ke priregistravo tik Turčinskait
Buenos Aires. — Argentinoje citeo apylinkėse vietomis prilijo
Kurijoje pasiūlė tartis su Gruz
uostą, buvo užpultas jūrų pira
sąžiningai atlikti. O jeigu aš Šiu tę, o kun. A. Yliui pasakė:
lankėsi valstybės sekretorius Cy- iki 6 inčų. Sakoma, reikėtų bent
džių klebonu. Gruzdžių klebonas
Buenos
Aires.
—
Argentinos
tų.
Apie 20 piratų įsibrovė į lai
pylių administratorius tik dėl —Mes jūsų paso negalime re
rus Vance. Didelę dalį diskusijų devynių tokių audrų, kad papilkun. J. Vosylius kategoriškai pa
lėktuvas
su
79
atostogaujančiais,
vą,
nušovė kapitoną
Sonnich
vardo, tai kam ta painiava raš gistruoti. Važiuokite į Šiaulių ra
su valdžios žmonėmis užėmė žrno- j dytų rezervuarus, padengtų trijų Frederikseną, ,visus kitus 14 jū
reiškė:
daugiausia
jaunavedžiais,
skridę
te? Ne, kol Kurija rašto nepa jono pasų skyrių.
į kalnus, nukrito i- žuvo 45 žmo gaus teisės. Vance iš Argentinos! va arų sausrų padarytus nuosto- rininkų sužeidė
—Dalį daiktų paliksi Gruz
Rajono pasų skyriuje kun. A
keis, aš eisiu tokias pareigas, ko
nės.
išskrido į Braziliją.
liūs.
džiuose pas mane, duodu tau bu
Tokių atsitikimų ne'oli Nige
kios tame rašte nurodytos. Tuo Ylių t a i p pat neregistravo. LiepėJ
rijos yra buvę ir daugiau, todėl
tą, gyvenk. Antrą dalį daiktų nupačiu gyvensiu ir registruosiuos užeiti po dviejų savaičių.
Danijos prekybinio laivyno orga
veši į Šliupylius. Tegul šeimi
Pasitaikius proga : ,
kun. A
Šiupyl uose.
nizacija
pasiūlė Tarptautinei
ninkė saugos namą ir daiktus.
Kai kun. A. Ylius nuvyko { Ylius norėjo pasitarti su Šiaulių
transportacijos organizac : jai pra
Pats gi prisiregistruosi Gruzdžiuo
vicedekanu kun. L. Mažonavi-į
dėti boikotuoti Nigerijos uostus
se, ir abu aptarnausime Šiupy Gruzdžių apylinkės vykdomąjį
čium.
Tuojau
suprato,
kad
jo
komitetą
paimti
prisiregistravi
tol. kol nėra garantijų, kad ji sulius.
nuomonė tokia, kaip ir kun. J
mo
lapelių,
pasininke
pasakė:
valdys piratus.
— Vadinasi, aš turėsiu būti
Vosyliaus:
—
Jums
reikia
registruotis
tarp kūjo ir pr'ekalo. Daiktai pa
— Pats, kun. Antanai, būsi
dalinti, ir aš padalintas. Jeigu Gruzdž'uose.
Šiupylių
adnrnistratorium be pa
— Mano pase prievartinės gy
KALENDOMIS
esu paskirtas Šiupylių administ
reigų
priėmimo,
be
parapijos
per-)
venamosios
vietos
nenurodyta.
ratorium, tai Šiupyliuose turiu ir
Lapkričio 23: Klemensas, Luk
davimo.
gyventi
Iš Šiupylių
lengviau Aš turiu registruotis ten, kur
recija, Doviitas, Liubarte.
Kun. A. Ylius nuėjo pas Šiau
Gruzdžiuose vikarauti, negu iš mano darbovietė. Kleboną*; arba
Lapkričio 24: Padėkos diena;
lių
rajono vykdomojo komiteto 1
administratorius
turi
gyventi
Gruzdžių Šiupyliuose klebonauti.
Protązas, Flora, Mantvinas, Val
— Po karo Šiupyliuose niekas prie bažnyčios, todėl aš gyven pirmininko pavaduotoją Berži
dė.
nį.
dar nebuvo priregistruotas, ir ta siu ir registruosiu™ Š'ioyliuose.
Lapkrič'o 25: Merkurijus, Kot
— Aš esu kun. A. Ylius, Šiu
— Nieko nrb'is. Atneškite pa
vęs Šiupyliuose neregistruos, nes
ryna. Santautas, Germė.
žymėjimą apie tai, kas jums su- pylių kleboną-. Atėjau pasiteirau-j
tu buva ; represuotas.
Saulė teka 6:4S, leidžias 4:25.
ti, ar jau yra m a n o registracijos
— Tokiu atveiu Kurija mane tiekia gyvenamą plotą.
ORAS
Kadan?i pas kun. J. Vosylių, pažymėjimas.
būtų paskvrusi Gruzdžių ir Šiu
—Labai eerai, kad atėjai. A
pylių altarista, o ne Šiupylių ad kaip pas buvusį Šiupylių kleboną,
Daugiausia apsiniaukę, kiek
ministratorium
ir
Gruzdžių buvo Šiupylių katalikų bendruo jau laukiau. Pažymėjimas yra.
Prisimenant Kar. : -nenės dieną. 1918 metų rjdenį būrys vienų iš pirmųjų Lietuvos savanorių, būsimų kava šilčiau, galimas lietus, apie 40
vikaru. Atvežk iš. Kurijos naują menės antspaudas, tai kun. A.
laipsni iį.
leristų, kūne atvykdami atsivedė u* «avo arklius. Jų ryžtas, drąsa bei pasiaukojimas u* apgyaė Lietuvą
(fim d«itfi*u)

Kongr. Dervinskio rezoliucija
Pabaltijo reikalu

. Kovoje už tiesą
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AR VERTĖTŲ ŠVCSTI JUBILIEJŲ

AKADEMIKIŲ SKAUČIŲ
DRAUGOVĖS SUEIGA
Į Akademikių skaučių draugo
vės Chicagos skyriaus ruošiamą
kandidačių arbatėle susirinko gau I
sus būrys tikrųjų narių ir devy- i
nios kandidatės: Daiva Balzarai- į
tė, Ina Končiūtė, Vilija Rasutytė, i
Aldona Jokubauskaitė, Felicija į
Banytė. Myra Barkauskaitė. Faus
ta Bobinaitė. Dana Plepytė ir Da- t
na Radzevičiū'ė. Kandidačių glo-į
bėja
—fil. Vitalija Vasaitienė.'
Sueigą pradėjo A.S.D. Chicagos
skyriaus 1977-78 m. pirmininkė
t.n. Shirley Plepytė, pasveikin
dama visas sus'rinkusias tikrąsias
nares ir šių metų A.S.D. kandida
tes. Tolimesnėje savo pranešimo
eigoje pirmininkė supažindino vi
sas su 1977-78 m. naująja A.S.D.
valdyba ir pateikė naujų metų
darbo planą.
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š e c o n d c l a « j poatage paid at Ctucago, 01. Pnbllahed dally
eatorpt Sąjn<jav8. I^K a ' Hnlidays, a a \ s aftet Chrism.aa
and Easter by the Litnuanian Catholic Press Society

PRANEŠIMAS
Per visus praėjusius metus DRAUGO administracija ruoS&i
prie didelių techniškų pagerinimų spausdinime ir dienraščio
išvaizdoje DS1 jvairių ir visiems žinomų priežasčių DRAUGO
administracija yra priversta pakelti dienraščio kainą
Nuo S. m gruodžio 1 dienos DRAUGO kaina bus tokia
1977-78 m e t ų A.S.D. C h i c a g c s s k y r i a u s v a l d y b a . I š k. i d.: t. n. V i d a
Eidukaitė - - sekretorė, t. n. Rūta K a r a i i ū n a i t ė — v ė l i a v i n i n k e , t. n. R a 
s a Markulyte — iždininkė, t. n. S b i r l e y P l e p y t ė — p i r m i n i n k ė , fil. A s t a
Ramanauskaitė — vicepirmininkė, t. n. Vilija V a k a r y t ė — k o r e s p o n d e n 
te
N u o t r . R. D a m i j o n a i č i o

