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Ateistų veidmainystė
Demokratinėse pasaulio šalyse gali laisvai galvoti, savo mintis reikst", bet Lietuvoje
uSdeta "socialistinio rea iizmo" našta, ir žmones negali laisvai pasisakyti
"Sąžinės laisvė garantuota, o yra uždėta "sociali tinio realizkodėl mes turime būti ateistai?" mo" našta, ir žmonės negali laisTokiu pavadinimu pasirodė J. vai pasisakyti. Gali sakyti tik tai,
Aničo straipsni: brošiūroje "Po- kas patinka "neklaidingai" komukalbiai pasaulėžiūros klausimais' nistų partijai. O jei kas kitaip
(I-ma brošiūra, leidykla "Min- pasisako, tas laikomas psichišnV\ 1977).
kai nenormaliu ir patalpinamas
J. Aničas pirmiausia puola bur- i psichiatrinę ligoninę.
iuazinę sąžinės laisvę: "Sąžinės
Tuo tarpu autorius ar nežinoUtfsvės sąvokos siaurinimas iki damas, ar neišmanydamas reiSmogaus teisės būti religingu ir kalo, a r sąmoningai klaidindanepripažirumas žmogaus teisės mas nežinančiuosius, peikia deMfti ateistu bei skleisti antireli- mokratiškų šalių sąžinės laisvę
ginę propagandą visiškai atitin- ir liaupsina "Proletarinį markka buržuazijos klasinius intere- sistinį sąžinės laisvės supratimą"
sos" (5 psl.).
(6 psl.). Jis rašo: "Vaktybė reTegul pasako £ Aničas, kokio- W M £
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vai veikia komunistų partijos,
jcc leidžia savo laikraščius, turi
knygų leidyklas kuriose spausdina antireligines knygas. Demokratiškose pasaulio šalyse gali laisvai galvoti, savo mintis išsakyti, kai tuo tarpu pas mus
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tiksliau cakant, instrukcijos, varžančios ar net draudžiančios, pavyzdžiui, kunigams laisvai mokyti vaikus katekizmą Jei kas, atlikdamas savo kunigiška pareigą, nesilaiko tos instrukcijos, yra
baudžiamas arba piniginėmis
baudomis, arba sodinamas į ka- Užgavėnės Lietuvoj. Svarbiausia Užgavėnių pramoga bū davo persirenginėti, prisidengti kaukėmis ir traukti iš
^Jimą. Net tikintiesiems negah- vieno kaimo į kitą. žemaičiuose būdavo vežiojama pa rengta More arba Kotrė. Nuotrauka daryta apie 1923 me
tus Žemaitijoje
^ laisvai parefcšti savo rehgimų įsitikinimų. Jre priversti slapsW™, važiuoti kitur melstis ypač
pedagogai ir tie, kūne dirba at
Barbariškos
sakingose pareigose. O jei val
<*žios atstovai apie tai sužino, tai, egzekucijos S. Arabijoj
neva mažinant etatus arba tieg
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« b . J- Aničo teigimai tik popieI ^ t y m a i neremia religijos, bet W o prakukoje, kaip matome,
™ra jie ir priemonė kovai prieš visai Jutaip
ją.Religingumui įveikti reikalmTuo J. Aničas nesitenkina ir
S* i d ė J i n e kova > k u r i nepriklau- dar labiau meluoja teigdamas
s° valstybės įstatymų leidimo bei "Valdžios organai nesikiša į bažveikimo sričiai" (7 psl.)
nyčios, o pastaroji į valstybės vi
Gražus teigimas, ar ne? O tuo daus reikalus",
tarpu yra leidžiami įstatymai,
(Bos daugiau)

Londonas. —Londono "Dai
ly Express" įdėjo nuotraukas ir
šiurpų aprašymą barbariškos eg
zekucijos. Sunku patikėti, kad ir
šiais laikais gali būti tokie įvy
kiai Saudi Arabijoj, kai princesei
ir jos vyrui viešai buvo įvykdy
ta mirties bausmė vien todėl, kad
jų vedybos buvo prieš šalies pap
ročius, joms leidimas nebuvo duo
tas.

KGB VEIKIA DAUG GERIAU
NEGU MANOME

Sovietų agentų užsieny yra penkis kartus daug'au,
negu Amerikos ir Vakarų Europos sudėjus kartu

Lenkai neatsisako
Vilniaus
Londonas. —Lenkų egzilinis
prezidentas St. Ostrowski, Londo
ne priimdamas Naujųjų Metų
sveikinimus, pasakė savo sveikin
tojams kalbą, kurioje apžvelgė
padėtį Lenkijoje ir išeivijoje.
Kalbėdamas apie Lenkijoje
esantį nepriklausomybės sąjūdį,
St. Ostrovvski pažymėjo, jog to
sąjūdžio pareiškime (14 str.) bu
vo pasakyta, kad Lenkija atsisa
ko nuo Lvovo ir pietų-rytų že
mių, t.y. neturi jokių pretenzi
jų į Ukrainos teritoriją.
Lenkų egzilinės vyriausybės pa
žiūra tuo klausimu yra skirtinga.
St. Ostrowski pasakė:
"Teisiniu atžvilgiu pripažįsta
me Lenkijos rytines sienas, kaip
jos buvo sutartos Rygos sutarty
je 1921 m., ir privalome siekti
jų atstatymo". Teritorinius gin
čus gali išspręsti tik parlamen
tai, išrinkti be svetimos inter
vencijos.
Nors S t Ostrowskio kalboje
nebuvo paminėtas Vilniaus var
das, jo posakis apie Lenkijos-Ru
sijos taikos sutarties sienas gali
būti suprašąs kaip lenkų preten
zijos ir į Lietuvos sostinę.
Dienraštis "Dziennik Polski"
(sausio 11 d.), rašydamas apie
prezidento pareiškimą, straips
niui parinko tokią antraštę —
"Emigracija neatsisako Lvovo ir
Vilniaus".
CTEuropos Lietuvis,*,
1978 šaudo 24)

New Yorkas. — Sovietų slap
Tarp daugelio metodų užver
toji tarnyba, šnipų tinklas, KGB buoti vakariečius tam pačiam
agentų veikla užsieny, yra labai darbui yra šantažavimas, įvėligerai suorganizuota ir veikia vis mas į nemalonų skandalą, narko
geriau, rašo "Time" magazinac tikai, iškėlimas praeities klaidų
(IL6). Vienas buvęs CIA ir vals ir kt. Pačioj Sovietų Sąjungoj nu
tybės
departamento aukštas pa žiūrėti išvaryti diplomatai a r
Egzekucijas apraše ir slaptai,
reigūnas
sako, jog KGB apara laikraštininkai, jei nepasiseka už
nedideliu švarke aparatėliu, nu
verbuoti, bandomi prispirti prie
fotografavo vienas britų turistas, tas veikia daug geriau, negu mes
sienos, Pvz. UPI korespondentas
"*-.
matęs j'as cavo Akimis. Viena iš manome
Christopher Ogden buvo pakvies
KGB
biudžetas
yra
apie
10
2,000 princesių, aOsha, 23 metų,'
tas į "slaptą" susitikimą, kur jam Kiek Sovtetijoj
įsimylėjo Saudi Arabijos amba bil. dolerių. Reikia palyginti su
biudžetu, kai CIA, buvo įduoti "slapti sovietų pla
"Paryžiaus grupes", jungiančios komunistų valdomu tautų atstovų, pareiškimas sadoriaus Beirute giminaitį, ne Amerikos
nai" įsiveržti į Kiniją. Jis nujau
Londonas. — Londone leidžia
paklausė įspėjimo, jog su ne ka NSA ir visų kitų žvalgybos agen
tė,
jog
čia
apgavyctė
ir
planų
•
mas
sovietų ambasados biulete
rališkos giminės vyru negali bū tūrų biudžetas yra 7 bil. dol. So
neėmė.
spręsti savo likimą. Tautų laisvė,. kiekvienos tautos gyvybinių innis
"Soviet
News" rašo, kad Sov.
(Tęsinys iš vakar dienos)
ti vedybų, ir su juo susituokė. vietų šnipų skaičius yra penkis
pažymima Chartijoje,
pasireiš teresų apsaugojimą ir jų teisėtų
Sąjungoj pagal 1970 gyventojų
Juos nužudyti įsakė Mrhos sene- kartus didesnis nei Amerikos ir
Ne viskas pasiseka ir KGB iš surašinėjimą yra 2,151,000 žydų.
Teisingumas turi būti bešališ kia galimybe gyventi nepriklau
V a k a r u Enro
troškimų įgyvendinimą.
lis princas Mohammed. J i d d a j
F* valstybių paė- šifruoti. Pvz.. 1973 metų kare jie
kas, nepriklausomas ir suverenus, somu gyvenimu. Tautinė nepri
Gyventojų tautybė nustatoma,
kartu
mus
Chartijos autoriai taip pat miesto aikštėje, miniai žiūrint,! ^
- ^ ^ P 0 5 žvalgybos nenumatė, kad Izrealis peržengs sulaukus 18 metų išduodant pa
visada apsaugojantis žmogaus klausomybė sudaro valstybinio
Orumą. Socialinis, teisingumas suverenumo pagrindą. Iš nepri ryžtingai pasižada ginti pagrindi pirma buvo sušaudyta Misha, o i žiniomis, 24 procentai visų sovie Sueso kanalą; jų agentai nenujau są. Žydai gyvena daugiaucia mies
yra žmonių bendruomenės tarpu klausomybės ir suverenumo iš nes žmogaus teises, kur jos yra paskui budelis kardu galvą nu tų diplomatų, akredituotų prie V. tė, kad Indijos ministerė pirmi tuose, pvz. Maskvoje jie sudaro
Europos ambasadų, yra KGB ninkė Indira Gandhi pralaimės.
savio solidarumo išraiška, todėl plaukia kiekvienos tautos teisė pažeidžiamos, ir dirbti už laisvą kirto jos vyrui.
3 ar 4 proc, Odesoje ir Lenin
agentai: 87 jų yra Vakarų Vokie Prie nepasisekimo priskiriamas
joks žmogus neturi teisės kito nevaržomai vystytis laisvėje, tei ir vieningą Europą, kurioje bū
grade netoli 12 proc.
tijoj, 53 Italijoj, 98 Suomijoj. Paryžiuje sugavimas KGB agen
Žmogaus išnaudoti. Socialinis tei singume ir gerovėje. Jokiais ide tų pilnai įgyvendinti ir apsaugo
Spėjama, jog iš 139 diplomatų to Vladimiro Rybačvskio prieš
Somalija
nori
ginklų
"VVashingtonas. Illinojaus
singumas reikalauja, kad būtų ologiniais sumetimais a r valsty ti Chartijoje skelbiami žmonių ir
Washingtono
ambasadoje
35
pat Brežnevo lankymąsi 1976.
senatorius Charles Percy per 11
teisingai paskirstytos visos me bės interesų apsaugojimo preteks tautų laisvės bei pagrindinių tei
proc yra agentai.
senatoriavimo metų tarnybiniais
džiaginės gėrybės, atsižvelgiant į tais negali būti panaikinta tau sių principai
Londonas. — Britų sluoksniuo
KGB dar vienas užaavinys: nu
1
Jungtinės
Tautos
—
kita
gera
reikalais Illinojų lankė 343 kar
Žmogaus individualius ir visos tinė nepriklausomybė, kaip ne
se sakoma, kad Somalijos Užsie vieta šnipams priglausti. Nuo tildyti vidaus kritikus, labiausiai,
tus, maždaug kartą kas 11 die
žmonių bendruomenės sugebėji- gali būti tautai paneigtas suve
nio reikalų ministerijoj buvo su 105 iki 135 agentų yra JT Euro kurie kritikuoja patį saugumą.
nų. Laiškų gauna labai daug,
nms ir pastangas.
reninių teisių vykdymas.
sirinkę Amerikos, Britanijos, V. pos skyriuje ir jų agentūroce. Mi Tam yra irgi jų žinioje psichiat
Nieko
naujo
nepasakė
vien
1977 buvo apie pusė mili
Kiekvienam žmogui turi būti
Vokietijos, Prancūzijos ir Italijos nimi ir kai kurių vardai: Alek- rinės ligoninės.
jono.
"Laisvės chartijos" autoriai,
sudarytos sąlygos nevaržomai iš
ambasadoriai, ir Somalija netie sander Benjaminov, akredituotas
apsisakydami
už
vieningą
ir
de
Washmgtonas—'Egipto
pre
vystyti savo asmenybę visose gy
sioginiai leido suprasti, jog no prie Tarptautinės atominės agen
venimo srityse, patenkinant savo mokratinę, nuo visokios priespau zidentas Sadatas, baigęs konfe rėtų iš jų gauti ginklų Nei Ame
tūros; ambasadorius Graikijai
moralinius, dvasinius ir medžia dos išlaisvintą Europą, iškilmin renciją su prez. Carteriu, tik tiek rika, nei Britanija ginklų nenori
Ivan Udalcov, anksčiau dirbęs so
ginius reikalavimus. Padėti žmo gai pareiškia savo pasiryžimą be pasakė: susitarta ir bus viskas duoti, nors žinoma, kad Etiopi
vietų ambasadoje Prahoje ir padė
gui siekti visuotinės gerovės yra paliovos kovoti prieš totalistines daroma, kad greičiau susitvarky jai sovietai ginklus gabena, o
jęs sulikviduoti Dubčeko režimą.
pirmutinis keikvienos teisingos santvarkas Vidurio ir Rytų Euro tų Vid. Rytų klau:imas. Jis iš Amerikos žvalgybos žiniomis,
Jis
Atėnuose, kai buvo atidengtas
pos kraštuose, už komunistinės skrenda rytoj.
socialinės santvarkos uždavinys.
Etiorįjoj jau yra 4,500 sovietų ir jo veidas, net tpareiškė, kad
"Laisvės chartijos" autoriai diktatūros pavergtų Europos tau
kubiečių.
"KGB labai vertinga organizaci
įsakmiai pabrėžia kiekvienos tau tų teisę į laisvą apsisprendimą ir
Sabotažas
Kitomis žiniomis, Iranas ir Sau ja, įkurta Lenino, apsaugoti socia
tos neliečiamą teisę laisvai ap- tautinę nepriklausomybę, už
di Arabija Somalijai duoda ame listinę revoliuciją ir sovietų vals
tybę".
Warner Robins, Ga. — Stra rikietiškų ginklų.
KGB anksčiau vadinosi kitais
teginės
aviacijos
bombonešis
Pentagone neslepiama, kad vie vardais: Ceka, GPU, OGPU,
Niunka dalyvavo
Etiopijos fronte
B-52,
galįs nešti raketas su ato nas laivas naikintojas išplaukė
GUCB-NKVD, MGB. Jos žinio
miniu užtaisu, buvo sabotažinin iš Neapolio bazės ir plaukia į
je yra 300,000 pasienio karių,
Vyskupų sinode
Nairobi. — Ir Etiopija, ir So- kų sužalotas. Dar neišaiškinta, Raudonąją jūrą. Amerika norin muitininkų. Intourist veikia glau
malija praneša apie naujus mū kokiu būdu vandalai galėjo pri ti pademonstruoti savo jėgą, kai džiai su KGB, o turistai nukrei
Roma. —Iš italų kalba lei- šius rytinėj Etiopijoj. Mogadishu eiti prie lėktuvo, kai jis nuolat etiopų sovietiniais lėktuvais skrai piami į tokius restoranus, kur yra
do kubiečiai.
paelėpti mikrofonai.
įmos Eltos 11 numerio suži- radijas kalbėjo apie somaliečių saugomas.
sukilėlių
laimėjimus
ir
didelius
Vyr. bosu yra Juri Andropov, V. Vokietijos kancleris Schmidt ir dabar atsistatydinęs gynybos minis*&Mne, kad Pasaulinio vyckupų
etiopų nuostolius Sidamo regio
pirmas,
kuris po Stalino laikų Be- teris Leber. Leber turėjo išeiti iš kabineto, kai jos ministerijoj buvo įsi
sinodo metu Vatikane lankėsi
ne, prie Negele. Dvi etiopų sto
rijos buvo įstatytas ir į politinį tvirtinęs Ryta Vokietijos šnipas
Vladas Niunka, ok. Lietuvos ko vyklos ecančios sunaikintos, pa
biurą,
1956 buvęs ambasadorium
munistų
partijos
"vatikano- imta nemaža karinio grobio.
n
Vengrijoj
ir padėjęs užgniaužti
\o%as , Aukščiausiosios tarybos
sukilimą.
Etiopijos radijas sako atvirkš
KALENDORIUS
deputatas,
žinomas ateizmo
Prancūzai nuteisė
čiai:
mūšio
vietoje
jų
kariuome
Agentai
verbuojami
iš
elitinio
apaštalas, už savo veiklą apdo
Vasario 7: Ričardas, Julijona,
sluoksnio, visiškai lojalūs, inte
vanotas įvairiais covietų meda nė pasiekė laimėjimų, žuvo 70
sovietų šnipus
Ramutis, Druva.
Somalijos
armijos
karių
ir
paim
ligentiški
žmonės.
Maskvoje
in
liais. Sinodui pasibaigus, jis dar
ta į nelaisvę 150. Mini ir vietą:
struktuojami Tarptautinių studi
Vasario 8: Pelenų diena; Jero
turį laiką pasiliko Romoje ir rin
Paryžius. — Prancūzijoje bu nimas, Kointa, Dormantas, NirKarage regione, 150 mylių į ry
jų institute, išmokomi vakarie
ko medžigą apie vyskupų susirin tus nuo Addis Ababa.
tiško gyvenimo. Jie svetimam vo nuteisti penki sovietų šnipai. ma.
kimo eigą, labai reikalingą Krem
krašte būna gerai apsirengę, so Bausmė siekia nuo 8 iki 20 me
Saulė teka 6:58, leidžias 5:13.
liui. Lieka laukti, kai bolševiki
Viena. — Austrijoj literatūros
cialūs, moka bendrauti su kitais. tų. Jie nuo 1963 iki 1974 Sovie
ORAS
ne} spaudoj vėl pasipils serija premija už 1977 metus paskirta
perdavė nemaža
Jeigu kas iš sovietų diplomatų tų Sąjungai
strapsnių apie "Vatikano konspi Čekoslovakijos disidentui P. Konesugeba turėti draugų ir nuo NATO ir Prancūzijos karinių
Dalinai apsiniaukę, kiek šil
racijas" prieš kftrnvniTTTiąi
houtui.
Kaabodijoa kareiviu, nužudyti vietnamiečiai vaikai
bodžiauja, jis nėra agentas.
paslapčių.
čiau, apie 20 laipsnių.