metams

6 mėn

3 mėn

Pradedame 60-tuosius sukak neapvylėte. Noriu jums priminti,
Chicago ir Cook apskr. $33.00
$19.00
$15.00
Kanadoje
33.00
19.00
15.00
tuvinius metus. Lenkiame gal kad mes visos skautininkės taip
Kitur J.A.V
3100
18.00
13.00
vas prieš Lietuvos karius ir visus pat buvome draug.'ninkėmis ir
Užsienyje
34.00
20.00
15.00
tuos, kurie kovojo dėl jos laisvės perėjom tuo pat keliu, kuriuo jūs
Savaitinis
25.00
1500
9.00
ii nepriklausomybės, nes kai at dabar žengiate. Linkime jums,
Kasdieninė DRAUGO laida 20 centų;
ristai v.s. Vladas Vijeikis, s. Juo auka. Mecenatės savo pažadą jau
gimė Tėvynė — gimėme ir mes. kad kai jūs susirinksite į skauti
įvykdė
ir
gavo
iš
stovyklos
ren
zas
Toliušis
ir
j.ps.
Leopoldas
Šeštadieninis su priedu 25 centai.
Šiais žodžiais pirmąją 1377 — 78 ninkių draugovės sueigą švęsti
gimo
komiteto
malonų
padėkos
Kupcikevičius
atsilankiusius
su
skautiškos veiklos metų sueigą 100-tojo Sąjungos Jubiliejaus —
DRAUGO prenumerata mokama iš anksto
Fil. Rima Skorubskaitė savo šil- į pažindins su vėliausiomis mūsų laišką.
?. m. lapkričio 13 d ryta, pradėjo (mūsų čia nebebus), bet linkigyvenimo aktualijomis. Svečiai
SOS!
Chicagos skautininkių draugo- į me, kad su Jumis dalyvautų jūsų tame žodyje pasveikino susirin
bus pavaišinti karštais pietumis
vės vadovė v. s. Alė Namikier.ė. dabar vadovaujamos
paukšty- kusias kandidates ir iš savo patirReikalingos jūrų skaučių žie
ir turės galimybės maloniai pra
TeL ofiso ir bato: OLymplc 2-4150
Sių žodžių nuotaikoje daugiau : tės ir udrytės — sekančios draugi- i t i e s davė joms praktiškų A.S.D. leisti vakarą, šokdami grojant; minės uniformos. Sesės savo iš TeL P r 8-3229
veiklos
patarimų.
50 skautininkių ir jų viešnių,: ninkės".
DR. P. KISIELIUS
augtas ir nebenaudojamas uni
0R. ANNA BALIUKAS
Nepastebimai maloniai ir grei "Vyčio'' orkestrui.
susirinkusios erdviame Jaunimo! Trumpą jautrų žodį tarė pir-,
G Y D Y T O J A S IR C H U t Ų R G A S
perleisti ki
Laukiama atsilankant brolių formas prašomos
A K I Ų , A U S Ų , N O S I E S ffi
centro 200-jame k ambaryje, gerb-; moji Chicagos skautininkių d r a u - j t a i P a b ė g o sekmadienio popietė
1443 So. SOtfa Ave., Cicero
toms,
įteikiant
jas
Nerijos
tunto
G E R K L E S LIGOS
jūrų budžių iŠ Clevelando. Kvie
gcvės draugininke v. s. G. Meilu- p a l o j e , studentiškoje
ti! amos gieda Lietuvos rnrrmą.
Kasdien
1-3 vai Ir 6-3 vai rax
2 8 5 8 West 6Srd Street
čiami visi jūrų skautų draugai, Tiekimo skyriaus vadovei g.v. Ju
ižskyrus trečiadienius
Pasveikinusi susirinkusias, jų vienė ir LS Seserijos Vyriausioj: K O j e n u t a i K O J e
Šeštadieniais 12 liti 4 vai. popiet
V a l a n d o s p a g a ] Busitarimą
Jr. n. V. Vakarytė rėmėjai ir visi *'atsargon" pasi ditai Dargienei arba j.s. Irenai
tarpe dabartinę LS Seserijos vy- į skauiininkė v. s. Ir. Kerelienė.
Regienei.
traukę jūrų broliai ir sesės.
Tel. REliane* 5-1811
riausią skautininke v. s. Ireną Ke- i Abi išreiškė viltį, kad Sąjunga gyPARĖMĖ LSS FONDĄ
0R.
K.
G.
BALUKAS
SĖKMĖS!
LANKĖSI VYRIAUSIA
0R. WALTER J. KIRSTUR
relienę ir dvi buvusias VS - v. s. {vuos kirus 60 metų.
Chicagos skautininkių draugo
UtaSerlja tr moten) Ugo*
SKAUTININKE
Oną Zailskienę ir v. s. Malvinai Vyriausioji Skautininke įteikė
^Lietuvis gydytojas
Skautiškojo jaunimo ypatin
Ginekologine' Chirurelja
vė savo š.m. lapkričio 13 d. įvyS92S
W e s t 59th S t r e e t
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(Crawforc
on:x,enę, sueigos vadove susmn-; Skautininkių draugoves vadovei | k u s i o j e s u s i -e n u t a r ė i s i ;
LS Seserijos Vyriausia Skauti gai mylimas v.s. kun. Antanas
I
kusių dėmesį nukreipta i burei, u autines Stovyklas Australijoje j Lietuviškosios Skautybės Fon- ninke v.s. Irena Kerelienė lap Saulaitis, S.J. yra p a s k i r a s nau MedicaJ B u i l d i n g ) . TeL LC 5-644fi j Vai.: pirmad , antrad.. ketvirtai. ir
pairai susitarimą penktad. nuo 12-4 vai. popiet ir u-i
vadovių, pasipuošusių mėlynais ; plakate o drauginin K ė v.s. A. Na- d ą g k u k I i ų d r a u g o v ė s išteklių kričio 11-13 d. lankėsi Atlanto juoju Jaunimo centro Chicagoje Priima Itgon: is
vtd. vak.
Treč. ir šeštad. uidar>-ta
direktorium.
Oficialiai
pareigas
vyr. skaučių ir gnrtanų kaklą-į mikiene, linkėjo visom Tauti- U F o n d ą į n e š a m š i m t ą d o l e r i u rajone. Dalyvavo LSS Tarybos
let neatalliepla, skambinti S74-8004
DR. IRENA KURAS
raiščiais. Tai darbščiosios drau-j i. en stovyklon vykstančioms se-J L S Fondas, nors dar neseniai pirmininkės v.s. L. Milukienės pradės gruodžio 4 d., Jaunimo
G Y D Y T O J A IR CHIRURGE
DR.
VL
BLAŽYS
gininkės ir laivo vadės, savo laiką sems laimingos kelionės. Vyriau- j į s t e igtas, iš gaunamų procentų VVorcester, Mass. šauktame posė centrui paremti vakarienės me
KCDfKJV ER VAIKŲ I.IGOS
P L A U Č I Ų IR V I D A U S U G O S
ir jėgas skiriančios jaunos'os sesės ; t iai Skautininkei įteikė meniškaiį y r a p a r ė' m ęs LS Se:eriją penkiais dyje Tautinės stovyklos JAV rei tu. Linkime sėkmės naujose pa
SPFXJlAUWTt
Martiuette MedlcaJ Oenter
MEDICAL
BUILDING
ugdymui lietuviškosios skautybės i š šiaudelių, tautin'ų tulpių r a š - U i m t a i s dolerių vadovių lavinimo kalu. Vėliau taip pat dalyvavo reigose.
0132 So. Kedzie Avenur
7156 Soutb \Cestera Avėuue.
dvasioje. Jos — šios skautininkių ! tu išpuoštą žvaigždę, kad šviestų, j r leidiniu reikalams Linkėtina, Bostono Baltijos tunto sukaktu
plnnad., antrad. Ir ketvirtąjį. Valandos:
vai
Kasdien nuo 10 '•ai. ryto
B U D Ž I U SUEIGA
6 iki 7:30 vai. vakaro
I
iki 1 vai. popiet:
sueigos viešnios, kurios savo darb-,' joms kelionėje per platųjį van- j k a c | ; r ^iti LS Seserijos vienetai, vinėje sueigoje. Kiek galimybės
Seštad. nuo 1 iki S *al
Prezidento
Antano
Smetonos
Ofiso
tel.
RE
7-1168; rezld. 23»-2flt
Pagal
susitarimą..
štumo ir idealizme dėka, tikima- j denyną. Simbolinė dovanėlė bu- \ sekdami Chicagos skautininkių leido, susitiko ir įvairiais orga
OflM) telef. WA 5-2670
įgulos
jaunųjų
jūrų
budžių
suei
si, gai netrukus taps skautininkių • vo įteikta ir kelionę Australijon draugovės pavyzdžiu, j u n g t ų s i nizaciniais reikalais tarėsi" su su
! O f s . H E 4-1818; Rez. P R 6-8801
Rezki. lel. WAlbrook S-S048
ga įvyks sekmadienį, gruodžio 4
draugovės narėmis. Šio lūkesčio | organizavusiai v. s. Reginai Ku- nariais į LSS Fondą.
tiktomis LS' Seserijos vadovėmis.
DR. J. MEŠKAUSKAS
d., 10 vai. ryto, Jaunimo centre. TeL o f i s o H E 4-5849, rez. 388-2233
viltims išreikšti visoms atsilan- čienei.
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
Visų dalyvavimas
privalomas.
T A U T I N E STOVYKLOS
VISI KVIEČIAMI
Specialybė vidaus l i g o s
kius'oms draugininkėms buvo do
DR. PETER T. BRAZIS
Dėvima pilna uniforma.
Tolimesnėje sueigos dalyje —
MECENATĖS
2 4 5 4 W e s t 71st S t r e e t
vanota tautinė juostelė, kurią jos
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS
Metinis Chicagos jūrų budžių
einamieji reikalai. Iždininkės pra
(71-os ir Campbell Ave. knmp—)
pačios, iš skautininkių d^-vės kny
2484 West l į s t Street
Atsiliepdama i Tautinės stoVai.: pirmad.. antrad.. ketvlrad. Ir
nešimas, "Skautų Aido" redak "Baltijos" vakaras, rengiamas
0r.
Jonas
G.
BYLA-BYLAITIS
VAI*:
pirm., antr., ketv. Ir oenkt penktad. S iki 7 v. p. p. Tik susitarus
gos pasiėmusios, turės perkelti i
r
ruošimo
ko
Prezidento
A.
Smetonos
įgulos,
I
vykios
Austr
joje
torės pranešimas.*
1:00 - B:00 vai popiet, trei Ir SeSt
GALVOS IR STUBURO LIGOS
savo vadovaujamo vieneto kny
tik susitarus.
Draugovės valdyba palikta dari į *
^ " J ^šiądien!, lapkričio| miteto
affeatAftJ lą,' ' Chicagos
O P T I C A L
STUOIO
2858 W. 63rd St.
gą, kaip vieningumo ir nenutrūks
26 d., 7:30 vai. vak. Jaunimo i skautininkių*draugovė, kurios naVTOtfTTA
KAROSĄ
ITft
vienų
metų
kadencijai.
Sueigos,
Chicago. I1L 6062*
Or. Ant. Rudoko kabinetą pereme
tančio darbo simbolį.
7051 So. \\avbtcnaw — TeL 778-6766
dalyvių buvo sutikta su v a d o v f e į ^ n t r o didžiojoje salėje. Visi kvie-j rių dauguma yra-buvusios ne vieTeL 476-3409
Pritaikomi
akiniai pagal
gydytoju
DR. EDMUND L CIARA
Pabrėžusi draugininkės darbo panūlymu draugovei įstoti na-1 c , a ™ ^ į ? M ? tu0™ P a r e ™" j nos Tautinis.stovyklos praeityje
receptua.
valandos paga! r tsitarim*
svarbą, sesė Namikienė paryški
Didelis akinių rėmu pasirinkimas
CPTOMETRISTAS
b u d z , ų ir ) u r ų
į LS Fondą su 100 dol. įnašu.! !,ą ^
į S - Z t ' f T*'
*??°10ie i ^ S
f"
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Taip pat prieš kelis mėnesius 100 ' ^ n m e j e programoje išgirsi-j hmybes stovyklauti del_ d.deI,o
Ketv. 1-8 v. vak. SeSt 10-* T. p. •
rinkusios skautininkės į skauti • i / ;
Trečiadieniai* uždaryta.
u
j,,;y y
. . . m e j . b. v. v. Petrą AglinsKą skam- atstumo, nutarė draugoves -„veiki
TeL — GR 6-2400
6
Vai
pagal
susitarimą:
pirmad.
lt
A
d
v
o
k
a
t
a
i
aolenu
buvo
pasiusta
Tautines
,
.
*
*
,
.
.
V
.
_
.
.
.„
.
,
i
•
ninkės laipsnį atėjo tuo pačiu ke
v
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ketv 1-4 ir 7-9: antrad
U penkt
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,
binant koncertine gitara, o humo-1 n:mą sustiprinti' šimto dolerių
liu — per darbą draugovėse.
CHARLES
P. K A L i o-4 Sestad 10-S vai
DR. RCMAS PETKOS
Kiekviena viešnia buvo pa stovyklos Australijoje rengimo ko
A
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IT; LIGOS — CHIRCTUJIJA
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j Ofs. teL 735-4477: Rez. 246-2839
kviesta trumpai prisistatyti suei mitetui, tuo būdu draugovei tam
Ofisai:
Of. tel. 776-5162; rez. 737-5<r47
DR. E. DECKYS
gos dalyvėms, pasisakant savo pa pant stovyklos mecenate. Dvide
i u y o. WAB4SH a r s .
26*9 W. 63rd St., Chicag:©, Di
4200 NO. OKVTRAL AVBG Y D Y T O J A IR CHIRURGE
vardę, vadovaujamą
vienetą, šimt penki doleriai paaukoti Bra
Darbo vai. nuo 9 iki 5 vai. vak
Valandos
pagal susHarlma
Specialybe"
—
Nervp
Ir
zilijos
skautėms
dovanotų
skau
skautiškos veiklos kelią. Visos
Trečiadieniais uždaryta
Emocine* ligos
skautauti pradėjusios paukštytė tiškų diržų sąskaitai apmokėti.
Seštad -udara pusę dienai K*«TFX>RO MKDICAL BTTIJ)INO
DR. FRAHK PLECKAS
«44t So. Piila^ki Road
Sueigos pabaigoje s. Sofija JeMe* duodame jvairius teisinius
mis ar udrytėmis, dirbusios skilt(Kalb8 lietuviškai)
valandos
pagal
susitarime
Data n m u s
ninkėmis, ėjusios įvairias parei lionienė perskaitė prasmingą ei
OPTOMETRISTA2
T
:
Rerfd teL — GI 8-0873
Tikrina aM.k> Pritaiko s s s s s i a Ir
gas stovyklose. Nežiūrint daug lėraštį "L gnis" ir visos suda na•'Contaol lenHe»"
vo
"Dieve,
Tau,
Tėvynei
ir
žmo
pastangų pareikalaujančių stu
OR. W. M. EISIN.EISINAS 2 6 1 8 W. 71st S t . — TeL 737-5149
dijų kolegijose, randa laiko skau- nijai"'.
S 0 P H IE
B A R Č U S AKT T gERIJA TR MOTERŲ U G O S Vai. pagaj susirarimį Lidarjta tr«r
Sueigą
teko
baigti
be
ilgesnio
tavimui ir atsakingam draugininGESTEKOLOOINft CHIRURGLIA
RA D U O š E O f O S V A L A N D O S
DR. LEONAS SEIBUTI5
6 1 » So. Bedzie Ave. WA 5-2670
Visos programos iš WOPA.
kės darbui. Džiaugdamasi jaunų pabendravimo, nes už durų jau
Lietuvių k a l b a : k a s d i e n n u o pirma Vaiaodof) oatr^i 4n»if«rim«.
I N K S T Ų , PŪSLES IR
jų nuoširdžiu įnašu Tetuviškon laukė Lietuvių Operos choro na
Jei o* •
PROSTATO
CHIRLTIGLIA
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atsiliepta
skamMnti:
MI
2-0001.
riai
susirinkę
repeticijai.
skautybėn. sueigos vedėja kreipėsi
2656 W. 63 rd Streec
1:00 vai. popiet. — š e š t a d i e n į ir
Trumpa,
bet
prasminga
sueiga,
į skautininkės pabrėždama, kad:
Vai. antrad. cuo 1-4 popiet
s e k m a d . n u o 8 : 3 0 iki 9 : 3 0 v. r y t o .
DR. A. B. GLEVECKAS
"Jei šių mėlynšlipsių čia šian jungianti visų kartų lietuvišką
Ir k e t r n u o 5-7 v a k a r e
T e l e f . : H G m l o c k 4-2423
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Ofiso teL 776-2880, resid. 448-S54f
dien nebūtų, ar vertėtų švęsti ja skautybės dvasia gyvenančias
1490 A, M.
Tel. — BE 8-5893
Jubiliejų? Ar begalėtume džiaug seses, sustiprino ryžtą nepailsti per
7159 S. M A P L E W O O D A V E .
Karžygiai iš senovės padavimų dalyvauja Lituanic o s t u n t o s u e i g o j e
DR. i. J. SIMONAITIS
Specialybė
Akhj ligos
60
metų
mūsų
sesių
tvirtais
C H I C A G O , ELI* 6 0 6 2 9
tis atliktu darbu, ar tik beminė
Nuotr. Lino Meilaus
G Y D Y T O J A S
8997 West I68rd Street
žingsniais išmintu keliu einant ir
tume praeities dienas?".
A d r e s a s 4255 W. 63rd S t r e e t
Valandos pagal susitarimą
Sveikindama draugininkes pa vedant juo jaunesniąsias, kad ne
\ji
OfLso telef. RE 5-4410
paliaujamai
skleistųsi
rūta.
balta
reiškė: ''Džiaukimės, kad mūsti
Rezklendloa tetef. OR 6-0617
Ofiso
teL
—
PB
8-2320
leliia.
vai.: pirmad. ir ketvirtad.
DR. JANINA JACEVIČIUS Ofiso
nuo 1:00 ligi 3:00 vaL popiet
1 OK 8A
Sėkmės ir gero vėjo!
LSS JCRU SrC^LITĖMS
DR. VYT. TAURAS
VAIKŲ
LIGOS
Jūsų Jūrų Skaučių
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Tartum viena akimirka prabė
88S6 West 8Srd Street
Skyriaus vedėja
Bendra
praktika
ir moterų ligos
go vasara, nusinešdama su savi
Pirmad.. antrad., ketvlrtad. Ir peakt.
Of bau tr re*. 3659 W. 5»th SC
/. ps. Vida Račiūnienė
ano 12 Iki 2 vai. ir r uo 5 iki g vai.
mi stovyklose likusį juoką, dainų
?ak. 8>Stad. nuo 1 iki 4 VFJ.
TeL PRocipect 8-122*
Oflao vai.: pirm., antr., trei. Bf
garsus, laužu kibirkštis. Liko tik
KOREKTŪROS KLAIDA
penkt. nuo 2-4 vai. tr 6-8 T. vak.
Ofs
P O 7-8008, Bez. O A 8-7278 deftt.
prisiminimai: vadovų rūpesčiai.
2-4 p. p. ir kitu ialku miĖHurm
džiaugsmai, stovyklautojų klegeOftao teL F F 4-S12S. narotĮ OI S-61M
DR. A. JENKINS
6
'
Praeitoje SKautybes Kelio laiGYDYTOJAS LR CHIRURGAS
DR. V. TUMAS0NIS
svs, pergyvenimai.
j .
.4 •> .
, . ,
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,
v. .
i doie pasitaikė nemaloni korektuCHIRURGAS
3844 VVest 63rd Street
Su pirmaisiais gelstančiais ru-f
M - J T -J • *-i
• ir J 2454 We«t Tint Street
Valandos
pagal
Busitarimą
l
Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad
.,
,
. . .,
,..
ros klaida. Laidoje tilpusi Vydu1 5 ir 8-7 — « anksto aoattarm
dens lapais y vel pradėjome nau- n o J a u n h n < > F o n d o ] a i v k ą
^
DR. K. A. JUČAS
jus skautavimo metus. Gal Imt, | raU .,
i s • p ; r m i n i n k a s ffl.
DERMATOLOGIJA —
TeL ofiso PB 8-8448
naujas. tęsiame eitas pareigas t o - Ldo tarybos nario
fil. Milūno paCHIRURGIJA
jnenos
V v t a u t a s p M i k ū n a s . P e r k]ai.
DR. F. C. VVINSKUNAS
Vyriausios
kviečia va i dė.
Atsiprašome.
8214 No. Western Avenne
Lau.
o kitos skautininkės
gal tik pradedame,
d ą ^ laiiku atspausdinta to fon
GYDYTOJAS IR CHIRURGAB
1882 No. We*teni Aveane
ma, sutikau eiti Jūrų Skaučių
NEBUS
SUEIGŲ
8107 West 71st Street
TeL
atsakoma
12
valandų
skyriaus vedėjos pareigas. Dėko
.J.,.-<Valandos: 1-6 vai. popiet.
4HM441
—
561-1605
ju Vyriausiai Skautininkei už pa
Ateinantį savaitgalį
švęsime
Tre£. ir Aefttad. pagal
sitikėjimą, o Jūsų visu. Mielos va Padėkos dieną. Nemažas skaičius
Įstaigi.s tr boto teL 652-1881
Ofiso teL 886-8166; mtmą 688-4858
Pabaltiečių 2ygyje už 2mogaus T-sses, Washingtone, daugelis dalyvių nešė tokius
iriovės, prašau bendradarbiavimo, J skautų-čių ta proga išvyksta sveOR.
FiRD.
¥TT.
KAUNAS
plakatus. Plakatai ant storo popieriaus, 61 c. per 91 cm. Tokį plakatą galima įsigyt
DR. PETRAS 2U0BA
nes tik dirbdamos kartu, galėsime Į čiuotis. todėl ateinantį sekmadie
BENDROJI MEDICINA
siunčiant bent kokią auką Lietuvių Katalikų Religinei Sarpai, 351 Highland Boulevard,
GYDYTOJAS IR CHTRURGA8
atlikti prisiimtas p a r e i g a i
n į — lapkričio 27 Chicagos skau
Brooklyn. N Y. 11207. Aukos nurašomos nuo JA.V m<*esčių.
1487 S. 48tfc Ooatt, Oleero
f,
6234
So. Narragansett Avenne
S'/eikinu Tui '"isas ir linkiu daug tilkieii ^'ienet^i su?igu ne ^rė? Į
Kaadtea 10-12 tr 4-7
Vai
pirm.,
antr. Ir penkti: 2-7
jėgų ir ištvermės, vedant savo; Visierru linkima maloruų Šven
BegradjfinlaU
pagal susitarimą
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PADĖKOS DIENA IR
LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

REIKIA VEL BANDYTI
Rungtynes, kurios griauna, kas reikia statyti

Ankstyvesniam straipsnely su
VYTAUTAS
VOLERTAS
Šiandiena tenkintasi, tarsi gyve
Daugelis tautų turi gražų pap- paskutinius 155 metus į ši kraš- minėjau, kaip prieš šešerius me
nimas turėtų pasakyti, ką veikti,
rotį rudens metu, kai visas der- tą iš Europos ir kitų kontinentų tus man atrodė JAV LB ir ALT ti, ar išeivija dar bent kiek verti ir be jo nesiorientuotume. Arta ir
liūs jau nuimtas nuo laukų, su- įvažiavo 47 milijonai užsieniečių, bendradarbiavimas. Nesu tikras, na damą, blėsta dėmesys, nyksta sėta, kas jau anksčiau įdirbta, bet
gabentas į klojimus, svirnus bei jų tarpe apie pusė milijono lietu- ar ALT panašų planą būtų priė respektas. Visiems yra aišku, kad naujų plėšinių nesiekta, neskai
sandėlius, pasidžiaugti gautomis vių. Vien tiktai po II pasaulinio musi, bet vilčių buvo daugiau, padėtį reikia keisti, tik gal niekas tant kelių privataus pobūdžio už
gėrybėmis ir padėkoti Kūrėjui, karo buvo įsileista 400,000 rytų I kaip viskam tariant "ne". Jau ta nežino kaip. Vadovybės į pokal mojų, nei su ALT, nei su LB ne
kad laimino jų laukus. Regis, toks europiečių, daugiau kaip 200,000 da matėme, kad laisvo apsis- bius su nuolaidomis neis, jokioms surištų, kartais šių institucijų net
paprotys buvo ir senosios Lietu- rytinių vokiečių, 38,000 vengrų prendimo aukos ALT finansams formulėms netikės. Nors LB es nepastebėtų. Spauda taip pat
vos laikais, kai ūkininkai, surin- (po 1956 m. sukilimo), 675,000 nepakenkė, jos nekenkia ir šian- mė yra vertinama, nors pritaria svarstymuose pablėso, nes ir ją
kę derlių, dalį jo skirdavo netur- kubiečių (po nepavykusios 1959 dien. Tą sunkų slenkstį gal būtu- ma visuotinumui ir sutinkama, supo priešai, dilgino drangai.
tingiesiems, paremdavo parapijų m. invazijos). Pastaruoju metu j me įveikę, turint galvoje, kad pa kad jaunesnei kartai šlmdien ir Tuo tarpu ap''leosi'"os neoaliestolaikomas špitoles, vargšus, baž- Ameriką dar pasiekė keliasde- Į sitarimui buvo siūloma pakan- ateity bus daug lengviau ir pap Jo ICsnscloif* *'T£visKpc 2!l^"lJ1rI^i^,
nyčios tarnus.
šimt tūkstančių vietnamiečių.
karnai ALT respektuojanti me rasčiau lietuviukam gyvenimui
v-.
j
j t* Į "Los Angeles Times" lapkričio 13 d. įsidėjo ilgesių straipsnį apie ;vaiŠvęsti padėkos dieną ypač mė
džiaga. Ramus ir bendras darbas, talkinti Bendruomenės būdu, pla sugebejo nuodugniai ir p.3toka ! rių tikėjimų tautines grupes, jį pailiustruodamas keliomis nuotraukomis,
go Mažosios Lietuvos lietuviai. Nors Padėkos diena yra užda artindamas visuomenę, iki šian čiai ir pagrįstai abejojama kovos aiškinti tuos svarbius klausimus,' Į U tarpe įr lietuvių Nuotraukoj Dalia ir Vytautas Burokai su lietuviaMuotr. L. Bessel
Net ir dabar mūsų mažlietuviai ra —šeimos šventė, tačiau ii tu- dien jau galėjo ALT ir JAV LB vertingumu, kai jos meru, vei kurie liko ALT, JAV LS ir JAV komis lėlėmis
atvesti
rie
lietuvių
spaudos
prieaneiuore.
Di!
bei klaipėdiečiai išeivijoje tokią ri visuotinį charakterį- Šią dieną I
P vienos, pajėgios ir iš- kiant nervingumui, atsiranda
dieną mini Gal būt, jie tai daro ame rikiečiai prisimena savo tėvy- j moningos institucijos. Jei nežino- kaprizingumo švietime, kultū dėlė "Tėviškės Žiburių" pažanga. I
sekdami amžiais nepamirštą di nę ir dėkoia jai už visa gera, ką j m o s ^ o s šitai būtų sutrukdžiu- riniam gyvenime, su kova nieko naujų bendradarbių juose pr siglaudimas ir kai kurių JAV lietu
dįjį ne tiktai Mažosios Lietuvos, yra iš jos gavę. O dėkoti yra užį s i o s ',_ b e n t nesijaustume pastangų bendro neturinčio srityse.
Vienuolis karmelitas Jonas: kusiai peršami valgiai tauriniais
ne
bet ir visos Lietuvos poetą Kristi ką. Amerika, nežiūrint kai kurių j dej"ę.
Pilti lauk energiją, darkyti vi viu renginių silpnėjimas yra rim nuo Kryžiaus yra palikęs posakį: i ir kitokiais viliojanč ais žodžiais.
joną Donelaiti (1714 - 1780), pastarojo meto negalavimų, ypač i B e t ^ k © kitaip. Rungtynės, suomenę, silpninti išeivijos pajė ti įspėjimai.
Ar kelią taisykime, ar ak:> pra "Nevertas geradarystės tas, kuris Kad nėra tautinio vandens, oro,
kuris savo "Metų" poemoje "Ru nedarbo, infliacijos, korupcijos ir i k a i k a m patraukiausiomis atro- gumą — kodėl? Niekinu žmones.
žibalo, o visame pasaulyje yra tie
dens gėrybėms" visą ketvirtį kny kitų neigiamų reiškinių, vis dėl-' džiusios, be knock-out ir dabar įtūžy žeminti save, iškreipti vi plėskime, t'k Betrrpčjokfane vie nėra dėkingas už gautąsias".
patys, tai visi supranta. Ir valgius
Labiai
maloniai
nuteikia
gos paskyrė ir, kalbėdamas apie to yra ekonominiu požiūriu ge- j tebeeina. Jų metu, nebojant insti- suomeninio darbo prasmę — nas prieš kitą, pirštais badinėdareikia skirstyti tik į higieniškus
mintis,
kad
vienur
švenčiama
va
rudens dovanas, vaizdingai rašė: riausias ir laisviausias kraštas pa- i tucijų respekto, už mestą žodį kam? Ugdyti {taringumą, silp miesi. Savitaršą pakeiskime saviir
nehigieniškus. Maistas yra bū
' T a m juk Dievas dosnus gėrybes šaulyje, kuriame žmonės gali ; fcuvo grąžinti du. Stumdymosi ap ninti tiesos ir melo nuovoką, kel Igarba. (Šitai iau pakartoju). Jei dinama Derliaus diena, čia Amerikoje Padėkos diena įsigyveno tinas žmogaus gyvybei. Tačiau ymums dovanojo, Kad nusimūciję laisviausiai gyventi, sočiausiai linkoje įsiteisino visuomeniniai ti apatiją — jokios, o jokios nau išsilygintų JAV LB ir ALT santyk'u šiurkštumai,
automatiškai ne religinių autoritetų patvarky- ra neišmintina ir nedėkinga lai
bei, kaip mums reik, triusinėję, v a ] g y t i > n a u dotis oatbgiais butais. brakonieriai, medžioja bet ką, dos.
subliukštų ir ne viena kita mūsų tnu, o kilo iš pasauliečių širdžių kyti jį tikslu, o ne priemone svei
Vel
atsigautumbim,
gardžiai I e i s t i s a v 0 v a i k u s j mo kslus. Ta- bet kaip, bet kada. Užmirštos tai
įskilę negražūs purslai užden-! ? v v e n * r n o kupra. Juk supranta-Į ir .prigijo daugiausia pasauliečių katai, gaminti ir vartoti, kas kam
kramtydami -kąsnius. Darbo reik, č i a u § i a d i e n ą t a i p p a t pr j s imin- syklės, draudžiančios skundimą gė mūsų gyvenimo paviršių, ir pro i m e reorganizavimo pradžią. Chi- dėka. Mąstant apie tokias širdis, į galvą ateina, nepaisant, kiek tai
nes taip kožnam Dievs paliepė t I n a ? k a d l a i s v ė n e r a U]s]as a r svetimiesiems, ardymą pozityvių juos neįžiūrime sveikųjų sluoks- j c a S o s Spaudos klubo sėklą, "a- visa žm<nija tampa šviesesne naudinga ar žalinga sveikatai.
valgyt, Valgyt reik, l a i dirban- sentimentas. Laisvė yra brangus darbų, nuteisimą be nusikaltimų, nių. Ten yra labai <?erų pradų, j sentų" ir "parsidavėlių" kilmę. protui ir -irdžiai. Tik norėtųsi vi Gydytojai ir ligoninės žino, kiek
čius šyla nepamestų. Taigi nečė- ; r šventas dalvkas, įpareigoja? į lietuvio mėtymą žiauriausių nuoten susigūžusi energija. Purslai ALT ir JAV LB valdyboms ven sus paraginti tą dėkingumo aki mažiau būtų ligonių, jeigu žmo
dykim mušt, piaut ir skerst savo v i s u s ame rikiečius, mūsų himno! smerkiu lietuviui. Nieko nelailongvi, juose masės beveik nera giant kooperuoti, LB taryba ir ratį praplėsti ir protuose ir širdy nės išmintingai naudotųsi mais
val
S*r
žodžiais, dirbti Amerikai iš m ė J ° A L T - § i * Parado JAV LB,
sime, tik jie yra išburbuliavę, iš ALT suvažiavimas galėtu šhio se. Švrr-'iamomis padėkos dien- tu ir gėrimais. Kokia ironija ir
*
žmonių gėrybės, daugiau aukoti atsistojusi prieš mažiau santū putoję. Ir žmonės vilkais nevir klaus : mu šalčiau pasidomėti. Ži- nomis daugiau kalbama apie iš i visų gėrybių Viešpaties įžeidimą",
rius oponentus. Daugiausia nu
Bet mielas poetas — jau tolima ir aukotis,
noma, rimtai, be kovos šauksmų I žemės gautas gėrybes. O tačiau! kai net pačią padėkos dieną kustojo
visuomenė. Įkyrėjęs skery- to. Jei desperacijoje pasrūgauia, prieš mintį, jei taryba ir suva/ia- visos žemiškos gerybės yra tiki ris nors individas maistą, gėrimą
praeitis, ir mes gyvename ne
nerimas nesako, kad visi kmdžio
Mažojoje, ne Didžiojoje Lietuvo- Šiandien mes prisimename ir čiojimosi stebėjimas prislopino sis.
vimai yra paiėgūs vesti svarsty- j antraeilės, palyginus su gyvybe, j panaudoja ^ taip neišmintingai,
entuziazmą.
Niekas
jai
nepadėjo
sau pakenkia.
je, o Amerikoje Taigi drauge su kitą mūsų tautai reikšmingą —
Botago kirčiai vienus puslus mus be valdvbu antspaudu ir pa- į su mūsų prigimtim, su dieviškos! nesaikingai, kad
apsvarstyti
ir
suprasti
iš
pašalies
visais krašto gyventojais laiko- Lietuvos kariuomenės atkūrimo
traiško', kitus kelia. Bet ramiai, vieniu asmenų diktato. Visuome- šviesos dovana. Kas man visos i Tai savotiškas žemės gėrybių išmės jų gerų papročių ir kartu ry- dieną. Ne "įkūrimo", bet afkūri- vėliausiai atėjusių svarbių reiški sistemingai braukiant, žeriasi vi nės įtaka, ne individai, turėtų žemiškos gėrybės, jeigu nebūčiau j niekinimas ir savęs pažeminimas,
toj švęsime Padėkos dieną, kurios mo faktą. 1918.XI.23 buvo pasi- nių. Laikinai suiro ankstyvesnieji si.
lemti gvven'mo krypti, o vertin-1 gyvenęs, jeigu neturėčiau protoi Yra kilnu ir teisinga dėkoti
visuomeninio
ir
žmogaus
vertini
tradicija čia siekia daugiau kaip rašytas pirmasis Lietuvos karigos atskiros nuomonės visada per-į ir kitų žmogaus prigimties galių Dievui už žemės gėrybes. Kad dė
mo
pagrindai.
£mė
pamažu
bluk
Savigarba
irietoį
savitaršos
kingumas būtų nuoširdus ir ver
350 metų. Yra žinoma, kad pir- nių pajėgų įsteigimo įsakymas.
siduoda visuomenei. •
j ir savybių, jeigu nesuprasčiau sati
dėmesys
kultūriniams
klausi
tas Dievo ir žmogaus, reikia gėry
mieji imigrantai šiame krašte Vasario 16 dienos žodis pamažu,
Paskutiniais keleriais metais, įKietai lietuvių tautai, saugant j vo gyvenimo ir visų gėrybių pilmams.
bėmis
naudotis išmintingai.
labai sunkiai dirbo, vargo, kol jo remiamas, ėmė virsti realybe.
sisvyravus nelemtam suktukui, plieninį nugarkauli, tiktų pilnai nos prasmes.
Kaip
būtume
žiūrėję
į
žmogų,
Vyskupas
Vincentas Brizgys
geresnio derliaus susilaukė. Taip Nors tai įvyko prieš 59
veliančiam smėlį, lapus ir vaisius, išvystyti protą. Nieko atgailai neTačiau
vistiek
žmogaus
gyveni
pat žinomas faktas, kad jau 1621 metus, bet mes šio fakto pamirš- vokiečių okupacijos metu skun ramesniam žvilgsniui, plates klupydami, tieskimės. kad patvs me yra būtinos ir žemiškos gė
metais jie Massachusetts valstijo- ti negalime, nes, jeigu buvo su- džiantį jam nepatinkantį, žydiš niam ateities planui, gilesnei toliau įžiūrėtume ir būtume įžiū rybės. Koks skurdus žmogaus gy