"Laisvės chartija'
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Suorantamai ir tvirtai riboti'
vaikų eigesį yra tėvams labai
THE EJTHUANIAN WORLD-WID£ DAILY
s u n k u s — n e t p a t s sunkiausias
Publlihed dattj
darbas, vaikus auklėjant Čia pri
Secood datas postage pakl at Oilcago, BL
ascepc
Supdays,
Legal
HoUdays.
days
efter
Cnristmai
simintina nesugriaunama
tiesa,
and
Easter
by
the
Llthuanlan
CamoMc
Press
Sodety.
NESIRGTI EB SVEIKTI PAjeGUMO UGDYMAS
kad sėkmingai apriboti savo vaikų
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.
Subscrtotkn Kates: 8 » 0 0 - CMcago, Cook County,
elgesius pajėgia tik tie tėvai, kurie
KELIAS | SVEIKATĄ. 1601 West Garfield Bhrd., Ckkago, EL 60636
BBnois
and Canada. Ebeirhere t* the U.S.A. $31.00. Foreign
žmoniškai —• pagrindinai myli
Telefoaas EB 6-6489
countries
$34.00.
savo vaikus. Be tokios meilės vai
Pašto išlakias mažinant, pakvitarimai už gautas prenume
kui, nebus tinkamo Jo elgesių fi-j
ratas
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
bojimo. Be meilės vaikams ii te-,
reso, gavus U jo mokestį atžymima Ūd kada yra užsimokėjęs.
vų pusės esti šiurkštus ir nejaut
i*a mokama tt anksto
DRAUGO
rus vaikų
elgesių
ribojimas.
mietams 6 mėn, 3' Bita.
lietuvio sodybos Chicagoje jauki aplinka kiekvieną gerai nuteikia tiek va
Toks ribojimas neatsiekia nieko sarą, tiek žiemą. Mūsų trispalvė ir šio krašto vėliavos kas sekmadienį puo
$15.00
Cook
apskr.
$33.00 $19.00
Chicago ir
gero.
Bė
meiles
ribofact
vaiko
el
1300
18.00
šia
sodybą.
Nnstr.
M.
Nagio
.
31.00
Suteik meilės vaikui, a p - į m ū s ų visų visuomeniškas gyveKitur JAV
15.00
19.00
gesius,
vaikas
ima
tolintis
n
u
o
33.00
Kanadoje
rifeok jo elgesius, turėsi ge nimas priklauso nuo iš mažens
15.00
20.00
tokių
^ėvų,
užsidaro
savyje,
tem
Užsienyje
vaikui augant įgyjamo ribotumo
ravalį suaugusįjį.
15.00
9.00
25.00
Savaitinis
pą piktu prieštara. Toks paniu
savo veiksmams.
Gyvenimo
tiesa
• Administracija dirba kas. _ • Redakcija straipsnius taiso savo
Tik tada mes galėsime žmoniš ręs prieštaravimas pasilieka vai
Ledo
kristalai
turi
taisyklingos;
pastebėjo,
kad
snaigės,
Bkrituke
visam
jo
gyvenimui
—
jis
ir
su
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta t nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
kai vieni su kitais sugyventi, kai
Praeitą kartą čia aptarėme b ū 
šios
iš
vieno
debesio
ir
tuo
p
a
č
i
u
dieniais nuo 8:30 Iki 12:00. • nesaugo. Juos grąžina tik iš anks
dar vaikais būdami turėsime t i n  augęs būdamas i m a priešintis šeŽiakampės prizmės formą. Pa
to susitarus. Redakcija už skelbi
tinumą vaiku: meilės, teikiamos
laiku, beveik visos vienodos. K o 
• Redakcija dirba kasdien 1 mų turinį neatsaką Skelbimų
kamus tėvus bei kitus su m u m i s kiekvienai gėrio pastangai. B čia vyzdžiui, n e t ir snaigės, nors ir
jo tėvų, artimųjų ir visų daž
dėl snaigės turi tokias taisyklin
&30 — 4:00, šeštadieniais
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tyrėjų aiškinimai migloti, n e a i š 
niškai apriboti vaikų elgesį. T o  karai. Todėl neklausinėkime, ko Dažna! galima pastebėti, kad
vaikui suteiktiną būtinumą jam
kūs. Kodėl iš vieno debesio iš
dėl nedejuokime dabar dėl ž m o  dėl žmonės taip netikusia: tarpu snaigė, jeigu jinai sveika, turi įaugant į geravalį žmogų — tai
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elgiasi,
bet
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to imsim pamažu slinkti link tai kingai riboti vaiko elgesį. T a i ir pradėti augti visai naujas krista- žiavimo
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balandos. Kaadlen nuo 10 *al rjrte
Pasaulis yra pilnas tvarkingų kos.
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sikaltamumo sumažinimui mūsų } ^ įbrėžimų, kartais ir nematomų b ų pagrindinę t e m ą "Per a u k l ė 
Ofs. teL B E 7-1188; rea. 239-2919
Pagal •umtartma
m ų bei apribojimų kiekvienas iš
tarpe. Čia mūsų pareiga ir ją mes J paprasta akimi. Kiekvienas toks jimą u g d y t i taiką, t e i s i n g u m ą
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m ū s ų turime prisilaikyti, jei n o 
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ž m o n i ų gyventi. Juk m e s va
kitam. Nei kalėjimai, nei policija ant stiklo pavirš'aus visada bū pažymi, k a d katalikiškoji
mo
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žiuodami turime sustoti prie kryž
m u s nuo nusikaltėlių neapsau na daugybė dulkių, purvo — o kykla, p e r t e i k d a m a
jaunimui
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kelės raudonų šviesų, privalo
gos tol, kol mes auginsime nusi visa tai, taip pat, iškraipo taisyk
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m e laiku sumokėti valdžiai mo
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kesčius: reikia prisilaikyti daugy
V Ali.: pirm., antr., ketv Ir penki
teikusius vaikus. Nustokime gim talėliai a n t langų būna dviejų
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bės taisyklių, kurias m u m s nuro
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dažnai nepaisome
visuomenės,
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sunku prisilaikyti visuomeniškų
leidžiant juos neišauklėtųjų žiau minusmei temperatūrai ir nedi
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tr penkt
normų, jie visai nepajėgia taikiai
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kiekvienas ž m o g u s ir b ū t ų a p 
gynėjų pagerbimo metu.
111 No. WABASH AVB.
ar net kalėjimo įnamiais.
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s a u g o t o s visų t e i s ė s ,
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pajėgumas žmoniškai besielg'ant
Vaiko elgesį tvarkyti nelengva
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(Kalba lietuviškai)
• 4 8 9 S o . Pulaski Boad
auattarlma.
OPTOMETRISTAS
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kamai apriboja savo mažų vaikų rime visokią žmonių apgaulę.. asmenybės šviesus lietuvis ir lie- daug tfienodi.
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ano 1:00 Ilgi 8:00 vaL popiet
gesiams iš savo žmonos pusės. pluoštu, augančių iš pagrindi
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Ofs. teL 776-51S2; rez. 7 3 7 - 5 0 4 7
2658 Weat 6Srd Street
nepalaiko darbo, nes jis nepake
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valandų
TTž tai tinkama? išauklėtas suau
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SPAUDOJE NIEKINIMAS