PASTATYTAS
jc kieto darbo dėka buvo tiek kurta nepriklausoma Lietuva iri ko kraujo turintį, ir besisplapstan- minčiai laiko neskirta. Buvo ge rimi. Nelaukime, kad svetimieji venimas, kur tų gėrybių permaža.
NAUJAS TELESKOPAS
pasituri, kad galėjo drauge su įgyveno be galo reikšmingus | U kaimyną? Kaip šiandien vertm- rų darbų iš JAV LB pusės, buvo pakopą sukaltų, bet rūpinkimės kokios liūdnos pasėkos, nemo-i
Pietų Amerikoje pastatytas
vietiniais indėnais valgyti jų pa- nepriklausomo gyvenimo du d e - į ^ e imigracijos Įstaigas mfor- gerų ALT darbų. Tačiau vien išminties ūgiu.
kant jomis naudotis. Ir išmintis i
i i
T0 *•
J
r
j
i
_
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;
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naujas
3,6 m. teleskopas
La
čių rankomis sugautus'ir išsikep- šimtmečius, tai turime dėkoti n e b o j a n t * špate frtĮlIMnu
mįk»
ir dėkingumas sako, kad ir ze-!
tus laukinius kalakutus. Tais pa- kokiai nors didžiųjų valstybių ar lius įrašus, jam prašant leidimo
miškomis gėrybėmis reikia iš | Silijos vietovėje a n t 2400 metrų
apsigyventi
JAV?
Stebėtumės
as
čiais metais vietos gubernatorius mūsų plėšriųjų kaimynų malomintingai naudotis. Kiek išmin kalno. Šiuo teleskopu moksli
menybės
mizerija.
Jei
anksčiau
paskelbė Padėkos dieną visoje nei, ne alijantų kraštams, bet
tingai ir kiek ne išmintinga, ninkų bus tiriami už kelių bili
Massachusetts valstijoje, o 1789. tiems Lietuvos vyrams, kurie, bū- kada nors taip buvo, retai sužino
žmogus panaudoja iš žemės gau jonų šviesmečių nuo žemės
davome,
nes
žygininkai
slėpėsi.
namas," žemėje esančias gėrybes,! esantys objektai Be to, astro
XL 26 pirmasis JAV prezidentas darni nepaprastos energijos, auJurgis Washingtonas oficialiai kodami savo gyvybę būdami te Šiandien panašius poelgius vyk
būtų perilga viską skaičiuoti ir ne nomai tirs ir "senas" galakti
paskelbė ją visų amerikiečių bai blogai ginkluoti, pusbadžiu dą spaudoje skelbiasi. Tai nėra
kiekvienas esame kompetentingi kas, norėdami išanalizuoti visaALT
ar
LB
tiesioginė
kaltė,
ta
tos struktūrą, taip pat paly
švente. Ši diena į amerikiečių maitinami, atlaikė daug didesnes
atsakyti į visus klausimus.
čiau
visada
kilnumą
deda
apatigyvenimą ilgainiui įaugo ir tapo kaimynų karines pajėgas, įstengė
Atrodo, kad žmonė: neišmin- ginti Pietų ir Šiaurės pusrutu
labai mėgiama metų diena. Pir- kariauti net su trimis stipriais nėn lentynon.
tingiausiai naudojasi tuo, kas va- lių skliauto objektus. Tai leis
majų emigrantų valgytas kala- priešais, daugiau savo krūtinėJokios, o jokios naudcs
! dinama bendru maisto žodžiu. tų sužinoti, ar visata yra simet
kutas tapo visų kartų šios dienos mis, kaip silpnais ginklais atlaiĮ Žiūrint į žmonių elgesį atrodo, riška. Naujasis teleskopas uni
Gal JAV LB ir ALT pasidžiau
simboliu. Sotus paukštis ir dabar kė be galo mums skaudžias di- gia trumpalaikiais laimėjimais
kad ne re'as ne tam valgo, kad kalus tuo, kad yra valdomas
visiškai pilnai atitinka sotaus a- džiuųjų kaimynų atakas,
automatiškai
i gyventų, o gyvena tam, kad val- ESM. Sistema
prieš oponentą, bet aeįtikėtina,
merikiečio nuotaikas, o pati Pa- Lietuvos kariuomenės pagrin- kad jaustų pasitenkinimą sujauk
j gytų. Atrodo, kad daugelis mais- nukreipia teleskopą į pasirink
dėkos diena dažnai tiesiog "kala- dą sudarė savanoriai — kūrėjai, ta aplinka. Dirbti yra sunku, tal
į to gamintojų ir vartotojų niekad tąjį stebėjimo plotą. Tai už
kurine** vadinama. Visi džiaugia- kurių skaičius siekė apie 12,000. kininkų mažėja. Ne visi nori vel Adv. Širvaitis ir ambasadorius E. Swank su poniomis susitikę Clevelan- ; neklausia, Kas ir kiek sveiicarai y- tikrina labai didelį stebėjimų
si, dėkoja Dievui ir Amerikai ir, Greta jų ne mažiau narsiai kovė- tis į maišalynę, pradedama abejo de Lietuvių namuose suruoštame pranešime
jm
Nuotr. VI. Bacevičiaus . ra naudinga ir kas ne. Labai neti- tikslumą.
jeigu dėl to kas nukenčia, tai tik- si į karo tarnybą mobilizuoti vy
tai milijonai kalakutų, kuriuos tą rai, visomis išgalėmis padėjo Lievienas čia turi daryti nuolatinę pažangą, nes kunigas i išryškino mintis apie nuolankumą krikščioniškame gydieną amerikiečiai suvalgo.
tuvos moterys.
turi pilniau gyventi Evangelijos dvasia ir tik ja vado- j venime. Jis citavo daug vietų iš Evangelijų, kur KrisLietuvos laisvės kovų aukos
vautis savo gyvenime, kad būtų vertas įgaliotinis Die- j tus nuolat yra kartojęs ir savo pavyzdžiu parodęs,
siekė
1444
žuvusiais
ir
4256
dėl
vo apreikštai tiesai skelbti, žmonių gyvenime taikyti '• kad nuolankumas yra kilnumo žymė — kažkas diePadėkos dieną prisimename, ką
karo
meto
aplinkybių
mirusiais
ir juon pašventinti.
visko. Jis prisiėmė menką žmogišką dalią, skelbė
gero Amerika davė savo žmo
ZENONAS S I A B A K A U m
Dvasios vadas stengiasi atverti labiau jų akis die- i išganymo tiesą su nepaprastu pakantumu, pasirinko
nėms. O davė labai daug — ji kariais. Sužeistų buvo apie 2500
viškajai tiesai, kad aiškiau suprastų Kristų ir jį no- j apaštalus iš menkiausiųjų, plovė jiems kojas...
visą laiką buvo ir dabar yra lais karių.
41
Baisią
tragediją
mūsų
karinės
riau sektų: eidami jo keliu, jie žinos, ką ir kaip daryti
Tik pasiaukojančiu nuolankumu galima apštalauviausias pasaulyje kraštas. Visi
visokiais atvejais. Galima žiūrėti ir aiškiai repastebėti, ti ir laimėti žmones Dievui. Žmogus nemėgsta aukšgeros valios žmonės čia gali nau pajėgos turėjo išgyventi Sovietų
dotis ir naudojasi plačiomis poli karinėms pajėgoms okupuojant
Jo klebonas, žilas senukas, jam tik padeda ir klausyts ir negirdom praleisti arba neturėti valios tai čiau iškilusio ar save keliančio ir dominuoti norinčio,
metais
tinėmis, religinėmis,
sąžinės, Lietuvą,
,.
, . okupacijų
,
. .. , ir vė džiaugiasi. Jie jaučia ir pareigą jėzuitų darbų tęstinu daryti.
Tas esą realu, gyvenimiška net ir psichologiniu atspaudos, susirinkimų ir kitomis įiau J k i e t °l e Pftizanmeje kovoje. mui, naudodamiesi jų senąja šventove. J i viena čia lai
Kartą jis priminė švento Pauliaus atvejį. Jis bu- žvilgiu. Jei tik gyvenime būtų daugiau nuolankumo,
laisvėmis, kurių nėra daugelyje Šiandieną Lietuva savo ka- ko nenuplauta, šimtmečius tarnavusi, turi būti reikš vo gerai su Kristaus skelbiamu mokslu susipažinęs, į ebūtų tiek nesutarimų, suskilimų, šeimų su irdymo ir tt.
kitų kraštų,
riuomenes neturi, nors apie minga ir toliau. Ji, kaip t a s Kražių kalnas — poledy- tačiau puolėsi persekioti jo sekėjus, ir tik stebuklu 1
Karuža jo mintis bandė sau pačiam konkrečiau
Reikia pagirt! senuosius imi- 3 0 ' ° ° 0 L ! e t u v o s ^
J f ^ " ' 3 niniai vandenys nuplovė viską, kas buvo tik minkš- buvo padarytas jo sekėju. Kai apaštalai svarstė, ką' pritaikyti — būti nuolankesniu ir atsargesniu šioje
grantus ir jų vyriausybę, kad iie, raudonojoje armijoje, išblasKyti tesnio ir neatsparaus, ir tik viena kietesnioji v.eta at į Judo vietą reiktų išsirinkti, jie sakė, kad toks turi; intelektuališkoje bendruomenėje. Gal būt, dėlto jo mebūti Kristų girdėjęs jau nuo pat pradžios.
• tai aerninarijoje vėl praėjo gana sėkmingai.
patvs čia sukure valstybę, neuž- P° **** sovietinių rusų imperijos silaikė ir liko iškiliu kalnu.
Klausydamas
jo
konferencijų,
Karuža
priėjo
išva-1
Mokslo metams baigiantis, seminarija surengė toli*
sidarė eeležine ar kitokia uždan- kraštus. Vis dėlto, minėdami
dą, kad jų dvasios vado pareigos yra svarbesnės už mesnę iškylą į gamtą, "lauko manevrus", kaip kliega. Atvirkščiai, jie suteikė gali- garbingą Lietuvos kariuomenes
Važiavo Karuža atgal į seminariją patenkintas paties rektoriaus, inspektoriaus ir gal visų profeso- rikai juokais vadindavo. Pasamdė garlaivį, ir visa še
mvbe patekti į Ameriką daugy- atsikūrimo faktą, mes puoselėjarių. Koks jų dvasios vadas — tokie bus iš jų ir minarija kartu su rektoriumi ir visais profesoriais
gybei kitų kraštų žmonių ir me viltį, kad ateis diena, kai ne- — jautėsi vasarą praleidęs įdomiai ir naudingai.
Jų
dvasios
vadas
žvelgia
į
sugrįžusius
su
dides
kunigai. Kur gauti geriausių dvasios vadų seminari- plaukė žemyn Nemunu ir vėlai vakare grįžo atgal,
čia naudotis jos gėrybėmis, pilie- priklausomos Lietuvos kariuomeniu susirūpinimu. Jam atrodo, kad jie bus atostogų jai?
ne
vMettNb i
Buvo ankstyvas ir nuostabiai gražus pavasario
tinėmis teisėmis.
vėl bus atkurta ir Kariuomemetu gal perdaug išsiblaškę, pasaulio palaidos dvasios
Karuža
jam
negalėjo
dovanoti,
kodėl
jų
dvasios
rytas,
kai jie žygiavo į garlaivių prieplauką, čia pat
Amerikiečiai, patys būdami nes šventė bus mielas ir brangus
paliesti ar pašaukimo pavojų ištikti. Jis rekolekcijų vadas nėra vienuolis, nors atrodo labai vienuoliškas, prie Nemuno už Rotušės aikštės. Visų buvo n»kilj
pabėgėlių ir persekiotų žmonių visų kartų lietuvių meilės ir aumetu daro viską, kad jie visiškai nusikratytų pasaulio Gal tuomet jis būtų daug veiksmingesnis, negu da-; nuotaika žygiui.
tauta, plačiai atvėrė savo krašto kos savo gimtajam kraštui atmidulkes ir apsivilktų nauju dvasiniu rūbu.
bar. Vis dėlto jo pateikiamos mintys mąstymų metu j
Platusis Nemunas čia tyvuliuoja ramiai. Tik žveduris kitiems imigrantams. Per nimas.
b. kv.
Dvasios vadas turi aiškų vaizdą, kaip atrodo di per konferencijas ir rekolekcijas sudaro jam įdo- i jų laiveliai plauko jo platybėse. Atrodo, kad žvejai
daus pasaulis gero kunigo ir kurie išorės ženklai gali miausią dalį iš visos seminarijos programos. Kas ten kaip ir nemato to nuostabaus gamtos grožio ir anksdomas susisiekimas. Reikėjo pasakyti apie jo tikrą dvasią. J i s stengiasi ugdyti ge iš profesorių — jie tik dėsto sausai pavestą dalyką, tyvo ryto romantikos. Jų dėmesys — kitiems pašauKELIAS BE KLIŪČIŲ
resnį jų dvasinį subrendimą, kad lengviau atšoktų nuo
Sią savaite baigiami remon sustiprinti atramas, palaikan jų, kaip vanduo nuo žąsies plunksnų, visi šio pasaulio kaip ir visose mokyklose. Jis galėtų ir be jų apsieiti: liams sutelktas. Jie atidžiai stebi sunkiai permatomus
jis knygų pelė — mėgsta viską pats iš knygų išsi-' vandenis ir jų gyventojus, kaip iškelti juos į savo
tai Wacker Drive; Chkagoje, čias tą kelią, ir pravesti kitus gundymai, impulsai, tuštybės ir menkystė...
skaityti.
laivelius, besi blaškančius nelaisvės panikoje.
kur M a i miiimlui buvo truk pataisymu.
N« tik noksiu, bet ir dvasiniu gyvenimu kkkŠtai, aaą dieną dvasios vadas labai jtikl n ančiai
(Bu* daugiau)