VISUOTINIS GYVENTOJŲ SURAŠYMAS
Surašinėjimai seniau ii dabai

Sovietų Rusijos pirkliai, taria
STASYS BABZDUKAS
mų darbininkų unijų atstovai, ta
PETRAS LVDREIKA
Cenzo biuras š. m. balandžio
ti savo valdas ir bajorus, šiemet
Salia
straipsnių
pridėta
ir
įvairiami parlamentarai važinėja po
Nėra. abejonės, kad našiam I tokią atmosferą, kurioje įvairių
pradžioje pradės siuntinėti visuo
sueina 450 m. sukaktis nuo pir
Ameriką vis ko nors pasimokyti ? ų . į * ^ ^
* * * * * • » « * tinio gyventojų
mūsų
gyvenimui. krypčių lietuviai galėtų turėt gvsurašinėjimo surašinėjimą praves federalinė mo dvarų ir kaimo gyventojų lietuviškam
ir ko nors gauti. Ir kai negauna, k a i p v a k a n e c l * m u š a d a r b i u s , klausimų lapus. Šie lapai bus valdžia, pasamdydama iš tauti surašinėjimo, kuris buvo įvykdy taip pat re:kia sąmoningos ir gv-'vą pokalbi Tokio:e šaun ; oie atvisada šaukia, kad tai kenkia de- o Amerikos Laisvės statula pa dviejų rūšių — trumpoji forma, nių mažumų bent 200 pagelbi- tas 1528 m. Šio surašymo daug vos lietuvių bendruomenės. Ji mosfero;c būtu iriĮonra bręsti kiektenteL Kai Sovietai ;patys ginkluo- vaizduota su peiliu, nuo kurio kurioj bus tik 19 klausimų ir il nių surašinėtojų, kurie priklau duomenų žuvo karų ir neramu n'ekados nebus v'enalvtė. bet ga- : vienam jaunuoliui. Š'toks indhifa
A
jasi, tai jie gelbsti taikai, o kai T ™
*įTi^ft
? ? k f "? goji su 75 klausimais, daugiausia sys Cenzo biuro direktoriui Gau mų metu, bet yra išlikusių pvz. li būti kultūringa. Tokia, apie dualumo ir visuomeniškume delaiSves
z u d l k ų Uhs
Amerika ginkluojasi, tai ji didi
- °
* $*1" l v a i * taikomais verslo įmonėms.
kokią kalba kun. Vyt. B a l a n a - • rl'nys padėtų rasti ir žmon'jai attuose
duomenyse
turės
atsispin
Upytės
ir
Kauno
apskrityse.
na įtempimą. Sov. Rusija negali rių niekinimų taip pat įdėtas sąvičius: "Lietuvių tautos vidmiai sakvmą i komunizmo atno ? a
Į visus klausimus kiekvienas dėti ne tik gyventojų demogra
rašas
kiek J A V turinti
agentų
Daugiau didesnio masto sura
aprūpinti savo žmonių buitinė»
mr nrcM™;* -^-~ u - l i j • užsienyje. Suprantama, kad JAV turės teisingai atsakyti, nes neat finiai duomenys, bet ir Amerikos šinėjimų Lietuvoje nebebuvo da santvkiai buvo galingai atstatvti nužmoginimą" (ten pat, p. 4^).
nūs prekėmis vien todėl, kad vis,:,;,.
v ; . į . ' . %_^. sakius gresia bauda. Gyventojams dešimtmečio pažanga, stengian
Tai dideli norai. Bet jiems ke
nepriklausomoje Lietuvos restol sekt1
ryta iki pat valstybės žlugimo. publ'koie su visu piliečių laisve lią pastoja lygiai didelės kliūtys.
kas eina karo pramonei, bet kai Q * į į ^ ^
"
. ' skiriami klausimai yra daugiau tis išvengti klaidų.
XVI a. pabaigoje bajorams gavus ir lygybe prieš įstatymus. Lietu Mat, ir mums, kaip ir kitons
Amerika viešai paskelbia biudže- k ? d * * * « « ? * » * P«alil,«* sia standartiniai: šeimos padėtis,
T. , : osiai
apie tai gali
Valdžios domisi tartais
lemiamą vaidmenį viešajame gy vių bendruomenė pasaul^'e turi tautoms, taip pat netrūksta a'što didinimą, Maskva šaukia, kad , £ ™
č•
l
; unga, šnipais api- amžius, užsiėmimas, šeimos na
venime, jie privertė valdovus iš šio santykiavimo dvasią išla'kvti. k ; ai destruktvvaus gaivalo, kurs,
imperialistiai graso taikai Kai
^
"
rių skaičius, išsiauklėjimas, paja Visada pabrėžiama, kad surink
pynusi
visą
pasaulį,
kurios
kiek
Sov. Rusija demonstruoja naujus
sižadėti valdžios ir savo galios
pasak patar'ės, apvvarus palei
užsienyje tarnautojas yra mos, turtas — namai, žemės ūkis, tos žinios bus laikomos paslapty stiprinimo. Todėl ir apie gyven- Mes tarime sudaryti ir; išlaikvti
ginklus, tai esą daroma socializ- vienas
» .
lietuviškoje visuomenė e tok'ą dęs, vien kVaučių ie*ko. Visc k>ų
kokios rasės ir kt. Svarbiausias je nuo valdžios pareigūnų ir mo
mo apsaugai, bet kai Amerika ? S J 2
^V° S S *
*
tojų
ar
turto
surašinėjimus
ne-j
atmosfera, anie kurh būtu sako donkichotiškos man'jcs avan
klausimas, kokiai tautybei pri kesčių rinkėjų Bet praeitis pa
pradeda viešai kalbėti apie neu- P™ 1 . 0 tarnauti komunistų parklausai.
rodė, kad paslaptį labai sunku buvo nė kalbos, nes per bajorų ma, kad šio'e tautoie klesti kul tiūristu, rodančiu bevaisi. ber*žTl6Sa
trono bombą, Maskva visoje *+*.V**1**
f
t
savo
T
išlaikyti. Istorija kartojasi:
visi slenkstį neperšokdavo net svei •ūringas santvkiav'mas, kad nau- džią ir n'ekam nereikalingą
lietuviams turėt ų rūpėti
:
spaudoje ir visus agentus pašau- d u o d a t o k l u s s k a i č l u s a p i e J A V
"didvyriškumą".
T
e
per
savo
kiausi
ir
valstybei
reikalingiausi
j
dingą
yra
turėti
pažinčių
lietuvių
Šio klausimo iki šiol vykdy imperatoriai ir mokesčių rinkė
lyje įtaigoja, kad būtų tokio gink agentus Europoje. Esą, Belgijoje
spaudą ir kitais būdais nuo^iia
yra
3,200
agentų,
iš
kurių
37
ka
tuose visuotiniuose gyventojų su jai domėjosi gyventojų turtėji sumanymai. Plintant dezorgani •a^oe. nes čia viešoatauia gvvas visuomenine mūsų atmosferą ir
lo gamyba sustabdyta nes tai sta
zacijai ir netvarkai, kaimyninės ookalb's įvairia's kultūriniais ir
tą pasaulį į pavojų. Bet kai eina riškiai, 23 profesionalai politi rašymo lapuose nebuvo. Lietu mu.
visaip trukdo mūsų bendruome
Jau 443 m. pr. Kr. Romoje bu valstybės pradėjo kištis į Lietuvos oolitiniais klausimais. Tada mū nei būti tuo. kuo ji pa^al s*vo
kalba apie paskolų gavimą, apie kai ir 17 žurnalistų. V. Vokieti viams į klausimą reikėtų atkreip
sų visuomenė iše'viioie ne mažės-,
kompiuterių ir maisto gaminių {joje
? e ?esą
* 7,350
«•*»' .agentų,
" C " 1 * ;400
* ? . *kariš? n s ' ti ypatingą dėmesį ir užpildan vo įkurta "Census" įstaiga, kurios reikalus ir pagreitinti jos pasidali
bet
didės" ("Tėvynės sargas", esmę be' paskirtį turėtų būti. Da
fa
4 buvę muustenai
2 dal
pirkimą, apie fabrikų Rusijoj sta- *
>
>ar pažymėti, kad esame lietuviai. Iš pagrindinė pareiga buvo gyven jimą. Po 1795 m. Lietuvos ir Len
bar ye Chicagoi organizuoiasi ir
1977, 1 p. 43-44).
tymą, tada Maskva yra labai tiniai ministeriai 3 ambasado surinktų duomenų be abejo Cen tojų surašinėjimas, jų turtingu kijos valstybių padalijimo, pra
verčiasi bendruomenės žmonių
Ar taip iš tikrųjų yra? Turim
mandagi ir nuolanki. O tačiau riai, 1§ kito rango diplomatų, 23 zo biuras vėliau paskelbs, kiek yra mo nustatymas ir mokesčių ar ėjus šimtui su viršum metų, 1897
diskriminacija bei visuomenės
lietuviškos kilmės asmenų, ir iš kitų prievolių paskyrimas. Tai m., Rusijos caro patvarkymu bu daug kultūringų ir pozityvių ap ^ezorierrtaciia, nesiskaitydami su
nereikia manyti, kad už tuos ga žurnalistai.
minius ji nors truputį sumažina
Italijoje esą 3722 agentai, 768 blaškys nepagrįstus spėliojimus buvo kartojama kas penkeri me vo įvykdytas visuotinis Lietuvos raiškų. Daug gero lietuviškam iokia morale bei te'sinėm nor
tai, nes su praturtėjimu burvo sie ir Rusijos gyventojų surašinėji mūsų gvvenimui duoda mūsų li mom.
Amerikos šmeižimą. Ne, toli gra- karininkai, 4 ministeriai 8 vals- apie lietuvių skaičių.
mas. Tačiau surašinėiimo žinio tuanistinės mokyklos, organiza
žu, nes Maskvos tikslas yra kova tybės sekretoriai, 3 ambasadoriai,
Surašinėjimas palies apie 220 jamos ir politinės teisės, kaip tei
Taigi ir svetur dedasi tai, ką
cijos, kai kurios parapijos, didžiomis
vargu galima pasitikėti.
su kapitalizmu.
23 politikai ir 31 žurnalistas. milijonų amerikiečių. Mes vė sė balsuoti, priimant įstatymus
turėjom
nepriklausomoj Lietuvoj.
ii
dalis
spaudos.
Nemaža
dar
tu»
Portugalijoje esą 458 agentai, jų liau pamatysime savo etninę gru ar renkant pareigūnus. Pildyda Nepriklausomybę atgavus,192?
Sių metų pradžioje komunisti- taiPe 1 7 generolų ir pulkininkų, pę tarp kitų grupių. Reiktų užsi mi Romos imperatoriaus dekretą m. įvykdytas visuotinis gyvento '•im žmon'ų, besireiškiančiu po. Ir ten "perversmininkų" netrūko.
nėję 'Tiesoje" sausio 10 d. nu- 3 buvę generaliniai direktoriai, rašyti lietuviais, nes prašant pa Juozapas su Marija irgi keliavo į jų surašymas, prisilaikant moksli zityvia iniciatyva ir kūrybiniu Buvo jų visose grupėse ir visuose
nusiteikimu. Jų pastangomis ir visuomenės sluoksniuose. Taip
meryje visas puslapis paskirtas vienas ministeris ir 12 žurnalistų. ramos iš federalinės valdžios vi Betliejų įsirašydinti savo gimta nio metodo, yra gana tikslus.
darbu pereitais metais buvo su pat prisimenu ir savo šviesaus
Amerikos niekinimui. Štai kele- Ispanijoje 1270 agentų, 138 aukš sokiems kultūriniams darbams, jame mieste. Tuolaikinis impera
organizuoti
tokie rengin'ai kair ttm'nimo mokytoią prof. Stasį
Išvados
tas antraščių: "JAV imperializ- ^eji karininkai, 2 ministeriai, 5 taip pat mokykloms ir kitiems torius Augustas (63 pr. Kr.) ne
ateitininkų
IX
kongresas Cleve- Šalkauskį, kuriam rūpėjo mus toĮvykdžius Cenzo Biurui visuoti
mas: pamintos žmogaus teises , valstybės sekretoriai arba gene reikalams, bus atsižvelgta į lietu tik buvo paskelbtas "amžinuo
lande ir mokslo bei kūrvbos IT ':ia"s atvejais orientuoti. J ; s sakė,
"Durklo ir pinigų maišo įstaty raliniai direktoriai, 43 žurnalis viškos etninės grupės gausumą ir ju" imperatorium, bet jam sena nį gyventojų ir turto surašinėji
simpoziumas Chicagoje. Net at kad be kovos neaps ; e ; na joks idėmu", "Amerikos žvalgyba - reak tai. 2odžiu, visose valstybėse į- jos pajėgumą ginti kultūrines to buvo suteikta ir prokonsulo ga mą, statistikos mokslas sugebė;
cingiausių sluoksnių Įrankis", vairių kitų valstybių aukšti as vertybes ir paramą politinėje ko lia leisti potvarkius užimtose že padaryti išvadas ir išvesti dės skira LB Clevelando apylinkė pa- inis judėjimas, joks užsimojimas
iėgė pasikviesti Chicagos "Daina rinti principus bei vertybes. Tar
"Washingtono slaptosios tarny menys, net buvę ministeriai yra voje dėl tautos laisvės
mėse. Be to jis buvo išrinktas vy nius tarp ūkiško gyvenimo reiški
vos" ansambli su "Kūlgrindos" kavimas t'esai niekados neapsibos", "Uždrausti gaminti neu JAV agentai.
riausiu "cenzorium" daryti gy nių pajamų ir išlaidų, produk
muzik'niu
veikalu ir duoti vietos <ina be kovos su netiesa. Tik
Amerikoje
pirmasis
visuotinis
Ką
į
tai
galime
pasakyti?
Vietroninę bombą" ir t t Tuose
ventojų turto surašinėjimus, tuo cijos ir nedarbo, kainų kilimo ir
na kaa nJ
lietuviams
tautinę
dvasinio paki- Tinkluojantis didelei gyvenimo
buvo pačiu stiprinant centrinę valdžią infliacijos. Gal būt, bus lengviau
straipsniuose nieko daugiau, kaip > * ekas tikrai nežino, kiek gyventojų surašinėjimas
ten
Amerikos niekinimas. Pvz. vie5™ agentų, o antra, kad, jei 1790 m. Jis kartojamas kas de ir jos galią prie Romos imperijos ir prez. J Carteriui susigaudyti limo šventę. Mūsų visuomenė to- o\ai, reikalinga ne puikybės,
tai butu daiis
Amerikos ūkiško gyvenimo reika kius polėkius gausiai ir dosnia' *>t kuklumo, ne neapykantos,
name straipsnių rašoma: "Jungtiesos, JAV reiktų šimt metų. Surašinėjimo duome prijungtose kolonijose.
luose, kodėl JAV prekybos balan parėmė. Džiaugėmės, kad dar e- bet tolerancijos". Tačiau "kuk
tinių Valstijų valdantieji sluoks- pagirti už atsargumą. Visą pasau- nys turi lemiamos reikšmės kraš
Sugriuvus Romos imperijai ir sas yra pasyvus ir kodėl ūkinin same tautiškai gyvi ir kūrvb'ngi. lumas toli gražu nereiškia atsi
niai deda visas pastangas nu- 1 apraizgiusį šnipais Sov. Rusija to gyvenimui, ypač JAV kongre
au
traukti revoliucinių pasitvarky- **** J
galėtų kitų tuo nekal- sui, nes jie panaudojami nustaty iširus senovinei valstybinei orga kai taip aštriai kelia kainų klau O šiemet vėl rengiamės PLB sei sakymo nuo kovos: su tuo, kas yra
nn
mų procesą, sustabdyti pergalin- ti - Bet V1 kaltina, kad galėtų sa ti, kiek iš atskirų valstijų gali nizacijai, išnyko ir gyventojų su simą. Tikime, kad statistika pa mui, penktaiai visuotinei dainų bloga, kaip lygia toleranciia ne
gą socializmo ir komunizmo idė- v<> kaltes pridengtu
patekti atstovų. Senate yra atsto rašinėjimai. Viduriniais amžiais rodys vyriausybei, kad ūkininkas šventei ir didžiajam sportininku reiškia pataikavimo, indiferen
jų žengimą. Svarbiausia vieta šio*
vaujamos valstijos, kad jų inte įvykdytas Anglijoje Vilhelmo Nu galės nusipirkti traktorių, kada jo sąskrydžiui. Vad'nas, darome vi tizmo ir principų išsižadėjimo".
resai nebūtų pažeisti. Pagal galėtojo (1080 SI)
vienintelis užauginti kviečiai bus parduoti sa, ką mums mūsų jėgos ir išga Tad ir išvada: "Bet paprastai vi
se pastangose skiriama JAV cent
rinei žvalgybos valdybai ir kiSovietų Sąjunga daug ko nori 1910 m. surašinėjimo duomenis surašinėjimas. Jis, remdamasis su Sovietų Sąjungai rinkos kaina, o lės leidžia. Vėl kun. Bagdanavi- sas blogumas būna ne pačioje
toms slaptosioms tarnyboms".
iš Amerikos. Į čia siunčia savo atstovų rūmų narių skaičius pa rinktomis žiniomis, įvedė admi ne "išmokėtinai", sudarant ko čiaus žodžiais, mūsų bendruome kovoje, nes ji yra ne švengiama,
nė stengiasi "sukurti savo tarpe kaipo priemonė pozityviam tiks
Apie tą Amerikos žvalgybą sporto rinktines, kad šios pasitre- kilo iki 435 ir ilgai jis buvo pasto nistracinių pertvarkymų, o gy munistinei ekspansijai atramą.
lui atsiekti, bet tame būde, ku
"Tiesa" rašo: "Nepasisekęs ban- niruotų žaisdamos su geriausio- vus, bet, augant gyventojų skai ventojams uždėjo naujų prievo
riuo kova yra vedama". Su prie
dymas pasmaugti Kubos revoliu- mis JAV sporto komandomis, į čiui, jis pradėjo keistis. Be to, fe- lių ir mokesčių. Vakarų Euro
šininku, kaip su lygiu gerbtiru
ciją, "rūmų" perversmas Irane, čia siunčia mokslininkus, kad deralinei valdžiai skirstant pini poje iki 15 a. galo beveik nebuvo
Žmogumi, dera laikytis džentel
Gvatemaloje, Ekvadore, Laose, juos amerikiečiai painformuotų, ginę paramą atskiroms valstijoms jokio surašinėjimo, išskyrus Nuemeniškos taktikos. Ka : priešinin
Konge, Indonezijoje, kruvinas fa- ką ir kaip geriau padaryti, į čia ar net lokalinėms bendruome rnbergo atliktą 1449 m. Bet val
kas nemoralus, ir taktika kita:
šistinis pučas Čilėje, eilės užsie- siunčia net kolchozininkus, kad nėms, surašymo duomenys pa dovai, prisiminę, kad gyventojų
'"atsisakyti nuo kovos su juc, j ą
nio valstybių vadovų nužudymo pasimokytų ūkininkauti, nors su- naudojami sprendimo pagrindu, ir turto surašinėjimai teikia jiems
jis visiems regimu būdu neu5 ; iplanai — tai dar toli gražu ne prantama, kad jie čia daug neiš- kokio dydžio pinigų sumą jos tu nemažai naudos, juos atgaivino
tamauja pagarbos, ir kovoti to
pilnas JAV šnipinėjimo valdybos moks. Krašte, kur viskas yra lais- rėtų gauti. Nurodoma, kad 1970 Anglijoje ir Prancūzijoje apie 19 a.
kiu
atveju su jo neigiama įtaka
nusikaltimų akcijų sąrašas". Ir va, nepritaikomos priemonės ten, m. įvykdytame surašinėjime įsi pradžią.
ir
kenksmingumu
kaip su nelataip ištisam straipsny 'Tiesa" kur nėra jokios privačios iniciaty- brovė klaidų ir apie 5,3 mil. gy
me, pareinančia nuo neprotingo
rašo apie Amerikos nusikalsta- vos. Tačiau už visą tą gera, Mask" ventojų nebuvo priskaityta, iš jų
Surašinėjimai Detuvoje
ir aklo gaivalo" (cituota iš 1929
mus darbus, lyg Amerika būtų va toli gražu nėra dėkinga, ji
3,4 milijono baltųjų ir 1,9 juoNeatsiliko
nuo
jų
mūsų
didie
bal.
24 atsišaukimo "Ateitininužgrobusi Baltijos
valstybes, kiek tik gali viso pasaulio spauji
kunigaikščiai
ir
kiti
Lietuvos
Sydnėjuje,
Australijoje,
Lietuvių
namuose
surengtame
priėmime
užjūrio
kraujuje paskandinusi Vengrijos doj Ameriką niekina Nors ir
f Nukelta į 5 psl.)
Notfr. VL Bacevičiaus
Šį visuotinį gyventojų ir turto valdovai, besistengdami surašinė svečiams. Dešinėje kun. A. Sauiaitis, SJ.
sukilimą ar sumynusi Čekoslova- sunku lietuvius įtikinti, kad Akijos laisvės pastangas. 'Tiesa" merika yra tik kraštas, besistentaip pat skundžiasi, kad "Dideli giąs visus pavergti, tačiau oku— Pagunda .ima, bet aštuoniasešimt y r a aštuo
turtas, tai ir mokam už jį. Bet nepradėkim vėl iš pra
dėmesį CŽV skiria šmeižikiš- pantas nesigėdina ir lietuviškoje
džios. Tarp mūsų šnekant, juk aš čia tik tarpininkas, niasdešimt. Aš vistiek noriu laikytis savo, — labai
koms radijo stotims "Laisvei" ir komunistų spaudoje šmeižti A*
bet pasakysiu atvirai: Konkai iš savo pusės daug pri švelniai atrėmė Šeštokas.
"Laisvajai Europai" šios stotys fi- meriką.
— Tamstos teisė prašyti, kiek nori, bet aš irgi tu
sileido. Užmoka man komisiją, duoda savo advokatą.
riu ribą. Tada sutarkim taip. Šiandien vistiek grįžtu
Tai jau beveik trisdešimt.
nansuojamaos iš žvalgybos biuPrekyba sau, detante sau, o
JTRGIS JANKUS
džeto".
propaganda sau, — šmeižtų
— Už advokatą tai gali nuo manęs padėkoti Aš į Čikagą. Jeigu taryba priims, tada O JL Iš savo pusės
"Tiesa" į tą patį numeri įside- sriautu norima apjuodinti Ame- 21
turiu savo. O be to, kai po paskutinio karto dingai, aš galvoju, jog vargu visą apskritą ir priims, bet vieną
da ir amerikiečio kolumnisto Art riką ir manoma, kad tai bus prip a t s ėmiau dairytis pirkėjo. Ta pačia proga sužinojau, kitą gali ir pridėti. Verslas yra verslas. O.K? Ar galiu
—
Išlikai
per
stebuklą.
Per
tikrą
stebuklą.
Kai
tik
Buchvald feljetoną, kuriame jis gesintas visam (pasauliui šviečiąs
kad zona pakeista j komercinę ir kainą sukomercinau. pasinaudoti tamstos telefonu?
atsiranda
tuščių
namų,
banditų
tuoj
ir
prisiveisia.Rei— Prašau.
pasityčioja iš CIA Bet Buchwald jos laisvės žibintas. Tačiau, kad
Aštuoniasdešimt būtų arčiau teisybės. Jeigu tada bū
Bronius paskambino ir paprašė taksio.
juokiasi iš amerikietiškos įstai- ir kaip Maskva norėtų, saulės į kės paprašyti, kad policija peržiūrėtų, ar neįsimetė į tumėt paskubinę, būčiau už penkiasdešimt atidavęs,
gos ir už tai niekas jo nekiša į koncentracijos stovyklą neužda- kurį ir kad šiaip dažniau akį į tą pusę mestų. Atvirai bet leidote laiko pasidairyti o kai dairais, daug ką pa— Pirma į miestą, o paskum į aerodromą. Už de
kalėjimą, tuo tarpu čekistai per- rys. Laisvės žiburys per amžius pasakysiu, kad į tuos tuščius aš bijau ir užeiti. Praga mataiLabai daug. Kad ir tas miškas: kiek atsėjo tie šimties minučių.
ras žino, ką gali užtikti. Bet tuos reikalus palikim po siogiai ir kiek dar netiesiogiai.
sekioja už paprastą knygą iš Va- nebuvo ir nebus užgesinamas,
Pasakė šeštoko adresą, padėjo ragelį.
licijai
Jų darbas. Už tą jie algas gauna, ne mes.Nors
karų.
A. B.
— Gal puoduką kavos? —paklausė Juozas.
— Netiesiogiai? — pašoko pirklys. — Ką turi
tarp mūsų šnekant, jie patys nežino, ką daro. O dau
— Išgerčiau su malonumu, bet dar reikia padaryti
galvoje
— netiesiogiai
giausia nieko nedaro. Perdaug ir nekaltinu, PoUcininkeletą
namo nuotraukų. O tuo tarpu tamsta irgi pa
Spaudoj ii gyvenine
— Na, manau, kad tų dalykų bent tamstai nereikė
kas irgi nori gyventi. Tai kaip su tuo namu? šiandien
galvok. Dešimt minučių daug laiko. Matau ir draugą tu
tų aiškinti Kas nori, kad sumos ir pavardės būtų mini
užbaigsim? Juk čia vienas ir be Ii kai.
ri. Dvi galvos kartais geriau, negu viena. Ką siūlau, yra
mos.
— Galėtumėm ir užbaigti.
tikra, daigiau nebe nuo manęs vieno pareina. Gal pri
— O. K. — suskambo Broniaus balsas nuo laiptų dės, o gal tik laiką sugaišim.
— Kad pačiam mažiau išlaidų būtų, mūsų advo
Komunistinė Vilniaus •Tiesa" čio Kančioginos upelio. Iš cisternos katai viską galės sutvarkyti. I r mano komisiją Kon- viršaus.
Išsiėmė iš lagaminėlio Nicon foto aparatą ir išėjo.
sausio 25 d. laidoje rašo: "Ignali paleidęs amoniakinio vandens, šoko kos apmokės. Tamsta gausi dvidešimt penkis grynais.
Juozas žinojo, kad aparatas buvo jo paties ir kad
Jis lipo žemyn paltą atsisegiojęs, skrybėlę kiek į
nos rajono "Naujo kelio" kolūkio rankomis gaudyti žuvį. Pagavo 4 Ir gyventi dar galėsi porą mėnesių. Užsimokėsi tik u i šoną pakreipęs, cigarą tarpupirštėn įspraudęs, Tokį buvo tuščias, bet a r tas dabar svarbu. Svarbu veiks
traktorininkas V. Burokas praėjusių kuojas ir vėgėlę, o žuvis išnuodijo dujas, elektrą, telefoną.
mas, kurio tikslas visiškai nebe tas, kaip iš šono atrodo.
stambų, ilgą.
— Kada sakiau, kad už dvidešimt penkis atiduo
metų pavasarį vežiojo į
laukus 6 km. upelio atkarpoje. Paskaičiuo
— Namas stiprus ir išorė patinka. Kai architektas
Konkų pirklys visą laiką nepratarė nė žodžio. Kai
amoniakin} vandenį. Atbėgusi kai ta, kad išgaišo iš viso 8360 kuojų, du?— pakėlė antakius šeštokas.
savo pirštą pridės, atrodys, —kilstelėjo ranką, nykš Bronius pradėjo namą fotografuoti iš visų pusių, jis
— Žinau, žinau. Tada pajuokavai. Pats juk žinai, tį su smilium sudūręs į o. — Viduj reikės pertvarkyti, priėjo prie lango, šalia jo atsistojo ir Juozas.
mynė prašė, kad vyrai padirbėtų 660 ešerių, 400 šapalų, 340 lyde
kokios kainos tame rajone.
jos sklype, už tai vaisių nepagai kų, 400 karšių.
reikės gerokai praplėsti, tik aštuoniasdešimt, bent tuo
— Kam jis tą vietą nori pirkti? — tik dabar pra
lėsianti. Burokui šovė į galvą, kad Brakonierių Liaudies teismas
— Žinau, kokios buvo. Dabar kitokios. Antrą tarpu tai ne. Septyniasdešimt keturis, galiu duoti tuoj. šneko.
tose vaišėse būtų neblogai pasigar nuteisė 2 metams laisvės atėmimo. vertus, jūs perkat ne namą, bet žemę, o mano žemės Aš tik pranešiu savo advokatui, tamsta savo, ir per
— Kompanijai
džiuoti šviežia žuvimi.
Iš jo Gamtos apsaugos komitetui daugiau negu dvigubai kaip kaimynų. Pagal tą i r kai keletą dienų reikalas bus baigtas. Tik po užbaigimo
— 2inau, kad kompanijai, bet kaip tos kompani
Kaip tarė. taip padarė. Tiesiai 8 nuostoliams odyginti priteista 4000 ną gali lengvai «tim*wti.
tamsta turėsi išsiknmstyti per dvi savaites, kad mūsų jos vardas?
gajėta. pradėti dirbti. CK*
lai)fo> nuvažiavo prie netoliese esan-1 rublių".
— Žemė, namas, ftmcfflftmfi
{Bnj rtangfriU