DĖKINGUMAS

TARP G Y V E N I M O IR MIRTIES

DRAUGAS, trečiadienis, 1977 m . lapkričio mėn. 2 3 d.

MOŠŲ KOLONIJOSE

LIETUVIU BENDRUOMENEI SIDABRINE
SUKAKTj ŠVENČIANT

CLASSIFIED

GUIDE

cagos 20 dol., ir Juozas Mažeika
Hot Springs, Ark.
iš Chicagos 10 dol. Dėkojame
AL
B B T A V
DiMESIOt
Chicagos
Lietuviu nporai už pa
RADIJO VALANDĖLĖS
dovanotą operos"Jūratė ir Kasty"LEISKIT I TĖVYNĘ"
LAKESroE, MICHIGAN
^ »> i i «•» i- i
i i*
i
Prumsm ir nuoširdžiai prižiūrėsiu
JURGIS JANUŠAITIS
METINĖS
tis plokštelių komplektą, preky- , .
....
.'o
2-jų (galimybė 3-jų) miegamų na
.
•
-i
r>
,V,
.
.
.
.
.
.
\
globos
reikalingą
asmenj.
Susitari- mas ant beveik akro žemes. Skalbi
Šiais metais sukanka dvide švietimu, kultūrine veikla. Jungė
Spalio mėnesį radijo valandė
mui įrengimai viename aukšte. Ga
šimt penkeri metai, kai buvo si ir į politinės veiklos plotus, daž lė "Leiskit į tėvynę", kitatau binikams Baliui Brazdžioniui ir, m u i s k a m b i n t 737.3375
ražas. Netoli Union Pier. $38,'5O0.
Varneliui, padovanoju- j
įsteigta Lietuviu Bendruomenė. nai talkindami kitoms organizaci čiams žinoma kaip "Lithuanian Jonui
Susitarimui
apžiūrėt skambinkit —
MI8CELL 4NBOD8
Šią sukaktj iškilmingai mini LB joms. Jiems ir visų valdybų na Broadcasting SPA", atšventė sa šiems mūsų radijos valandėlei rx» I
616-469-2181
apygardos, kai kur apylinkės. Or riams priklauso padėka ir pagar vo gyvavimo vienerių metų su plokštelę, Barbarai ir Antanui
ganizaciniame gyvenime ketvir- ba už atiduotą didelę duoklę Lie kaktį. Lapkričio 13 d. ji nuskam Zubavičiams už tris plokšteles ir
JT7NO BEACH, F T J O R I D A
VLADAS J U O D E I K A
tis šimtmero jau nėra mažas tuvių Bendruomenei.
bėjo Arkansas valstijoje 25-tą kar Vyrautui Šimkui už šešias. Metų
bėgyje turėjome eilę svečių kalbė
tarpas. Tai^i ir Lietuvių Bend
Prie Atlanto 8 butų (5 apstatyti)
LB Vidurio Vakarų apygardos tą, džiugindama čia gyvenančius tojų, kurie daug urisidėjo prie
3-jų
metų tvirtos statybos, ispanų
ruomenė per tą laiką, išgyvenu
ribose yra vienuolika veikiančių lietuvius.
stiliaus
pastatas. Parduodamas tie
si sėkmių ir nesėkmių, vis tvir
Nuo š.m. balandžio 8 d. ji ta mūsų programų paįvairinimo.
lituanistinių mokyklų, kurių iš
sioginiai
su 25% Įmokėjimu.
Marksizmas
teorijoje
ir
tikrovėje
Pati pirmoji mūsų viešnia buvo
čiau eina savo pasirinktu keliu,
I-mas tomas
laikymu taip pat sielojasi ir LB. po inkorporuota ir pripažinta Ar aktorė Birutė Pūkelevičiūtė, su
Skambint (365)) 1-626-0365
atlikdama švietimo, kultūros, jau
Winston
Iš šios apygardos bendru omeni- kansas valstijos sekr.
Tai kapitalinis veikalas — Mark
kuria
buvo
pravestas
pasikalbėji
n i m o auk'lėiimo. politikos srityse
ninkų yra išrinktas PLB pirmi Bryant, kaip n e pelno korporaci- mas apie Oskaro Milašiaus kūry sizmas teorijoje, Markso ideologinis
reikšmimtus išeivijai ir pavergtai
MARQUETTE PARKE
ninkas Bronius Nainys ir PLB
bą. Vėliau sekė: Dr. Community
Ron Nara- į formavimasis, dialektinis materializ 5 kamb. mūrinis. Gazu šildymas.
Lietuvai darbus.
mas,
marksistinė
ekonomika,
mark
valdyba. JAV LB aštuntoje tary
more — Garland
sistinė politika, religija ir moralė Garažas. $19,750. Arti 71-os ir
J LB sukakties minėjimu gran boje iŠ čia yra išrinktas 21 tary
College profesorius, Arkansas marksizmo šviesoje, - vertybių hierar Campbell.
d i n ę rikiuojasi ir JAV LB Vidu bos narys. Krašto valdyboje apy
Mūrinis — taverna ir 2 butai Ga
vyskupas Andrew McDonald iš chijos suvulgarinamas ir socializmo
zu
šildymas. Žemiau $40,000. Arti
rio Vakarų apygardą, kuriai šiuc garda atstovaujama dviejų narių.
problematika.
Į Little Rock, prelatas dr. Paulius
71-os
ir Califomia.
m e t u vadovauja Kazys Laukai LB garbės teisme yra 3 teisėjai iš
Jatulis iš Romos, kompozitorius
Knyga 720 pusi., kietais viršeliais.
:
tis. Lietuv u Bendruomenės iš šios apygardos.
BUTŲ NUOMAVIMAS
Darius Lapinskas, aktorė Laima Kaina su persiuntimu $15.55 Ameri
Namų
pirkimas — Pardavimu
kilminga 25 metų sukakties miRastenytė ir jų sūnus Aras iš koje. Užsakymus siųsti: Draugas,
LB Vidurio Vakarų apygarda
Valdymas
nėfimą ruošia gruodžio 3 dieną.
Chicagos, dr. Kazys Bobelis, vie 4545 W. 63rd SU, Chicago, AL 60629.
išgyvena ir sunkumų. Pasitaikė
Draudimai — Income Taz
Chicagoje, Jaunimo centre. Plati j
tos kun. Petras Patlaba, "Laisvobendruomenininkų tarpe nesuta
Notariatas — Vertimai
akademinė ir meninė dalis. Meni
j
šios
Lietuvos" leidėjas Valerijonas
rimų, kurie nieko gero nežada
PACKAGE KXPRESS AGEN'CY
nėje dalyvaus rašytojas humoris- i
Šimkus iš Chicagos. Sibiro trem
nei pačiai Bendruomenei, nei
MARMA N O R E I K I E N f i
tas Antanas Gus'aitis ir Antrojo j
tinė Stefanija Rūkienė, pedagogas
J. B A C E V I Č I U S
tiems, kurie yra opozicijoje. Iš ša kaimo aktoriai. Būdami Lietuvių į
SIUNTINIAI
Į
UETUV«
Petras
Maldeikis.
Arkansas
lies žiūrint, tai tikrai beprasmiš
Labai pageidaujamom geros rOštoa j * * ^ S a K e d a e Ave.
— 778-2233
Bendruomenės gyvieji nariai, šią Į
kongr. John Paul Hammer- prekes.
ki ginčai, daugiau asmeniško po
Maištas iš Europoa s a n d a i * .
sukaktį pasitinkame su viltim:,
schmidt, Čekoslovakė Helen Žro- 2608 W. 69 Su. Chicaga, DL SOA2S
būdžio. Reiktų atsiminti, kad
TFX. — WA 5-2787
kad Lietuvių Bendruomenė įveiks
chazka, C h a m b e r or Commerce O M M H *
t t M M M I t M Mūrinis. 5 metų. 4 liuksus butai po
įvairiais įtarinėjimais,
kaltini
savo veiklos keliuose pasitaikan
director
of
special
events
Ike
Isen
mais, niekinimu, dar niekada nie
uiiiiimiiinmuumiiimiitiiriiniiitittifii 4 kamb. Kabinetų virtuves. Kera
čias nesėkmes, išliks kūrybinga ir
hower ir kun. dr. Juozas Prunsmikos vonios. Sausas rūsys. Nuo
kas gero nepasiekė. Išeivijos jėgos
siekianti jungti visus lietuvius di- j
ma
$260.00 už butą. Namas Oak
kis
iš
Chicagos,
Pranas
ir
Algir
labai ribotos. Tuo tarpu darbų Hot Springs ''Leiskit j Tėvynę" ra
diesiems darbams įgyvendinti
Lawne
prie 97-os už Cicero. Labai
KILIMUS IR BALDUS
krūvis nemažėja. Ateities užda dijo valandėlės steigėjai ir vadovai. das Bražinskai. Visiems jiems
gera
vieta.
Geras namas. Geras
Plauname ir vaškuojame
Iš kairės: Petras Šmaižys. Salomė nuoširdus lietuviškas ačiū.
LB Vidurio Vakarų apygarda ' viniai kultūrinėje, švietimo, poli
pirkimas.
Reikia
parduoti.
viso rfišių grindis.
ja šmaižienė. radijo vai. vedėja, ir
Kadangi klausytojų tarpe turi
tinėje
plotmėje
didėja.
Visi
tie
dar
yra viena iš dešimties JAV LB ;
Antanas Kruklys
dainos *• BCBNYS — Tel. B E 7-5168
BROKERIS P . t UMBAK1S
m e ir amerikiečių, tad irsvarbes
apygardų. Savo apimtimi ]į yra j bai reikalauja didelio broliško so
llllllIllIilllIlllIlIllIlIlIllHIIIIIIIIIHIIIIIim
PR 8-6916
nieji
istoriniai
įvykiai
didelė, siekianti tolimas vietoves, j lidarumo, vedančio j bendrą tiks ja, tad visos aukos, skiriamos va
trumpai apibūdinamos anglų ;iiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiinHiuiiiiiiiiiiiiini
Jai priklauso aktyviai veikiančių lą — išlikti lietuviais ir iškovoti landėlės išlaikymui, yra atlei
kalba.
džiamos nuo pajamų mokesčio.
LB 15 apylinkių. Apylinkės tal Lietuvai laisvę.
M. A. Š I M K U S
Reikia tikėtis, kad rėmėjų ne
Radijo
valandėlės steigėjai ir
kina Lietuvių Fondui, Jaunimo j
NOTARY F C 8 M C
M I G L I N A S TV
Lietuvių Bendruomenė visuose tvarkytojai: Salomėja Šmaižienė pritrūksime, o dirbantieji stengsi
INCOME T A S SERV1CR
kongresams. Dainų ir tautinių•
šių darbų baruo~e dirbo nuošir (programos vedėja), Petras Šmai mės klausytojų neapvilti ir to Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 4290 So. Maplewood, tei. 254-7450
šok'ų šventėms, rūpinasi litua
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
Taip pat daromi VERTIMAI.
džiai ir sėkmingai. Ir ateities ke žys (programos rekordavimas) liau skleisime lietuvišką dainą ir
GIMINIU iškvietimai, pildomi
nistinių mokyklų reikalais, ren
M
I
G
L
I
N
A
S
T
V
liuose ji ras bendrą kalbą su viso ir Antanas Kruklys (kasininkas). žodį oro bangomis i Jūsų pasto
PILIETYBES PRASTMAI Ir
gia įvairias šventes, minėjimus.
kitokia blankai.
Pardavimas Ir Taisymas
mis organizacijomis.
Lietuvių Kontrolės komisija — Kostas ges.
Apylinkės yra gyvosios LB kūno
2346 W. 69th S t , tei. 776-1486
Bendruomenė gali užtikrinti iš Marcinkus ir Antanas Zubavičius.
Salomėja Šmaižienė
'iiiiinimiiHiniiiiHiimiiimnuiiiiimuiii
ląstelės. LB Vidurio Vakarų apy
Labai erdvus 2-jų aukštu mūrinis
eivijoje ir lietuvio ilgesnį išliki
2
po 6 kamb. Geros pajamos. Nauji
iiiiiHiniHuiiiiiuiiiiiiiniiiiiiimiiniiinn
Sukaktuvinėje
programoje
bu
garda buvo įsteigta bene viena iŠ
Lawrence, Mass.
mą.
kilimai,
2 mas. garažas. Marąuette
vo
perduota
Arkansas
valstijos
pirmųjų — 1952 m. lapkričio
Pke.
24 d. T u o metu ji vadinosi Chica
Šios sidabrinės sukakties proga kongresmano John Paul H a m ŠERĖNAS perkrausto baldus Ir
•amas, dar geresnes pajaPARAPLTOS ŽINIOS
kitus daiktus. Ir 15 toli miesto lei
gos apygarda. Iki to laiko veikė Lietuvių Bendruomenei ir Vidu mersehmidt sveikinimo kalba.
3
butai ir biznis. Brighton
dimai Ir pūna spdrauda.
Toje pačioje programoje bu
vadinama Iftfnois Lietuviq Bend rio Vakarų apygardai linkėtina
Pke.
Paskubėkite.
TEI
WA 5-8068
— Šv. Pranciškaus parapija
ruomenė, kuriai vadovavo pirma našaus ir kūrybingo darbo atsku vo perduoti sveikinimai sukaktu
IIIIIHIlIflUHIlIlIHIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIHt
vių proga: vietos skyriaus Altos lapkričio 6 d. suruošė vakarie
Š I M A I T I S REALTY
sis pirmininką- kun. Adolfas Sta bančių metų grandinėje.
pirm. Kosto Plepio, LASo pirm. nę. Organizavo vyrų Šv. Vardo nimiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiimiimniiniini
sys, dabar besidarbuojąs Alte.
Insurance — Income Taz
prekla pasirinkimas nebran
iiiHiiiminiiiiiiifiimiiimiiiiMiiiiniiiiii Antano Bertulio ir vieno iš klau d-ja ir moterų Motinų arkibro- giaiIT..iriu
i- mosu sandelio.
3951 W. 63rd Street — 436-7878
1952 m. sausio 6 d. buvo su
sytoju.
Lija. Virtuvėj valgus ruošė bro- COSMOS PAB^JELS
STATOME NAUJUS NAMUS
• 'I* f"
šauktas Illinois Lietuvių Trem
Linkai-mokytojai William DeAtliekame
Radijo valandėlė išsilaiko tik s h e r e ir D a n Stypa. Parapinės
SIUNTINIAI Į LIETUVA
tinių Bendruomenės apylinkių
senę namq pataisymus.
S&33 ft Hafcsted -t., Chicago, m . *M>«*>8
iš
rėmėjų
aukų,
tad
vadovybė
dė
atstovų metinis susirinkimas Lie
mokyklos mokytojas
muzi- į 2501 w. B9tn st.. Chicago, m. eoase
MARQTJKTTE P A R K E IK
koja visiems, aukojusiems jos eg
Telef.: »25-2737 — 254-S320
PETRAUSKAS
tuvių Vyčių salėje ir ten buvo
k a s D. Stypa suorganizavo 40 Į HiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiuiiniitfni
PIETVAKARIUOSE
nuspręsta persiorganizuoti į JAV CONSTEUCTION COMPANT zistencijai. Lietuviška radijo va mokinių chorą, kuris gražiai pa-j
landėlė yra m u m s reikalinga rr
Tarime namą nuotraukas
Tel. — 847 7364
Lietuvių Bendruomenę,
išren
dainavo. Pelno liko 747 dol.
10% — 20% — SO% pigiau mokėsit '
būtina, kad išblaškytus mus tau
S k a m b i n t po fi v a ! , v a k a r o
u*
apdrauda
nuo
ugnies
tr
automo
kant reikalingas vadovybe". Nuo
•iiiiiiiuiiiifiiimMiiiHiiiimitiiiimiimm I tiecius, jungtų dirbti kultūrini
— Lapkričio 13 d. bažnyčioj bilio pas
to laiko LB šioje apygardoje spar
siekiant
Lietuvos ne- p a d a r y t a rinkliava kurui. Su
FRANK
ZAP0LIS
DKAUIHMAI |\-AIRIŲ ROsIŲ
čiai stiprėjo, vis daugiau ir dau- iiiiiiiiiftiHiiiifmniimintnniiittnimmil darbą.
3.""--!'- \ v « 4 » t t r i Screel
r i n k t a 1,100 dol.
j
priklausomybės
atstatymo.
YBUTŲ NUOMAVIMAS
giau apimdama įvairių darbo sri
Chicago, Illinois
-— Parapijos didelė automobi
TeL, — GA 4_$654
patinga padėka tiems aukotočių. S : a proga pravartu prisimin
Parinksime nuomininkus.
jamas, kurių mūsų padėka oro liams statyti aikštė per savo 20
ti šios apygardos buvusius pirmi
3 veiksmu opera
4243 W 6 3 r d St., teL 767-0600
bangomis nepasiekia — tai sve gyvavimo metų buvo pasidariu HunmmiiUHMmiiiiiHimiinrtm
ninkus: Povilą Gaučį, dr. Joną Basi
duobėta.
Spalio
mėn.
ta
duo
čiai
iš
kitų
valstijų:
Vai.
Šimkus,
jerčių, Joną Jasaitį, dviem atve Išpildo Chicagos Lietuvių Ope
SIUNTINIAI I LIETUVA
"Laisvosios Lietuvos*' leidėjas iš bėtoji aikštės dalis užlyginta.
jais vadovavusį a-vsrardai. Karo ros choras, solistai ir orkestras.
'Chicagos 50 dol., Jonas Kirvaitis Kainavo 1.700 dol.
ir kirus kraštus
l į Drangą, Petrą Vėbrą, Bronių Dirigentas Aleksandras Kučiu(Interstate
Insurance
Agency)
—Parapijos
bažnyčioj
darbo
NEDZINSKAS,
4665 Archer Ave,
Nainį, Stasį Šiaučiūną (jau miru nas.
iš Chicagos 50 dol., Julija Bi- dienų rytais, kai susirenka lan Chk»KO, DL 60652, teiti. 9H-aB80
sį), Stepą Ingaunį, Andrių Juške
Graži Kalėdinė . . dovana. Albu čiūnienė — (Healthy Food Res kytojai lietuviai, klebonas kun.
Lteksos 17 metq Tancb"'. 2 auto
uuiiniiniHmiiHiimtitmumMmtMttmi
vičių. Romualdą Kroną, Modestą
mas — 3 plokštelės. Kaina su taurant) iš Chicagos 30 dol., Jo ATb. Janiūnas laiko mišias lie
mūr. garažas. Nupirkus tuoj galiina
Jakaitį ir dabar LB apygardai va
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii keltis f gražųji Marąuette Pką. No
nas Šmaižys iš Mėsa, Arz. 25 dol., tuviškai.
persiuntimu $15.55.
dovaujantį Kazį Laukaitį. Visi jie
NAMŲ APŠILDYMAS
rintieji prašomi paduoti savo telefoną
Jonas Budrikis iš Chicagos 25,
—Švento Vardo d-ja išsirinko
Taisau semui tr mdpdn naa«na p e - skubioms deryboms.
gyveno LB idealais, norėjo jai ge Užsakymus siųsti: DRAUGAS,
čfos. f'iglai ti^alau taipgi arrHntne tr
Vincas ir Bronė Gaiveliai iš DetMftras. 2-įų aufcStn, < kambario, 2
ro, stengėsi po LB stogu jungti 4545 West 68rd S t , Chicago, roit, Mich. 25 dol., Vacys ir Ema naują valdybą: pirm. Leonas perdirbu del dtvtn. įdeda v a n d e m feflGaidys, vicepirm. George Unick, iytuvus. Rrelptta —
auto mūro garažas. GabhĮ rankų gali
visus žmones. Visi jie sielojosi lie 111. G0629
Artmanai iš Chicagos 25 dol., Bekr. Juozas Miliauskas, kas.
bOti atnaujintas. Marąuette PVe. Kai
A. BANYS — TeL 447-880*1
tuvybės išlaikymu, lituanistiniu
na
$25,000.
'inuiiiiiuifimitiiitiiiiimiHiiiiintiiiiHifi Gaudentius Mališauskas iš C h i - Jonas Stakeliūnas.
/ . Sk, imilItlHHHHlHIHllHHrHtHHHtnUIHHIIB
ivteu—, Svarus 2-|ų butų ataras
UlItllHMIMIIIMinilllliHinilllUlIHilHHM
pietų Brighton Pke. Alumin. langai.
Atskiri gazo Šildymai Dvigubas ga
ražas. Dabar galite nupirkti už 31,000.
Didelis nfiro btn*galow ant plataus
sklypo. Gaza Šildymas. Marąuette
it"
Pke. $2$,750.00.
Apdranstas iierkranstymas
16 butų .tvarkingas mūru namas
. 5: T•
- - Z
Padangos. Priekinių ratų reguliavimas
apie
$22.000 metinių pajamų, naujas
Jvairig a t s t u m q
stogas, gazu Šildymas ir elektra. Mar
ir balansavimas. Stabdžiai. Duslintu
ąuette Pke. Pinigingam pirkėjui kai
T e l — S76-1882 a r b a
vai. Išmetamieji vamzdžiai i r kiti pa
na — tai atradimas.
57rJ*^99o
taisymai. F I R E S T O N E TIRES. Wheel
Dviejų butų, gelsvų plytų, 13 me
alignment and baiancing. Brakes.
'luiuiiiiiiiiiiiHiininmiiHannnaMBav tų modernas namas ir ekstra didelis
muro garažas, frengtas, beveik tre
Shock absorbers. Mufflers and pipes.
čios
butas, gražiam beismonte, daug
i* pataisymo*.
Tune-Ups. L^ibrication. Change of oil
kitų priedų. Greit galima užimti —
and PLltera
vertas $60.000.
'Jįščkft idedub aaujui:
Vonių, virtuvės sinku ir vandens
Biznio pitkybsl, restoranui ar ofi>
I Šildytuvų spedalistai. Virtuvės ir Į sol, tf deHs patogus namas ant pte.
j vonios kabinetai. Keramikos ir kt. j taus sklypo Marąuette Pke. 42^M.
j plytelės. Glass blocks. Sinkos
Grąžas platus sklypas tr garažas
I vamzdžiai Išvalomi elektra. Kreip- Marąuetr* Pke. V«rt1nga<> pirk*jm.
I ris nuo 7 iki 8 vai. ryto arba po 5
2423 W«t 591h Slrait — T«L GR 6-7777
I vaL vak
SEX.\PI>'AS — 778-6201
Veikia
nuo
7:00
vai.
r
y
t
o
iki
8:00
vaJ
vakaro.
MĮkfm.4S4-I0M
St*i-adiftruajs s u o 7:00 v a i r y t o iki 4 vai. popiet
26UWtfff7lst$sTft«
Šventadieniais uždaryta. — Sav. \UKAS CESAS
Biznieriaus apsimoka
T«l. 737-7200 ar 737-S534
aL
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JŪRATĖ IR KASTYTIS