MUŠKIT BOGNUS

AMONIAKU GAUDE 2UVIS

I

KO LAUKTINA IŠ VIEŠOSIOS
OPINIJOS

DR A.FGA5. antradienis. lOR&y

.

vnnma^mfm. 7 *

MOŠŲ KOLONIJOSE
TRUMPAI

Rochester. N . Y.

FLORIDOJE
Su Petersburg, Fla.

'IWfWWffl!IHHUW»Tl!l'"""""""'."""'V!!
Radijo Valanda jau virš 35 m. tarnau- {
ja New Jersey, New York ir Coanecti- i
cut .lietuviams!
Kas šeštadienį n^> 4 iki 5 vai. popiet
ft WEvY> Stoties New Yorke 1330
kiL. AM ir nuo 7 iki 8 vai. vak 97:9
meg. tU.

CLASSIFIED
M 1 8 C E L L A N*EOU S

GUIDE

IŠNUOMOJAMA — r\»B BENT
V I B A I
I&UMĮMI

5 kamb. butas Parkholm-

T R U M P A I
— Vasario 1 1 d - choras dai
Cicero apyL 1-me aukšte, apSiidyLIETUVOS NEPRIKL.
Direkt. Dr. Jokūbas J. Stekas
nuoja Hamiltone Kanadoje, o
mas ir karštas vanduo. Skambint po
1467 Force Drive
— Kun. Albinas Martis iš
ATSTATYMO MINĖJIMAS — vasario pabaigoje Putnam, Conn.
ir Paprastos. Radijai, 6 v. v. 854-5452 arba 6524743.
Spalvotos
MbuBtainside, N. J. 07092
VASARIO 19 D .
Stereo ir Oro Vėsintuvai
seselių vienuolyne. Pastaruoju Bei, W. Va, lankėsi mūsų kolo
TeL 232-5565 (code) 201
nijoje.
Aplankė
ir
vysk,
A
metu garsėja taip vadinama cho
B E AL E ST A TE
Čia Lietuvos nepriklausomy ro "Sutartinė", kurią
Kviečiame taip pat klausyti Lietu
sudarė: Deksnys, prieš išskrisdamas
bės atstatymo minėjimas įvyks Onė Adomaitienė, Angelė Džia- Europon. Iš Singer Island at viškų kultūrinių valandų anglų kalba
iŠ Seton Hali Universiteto radijo sto
vasario 19 d., sekmadienį. Mi konienė, A. Geminis, Vyt. Žmui- vyko ir kun. V. Pikturna.
ties <J?ew Jersey WSOU 89.5 meg.2346 W 69th S t , toL 776-1486
nėjimo programoje: 11 vai. i v . dzinas ir Jonas Adomaitis. Jie dai
— Nepriklausomybės šventę FBI) Plrmad 7:30-8:30 vai. vakaro.
Mišios už mirusius
Lietuvos nuoja estradines dainas.
(Vadovauja prof. J. Stekas)
God stffiaas maras. 28 metu
paminės vietos radijo stotys
imrnimmtinnnMtriiMmrmtmMiiHHHii senumo. 2 miegami su įrengta pasto
laisvės kovotojus. Visos orga
— Dr. VI. Lėlio paskaita apie WDAE, WFLA, WLCY ir Bay
iiiiiHHiiiimiimii
ge trečiam miegamam. Įrengtas rašys,
nizacijos kviečiamos dalyvauti
PACKAbE EXPBJESS AGENOT
rūkymą ir jo žalą įvyks kovo 5 radijas. Lietuvos vėliavą va
baras. 1% raaš. garažas. Salia tuščias
MABUA
SOBEOSJESt.
organizuotai s u savo vėliavo
d., sekmadieni 3 vai. po pietų. sario 16 d. pakels visos
TBt $31,200. ApyL 76 —
mis.
StUNTlNIAl { LIETUVA į sklypas.
b?
Maplewooi
Sv. Jurgio parapijos salėje. Rengia savivaldybės ir iškilmes paro
Labai pageidaujamos geros ruSies
3 vai. p p. š v . j u r g i o liet. pa vietos ateitininkai.
2-jų butu medinis. Po 4 kamb. (2
prekes. Maistas i š Kampos <Mt»WHa
d y s televizijos 8 ir 1 3 stotys.
i*M*> \V. «SUi Si., Chicago, 11L SSS29 mieg.). ApyL 42 ir Campben. $21,000.
rapijos salėje iškilmingas minė
TKIJ. — WA 5-8787
— Jurgio Janiaus
novelių Tai v i s dėka ponios Viktorijos
2-jo. batą sssSįsi po 5 kamb. (3
BBOMO i. KASLO
jimas, kuriame Lietuvos laisvi
iiiimiiiuiiifiitiiiiuuiiiiiiuiiiittiinjiuuii
Jacobsen.
mieg.),
2 mas. garažas. $21,000. ApyL
nauju angių kalboje seikaiaa, tu
nimo klausimu pranešimą pada knygos "Ir nepasimatėme" sutik
50
ir
Wasb±enaw.
Atlieku
"įvairiu-,
namu
taisymo
— Anglų spauda jau pranešė rį sudaro trys dalys. Pirmoji pa
rys svečias i š Chicagos, žino tuvės įvyks kovo 11 d. šv. Jurgio
Amaajintas 3-jų buts medinis. La
darbas.
teikia Baltijos Valstybių istoriją
lieL
parapijos
salėje.
apie prel. Jono Balkūno maldi bai pottaae struktūra antroji mas visuomenininkas, žurnalis
bai geram stovy. 2 po 3% karnb^ vir
JUOZAS VENCKAUSKAS
tas, redaktorius ir Altos infor
— Labiausiai perkamos kny ninkų grupės kelionę į Šv. Žemę •mgnmo siekius sritinėje integra- Skambinti vakarais — 582-7666 šuj 5% kamb, (3 mieg.). Pilnai iš
nuomotas. Prie 46 ir Washtenaw.
macijos skyriaus vedėjas kun. gos: Jurgio Tankaus novelių rin baL 24 — geg. 12 d. Būtų malo ctjoje, trečioji — D D. karo įta
Mūrinis. 2 batai po 4 kam*. Už
dr. Juozas Prunskis. Meninėje kinys Ir nepasimatėme, dr. VI. Juo nu. kad keliautų didelė lietuvių kos snalfeę tautiniu ir tarptauti
dengti porCiaL Pana pastogė. Rūsys.
nru
požiūriu.
Veikalas
gražiai
*
programoje dalyvauja vietos j deikos Didžioji iliuzija. Komuniz- grupė
SIUNTINIAI I LETUV* Gazo šiluma. Garažas. $41,500. Prie
sr tinka bei kokis proga
4$ ir Sacramento.
LB choras i r lituanistinė mo-1 mas teorijoj ir praktikoj, Try{teikti kaip dovana
— Kun. J. Gasiūnas pasižadėj
4-rių botą mūrinis. Pilnai iSnuomoir kitus kraštus
kykla,
liktoji laida ir k. Liet. spaudos j o Miami lietuviams pravesti re j
s.
Rūsys. Garažas. $52,000. ApyL 34
posL
Užsakyti
Rochesterio ir apylinkės lie- kioskas veikia šv. Jurgio parapi kolekcijas gavėnios vidury.
NEDZINSKAS, 4865 Archer A ve. b* Hermitage.
sario 19 dieną skirti Lietuvos jos žemutinėje salėje, atidarąs
;o. m . 60633, telef. 927 5980 Marąuette Parke pardavimui mūri
— Kun. J. Gasiūnas skaitys
Laisvės kovos ir ryžto panauji- sekmadieniais nuo 10:30 iki 12:
niai 4 — 5 — 6 — 8 arba 13 butų
paskaitą apie Šv. Kazimierą
DL
nimui. gausiai dalyvaujant mi 30 vaL p. p. T e n galima gauti
pajamų
namai. Interesuoti
prašomi
Moterų sąj. 76 kuopos pobūvy Cttooia s*yventojal prideda 60e i
Krapas
i
nėjimo programoje. Rengia A l visas iki šiol išleistas lietuvių kal
Ir ŲSisliuiUiuo tflakiaa
kovo 1 d.
tos skyr. valdyba,
ba knygas ir plokšteles.
ŠERĖNAS perkrausto baldas ir
•
a. sb. jos biuletenyje pranešama, kad
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
PROF. DR. A N T A N O KLIMO
dimai ir pilna apdrauda,
767-0600 arba 778-S971
PASKAITA
nuo sausio 22 d. 1977 m. mirė
IŠMIRŠTANTI PARAPIJA
Jonas
Molokas
TEL. — WA 3-8068
17 parapiečių, vaikų pakrikšty
Sausio 28 d. vakare prof. dr.
Šv. Jurgio liet, kat, parapija bu ta 2, sudarytos moterystės 4. Per '
A. Klimas kultūrinių pobūvių
vusi ir esanti viena iš lietuviš 10 pastarųjų metų mirė 171 pallllllllllllllllllllllllll!
parengime plačiai
papasakojo
kiausių parapijų, pasižymėjusi rapietis. Prie šio skaičiaus tenka
M. A. Š I M K U S
savo įspūdžius, kuriuos patyrė
4 vienetų mūras ir garažas. Marvisuomenine veikla, apie kurią dar pridėti ir Floridon išsikėlu
VOTARY F U B U C
praeitą vasarą lankydamas P .
quette
Pie. Naujas gam Skrymas.
būrėsi ir buriasi visas lietuviš sius veiklius parapiečius: Krivius,
OfCOME TAX SERVICE
m knyga t& dabar gauta. Kie
HaslS atiduoda už $38,800.
Amerikos lietuvių bendruome
kas kultūrinis ir visuomeninis gy ir Sabalius. Nors ir skelbiama, tais viršeliais, 116 pusi
Išleista 4259 So. Maplenrood, toL 354-7450
Palikimas. 5 kamb. 18 metu mnras
nes ir ten skaitydamas paskai
Taip pat daromi VERTIMAI.
venimas dėl pastaruoju metu savo kad per 10 metų buvo sudaryta Melboarne, Australijoje Kaina so
Ir gfr***", Cer.tr. oro šildymas ir vė
tas lietuvių kalbos klausimu.
GIMINIU iškvietimai, pildomi
sinimas. Įrengtas beismentas ir kiti
geografinės padėties, stokos prie 40 moterysčių, deja, labai maPILIETYBES PRAŠYMAI ir
sese.
Prelegentas kiek plačiau palie
kitokie blankai
priedai. Tuoj galima užimti. Gražioje
auglio, merdėja. Šv. Jurgio parapi- i žai kas iš jų priklauso parapijai.
Užsakymus dusti: DRAUGAS, HiiiiimiiiiiiMiimiiiiiiimiuiiiiiiiiiiiiHii:
tė ir šių dienų P. Amerikos
gatvėje. Marąuette Pke. $29,900.
kraštų žmonių socialinį ir eko
Gražus platus sklypas ir garažas
iiiiiiiiiiiHiiiHiiiiiiiiinmiiiiiiiiiimiiHitii
IrairtŲ prekių pasirinkimas nefeKaia- Marąuette Pke. Vertingas pirkėjui.
nominį gyvenimą. Paskaita bu
giai į4 mūsą sandelio.
liuksus "rasch". Beveik naujas
vo visais atžvilgiais įdomi.

TELEVIZIJOS
M l l i l l l l TV

H L. S

THE BALTIC NATHJNS

REMODELING

MOV ING

Budraitis Realty Co.

VILNIUS
LENKŲ OKUPACIJOJE

M O I E S Y S

I B

Baltas Sniego Parkas

CAFETERIA HELP
Pull or part time. Good pay. N o week
ends. Paid holidays, exceUent fringes.
in Northbrook area. Mušt have transportarion.
CALL 2S1-4205 & AM. t o 11 AM.
Ask for Mr. Plummer
Aja Bauai Oppt'y Empioyer M / F

HELP WASTED —

TOOL

VY&Ai

HAKfcRS

Ebcper'd with drill & tap. naroiring.
Bensfits and profit shairisg.
SKO W *ANVFACnnm«G< OO.
4S5 Bastom Ave^ fb-ihsosd. VL
— S3S014K

ASSEM&LY

BEUCN

ESeotro mfiebanical nsscsibly. EjtperieBoe reąuired.
Benefits and
profit sharing.
SNOW HAKTJFACTCTaNG OO.
4S5 Esstern Ave., Bellwood. flL
— 378-U4S
ĮSIGYKITE

DABAR

!||||flililUlillliilllll»lllltM<UllllllUillllllli

Aidas tarp dangoraižiu
O. NE9TORA
Tremtiniu, ką tik atvykusiu t
Ameriką, gyvenimo aprašymas,
kuris atitiks daugumos prisiminiPirmieji jspūdžiai šiame svetlkrašte. sstiktos čia proble
mos, jsikūrimo sunkumai, nupasa
kojami lietuvės našlės lupomis ku
ri atvykusi su trimis vaikais sten
giasi čia sukurti jiems ir sau ateitį.
Realus vaizdai, kasdieniška kalba,
lengvas stilius neturi jokių varginaaČBlų puošmenų, knygą paverčia
lyg po ties skaitytojo autobiografi
ja.
flia—iin "DRATJGfr. Kaina —
$5.06. Vai gmfi dovana sveoSų

COSMOS PABCELS EXPRESS

romėnų mūras. 3 mieg. Radiant Šil
dymo dvi kontroles. 2 auto muro IDmois State gyvai lojai turi prie
garažas. Daug priedų. Tik pamatę
oridAtt .V*, taksu
SSSS S. Hatoted SC, Chicago, IU 80608 nupirksite už $40,000.
knlhoi virtuozo
2.-.01 w . 69th st., aucago, m. sssas
iitfiinfinitniniifiitiiiitiiiittiiiiiM'
Telef.: S25-2787 — 254-3420
Gražus S kasas, apie 20 metų ma
4XTANO VAIČIULAIČIO
V y t a u t a s Valantinas ras. Pušų medžio beismentas. 2 auto
garažas. Marąuette Pke. Tuoj galite
llllllllllllllllllllll
užimti. $27,900.
FELIKSAS BRKTMKRIg
Tvirtas 2-jų aukštų mūras. 2 butai
ir maloni biznio patalpa.
2 auto
garažas. Savininkas nusileido iki
Pirmoji jes iaida buvo išteista Ne$38.500. Marąuette Pke.
KIUMUS IR BALDUS
priklausomoje Lietuvoje ir turėjo di
Plauname i r vaSkuojame
Slerasfiai
deli pimmm
SI laida papildyta
visų rnšių grindis.
Papildyta laida. 72 posL 1977 m.
apsakymais.
1. BtJB>-YS — TeL B E 7-5168
Virsehs dail. A. Sorsakaitės-Sut-

IUIHIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIHIIIIIIIUIIU
lOastrtmo mušu prozaiko, stilistinio

CHORAS RENGIASI DAINŲ
ŠVENTEI
Choras su atsidėjimu rengasi
šią vasarą įvykstančiai Toronte
dainų šventei. Repeticijos vyks
ta k a s sekmadienį. Jų vadovas!
Jonas Adomaitis ir jo palydovėj
Onė, nors gyvena nuo Roches-į
terio už 50 mylių, nežiūrint šios \
žiemos sniego audrų, k a s sek-1
madienį dalyvauja repeticijose. į
Laukiama daugiau jaunimo įsi
jungiant į choristų eiles.

Vakaras sargo namely

V A L O M E

"Skambantis Laikas"

Valdis Real Estate

Siųsti - DRAUGAS,
W. Crd Street, Chicago, Iii. 60629.
— $4.0b. 168 pusL nunojaus
omi pridėti 5% (29
— Gamta niekada mūsų ne centų) BstesOsnie.
apgaudinėja; tai mes patys save iiuiiuiiuiiHiiyuuiiinitHiiiiiiiiiiiiMiiiui
nuolat apgaudinėjame.

Jūros skautai žygiuoja Vl-je tautinėje stovykloje Australijoje
Nuotr. VL BaceviČiant

CHICAGOS 23NIOS

aKHLHRTTfS

SUGAVO P A B Ė G Ė J U S

galvą į grindinį kad. j i neteko j
sąmonės ir neatsigavusi po ke-į
Areštuoti A. Avery, 28 m., i r l i ų dienų mirė Weiss Memorial
R. Stephenson, 21 m., kai jie ligoninėj,
pylė gazoliną ant medinių laipGAISRAS DANGORA12Y
tų, norėdami uždegti taverną
7959 So. Racine, Chicagoje.
Hancock dangoraižy, Chica
goje, šeštadieni Įvyko gaisras
NUŠOVĖ, K A I SUSIDCBė
18-me aukšte. Ugniagesiai tu
Susidūrus trims
automobi- rėjo sunkumų, bet gaisrą už
bams Eisenhowerio greitkely, gesino.

-DRAUGE"

A. V I L I M A S
M O V I NG
Apdraustas perkraustymas
įvairių atstumų
TeL: 376-1882 arba 376-5996
A

KATALIKU BAŽNYČIA LIETUVOJE

?

Parai* vysk. VINCENTAS B8E2GYS

1

Knygoj aprašoma randocnjų ir rudųjų okupantų me
todai suciekiati ar panaudoti savo *a~H"^r Katalikų Baž
nyčios vadovus ir J o t narnta

JV. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO

Bevežant radioaktyvią me
MIKE D&L RA.VKLN UKO
džiagą, sekmadienį apvirto au
Trys kelioUkamečiai užpuolė tomobilis prie Cass gatvės ir 56
85 m. moterį Fern Lee Katz prie kely. Dėžės su t a medžiaga, ne
4917 N . Sheridan, Chicagoje, sudužo, buvo perkeltos į kitą [
norėdami atimt rankinuką. Kai | sunkvežimį ir nugabentoe. į ne- S•
ji gynėsi, plėšikai j ą partrenkė j toliese esančią Argone labora- j

I

it

Į=r=

PLU M BING

1940-1944 Ketais

buvo nušautas B. McDonnell. 27
TRAKTORIŲ
Kaina su persiuntimu $ 0 0 . 192 pusi. Bfinote gyven
m., gyvenęs Berwyne. Kai p o 1
DEMONSTRACIJA
tojai prideda 5% mokeecių.
nelaimės vairuotojai užsirašinė-j
jo numerius, vienas j ų sakėsi; Kaltindami, kad ūkio gamiUzBakymua siųsti:
Wea*63nlSt,
ein^s pasaukti policijos, tačiau ^ ų kainos žemai kritusios, jog
e
Chieago,
DL
69629.
grjžo su revolveriu h- t ą nušovė.! J* ™s nepnanome išgyventi, ūki-. U
.
Paskiau pabėgo j i s ir antras i niekai su traktoriais atvažiavo
3St
sekmadienį
j
Chicagą
ir
pirma
vairuotojas.
dienį demonstravo miesto cen
tre La Salle gatvėje prieš biržos 11
ATLEIDŽIA
P C I B DOVANA
rūmus, kur vyksta ir grūdų spe- i |
Fordo
fabrikas
Chicagos
kuliacija.
į
Heights atleis 375 darbininkus,
nes dėl blogo oro neįmanoma NARKOTIKAI IR GAISRAS
Į
ANTRA
LAIDA.
gauti geležinkelio vagonų i š
_ I l l « l i « —
Areštuoti trys įtariamieji, ku-. f
išvežti pagamintų dalių.
U E l L v I V STNIOŲ
rie, susiginčiję dėl narkotikų):
prekybos,
nužudė
L.
Dollar,
21
j
VAJCDALC NUOSTOLIAI
m., jo 3 m. sūnų ir 1 metų duk- =
Supjaustytos sėdynės, išdau- terį ir padegė namą, 1117 W. tlato. V^TUZOM padaryta* gratta
•Mrdoodto&a prt«ln*ma a s f i i
^ J L ^ ° ^ ^ ? a U k i n i ų . l i ! 1 ? " l 7 7 ^ Chkagoje, k w jie g y - į
gai Chicagos Miesto susisieki veno.
=
mui per m e t u s sudaro 521,000
RADIOAKTYVI M E D 2 U G A
I
doL nuostolio.
UUnota c7T«nt«Jat p<
ant (

Vonių, virtuvės sinkų ir vandens
šildytuvų specialistai Virtuvės ir
vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
plytelės. Glass blocks. Sinkos
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis n u o 7 iki 8 vai. ryto
arba po 5 vai. vakaro,
SERAPINAS —

2625 West 7lst Street
Tel. 737-7200 ir 737-8534

KAIP SUDAROMI

TESTAMENTAI

p o S kamb.

Gera*

DRAUGAS. 4S45 W. «Srd 91*

Marqa«tte Parka. —

MtiiHaln S
žaa jmokSjimaa.
J20.90e.

DL

MaParka.

Po S
Marąuette

4 ikieHl Ir g ra Jau Mar
<pjette Parke. Plsua. $39.600.
Mlami Beach.
• kamb.
IIIBII
Ikarduodamas dft lieroe.
$86.000.
M*>s tnrtme pardavtanri FlortdoJ
vtM«*Jn namn. SorfatKri pirkti, par
duoti ar mainyti, saaaabteldt m i m

mniiinitiniiiiiiniiHiiHiiiiHiHiifUMiusi

Poptilar Lifhuanian
Recipes .

VAINA REAL ESTATE
ToL - 925-6565

t kamb. mtr. S aaUmami, 65 ir Tat. $27.500.
Graias waWį0m — 6 kamb. 2 žkHP A T D A S L I N T A m PAGRAŽINTA
aiai. 83 ir Kedzie. S64.2O0.
gana. Daug rūbinių. 2% mas. garažas.
63 ir Narragansett. $54,000.
2-}s aukšto — 2 po 6 kamb. mttr.
65 ir Talman. $32^00.
M akrą iamls Lemoma $10.000
už akrą.

SIMAITIS
V A A A A a m ^ A a 4 A |

AIBM

REALTY

l š % š V A IUIWšfeA^Halš%

formomis bol amtavltais
\m Į I U M ,

29S1 W. 63ri S t . 436-7878

Šiom dlesora Draugo spaustuv6
Išlaido septintą laida *k» popliarios virimo knygos. J. Daužvardieo* v # patikslino !r pagražao lią
laida oaajaia paronMattOs,
Tai geriaiMda dovana naujom
žmonom ar marčiom. Dangaus ap
dovanoja kttataačhm supasiadmdami juos sn lietnviakn malsiu Ir
virimu. 6i knyga yra sakArat la
bai daug pasisekimo lietuvių ir kitataočių darbo vietose Ir organiza
cijos*.

M.\ RQIJETTE PARKE
Knyga yra labai gražiai Įrišta b?
2-jn bntn mūrinis po 5 kamb.
nauja pagerinta
su spalvotomis iliustradfcmds. La
Gazu šildymas. Mar. garažas. Arti bai patogi vartojbnaL
testą- 66-os ir Talman. žemiau $34.000.
rjbdsskyklto psdte*
mantų reikalingumas ir ją galia
BTJTŲ NUOMAVIMAS
bei nurodoma jų ferma h* paduoda
OBAr^AS, K n y s i
mi pavyzdžiai ne tik pagal JAV-ee
4Mi Wflst«0rd
veOdandas įstatymus, bet Ir Vo»
Valdymas
sJstijoJa,
Drandhnal — Income Tax
Ssins $4.00. Pridėkite 39 esntns
Nepriklausomoje Loetuvoje
Notarmtas — Vertimai
pašto UHaidoms. Dlinots gyvento-

DBAVGAS
4545

BELL REALTY

rte akeabiasl dtenr. "Drauge".

M000M00OOMH01I

Kaina sn persinntimu

Užsakymus siusti:
M6r. •
Investavimas.
$42,900.

t. B A C K V I O I U 8
6455 8a, E e M s 4 v a — TTO-StSS

J

knvienės.

LAIDA

S M » : h , ta

ant žames ir jai wniririai daužė i tori ją.

••SMasi

SIUNTINIAI Į LIETUVA

FLATINEITS "DRAUGĄ"

.

-.

jai pridėkit* JO eentu mokesčiams.
II

> • • IMI jll ,1

,

.., :

Apsunoka skelbtis- d«en. DRAVOE.
nes jis panfleMsiai nUaitoama lie
tuvių dienraštis, g i skelhrnayi
yra visiems pr^einasoos.

wmm

P^^t^W«

. * •

'

...

•

FLORIDA IŠ ARTI

' tie* Mt?bo rarhi?, . t i e * «*vp£*rs, •
supažindino su kūčių reikšme:
(
Sulaukus 6 5 m. amžiaus, t e k o ku, nes vietiniai bankai duoda bei kūčių papročiais. Kun. Sen
palikti darbovietę ir išeiti į pen paskolas 80% namo vertės, čia kus sukalbėjo invokaciją, o ta
siją. Ir vėl nauja problema, ką yra žinoma, kad namai kasmet da klubo pirm. A- Rugys- pa
pasirinkti: ar likti gyventi prie brangsta, neš iŠ šiaurės nuo kvietė visus susirinkusius į sa-l
vaikų šeimos ar keltis iš did- šalčių žmonės traukia į pietus, lę prie gražiai išpuoštų stalų
bei skanių valghj,kuriuos paga
miesčio. Pasirinkau antrą* gali- j perka namus ir kuriasi
mino
klubo narės.
Prasidėjo
mumą, apleidau N. Y ir išvyKas įpratęs sekmadienį lan
paplotėlių,
laužymas
bei
dalini
kau į tokią vietą, kur tempera- i kyti bažnyčią, ras ir tą čia.
mas
vienas
kitam,
linkint
nuo
tūra tarp N. Y . ir gyventos vie i Lake Worth gyvena lietuvis ku
tos buvo apie 8-10 laipsn. C. ragas, tai galima kas sekma taikingų Kalėdų švenčių bei lai
dienį lankyti bažnyčią, išklau- mingų ir sveikų 1978 metų.
skirtinga.
Dalyvis
Greit pradėjo mane kankinti syti šv. Mišių., eiti sakramentų
Tie lietuviai, kurie prieš 8-10
reumatas pety — vaikščiojau
ANDRIUS NORIMAI
persikreipęs. Vėliau šaltom ir; metų atvyko Floridon, turi
žiemos dienom pasidarė neįma įsigiję nuosavus namus, uzsive"SANTAKA"
noma išeiti į gamtą.
Pradėjo dę sodus ir turi prisiauginę šil
15-ka novelių B Jų trys buvo prt
tinti kaklo liaukos, kas sukelda tų kraštų vaisių.
mijuotos Gražiai išleista. 304 pusi
vo galvos skausmus, ir likau
Mano atminty liko praeitų 1977 m Viršelis dail Giedros Tr*
tikras ligonis. Daktarai nenusta metų kūčios; prieš pietus važia Hokaitės Kaina su persiu utim
tė ligos priežasties, ir negalėjo vome į bažnyčią. Mašinos sta Š6.30 Ufaakymua dusti
man padėti. Manė, kad ant sme tomos aikštėje, oras šiltas ir DRACGAS, 4546 W « « 1 i t m genų auga auglys ir siuntė per
švelnus, nors saulė buvo pasi
Sauliai su vėliavomis vysk. V. Brizgio jubiliejaus iškilmingose pamaldose
švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje Ciacagoje. Nuotr. P. Maletos šviesti galvą į, ligoninę.
slėpus už debesų. Gatvės, aikš
Gėlės visoms progoms
Aš jaučiau, kad čia kaltinin tės sausos, nei sniego, nei lieBEVERLY
HILLS GELINYČIA
kas yra šaltis. Vasarai atėjus, į taus, nei purvo nebuvo. Tai ma2443
WEST
C3rd STREET
visi skausmai pranyksta. Atei- J no gyvenime pirmą kartą teko
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834
na šalčiai, o s u šalčiais ir ligos' matyti tokią sausą, šiltą ir graTaip pat naujoji Barboros ir
Lietuvos vyčiai sekmadienį bruožus. Priminė jo dalyvavikartojasi. Radau, kad visų ligų žią Kūčių dieną.
Gene Drishių krautuvė
Martinique salėje suruošė tradi-' mą daugiau kaip 200-se amerikie £ į į 2 ^ ~ į į ~ į į į ;
THE DAISY STORE
Po pamaldų važiavome į klucinį Lietuvos atminimų banke čių operos spektaklių, Lietuvių
9018
Southwest
Hwy„ Oak Lawn
Priėjau išvados, kad reikia bo salę. Čia klubo pirm. A. RuTel. 490-1318
tą. Maršo garsų lydimi įžygia operoje, televizijoje
!
keltis ten, ,kur visada yra šilta, g y s pasveikino susirinkusius
vo garbės svečiai. Iškilmes pra
Vyčių pirm. Fr. Zapolis įtei į Floridą. Gyvendamas N. Y.,'
dėjo vyčių Ulinois - Indianos kė sol. Braziui žymenį, įvertin turėjau draugų, kurie jau anks
apskf. pirm. Fr. Zapolis, pa damas jo nuopelnus vyčiams ir čiau išėjo į pensiją, ir tiesiai iš
'
Brangiai Draugijos narei
kviesdamas programai vadovau Lietuvai. Skambinant A. Bra- N. Y. išvyko j Floridą.
ti M. Rudienę.
zienei, keturios Brazių dukte
Čia atvykus, buvau maloniai
Solistėms E. Zapolienei ir A. rys padainavo sveikinimus savo sutiktas ir priimtas, pasijutau,
Giedraitienei vadovaujant, susi pagerbtam tėvui. Šeimos dai kaip namuose. Įsikurti, padejos dukroms ONAI REMEIKIENEI, EUGENIJAI KRIAU
rinkusieji svečiai sugiedojo JAV nininkėms vadovaujant, svečiai dant bičiuliams, galėjau lengČIŪNIENEI, sūnams MARKUI ir VINCUI IGN AT AVIir Lietuvos himnus. Invokaciją sudainavo sol. Brazio garbei y a i, greitai ir gražiai Atvykę
ČIAMS ir j.ų šeimoms reiškiame gilią užuojautą
sukalbėjo vysk. V. Brizgys.
gimtadienio dainą.
j iš šiaurės, visi susiras lietuvių
Pirmą meniškos programos
Sol. Brazis pasidžiaugė, kad ir, jų padedami ir patariami,
Lietuvos Dukterų Draugija
dalį atliko sol. Dana Stankaity- iškilmėse dalyvavo vysk. V.' gražiai įsikurs. Niekas čia atvy
tė, sol. Stasys Baras ir sol. Jo Brizgys, vysk. Deksnys, gen. j kęs neprapuolė,
nas Vaznelis. padainuodami du konsule Daužvardienė, šerifas j Kada geriausias laikas keltis
etus: "Duok ranką brangioji" ir Eirod. Supažindino su savo į Floridą? Geriausias laikas
Raseiniškei
iš Verdi "La Forza del Destino" dukterimis: Beverly, Dana, Ma-įyra pavasarį, gegužės,
bir!
ir trio iš "Fausto" operos.
rflyn, Aldona ir žmona Aldona. želio ir liepos mėn., nes tuo me
.
Gener. konsule J. Daužvar- DSkojo vyčiams, surengusiems tu pietuose sumažėja gyvento3
dienė pasidžiaugė vyčių veikia šį pagerbimą, dėkojo solistams.' J -* — išvažinė ja atgal į šiaudėl Lietuvos laisvės. Priminė Pabrėžė, kad, Dievui laiminant,; *?• K*1* klausimas, ką vežtis į
jos vaikams ONAI REMEIKIENEI, EUGENIJAI KRIAU
šį vakarą pagerbiamą soL Al. | jis pasiryžęs visada tarnauti pietus. Reikia pasiimti rūbus,
patalynę
ir
turimus
įrankius,
ČIŪNIENEI, STEPUI, MARKUI. VINCUI su šeimomis ir
Brazį, kuris gali reikštis Ameri lietuviams.
nes
nupirkus
namus
įrankiai
koj, kuris savo talentais pade
Sveikinimo žodį pasakė šeri
artimiesiems gilią užuojautą reiškia
da vyčiams siekti j ų tikslų, tar fas Elrod, aukštai įvertindamas pravers. Šiltų rūbų čia nereikia,
Juodkų ir Valentinu šeimos
naujant Lietuvos laisvinimui. vyčius, lietuvių nusistatymą lai čia šilta. Patartina pasiimti pal
Pirmyn choro, kurio vadovybėje kytis įstatymų, brangindamas tus, gali kartais prisieiti žiemos
metu lankyti šiaurę.
yra sol. Brazis, solistai A. Gied sol. Brazį.
Ar vežtis i š šiaurės į pietus
raitienė, E. Zapolienė ir A, Alb.
Vyčių senjorų vardu sveikino
baldus?
Atsakymas — ir taip
Snarskis sudainavo duetus iš J. Laurinaitis, įteikdamas Lie
Brangiai mamai
ir ne. Pasitaiko, kad perki na
"Šikšnosparnio",
ir
"Grafo tuvos didž. kunigaikščio štampo
mus s u baldais, bet pasitaiko,
Liuksemburgo'.
žymenį, Pirmyn choro vardu kad randi namus pardavimui be
Chicagos aldermanas Jakšy Z. Pocienė įteikė gintaro dova
baldų.
pasveikino
sen. Fr. Savicko ną. St. Balzekas įteikė adresą
Kur gražiausia Floridoje gy
vardu, įvertindamas vyčius bei demokratų vardu.
EUGENIJĄ KRIAUČIŪNIENĘ ii 01HJ REMEIKIENĘ,
venti? Yra buvę atsitikimų,
jų šį vakarą pagerbiamą sol. A.
Solistė D. Kučėnienė u- sol. St. kad gydytojai
jų šeimas bei kitus artimuosius širdingai užjaučia
gyvenantiems
Brazį. Dr. K. Bobelis sol. Brazį Wicik itališkai sudainavo "Pa. šiaurėje ligoniams patardavę
Kisielių šeima
sveikino Altos vardu, brangin
kelkime taurę . . . Banketo pn> k d t i s ' Fforfdon įsikurti Lake
damas jo įnašą dainai ir Lie mininkė L Sankutė padėkojo!
Lantanoje, n e s čia
Wofth ar
tuvos laisvės kovai. Sveikino komiteto
1 0
P ^ f f * ? * esą pati geriausia ir sveikiausia
ir jam visada padedančią žmo pildytojams, svečiams. Pianinu
vieta gyventi, čia geriamas van
ną.
skambinant muz. A. Vasaičiui, duo gaunamas iš šaltinių šuli
Raštu sveikino meras Bilan- visi svečiai sudainavo "Laimin nių, kai kitur geria vandenį iš
dic. Oeok apskr. tarybos pirm. gų metų" sol. Brazio garbei.
ežerų. Kalbant apie orą ir jo
Dunne, L. D. K. Birutės draugi
Iškilmes užbaigiant
maldą temperatūrą, reikia pasakyti,
ja, Balfas.
sukalbėjo kun. A. Zakarauskas. kad čia niekad šalta nebūna.
M. Rudienė perteikė pagrin Svečiai linksminosi grojant W. Čia yra amžina vasara ir gėlės
dinius sol. A. Brazio biografijos Tenclinger orkestrui.
J. Pr. žydi visus apskritus metus. Be
to, čia ir Golfo šiltoji srovė,
kuri išteka i š Meksikos įlankos
TIEŠOJI OPINIJA
Zigmo Dailidkos, sekr. Antano
ir teka Atlantu 10-12 mylių ats
Lunecko, red. Liudviko Šmulkš
(Atkelta iš 3 psl.)
tu nuo Lake Worth bei Lantačio, red. kolegijos narės Vandos
nos krantų, turi didelės įtakos
Sruogienės ir adm. Juozo Urbekai ir spaudos uždaviniai").
į Fla. klimatą. Pati srovė, turė
Tad ar galime būti neprotingo lio, kur pasisakoma prieš lietuvių
dama iki 68 laipsnių C. šilimos,
ir aklo gaivalo atžvilgiu ir nelai išeivijos skaldymą, kitaip galvo
žiemos metu šildo, o vasaros
mės atveju neutralūs? Tokių, de jančių tautiečių kaltinimus, "at
metu šaldo orą. Nuolatos ir pa
ja, esama. Kai kas šios rūšies skiros bendruomenės" kūrimą,
stoviai vėjelis pučia iš rytų pu
"veiklą" dargi oficialiai sveikina. I jaunojo rašytojo niekinimą ir k t
sės nuo Atlanto, tai ir gaunasi
Ir tuo, žinoma, pris:deda prie Konstatavusi, "kad varpininkų,
švarus ir švelnus oras. Namų
tam tfkros mūsų visuomenės da- Į demokratų, valstiečių liaudinin1978 m. sausio mėn, 5 dieną ramiai išėjo amžinybėn.
pardavimui čia yra — galima
lies klaidinimo. Bet jiems tinka kų politinė srovė per beveik 90
Palaidotas sausio 9 dieną šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
pasirinkti, taip pat ir nuomoti
Nuoširdžiai dėkojame visiems mus užjautusiems skaudaus
šie prof. Šalkauskio žodžiai: "Tu- metų buvo tolerancijos, žmonišbutų yra pakankamai. Čia na
liūdesio dienose.
rėtų būti reaguojama tokiu būdu kūmo, demokratybės pavyzdys,
mai yra pigesni nei šiaurėje, mo
Dėkojame už šv. Mišių aukas, už užuojautas, išreikštas as
prie? nusižengimus be atodairos veikė išvien su savo tauta, puo kesčiai taip pat mažesni. Pats
meniškai, raštu, telefonais ir spaudoje, ui gėles ir aukas; gimi
kokių spaudos organų ir žmonių selėjo tautinę vienybę ir savais namas pigiau kainuoja užlaiky
nėms, draugams ir pažįstamiems už atsilankymą koplyčioje, da
jie yra daromi. I tą moralinio darbais pasiekė didelių tautinių ti — nėra žiemų, nereikia dega
lyvavimą pamaldose ir palydėjimą į amžino poilsio vietą.
teismo darbą turėtų būti įtraukti bei valstybinių laimėjimų", val- lų, susitaupo pinigų už kurą.
širdingas ačiū karsto nešėjams.
Nuoširdžiai dėkojame:
garbingiausi žmonės iš įvairių vi dyba šitaip kreipiasi į savo bend Pragyvenimas Čia tiek pat kai
Lietuvių
Karių Veteranų S-gos "Ramovė" pirmininkui p. A.
raminčius:
"Kviečiame
visus
bisuomenės grupių, kad tokiu bū
nuoja, kaip šiaurėje, nors kaiTverui
už
suruoštą
atsisveikinimą ir kalbą, p. Adolfui Švažui už
tų laiduotas sprendimo objekty Čiul'us liaudininkus nepasiduoti kurie produktai čia yra pigesni,
jautrius žodžius ir ramovėnams už paskutinę pagarbą atsisvei
mūsų tautos priešų bandymams
kinant su velioniu koplyčioje.
vumas
kaip pvz. varškė, medus ir pie
mus suskaldyti bei sunaikinti, at
Kun. F. Kireiliui už maldas koplyčioje, gedulingas pamal
»
Šitaip būtų formuojama sve'ka sisakyti pradėtų kiršinimo darbų tų vaisiai.
das,
jautrų pamokslą bažnyčioje, už palydėjimą ir maldas kapi
Vietiniai lietuviai yra įsistei
mūsų viešoji opinija, atsiremian- ir pozityvia veikla bei aukomis
nėse.
ti į principus, į visuomeninę m o i ^ j ^ j rusų pavergtosios tautos gę klubus, įsikūrė Lietuvių Ben
Kun, T. Kaspučiui už maldas koplyčioje.
Solistui Jonui Vazneliui už Įspūdingai jautrų giedojimą, o
ralę, į teisines normas. Ir galim', pastangas išsilaisvinti iš sve- druomenė. Prašome pasirinkti,
kas arčiau širdies — klubas ar
muz. Faustui Stroliai už vargonavimą pamaldų metu.
tik džiaugus, kad tokių balsyį j a u - ^ . ^
^ „ ^
ir
atkurti
Dr. Petrui 21iobai už rūpestingą priežiūrą.
LB
ar
kartu
į
abu
įstoti
nariais
vieša, pasigirsta. Antai Sėjos ,,
demokratinę ir nepriklauLaidotuvių direktoriams D. Gaidui ir G. Daimid u i nuošir
« - dirbk ir bendrauk
1977 m. 2 numery yra .dėtas n m j ^ (
Ljetuv<^
{Ą%)
dų patarnavimą.
Gali kilti dar vienas klausi
to domesio nusipelnantis Varpi-j
Nnlrtde: žmona, sūnus, marti ir anūkai, duktė ir žentas.
mas,
ar sunku Čia namus įsigyninku Leidinių Fondo valdybos, Tai jau pozytivi pastanga
"P iįšJdmas", pasirašytas pirm. sveikai viešajai opinijai sudaryti.' M su matu kapitalu. Nėra sun
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•
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Buv. Utenos gimnazijos mokytojui