VIENOK MAROUETTE
PARKAS GRAŽUS

{AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
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Cicero išnuom. 5 kamb. (2 nūeg.)
butas 2-me aukšte. Suaugusiems.
Atskiras centr. šildymas. 863-9849
LA G B A N G E PARR
St. Louise De Marillac

1 Bedroom — $220 up
2 Bedroom — $240 up
APARTMENTS 1NCLUDE:
Air Conditioning. Free Heat, Sauna
Bath, Olympic size pool.
Siritable for Adults — No Pets.
THE HOWARD MANAGEMENT CO
1639-4 Forest Road, LaOrange Pk.
TEL. 354-3S42
Išnuom. nebrangus batas
4 kamb. 2-me aukšte. Gage Pko.
apyl. Pagyvenusiai porai ar pensi
ninkui. Susitarimui skambinti iš
ryto iki 12 v. ir vakare po 6 v. teL
476-4637
Išnuom, 2 botai .Harq utn* Pke. su
augusiems, nebrangiai. 1-me aukš
te. 5 apšild. kamb. Angliškam beismente 4 ar 5 apstatyti, apšild.
kamb. Apsauga nuo potvynio.
476-247$
Išnuom. 4 kamb. butas Brighton
Pke. 47 ir Califomia apyl. Suau
gusiems arba pensininkams. Be gy
vuliukų. Skambint LA 3-9164 arba
667-0784
PROGOS — OPPOBTCNITIES
WELL ESTABOSHED
Plumbing Shop & Bldg.
With 6 rrc modem apt above shop.
2 truck brick garage. Logan Square
Area. Mušt be seen to appreciate.
Owner Retuing — CaH 342-1240
WANTED DEALERS to instaB
sprayed foam insulatioo in old &
aew buildinsrs. Tremendous energy
saver. Every home and building
owner can use it, and can save up
to 50% of their heating bills. We
are the only manufacturer that
trains how to install with on the
Job training and by factory experienced installers. No fees of any
kino- We are interested only in
selling this foam insulation that are
manufacture. Can be applied ail
year round. Write:
IMFERIAL COATTNGS AND
CHESMICAIiS
4700 Wissahichon- Ave.
Pnfladelphia, Pa 19144
Mr. Warrea — (215) 844-0766
wm»

WANTED — MOTEBY8
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Reikalinga moteris prižiūrėti mote
rį invalidę. Gyvent vietoje — kam
barys,
maistas ir atlvginimas.
Skambint po 6:30 v. v. teL —
434-9589
Woman to live-in and take -care of
invalid lady. W i provide room,
board and salary. Call after 6:30
p. m. 434-9589

VYRAI IR MOJERYS

EXPERIEMCEO C00KS
NEEDED DfMEDlATELY
Ekcellent benefits and oonditions.
Apply in person.
POPPTN FRESH PTBS
425 N. Harlfrn, Oak Park MaB
• I I I

• • • « < ! Į >.» M M I SJBJi

B B f WANTED — VYRAI
•»L1_» » » • • > M I I I I >Ti~» I I I T B I

SHEET METAL MAJf
With heating and air conditioning
Service background. EJxperienced
only. North Side location.

Call 743-4455

i

D I M E 8 I O

i

FELIKSAS BREIMERIS

PLUMBING

J

COUNTRY AUTO ANO TIRE SERVICE

thi^.

Valdis Real Estate !

rt

Skambantis Laikas"
Eilėraščiai
— o —

Papildyta laida. 72 pust 1977 m.
Viršelis dail. A, Korsakaitės-Sutkuvienės. Kaina su pemantinni
$3.36.
Užsak>-mus siųsti:
DRAUGAS, 454S W. 68r4 ftt,
Chkaf0» SL 60626
""""" a C K

LZ.<

BOSTONO ŽINIOS

DRAUGAS, trečiadienis, 1977 m. lapkričio mėn, 23 d.

A. f A.

ŠV. MIŠIOS UŽ LIETUVĄ
TELEVIZIJOJ

Detroito jaunimas su viešniomis iš Clevelando, po Ne rijos koncerto Detroite spalio 29 d.
Nuotr. J. Urbono

ARKIVYSKUPO
/. MATULAIČIO MINĖJIMAS
Kitą sekmadieni, gruodžio 4 d.,
12 vai. Kultūros centre įvyks arkivyskypo Jurgio Matulaičio 50 m
mirties minėjimas. Kun. St. Yla
supažindins su arkivyskupo J.
Matulaičio gyvenimu ir jo nuo
pelnais Bažnyčiai. Be to bus trum
pa meninė programa. įėjimas ne
mokamas.
Kaip žinome, Vatikane yra už
vesta byla arkiv. J. Matulaitį pa
skelbti palaimintuoju ir vėliau
šventuoju. Šiuo sunkiu krikščio
nims Lietuvoje laiku būtų ypa
tingai svarbu turėti savą moder
nių laikų šventąjį.
Visi Detroito lietuviai kviečia
mi dalyvauti minėjime ir pasira
šyti lape prašant Šv. Sostą pasku
binti arkiv. J. Matulaičio bylą.

busi — nei garbės stalo, apkrau
to įvairiausiais skanėstais, nei kal
bų, nei liaupsinimų — žmonių
minia judėjo, vaišinosi kukliais
užkandžiais, gaivinosi gėrimais ir
dalinosi įspūdžiais, o Mary vis
sveikino atvykstančius. Kiek per
ėjo žmonių nuo 5 iki 7 vai. vaka
ro sunku pasakyti, bet didžiulė
minia. Buvo ir buvęs meras Gribbs
su žmona, keli miesto tarybos na
riai, dvasiškiai ir įvąiriarasė, įvai
riatautė masė. Tautiniais rūbais
be manęs buvo norvegė, ukrainie
tė, keli graikai ir senas indijonas
ir škotas.

nes terapijos srityje, buvo priim
ta į St. Marys ligoninę. Padirbė
jusi metus, vėl grįš į Pennsilvanijos universitetą tęsti studijų bio
logijos magistro laipsniui gauti.
Lilė Vizgirdaitė yra baigusi
Vinco Kudirkos lituanistinę mo
kyklą, reiškėsi lietuvių skautų
veikloje, šoko tautinių šokių gru
pėje ir dainavo mergaičių cho
re. Jaunai akademikei linkime
sėkmės!
LIETUVIŠKŲ ŠIAUDINUKU
KURSAI DETROITO
ISTORINIAM MUZIEJUJ

Vasario 19 d. Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo atkūrimo
sukakties
minėjimas.
Šv. Mišios už pa\\ rgtą Lietuvą
Kovo 12 d. Naujosios Anglijos
bus perduotos per televiziją sek
madienį, lapkričio 27 d., iš Bos Baltų d-jos koncertas.
tono stoties W N A C TV C h a n ŠAULIU VEIKLA
nel 7, nuo 9:15 iki 10:00 vai. iš
ryto. Šv. Mišias laik\ - ir pamoks
Šaulių kuopa Bostone suruošė
lą pasakys kun. Antanas Miciūdr. Kosto Jurgėlos knygos "Linas, MIC, Šv. Kazimiero lietuvių
thuania: the Outpost of Free
parapijos klebonas
Worcester,
dom" supažindinimo vakarą spa
Mass. Giedos Šv. Kazimiero lie
lio 30 d. Liet. Piliečių dr-jos salė
tuvių parapijos choras. Šv. Mi
je So. Bostone.
šios užprašytos LIV.LIYOS vyčių.
Naujosios Anglijos apskrities vy
Programa pradėta 3 vai. p.p.
čiai šv. Mišiose dalyvaus pasi T r u m p u žodžiu supažindinimą
puošę tautiniais rūbais.
atidarė kuopos pirm. J. Stašaitis.
J- Toliau programai vadovavo kuo
pos vicepirm. P. Tyla. Pagrindi
PARENGIMAI
niu kalbėtoju
buvo
Mykolas
Drunga. Po to kalbėjo knygos
Lapkričio 26 d. Kultūros klu autorius dr. Kostas Jurgėla. Tarp
bo susirinkimas, kuriame bus mi kitko jis pažymėjo, kad, knygą
nimas O.V. Milašius. Kalbės ra rašant, didelę pagalbą vertingais
šytojas Antanas Vaičiulaitis.
dokumentais yra gavęs iš JAV
Lapkričio 27 d. Lietuvos ka sekretoriato. Knygą išleido Liet.
riuomenės
atkūrimo sukakties Šaulių s-ga. Autorius pasidžiau
minėjimas.
gė, kad jam buvę malonu dirb
Gruodžio 18 d. Moterų Fede ti su šaulių knygos leidimo ko
racijos klubo kalėdinė vakaronė. misija. Latviai jam padarę prie
Gruodžio 31 d- B ' t o n o sekci kaištą, kad savo knygoje nepa
jos ruošiamas Naujųjų Metų su minėjęs Latvijos rezistencinės ko
vos.
tikimas.
Meninę dali atliko solistas Be
Gausio 8 d. Izidor'ms ir Vyte
nediktas Povilavičius, akamponio Vasyliūnų koncertas.
nuojant kompz. Juliui Gaideliui.
c.v. pirm. Antanas Jonaitis iš Publika šiltai įvertino meninin
Clevelando, o meninę programą kus.
atliks Clevelando ramovėnų vy
Po pertraukos kuopos šaulės
rų choras, vadov. muz. Kazėno, a- pavaišino dalyvius kavute. Už j
kompanuojant muz. Karsokienei. puikiai paruoštas vaišes padėka
Clevelando ramovėnų choras priklauso šaulėms: V. Tumienei,
vra gražiai užsirekomendavęs sa S. Stašaitienei, A. Liutkonienei,
vo išvykose į kitas lietuviškas k o L Tylienei, E. Valiukonienei, A.
onijas. Šventės rengėjai tiki, kad ir Vakauzienei, B. Šakenienei, F. KaDetroito viruomenė gausiai daly rosienei, G. Razvadauskienei. I.
vaus minėjime ir koncerte.
Janukėnienei, O. Šležienei, J. BaA. Gr.
jerčienei,
Naruševičienei,
M.
Vaitkevičienei,
O.
Venskienei,
DIDELIS MENO
PAVEIKSLTJ IŠPARDAVIMAS Merkienei, Grauslienei.

Kas antri metai Detroito Isto
riniame muziejuje Kalėdų laiko
tarpyje būdavo papuošiamos įvai
rių tautybių eglės, kad
gau
sūs muziejaus lankytojai galėtu
jomis pasigrožėti ir, kad Detroi
tas galėtų pateisinti savo vardą
— etninis miestas.
Be asmeniškų dovanų, ji kito
Anksčiau Detroito Gabijos tun
kių negavo. Pagerbimo pelnas
to
skautės puošdavo eglę dirbti
skiriamas jos pageidavimu skulp
nių
šiaudelių šiaudinukais, bet
tūrai Detroitui pagražinti nu
pamačiusi
Detroito Tarptautinia
pirkti. Išsikalbėjusi su viena jos
bičiule pasiteiravau, kas paskirtas me institute tikrais šiaudinukai'
jos vieton. Jauna amerikietė atsa- papuoštą eglę muziejaus adminis
Icė: "Ar juokaujat? Mary vietą už tracija paprašė praeitais metai'
PAGERBTA LIETUVIŲ
imti reiks ne dviejų, bet mažiau eglę papuošti tikrais šiaudinu
BIČIULĖ MARY BALL
sia trijų žmonių. Žinau, kad se-, kais.
. , Ponios
, v . Antaninos
,. , . JonynieLapkričio 3 d. vakare Detroite , t.
, , t_ „ i nes darbo šiaudinukais papuošt?
Aldon Manos didžiulio pastato kantĮ Kaną lankantis pas merą
.. ,
, . .
erdviame ir puošniame foyer bu
.
-.., , a
,• \/r
estle, buvo tikra eglių karalaite
Vaišių metu buvo galima nuAlgis Nakas, kuris importuo
vo pagerbta 30 metų Detroito jau nebepasitiks bestsypsanti Ma- f \ . L- .
' «. VĖ
sipirkti
knygą, norintieji gavo
J
B 11
skyrėsi is visų tautybių eglių j a meno paveikslus iš įvairių
miesto savivaldybėj išdirbusi grai
autoriaus
autografus.
17
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Lankytojai ir vadovybė ja gėrėjo- k r a š t ų ir sėkmingai jais pre
kų kilmės Mary Bali. Tai labai
j įr paprašė
suruošti bent
šiaudinukų
Bostono šauliai dėkingi "Lais
energinga, gabi, darbšti, nuolat NAUJA FIZINĖS TERAPIJOS | sišmoktų
ir padarytų
po vie kiauja Michigano miestuose, už
St. Marys ligoninės ilgu kori Į kursus. Kad
kiekviena
kursante
d
a
r
y
d
a
m
a
s
šį
sezoną,
skelbia
vės
Varpo" radijo valandos ve
besišypsanti moteris. Per trisde
doriumi nuskuba jauna gailestin ną šiaudinuką, paprašiau, kad didelį tų originalių paveikslų iš dėjui P. Viščiniui, kuris garsino
šimtis metų pasikeitė šeši Det
goji seselė. Lieknutė blondinė, nebūtų daugiau dešimties kur pardavimą nuostabiai žemomis parengimą ir iš jrašų svarbesnius
roito merai, bet Mary Bali visiems
švelnių veido bruožų, visada be santų.
ištikimai tarnavo, o kas svarbiau
Lapkričio 5 d. šiaudinukų meis kainomis. Išpardavimas vyks jo momentus sekantį sekmadieni
sišypsanti, ligonių mėgiama ir
rezidencijoje nuo šio ketvirta perdavė radijo bangomis. Dėkin
sia, jj buvo Detroito etninių gru
laukiama. Įsuka į terapijos skyrių. trė Antanina Jonynienė, talkina dienio iki vėlaus sekmadienio gi taip pat už paskelbimą Worpių veiklos koordinatorė.
Akimis ją palydėjęs tautietis ste ma S. Kaunelienės ir V. Tamošiū (lapkričio 24-28). Bus i š s t a t y t a cesterio radijo programų vedėjui
Pirmą kartą teko su ja susipa
bisi, kad ši gailestingoji seselė no, pravedė kursus. Devynios kuržinti prieš septynetą metų, kai yra panaši į lietuvaitę. Iš tikrųjų santės, pamačiusios išdėstytus pa virš 300 profesionališkų origi E. Meilui ir p. Minkams, Bosto
buvau pakviesta į tautybių atsto
vyzdžius, abejojo ar per 4 valan nalių, alyva ant drobės, paveiks no radijo programų vedėjams.
Padėka priklauso ir spaudai už
vų susirinkimą, organizuojamų
A das jos išmoks bent po vieną lų. Kainos nuo aštuonių iki tris
tautybių festivalių reikalams ap
šiaudinuką pasidaryti. Bet visos dešimt dviejų dolerių. Puošnių informaciją.
be išimties išmoko paruošti šiau galerinių rėmų kainos nuo $8 iki
tarti. Nuo to laiko ji įsidėmėjo ma
Dėkingi taip pat visiems atsi
(Galerijose panašių pa
delius ir pasidarė ne tik po vieną, $26.
ne, mano pavardę, ir po to, kur tik
lankiusiems į parengimą ir auko- į
bet gabesnės net po du šiaudinu veikslų kainos iki dešimt k a r t ų mis parėmusiems šaulių veiklą.
buvo svarstomi tautybių rengi
kus ir nusikopijavo pavyzdžiu.'. a u k š t e s n ė s ) . Detroito lietuviai
niai, buvau kviečiama.
TE
Visos pageidavo, kad kursai bū kviečiami nepraleisti tikrai re
Kada buvo išduotas Simas Ku
tų pakartotinai suruošti, nes dau tos progos ir pasinaudoti išpar
dirka, turėjau progos, dėka Mary Į
BEVERLY IIULS GfcLINYČIA
davimu. Algirdo N'ako a d r e s a s :
gelis
norinčių į juos nebepateko.
tuometiniam merui
Romanui |
Telef.: PR 8-0833 ir PR 8-0834
Gribbs priminti apie tą savaitga
Muziejaus vadovybės paprašy 28406 S t u a r t St., ?outhfield, Mi.
Taip pat naujoji Barboros ir
Telefonas:
557-5140.
Važiuoti:
lį prie Detroito federalinio pasta
ta, Antanina Jonynienė 1978 me
Gene
Drishių krautuvė
to lietuvių organizuojamą pro-'
tų kovo 11 d. praves margučių 12 Mile Rd. tris biokus į r y t u s
THE DAISY STORE
nuo Southfield ir du blokus j
testo demonstraciją ir jį pakviesi!
marginimo kursus.
9918
Soutbwest
Hwy, Oak Lawn
pietus
nuo
12
Mik
Rd.
dalyvauti. Žinoma, jis nedalyva-.
Kursantės prašė, kad ji taip pat
TeL 499-1318
vo. bet dalyvavo daug tame susi- j
pravestų lietuviškų valgių ga
Jonas
Urbonas
—
Gėles
visoms progoms —
rinkime dalyvavusių
tautybių
minimo kursus, nes joms labai
(sk.)
atstovų.
patiko jos keptas raguotinis, ku
riuo dalyves pavaišinom.
Kai buvo mesta mintis įruošti
tautybių kambarius valstybinia
Stebėdama Jonynienę, prisimi
Lilė Vizgirdaitė
me Wayne universitete, ir vėl ga
niau prieš porą metų Vasario
Viena iš įdomiausiu šiais metais išėjusiu knygų
vau kvietimą iš Mary Bali atvyk ji ir yra lietuvaitė. Tai Lilė Viz Šešioliktosios minėjime kalbėju- 1
ti į oficialią rezidenciją Monoo- girdaitė, Elenos ir Valerijono (mi sio p. Genio žodžius, kad ir jo ma-j
gian Mansion ir pasipuošti tauti ręs 1967 m.) Vizgirdų dukrelė, ma, kuri margina lietuviškus mar
niais rūbais. Spalvingas tautinis dirbanti St. Marys ligoninės fizi gučius ir daro šiaudinukus, yra
Knyga yra jriomi jau vien tuo, kad yra parašyta Lietuvoje Ir
išleista JAV. Ji yra gera priemonė pastebėti galvosenos skirtumus
kostiumas patiko forografams ir nės terapijos skyriuje, kaip perso Lietuvos ambasadorė. Antanina
ir panašumus šiapus ir anapus geležinės uždangos.
Jonynienė labai gražiai atstovau
televizijos filmuotojams ir sekan nalo narė.
čią dieną "Free Press" įsidėjo nuo
Lilė 1971 m. pavasarį baigė ja Lietuvą.
šalia to, ši knyga apibūdina vieną iš spalvingiausių Lietuvių
tautos asmenybių kuri turėjo daug įtakos visuomeninio, kultūrinio
S. Kaunelienė
trauką, o sekmadienį televizijos Rosary vidurinę mokyklą Detroi
ir religinio gyver mo formavimui nepriklausomoje Lietuvoje. Arki
stotis parodė priėmimą pas merą te. Nutarusi studijuoti biologiją
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS
vyskupo Reinio gyvenimas, užbaigtas kankinio mirtimi komunistų
ir net porą kartų lietuvius.
kaip pagrindinį dalyką o psicho
kalėjime,
jo kovos už lietuvio teises Vilniaus arkivyskupijoje prieš
MINĖJIMAS
Visur, kur buvo tautybės atsto logija, kaip šalutinį, pasirinko
neįtikimai žemas lenkinimo pastangas šioje knygoje iškyla doku
mentuotu realizmu.
vaujamos, Mary Ba!l kviesdavo, Central Michigan universitetą,
Lapkričio 27 d. Detroito L.K.
nes ji skaitė mane savo bičiule, kur mokėsi nuo 1971 iki 1975 m. kūrėjai — savanoriai, birutietės,
Knyga yra 245 psl., Lietuvių krikščionių demokratų leidinys,
tad ir jos pagerbimo pažmony pa ir įsigijo bakalauro laipsnį. 1975 ramovėnai ir šauliai rengia ne
gaunamas DRAUGE, kietais viršeliais kainuoja 7 doL
kvietė dalyvauti su tautiniais rū m. vasarą padirbėjusi
Clare. priklausomos Lietuvos kariuome
bais, kaip savo bičiulę.
Mich. osteopatinėje ligoninėje, ru nės atkūrimo paminėjimą - šven
Buvęs Lietuvos Šaulių sąjun denį vėl grįžo į tą patį universite tę, kuri prasidės 10:30 v. pamal 'uiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiMiMifimiuHMHiiHiimiiiiitiiiMiimMiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiH
gos centro valdybos p-kas Vincas tą biologijos studijom, siekdama domis Dievo Apvaizdos bažnyčioTamošiūnas ir aš nuvykom į pa magistro laipsnio. Po vienų metų-je už žuvusius karius. Pamaldų
gerbimą. Pati Mary Bali pasitiko, studijų persikėlė j Philadelphią,j metu giedos svečiai iš Clevelan
Tai Lietuvos žvalgybos ir kontražvalgybos paslaptys
pasveikino ir padėkojo, kad suti ensylvanijos universitetan (Scho- do.
kurias
aprašo J. DEMERECKIS savo knygoje.
kome būti jos svečiais. Jai įteikėm ol of Allied Medical Profesions)
12 vai. 30 min. kultūros centre
knygą dr. Kosto Jurgėlos "Lithu- studijuoti fizinę terapiją. Studi- įvyks iškilmingas minėjimas. OrKaina minkštais viršeliai $4.00, kietais $500
ania: The Outpost of Freedom", jas sėkmingai baigusi ir gavusi \ ganizacijos prašomos dalyvauti
Gaunama _
kuri jai pradėjusiai eiti naujas pa diplomą grįžo į Detroitą ir išlai- į su vėliavomis pamaldose ir mireigas Wayr.e u-tete turėtų būti kius M:ciugar:c vaist. reika- ; nėjime. Paskaitą skaitys Lietuvos
DRAUGAS, 4545 W. $ M S!., Chlcago, III. 60629
iabfi lįąujįi^sa. Dairiausi nuste ląujamui egzaminus, dirbti fizi- • Kariu veteranų sąjunga K a l v e s
.T|y.M..M..r......M...u...........iw........M

ARKIVYSKUPAS MEČISLOVAS REINYS

Savanorio ir Kontržvalgybininko Atsiminimai

ALEKSANDRA! JUOZAITIENEI
(Olese Maurutyte)
mirus, vyrui JUOZUI, broliams dr. VYTAUTUI, BRO
NIUI, JUOZUI. ALBINUI, seserims BIDONAI ir
ANELEI su šeimcmis reiškiame gilią užuojautą.
Kazimiera ir Adolfas čampes

A. f A.

ALEKSANDRAI JUOZAITIENEI
mirus, vyrą JUOZJJ, brolį Dr. VYTAUTE su žmona
ALDONA ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučia
me.
J. ir M. Mikoniai

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
DOVYDAS P. GAIDAS \r GERALDAS F. DAiMiD
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4336-34 So. Caiifornia Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas— YArds 7-1741-2

Mažeika y tvans
Laidotuvių Direktoriai
6 8 4 5 SOLTTH VVESTERN AVE.
Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
TeL 737-8600
Tel. 737-8601

E

T K

U S

MARQUtTTE FUNERAL HOME
TĖVAS
TRYS

IR

SŪNUS

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 71 St.

Tel. GRovenhilI 6-2345-6

1416 So. 5Qth Ave., Cicero T0wnhall 3-2108-9
AIKSTfi

AUTOMOBILIAMS

STATYTI

L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS
8307 SO. UTCANTCA AVE.

TeL YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAfVICZ) Ir SŪNŪS
2814 W. 2Srd PLACE
Tet. Vlrcinia 7-6671
2424 W. 69ta STREET
Tel REpublic 7-121S
11029 Sontinrest Highway, Palos Ui!K 110,
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4S48 SO. CALIFORVLA AVE.

Tfi

LAfayette 8-3572

POVILAS J. RID5KAS
SSS4 SO. KALSTEI) STREET

Tet YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
8319 SO. LITUAMCA AVE

TeL V Arda 7-1138-89

VASAITIS-BUTKUS
1440 SO. BOtb Aveų CICERO. ILL.