A. t A. B R O N I U I

GRIKENIUI

'

netikėtai mirus, j o žmoną STEFANIJĄ, dukrelę AUŠRĄ.
ir kitus giminei bei artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir
drauge liūdi
Buvusieji velionio mokiniai:
Ona Daškevičienė, Jonas Gaižutis,
.
Bronius Kviftiys. Jurgis Stankūnas

Dailininkui

A. t A. BRONIUI CRIKENIUI mirus,
skausmo valandoje ŽMONAI, DUKRAI ir kitiems
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškiame.
Elena, Stasys ir Rita Markauskai
Toronto, Canada

LIETUVOS ATMINIMŲ BANKETAS

A t A MARIJONAI IGNATAVIČIENEI minis,

A. f A.

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
00VYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 So, California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-98S2
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 74741-2

Mažeika y Evans

MARIJONAI IGNATAVIČIENEI mirus,

Laidotuvių Direktoriai

.

6 8 4 5 SOUTH VVESTCRN W E
Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta

Tel. 737-860O
Tel. 737-8601

A. + A.

MARIJONAI IGNATAVIČIENEI mirus,

PETKUS
TĖVAS

IR

ŠONUS

MARQUFITE FUNERAL HOME
IBYS

MODEBNI&KOS KOPLYČIOS

2533 West 71 Si.
I4I0

AIRSTR

'

Tel. GRovenhilI 6-2345-6

So, 50th AveM Cicero T0wnhall 3-2I08-9
AUTOMOBILIAMS

STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

A D Ė K A

A. f A.
Pik ltn. ANTANAS SIORPSTONAS

-

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 SO. LITUANICA A VE.

Tel, YArds 7-3*1

STEPONAS CC. LACK (LACKAYVICZ) ir SŪNŪS
2314 W. 23rd PLACE
2424 W. Otb STREET
I M I Soutlmest Highway, Palos Hills. JH.

Tel. VIrginia 74171
Tel. REpubUc 7-1213
Tel. r4-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

TeL LAfavettt 3-J572

POVILAS J. RIDIKAS
8 1 t SO. LITUANICA AVE.

TeL YArdt 7-1138-31

JURGIS F. RUDMIN
SO.

TflL YArds 7-1M1

HALSTED STREET

VASAITIS - BUTKUS
1441 SO. Sttb A?*, CICERO, ILU

TeL OLympte 2-1M

/

*

DRAUGAS, antradienis, 1978 m, vasario mėn. 7 d.

IŠ ARTI IR TOLI

X Kun. Juozas Beleckas su
sirgo ir buvo ligoninėje operuo
tas. Šiuo metu baigia gyti Lie
tuvių jėzuitų namuose, Chica
goje.

tūlių, o pernai tiek kritulių te
buvo per visus metus. Phoe— Nijolės
nuo- nbtui betos buvo labai reikalin
trauką "The Sooner Catholic" gas. Gerai pasisotino išdžiūvuPittsburgh, Pa., įdėjo šalia kitų A fea^
J a u p r a d e d a jydėti
įžymybių, kaip Solženicynas, ^ k u r i e , 3 ^ ^ y į * pj^ta.
Dorothy Day ir kitų, su pažy- j a u f i a prasidedantį pavasari
mėjimu, kad jie yra veiksmingi Bet l i e t u s ^ „ ^ 0 djdehų pa
tikėjimo liudininkai
statų savininkus. Arizonoje yra
St. Petersburge, Fla., me- p ^ ^ ^ et&tyti
didelius pastatiniame klubo narių susirinki tus plokščiais stogais. Tie sto
me, įvykusiame sausio 14 d. da gai pridengia pastatą nuo dul
lyvavo 166 klubo nariai I klu kių ir saulės, bet labai prastai
bo valdybą 1978 metams išrink teapsaugo nuo lietaus. Mat,
ta: K. Jurgėla — pirmininkas, vasaros metu karšta. saulė
Jasinskas — vicepirm., K. taip ^
išdaovina, jog jie suUrbša:tis — sekr., K. Sabalis
. siraito ir susproginėja. Kadankasininkas, X.
'-& lg j j g ^ g j ą ^ i ^ r retas svečias,
nansų sekretorius. D i r e k t o r i a i : ^ j . paskirtį tam tikram lai
c
K. Dima, G. 'Jezukaiienė, P. kui atlieka. Vienok lietaus meJuška, P. Kraujalis, S.^ Stapon- į ^ ^ e ^ m į pakeiti didelį bandy
kienė, K. Vaičaitis ir S. Velba- mą. Vanduo čiurkšle pradėjo
=;is. Revizijos komisija: L. per lubas tekėti mūsų didžiajam
Kačinskas, A. Plepys ir J. Žos koliziejuje krepšinio rtmgtynių
tautas; kandidatas — A Ma metu, tas pat atsitiko ir su
sionis.
naująja muzikos sale miesto
— Arizonoje kaip ir Califor- centre: Čaikovskio koncerto
nijoje iškrito nemaža lietaus. metu dideliais lašais vanduo
Per visą sausio mėnesį Phoe- pradėjo kristi iš dangaus ant
nbcui teko virš 3-jų inčių kri klausytojų.

J. A. VALSTYBĖSE

X Stanislova Stankevičienė,
pirmoji moteris savanorė - kū
rėja ir nepriklausomybės kovų
partizanė, bus pagerbta jos
85-rių metų amžiaus sukaktyje
'Birutės" draugijos susirinkime
vasario 11 d., šeštadienį, 2 vai.
p. p. Liet. Tautiniuose namuose.