T-L OLymple 2-1003

%

DRAUGAS, trečiadieni*, 1977 m, lapkričio men. 2S d- |

, Chicagos žinios I

X Prof. Algirdas Greimas:
iš Paryžiaus šiuo metu yra atATLEIDO BYRNE
skridęs Amerikon. Mokslo ir! Vartotojų konusioniere Jane
kūrybos simpoziume penktadie-į B y r n e m e r a 3 Bilandic atleido iš!
nį 3 vaL 30 min. popiet Teisės ir j pareigų. Ji apkaltino merą, I w 7yįįS?\ V"
sociologijos
mokslų
sesijoje: j ^ d j i s neteisėtai leido taksių Į
IT \ ^ •
skaitys
paskaitą,
tema
"Apie
j
bendrovėms
pakelti
mokestį
už
skaitys paskaita, tema "Anie I
bites ir bičiulius: betuviškų so-jvažjną
Meras Bilandic net
X "Draugas" šį ketvirtadie cialinės santvarkos formų be-jgutįj^ <juoti atsakymus, naudo
Bedainuoja 1. Ptaėaa. MedSagą dusti:
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus
n į Padėkos dieną neišeis. Padė ieškant".
7645 So. Cl&remoot Avenae, Oucago, Iuliiois 60636
jant melo detektorių, kuris pa
kos dieną administracija ne
rodęs, kad meras teisus.
x Lietuviu paštininkų kūčios
dirbs, redakcija dirbs kaip pap
DAUG DAINAVOME
stija, nes vien tik lygumos. Man
rastai dirba sekmadieniais. Po bus gruodžio 4 4 2 vai. p. p. K UŽ ALŲ 100 DOL PABAUDOS
Šią vasarą aš vasarojau mū labai patinka važiuoti per PennPadėkos dienos "Draugas" išeis K. Repšių namuose. Prieš tai
Nuteistam už alaus kenuką,
Jėzuitų koplyčioje bus šv. Mi kurį vežėsi atkimštą automobi sų vasarnamyje prie "Fishers sylvaniją, nes tai kalnuota ir be
penktadienį.
Lietuva, brangioji mūsą tėviškėlė,
galo gražūs vaizdai.
X Leidinys "Trečiasis mokslo šios už gyvuosius ir mirusius ly, teisėjas H. Schrirer nubau lake" ežero, Michigane. Ten bu
Lietuva, garbingas protevin krašte,
Pas tetą ir dėdę nuvažiavome
Mes tave regėjom kain gražiausią gėle
i r kūrybos simpoziumas'* jau lie'uvių paštininkų sąjungos na dė 100 dol. pabaudos ir dar 215 vo labai smagu.
Margaspalvėj juostoj ir savam raštP.
Saulė švietė kiekvieną dieną. pavakare. Buvom pavargę, bet
išėjo iš spaudos ir bus galima rius bei jų šeimas. Pobūvio teismo išlaidų Taip buvo nu
su
didebu
džiaugsmu
tarėmės,
Savanoriai kovės. Partizanai krito...
gauti susipažinimo vakare šį metu įvyks metinis susirinki teistas B. Lenard, 41 m., kurį Mes labai daug maudėmės ir
ką veiksim per ateinančias dvi
mas,
trumpa
programėlė,
vaišės.
susidraugavome
su
kaimynais.
Vilgo mano skruostą ašara karti:
trečiadieni. Leidinys 280 psl.,
areštavo Melrose Parko policija.
savaites.
Geso
žiburėlis tavo naujo ryto,
Lietuviai
paštininkai
ir
geležin
Naktimis
mes
kurdavome
lau
Nuteistasis dar buvo įsivėlęs ir
jame apstu įvairių informacinių
Niekam
nei>asakrtts: — Vakaras arti!
Po
poros
dienų
nuplanavom
žus.
žinių. Taip pat įdėtos ir trum keliečiai su šeimomis kviečia : kitus nusikaltimus.
Paukštėm skrenda godos už kalnų, už marių.
Mūsų dėdė ir teta iš Uru kehonę į Lancaster Country,
pos biografinės žinios apie pas mi dalyvauti
BRANGS GAZOLINAS
kur
gyvena
amišiai.
Tai
labai
Nuskuba i šiaure vieškelhi dangaus.
gvajaus praleido savaitę su mu
kaitininkus ir paskaitų santrau
X M. Dailidienė, Brookfield.
Tėvišlke, po žygiu mūsų brolio kario,
Nuo gruodžio 1 d. šešiuose mis. Mes daug dainavome ir savotiški žmonės: važinėja ark
kos lietuviškai ir angliškai UI., atvykusi į "Draugą", įsi
Vėl. trispalvėm plazdant, laisvės varpas gaus.
apskrityse
Chicagos
apylinkėje
liais,
dėvi
tamsius
rūbus,
nevar
x _;j;^;
,
. » _
i— T —•»
* —"-—et » t"- aj»anivBc v^ujc&gus apyunjKeje todėl buvo linksma.
toja jokių moderniškų priemo
y o UetuviSkos m u 2 i k o s
Mes nukelsim saulę Į tavąsias pievas,
W m £ l i « ? ^ *viršelį
2 r l apiešė
V i U dail.:
? ? - l gtebų.
P * * - ; ! * ^žoliną reikės mokėti 9 *
Rimkevičius,
Gintarine žemė auksu sužėrės.
brangiau. Mokesčiai eis regio Šią vasarą aš išmokau kaip nių ir valgo tai, ką patys pasėja
Br. Murinas, spaudė "Draugo"!
slidinėti ant vandens. Pakilau ir užaugina.
Mūsų
darbo vaisių laimins geras Dievas,
nalinio
susisiekimo
naudai
x
spaustuvė.
Gna ir Kazys Miklai iš
iš pirmo karto ir apvažiavau
Prakaitą bebraukiant prie laukų svėrės.
Ten buvo įdomu ir praleidome
visą ežerą.
PLĖS LIGONINĘ
x Vida Sidrytė, dr. R. ir G. j Great Neck, N. Y., sveikina viJonas Minrlga
visą dieną. Katą savaitę išvy
Sidrių duktė, baigusi Urbanoje i •«« gimines, draugus ir pažįsta
Šita vasara buvo įdomi ir
Presbyterian
—
S
t
Luke
b>
kom į Washington, D. C. Vyš Red. Lapkričio 23 dieną yra prisimenami Lietuvos kariai, kurie iškovojo
universitetą, savanoriškai i š v y - Į m u s su šventom Kalėdom ir : goninė padavė prašymą leisti smagi.
nios tik buvo pradėję žydėti ir Lietuvai laisvę. Okupavus Lietuvą priešams, kariai tapo partizanais.
ko dėstyti anglų kalbą Vasario | Naujais 1978 metais. Vietoj statyti naują priestatą su 210
Vida Didžbalytė,
!»arbingai žuvo nelygioje kovoje. Būdami gerais lietuviais ir padėdami
oras
buvo šiltas.
16
gimnazijoje
Vokietijoje i kalėdinių kortelių jie aukoja 10 lovų, kas kainuos 75.6 mil. dol
Lietuvai atgauti, lasvę ir jūs būsite kariai civilinės kariuomenes. To
Marąuette Parko lit. m-los
Pirmiausia aplankėm Smith- kiais kariais gali būti visi, ir dideli ir maži.
Geriau susipažinusi su darbu ir dol. dienraščiui "Draugui" ir 10
8 sk. mokinė.
~onian institutą, kuriame ma
apiinka, ji parašė 'Draugui" dol. savaitraščiui "Darbinin MIRTIS DĖL SUMUŠTINIO
STUDENTO RAŠINĖLIS
tėm pirmuosius lėktuvus. Mano
straipsnį — savo įspūdžius iš kui".
Chicagoje areštuotas W. LamI
brol ui ir tėtei labai patiko ir
Vasario 16 gimnazijos ir kultū
bert, 32 m. Jis kaltinamas, jog Vieną dieną mokytoja liepė
J
nes ten praleidome daug laiko.
rinių iškylų Vokietijoje. Straips
supykęs už tai, kad kitas vyras mums parašyti rainelį: "Kaip
|
?o
to ėjom į "Capitol* pastatą.
nis bus išspausdintas ateinan
suvalgė sumuštinį, kurį jis bu praėjo mūsų viena diena". Vie
' Matome žymiųjų žmonių statučiomis dienomis.
vo nusipirkęs, Lambert jį iš nas s.udentas parašė: "Aš at
, as. Apžiūrėjome ir daugiau ]
stūmė iš trečio aukšto pro lan sikėliau iš ryto, pavalgiau pus
x Dinois Lietuvių respubli
sostinės įžymybių. Grįžtant na
gą ir tas užsimušė.
konų lygos valdybos nariui Ed
ryčius ir einu j mokyklą dėl t o mo, pasukom į Baltimorę, Md.,
vardui Šumanui iš valdybos pa
kad aš toks gražus. Kai aš iš aplankyti mūsų pusbrolių betuNAMŲ STATYBA
sitraukus, specialių įvykių ko
mokyklos grįžtu namo, pavaka viškosios mokyklos.
Naujų namų statyba Chicago
miteto pinnininkės pareigoms
rieniauju ir važiuoju savo nauje kasmet brangsta maždaug
Laikas greitai bėgo ir jau
į valdybą įėjo Regina Andrijaus
i ju motociklu. Nuvažiavau pas
po
9%.
kienė. Narių komiteto pirmi
į mergaitę. Iš ten nuvažiavau reikėjo grįžti namo.
Lina Jarfinaitė,
ninko pareigas perėmė Jonas
jį lauko kino teatrą. Jinai visą
v
x
Viktorija
Sakalas,
Hot
Kr.
Donelaičio
Ut. m-los
asaitis.
; laiką norėjo valgyti. Kai paSprings, Ark., dėkodama už ka
V kl. mokinė.
~' Lietuvių televizijos rėmėjų
įgibaigė kino seansas, aš ją parlėdines korteles, atsiuntė dides
mnurinkimas įvyks lapkričio
i vežiau namo. Važiuodamas naMANO PELĖS
nę auką. Ačiū.
27 d., 1 vai. popiet Jaunimo
jmo, aš važiavau tokiu kebu,
x Juozas Astas, nuoširdus
Aš turėjau dvi peles. Jos bu
centre. Bus renkama 1978 me
i kur buvo gražūs vaizdai. Pa
skaitytojas
Hamiltone,
Kanado
vo
labai gražios. Viena didelė,
tų valdyba. Prašome gausiai
mačiau tokią gražią mergaitę,
je,
parėmė
savo
dienrašti
auka.
Piešė Aldutė Bobelytė
o
antra
maža. Jos žaidė visą
dalyvauti.
bet neapsižiūrėjau ir motociklas
t
Dėkui.
naktį. Vieną kartą mano pusseparvirto. Aš susilaužiau savo
X Stasys Gariiaoskas, mūsų Daiva Markelytė deklamuoja Balio
x
Jonas
Narukynaa,
žinomas
I
serės
atvažiavo į svečius. Jos
Sruogos eilėraščius, autoriaus 30
dešinę koją. Ta mergaitė pa
GALVOSŪKIAI NK. 7
dienraščio bendradarbis Det m.
kas miega ir sapnuoja. Parašy
čikagfikis
kultūrininkas,
at
:
miegojo
rūsy. Ta naktį viena
mirties minėjime
1
šaukė
pagalbą.
Kai
atvažiavo
roite, atsiuntė laišką, kuriuo
kite,
ką sapnuoja?
Paveikslą
Nuotr. A- Šeštoko naujindamas prenumeratą pal> greitoji pagalba, aš jos prašiau, ' pelė išbėgo iš narvelio ir nubėI (mįslė)
nuoširdžiai dėkojo už gerą Det
užbaikite
pripiešdami
trūksta
ko 10 dolerių auką savo dien
I go į rūsy. Visos mano pusseKeturi brobai nesiekia nei
i kad ji lankytų mane ligoninėj
x Inž. Jurgis Mikaila, Southroito lietuvių gyvenimo informa
mas
detales
ir
nuspalvokite.
į serės išsigandusios šoko iš lovų. žemės, nei dangaus. (10 t . ) .
ciją ir pridėjo 10 dolerių auką field, Mich., žinomas Detroite rastrai sustiprinti Labai M , U į ^ f c ^ dieną. Bet aš jos nieUž gerai ir gražiai atliktą dar
Vytenis Jurkus,
x Gediminas Brazas, Chica- į k a d n e m a č i a u d a u g i a u .
Greito.
klišių gamybos išlaidoms. Dė lietuvių veikėjas, atsiuntė ma
JX
bą gausite 10 taškų, už papras
go, UI., atvykęs į "Draugą"^ p a g a I b a n u v e ž ė m a n e f U g o Montrealio lit. m-los 3 skyriaus
kojame.
lonius sveikinimus, prenumera nusipirko hetuviškų knygų už
tesnį
atlikimą — 5 taškus.
A. Vienas jaunas vyras gavo
mokinys. Kanada. "Liepsna".
(
B
tos mokestį ir 9 doL auką. Ačiū.
i ninę. Aš ten nieko neturėjau
darbo banke su 5200 dol. meti
didesnę sumą ir tuo gražiai pa- j ^ veikti
X DX Liet. Gydjtoju drau
IV.
JEIGU...
O man buvo taip
nės
algos
(savaitinis mokėji
K
rėmė
lietuviškosios
knygos
lei
DaiL Arvydo Algmino pa
gijos pagelbinis moterų viene
liūdna, kad nutariau daugiau
Tris kartus keisdami, pakeis
Kiekvienais metais jam
Jeigu
aš
kada
nors turėčiau mas).
t a s maloniai kviečia visus da veikslų paroda atidaroma Čiur dimo darbą. Ačiū.
%*
—•• • - — * »v *. -J- «>ui v v t a u
—
j —
tokiais
keliais
nevažiuoti".
kite
žodį garsas į žodį varpas.
u
x Aukų atsiuntė: 4 doL —
lyvauti Kalėdų eglutėj, kuri lionio galerijoje Jaunimo centre
progos
* ~ 6 U O o.piaua.yu.
aplankyti Vilnių,
v t u u ų , ttai
a i VISU
visu!<Pažadėjo
*r-——-J" pridėti
f~—*- po
r * 520
dol. pen
Kiekvienu
keitimu galima pa
bus gruodžio 3 d., 3 vaL p. p. gruodžio 9 d., penktadienį, 7 vai. Rimas Laniauskas; 3 doL — Kai jis paskaitė savo rašinėlj, j p i r m a ^ norėčiau susitikti savo, kil * metų laikotarpy
mes
visi
klasėje
pradėjome!
B. Jo draugas gavo darbo ki keisti tik vieną raidę. Kiekvie
es
Visi
k l f l s ė i p n m r l o i n m o i pusbrolį
. . . . ir pusseseres: Ričardą,
"~*
Tautiniuose namuose. Bus vai vakaro iki 9 vaL Šeštadienį, Br. Bražinskas. Dėkojame.
juoktis.
Bet
mokytojas
sakė,
, .turi. būti
_ vartojamas
. ,
x Dėkodami už kalėdines
Rūtelę ir Aušrelę. Su Aušra tame banke su 2600 dol. pus-. nas žodis
kams programėlė, rateliai ir gruodžio 10 d. ir sekmadienį,
žmorm
kad
negražu
juoktis
iš
kito
žmo
metinio
atlyginimo
(savaitinis
\
*
u
l
b
o
j
e
.
Parašykite
vi
korteles,
aukų
po
penkis
dole
mudvi
esame
geros
draugės.
Kalėdų Senis. Veiks bufetas ir gruodžio 11 d. lankymo valan
sus
gaus
darbo.
žodžius. (5 taškai),
Niekada nesimatėm. Laiškais mokėjimas). Kiekvieną pusmetį
bus šokiai. Informacijai kreip dos — nuo 10:30 v a i ryto iki rius atsiuntė:
Diana Trimakaitė,
bankai
pažadėjo
pridėti
po
130
v
susipažinom,
laiškais
susidrau
Viktoras
Chinas,
Cicero,
9
vai.
vakaro.
Tokiom
pat
va
tis pas A. Vygantienę, teief.
Dariaus
Girėno
lit.
m-los
dol.
penkių
metų
laikotarpy,
j
gavom.
Aš
jos
tik
vieną
nuo
446-5392.
(pr.). landom paroda veiks ir kitą sa Vytautas P. Janulaitis, Mor
8 sk. mokinė.
trauką turiu.
Kurio iš tų dviejų vyrų darbo! Parašykite Europos valstybę,
ton Grove,
vaitgalį, gruodžio 16, 17 ir 18 d.
X Rašytojas V Gustaitis ir Paroda uždaroma gruodžio 18 d,, Roberts Milas, Kenosha.
Aišku, norėčiau aplankyti vi sutartis buvo geresnė? (10 t.), i kurios didesnė dalis yra pusiaAntras Kaimas atliks linksmą, sekmadienį. Įėjimas laisvas.
L. Zurba, Chicago.
sas žymias, garsias ir svarbias
UX
! salyje, o sostinė saloje. (10
niekur
negirdėtą,
programą
vietas
Vilniuje
.
.
.
(Žiūrėkite
Visiems
tariame
malonų
ačiū.
piešinį).
Berniu- taškų).
(pr.).
JAV LB 25 metų jubibejiniame
Ramunė Verbickaitė,
X
Po
5
dolerius
aukojo:
X 3-ėiojo mokslo ir kūrybos
minėjime gruodžio 3 d. Jauni
Hamiltono Vysk. M. Valančiaus
Stasys Kezutis, Buffalo,
mo centre. Stalus galima užsi simpoziumo proga lapkričio 25
lit. m-los 10 sk. mokinė.
Kun. V. Katarskis, Dayton, i
sakyti pas apygardos valdybos d., 7:30 vai. vak. Jaunimo cen
Kanada "Kova".
Stasys Ramas. Bridgeview.
ižd. K. Barzduką Lietuvių Fon tre įvyks literatūros - muzikos
Visiems
dėkojame.
ŽIEMA
do raštinėje, tel. 925-6897 arba vakaras. Bilietus prašoma įsi
X Styginis orkestras Trimi
pas LB apylinkių valdybų pir- gyti iš anksto Marginiuose.
Man labai patinka žiema, nes
tas" ruošiasi koncertuL Asme-į j
niininkus.
(pr.).
(pr.).
mes galime padaryti sniego se
n y s. norį paremti mūsų veiklą,
nį ir žaisti su sniegu. Mokyk
x Chicagos Hetmia choras
prašomi iš anksto pirkti garbės I
iimitiiiiuiiimmiiiiiiiiiiiimiiiimiiiim
loje,
pertraukos metu, aš, ma
"Pirmyn" stato
Offenbacho
rėmėjų bilietus. Kaina 10 doL | j
no draugė ir sesutė darome
"Hoffmano pasakas" 1978 m.
Adresas: 3112 W. 40 Place,
Advokatas
JONAS
GIBAITIS
angeliukus ir daug kitų daly
balandžio 29 ir 30 d. Padengti
Chicago, m. 60632.
(pr.).
kų.
šio spektaklio išlaidas Pirmyn
6247 So. Kedzie Avenue
choras ruošia balių su l;nksma
x "Tik Tau vienai'* — nau
Rota Bacevičiūtė,
TeL 776-3599
programa, šampanu ir šilta va
Oiieago, Illinois 60629
jai Neo-Lithuania orkestro įgro- į
Toronto "Maironio" l i t m-los
!
kariene gruodžio 3 d., 7:30 v. v.
4 sk. mokinė. Kanada.
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak . ta plokštelė gaunama VaznelfųVyčių salėje, 2455 W. 47 St. j fieštad. 9 vaL iki 1 vai. d
"Mūsų pasaulis".
Gifts International parduotuvėDėl rezervacijų prašome skam
je. 2501 W. 71 Sk, teL 471-1424.
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binti Zinai Pocieaei teL 960-0291. j H M M M M I t M t H H H I H H H i r H I I H M . i t o i . M i t
(sk.).
ATSASYMAI
(pr.).
Juokdarys
I. Troba (namas).
Lipdė Julytė Ivanauskaitė iš CiceX NAMAMS PIRhTI PA
m
Linijoje yra šešios at
jro, 3 sk.
SKOLOS duodamos mažais mė
karpos: AB, AC, AD, BC, BD,
"NAUJŲJŲ LAIKŲ LIETUVOS ISTOBUOS" pirmas tomą* —
nesiniais įmokėjimais ir prieinalietuvių tautos atgimimas iki 1914 m. — gaunamas knygų parduotu KEUONfc [ PENNSYLVANIĄ -CD.
mals nuošimčiais.
vėse.
TV. Komunizmas yra Rusijo
WASHINGTON\ D. C.
Mutual Federal Savings, 2212
je
ir nuo jos priklausančiose
Baigiamam ruošti spaudai antrame tome — mum) tautofl isto
West Cermak Road — Telef. j
Kėlėmės anksti, nes kelionė šalyse įvestoji santvarka
VI 7-7747.
(pr.). į rija iki 1920-1922 m., trečiame — Lietuvos nepriklausomybės metAi. įilga. Į Pensyivaniją užtrunka
V. Arčiausia vieta nuo New
Istorijos pirmasis tomas — vertinga knyga kiekvienam lietuviui Į H valandų nuvažiuoti. Oras Yorko, kur taisyklės reikalauja
x Parduodamas iš Lietuvos ir graži dovana švenčių bei kitomis progomis. Kietuose viršeliuose,
nebuvo geras — lijo, bet mes važiuoti kaire kelio puse, yra
naujas moteriškas tautinis kos
560 psl., kaina $15 00. Užsisakyti leidėjo adresu:
į visi buvome linksmi.
Bermudų salos. Jų nuotolis
tiumas ir karoliai. Skambint;
Urbelia, 1649 No. Broadr»y, Melaoae Park. IIL 66166
Privažiavom
Ohio,
kai
saulė
nuo
New Yorko yra maždaug
282-1658.
(ak.), j
M M į pakilo. Ohio y r a neįdomi vai-,775 mylios.

n

ŽVAIGŽDUTE
LIETUVAI

PRANO

ČEPĖNO