X Kun. Leonas Zaremba, jė
zuitų provinciolas, yra išvykęs į
Pietų Ameriką, kur vizituoja
besidarbuojančius lie uvius jė
zuitus. Vasario 2—5 dienomis
jis dalyvavo Vl-jame Pietų
Amerikos lietuvių kongrese Uru
X Amerikos Lietuvių inžinie
gvajuje. Į Chicagą žada su rių ir architektų sąjungos Chigrįžti vasario 27 dieną.
cagos skyriaus susirinkimas
įvyks
vasario 10 d., penktadie
X Meno kūrinių fonde sutelk
ta dailininkų darbai Vasaro nį, 7:30 vai. vak. Liet. Tauti
16-tosios proga bus išstatyti niuose namuose. Numatyta idoČiurlionio galerijoje (5620 So. mi profrrama. Nariai, viešnios
Ciaremont Ave.). Kūrinių pa ir svečiai kviečiami dalyvauti

roda atidaroma vasario 10 d.
X "Cicero Life*' laikraštis
7:30 vai. vak. ir tęsis visą sa- ^ ^ jKnią, k a d vasario 9 d.
vaite. Kūrinių (fonde sutelkti j v a l p p ^
WTAQ radiją, Operos solistės J. Vencsvičaitės-Kutkuvienės pageri me. Pirmoj eilėj iš kairCs: D. Augienė, L. Baltrušai
meno kūriniai skirti Nepriklau- h&ns& ^ 1 3 0 0 k a l b ė s ]culL ^ tienė, D. Adomaitis; antroje eilėje — J. Žebrauskienė K Puzinienė, prof. J. Žilevičius. 3olenizantė J. Vensomai Lietuvai Dri Lietuva at- j Prunsfcs Lietuvos reikalais, cevičaitė-Kutkuvienė, dr. E. Rep'ienė, O. Roznik eiė P. Vaitaitiene, V. Kondrotienė; trečioj eilėj — J. Žeb
rauskas, prof. J. Puzinas, so'. St Baras, N. Vaznel er ė, E. Barlenc, ui jcs sol. J. Vaznelis. L. Kizlaitienė.
gaus nepriklausomybę, kūrinių
sol. Z. Adomaitienė, M. Stakienė. prof. B. Vi kus j- 'P. Stakė
Nuotr. A. Plaušina čio
X Patikslinimą*. "Draugo"
fondą globoja specialiai suda
vasario 3 d. Stasei Vaišvilienei
rytas globos komitetas.
.
X Stef. KauneUenė "Trem dėl motinos mirties užuojauto
— Antanas Ambraška yra
ties Trimito" redaktorė, Juozas je per klaidą buvo praleista
bulės, Daina be žodžių.
Liudos
Germanienės
pavardė.
atvykęs
į Pboenbtą iš Toronto,
Stašaitis ir Petras Petrušaitis
Vi Būtėnas painformavo apie
Ui
klaidą
nuoširdžiai
atsipra
Kanados,
nes Čia jau seniau
įvertino straipsnius, gautus šau
PAGERBTA
siu namų šeimininkas. Tačiau gėles Kariiė ir Putinas Baltru- kun. dr. Gurecko pomirtinį leiturėjo įsigijęs nuosavybę: didelį
lių sąjungos centro valdybos šome.
SOL. J. KUTKUVDZNS
likimo galiai turime visada lenk- šaičiai ir V. Bražėnas iš Flori- d:nį "Esame nemarūs". Primi
apartamentinį namą. šiuo me
skelbtam konkursui Gauti 8
X Lietuvių fotografų išeivi
ti galvas, kad ir su skausmu do3. T AI? kais ir telegramomis nė jo mirties aplinkybes, ištikus
Operos
solistei
Jadvygai
Ventu
praleidžia savo žiemos atos
straipsniai, skiriamos trys pre joje septintajai metinei darbų
širdyje".
Į sveikino J. Augaitytė, J. Dau- širdies smūgiui Po mirties
cevičaitei
Kutkuvienei
suėjo
togas.
mijos.
parodai rengti komitetas suside 80 m. amžiaus. Sausio 29 d.
Toliau dr. E. Repšienė, sole- gčlienė, V. Jonuškaitė, J. Lhis- buvo įsteigtas fondas. Velionio
x Kun, Juozas Vajšuys, Aus da iš pirm. Romo Bartuškos,
archyve buvo rasti jo straipsnių
AUSTRALIJOJE
privačiai L. Baltrušaitienės bu nizantės giminaitė, prisegė jai tikaitė, prof. V. Marijošius, Ip. rinkiniai, iškarpos. Velionio se
tralijos lietuvių kunigų pakvies Ramintos
Jeiionytės,
Kazio te buvo paminėtas operos so korsažą. Trumpus sveikinimo Nauragis, K. Pliuškonienė, R. N.
— A a. Rimas špokas - Špo
tas, yra išvykęs į Australiją, Norvilo ir Stasio Žilevičiaus.
žodžius tarė soi Z. Adomaitie- Reikalai, A. L. Sprindžiai, A. suo Ona Bakaitienė pakvietė VL
listės
Jadvygos
Vencevičaitės
kur keliose lietuvių kolonijose Paroda vyks nuo lapkričio 3 Kutkuvienė!
Būtėną suredaguoti jo raštų lei kevičius mirė sausio 26 d., pa
80-sis gimtadienis n ė — s 0 1 ^ v a r d u - Prof- B T***301"60*' A - s - Velbasiai, M.
praves gavėnios rekolekcijas. iki 12 d. Čiurlionio galerijoje,
dinį, šiame darbe talkino kun. laidotas sausio 31 d Springvale
gimimo
diena
sausio
Vitkus,
—
dalyvių
vardu,
po
V.
Žukauskai
(tikra
kapinėse. Buvo gimęs 1932 m.
Į Chicagą sugrįš po Velykų. Jaunimo centre, Chicagoje. Vi|
prof.
J.
Žilevičiaus
sveikinimo
i
Dėl
sniego
pūgos
ir
kitų
pries
^
.
Tamošaitis,
kuris
atrinko
18).
Kauno apylinkėse. Augo SeliKaip lietuvių jėzuitų vyresnįjį
ir ištaisė genstadto stovykloje, VokietijoChicagoje jį pavaduoja kun. J. sais parodą liečiančiais reikalais! į ^ o r a s p a s i t a i k ė nepanras-! !^ivo pakeltos šampano taurės' žasčių pobūvy nedalyvavo: dr.!religinius^raipsnius
prašau kreiptis šiuo adresu, R o - ' ^ . - . ^
f~
>Twirvs ir iš visų širdžių išsiveržė J. Adomavičius, O. Bakaitienė, ka1b *. « . M. Rmgienė ir O.
Borevičius.
mas Bartuška. % Lietuvių Foto giminių draugų i r ^ ^ m ^ p e s a u ^ s ^ b u s "Ilgiausių"metų".'Dar,O. K. Baltramaičiai, R. A. Dap^ B ^ r ^ e į P ! r n i ^ , B ^ 0 ^ f ' je, kur buvo- veiklus tautinių
x Antanas S. KeRstavičhis, archyvas, 2345 W. 56 St., ChiUo
Hope, B. C , maloniu laiškeliu cago, HL 60632.
kraštį. Daii K Veselka meniš- lauskaitę, augino sūnelį Rimut|
Lietuvių operos vardu ir per kai, V. Juodka, dail. P. Kaupas,
garbą Jubiliatei
padėkojo už "Draugo" kalen
kai papuošė knygą, kuri turi ir dukreię Danutę. Australijoje
Pobūvį pradėjo L. Baltrušai davė telef. A. Sprindžio ir žmo Iz. K. Motekaičiai, M. MotekaiX Uelė Skrebutienė, gyv.
buvo įsikūręs Melbourne. Visa
dorių ir atsiuntė auką. Ačiū.
310 psi
tienė, pasveikinusi garbingą so- nos Irenos sveikinimą. Sol. J. tis, ses. Anna Maria- Rakaus
šeima buvo veiklūs lietuviško
Brighton
Parke,
Tėvų
marijonų
x Diana Bičkutė ir Algirdas
kaitė.
Vaznelis
perskaitė
gautus
svei
Briedienė
vaizdžiai
1
Akt.
B
lenizantę
ir
svečius.
"Ko
gi,
ro
se organizacijose. I k^pm^i pa*
Masiokas sukūrė naują šeimą. bendradarbių pirmininkė, skau- dofi
Prie
vaišių
stalo
dar
buvo
kinimo
laiškus
ir
įteikė
solenipaskaitė
ištrauką
iš
knygos,
kur
^^^
m e n o e B r n l aaų
apžvelgusi viJų moterystę palaimino Jom. D. džiai susižeidė ranką. Ligoninėj. > bereiktų",
ilgai
pabendrauta.
Po
to
sekė
Mbet
6
Izantei
dovaną
kun.
J.
Bacevijautriai
aptariamos
okupacijos
Jlj-jį
s ^ **** $>
***P b ^ • » 5 1 1 8
Bartoszek vasario 4 d. St. Sim- ranka įdė^a į gipsą. Praeis ke- lonu,
kad
šioje
iškilmingoje
die- ^
& N. Dakotos juostą i š | Jubiliatės žodis — padėka vi- dienos, svarstoma kančios ir.
lėtas savaičių, kol pagerės.
forozos bažnyčioje.
i
noje čia su mumis galėtu būti L'etuvos su įaustais žodžiais šiems, kurie dalyvavo, atnešė blogio problema. Prasmingos; — A - s. Jonas šHteris mirė
gražiausius linkėjimų žodžius ir kun. Gurecko kūrybos mintys Yaggone prieglaudoje, sulaukęs
x Dr. Rimgaudas Ncmickas,
a. a. operos solistas A Kutkus 'Ilgiausių metų".
buvo palydėtos liaudies instru- 82 metų amžiaus. Palaidotas
Riverside, DL, dažnai paremia
ir, vietoje manęs, į jus prabiltų] Telefonu sveikino iš Los An- dovanas.
Pirmojo operos spektaklio mentų ansamblio melodijomis: Rockwoodo kapinėse. Religines
"Draugą". Ir dabar, pratęsda
dalyvei Lietuvos operos vetera Prie Nemunėlio, Oi giria, giria apeigas atliko kun. P. Butkus.
mas prenumeratą, atsiuntė di
x Kazys Kavaliauskas iš Cix Valerija Venckus, So. Bosnei mūsų didelė pagarba ir nuo (Čiurlionio), Kur lygios lankos.
desnę auką. Ačiū.
— A- a. Oaa Kimontienė mi
cero, BL, prenumeratos mokės- ton, Mass., maloniu laiškeliu
širdžiausi
linkėjimai.
L. B.
Pirmininkė
E.
Kielienė
įteikė
X Juozas Kirstukas iš Baltirė Melbourne.
tį palydėjo nuoširdžiu laiškel u. išreiškė savo pasitenkinimą
knygas: vysk. V. Blizgiui gen.
morės mums rašo: "Draugas
kuriame rašo: "Dieve, padėk dienraščiu, palinkėjo "Draugui" AKADEMIJA A. A. KUN.
— Rekolekcijas Australijos
kons. Daužvardienei ir kitiems,
mane lanko jau 29 metus. Tai
GURECKO METINĖSE
Jums toliau gyvuoti Didelį dar- sėkmės, atsiuntė prenumeratos
prie knygos sudarymo prisidė lietuviams praves čikagiškis
dienraštis, kuris tikrai atstovau
bą atliekate, kad tokį gerą mokestį ir auką. Ačiū.
Visuomenininko,
labdario, jusiems. Velionio sesuo O. Ba kun. Juozas Vaišnys, SJ, vasa
ja mūsų išeivijos nuotaikas.
dienraštį leidžiate". Kartu pri-! x Inž J. A. Bssys, Cambrid- spaudos bendradarbio a. a. kun.
kaitienė padėkojo kun. Pr. Garš- rio 16 — kovo 22 dienomis. Jos
Linkiu ir toliau laikytis, tobu
• dėjo ir didesnę auką. Nuošir-|ge, Mass., mus pasveikino, at
dr.
Felikso
Gurecko
mir.jes
^ g^. p ^ Bičkienei muz. K. bus Hobarte, Geelongje, Mel
lėti", šia proga pridėjo auką.
idžiai dėkojame.
suntš prenumeratos mokestį ir metinės Chicagoje buvo pami- Skaisgiriui — įspūdingai prave- bourne, Adelaidėje, Canbftrroje,
Ačiū.
auką Ačiū.
Helen Wegner, nuoširdi j x Kazimieras Širma, Horton- nėtos vasario 4 d. Ryte buvo dusiems p^rm^dda^, dėkojb* vyak. Į-Sydnėjujer Brisbanėjc.
X Lietuvių Moterų Klubų Fe
pamaldos Jėzuitų koplyčioje, šv. v Brizgiui, atvykusioms Beverskaitytoja Rochesteryje, N. Y., ^
vTis., parėmė savo dienderacijos jubui?jinė šventė. Mo
savo sveikinimus "Draugui" pa raštį 10 dolerių auka Labai Mišias aukojo kun. Pr. Garšva, l y shores atstovėms, soi Adoterų Federacija šiais metais
pamoksle primindamas veHonio (maitienei B. Briedienei, B. Advokatas JONAS GIBAITIS
lydėjo 10 dol. auka. Labai ačiū.
švenčia 30 metų veiklos sukaktį. Prsf. dr. Jonas Genys š. m. vasa ačiū.
artimo meilę. Skaitymą atliko, Pakštui ir jo ansamblio daly6347 So. Kedzie Avenue
X Petras Pagojus, Detroit E. Kielienė. Giedojo sol. Pr.
Chicagos klubas šią šventę mini rio mėn. 12 d., minint Vasario 16
viams, knygos red V i Būtėnui
TeL: 776-8599
š. m. vasario 18 d., 7 vaL vak. stos Lietuvos 60 metų jubiliejinę zv.
X Danutė Mikoliūnienė jg'Mich., apmokėjo dviejų metinių Bičkienė, vargonais palydint K. (kuris jam skirtą honorarą do
Chicago, Dlinois 60629
Lietuvių Tautiniuose namuose. kaktį Chicagoje, Marijos Aukšt. no Clevelando mums rašo: "Norė prenumeratų mokestį, atsiuntė Skaisgiriui
vanojo Gurecko fondui), kun.
kyklos salėje. 2 vai. p. p. kalbės apie
Meninę programą atliks sol. politinius reiškimus Lietuvos laisvini dama palengvinti Jūsų sunkią kai kurių kritiškų pastabų ir Vakare buvo akademija liet. A Tamošaičiui prof. J. Puzi- Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak.
Prudencija Bičkienė, akompa mo darbe. Prof. dr. i. Genys 1973- naštą, kurią taip kantriai ir iš pridėjo auką. Dėkojame.
Seštad 9 vai iki 1 vai d
Tautiniuose namuose. Ją atida nui dail. K. Veselkai J. Pas
X Algis ir Laima Jurkūnai. rė vysk. V. Brizgys, priminda-; iukui, dėkojo aukojusiems kny
nuojant muz. Aloyzui Jurgučiui 74 metais pirmininkavo visos Ameri tvermingai nešate, siunčiu savo
Vakarienė ir šokiai, grojant A. kos Jungtiniam Baltijos tautų komi našlės skatiką, atsidėkodama Cicero, UI., atnaujindami prenu mas, kaip Vokietijoje pabėgė gą išleisti, Gurecko fondo vado
Stelmoko orkestrui. Vietas re tetui. 1973 metais dr. J. Genys buvo už 1978 m kalendorių". Nuo meratą, pridėjo didesnę auką. liui, neturinčiam švarko, kun. vybei — dr. M. Ringienei, L. mmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Amerikos Lietuvių Tarybos atstovas
Labai ačiū.
zervuoti tel. 925-0035. Visuo Europos saugumo ir kooperacijos širdžiai dėkojame.
Gureckas nusivilkęs atidavė sa Lazauskienei, liet. Dukterų anALE ROTA
menė kviečiama dalyvauti
konferencijoje Helsinkyje, Suomijoje
vo paskutinį. Vysk. Brizgys kstybesnei valdybai su pirm. L.
x Aukomis po 5 dolerius sa
(pr.). ir tais pačiais metais buvo Pasaulio
pasidžiaugė, kad Iietuvos duk Valentinaite. Jos suruošė 40 d
Lietuvių Bendruomenės 4-to pasauli vo dienraštį parėmė: Jonas Ta
terys taip nuoširdžiai veikta minėjimą ir šį minėjimą. Dė
x A. a. Juozo Gudaičio pen nro kongreso pirmininkas. 1975 me mulis, A. Beraotaitis, Liuda Pa
artimo meilės darbuose ir jas kojo narėms, kurios sunešė vai
Beletristika"
kiolikos metų mirties sukakties tais jis buvo išrinktas visų Amerikos plauskas; po 4 doL — Stepas
tautų
konfederacijos
—
Confedesveikino.
šėms
skanėstus.
Macai be krauio. Pievos žydi, Skir
proga įrašė į Lietuvių Fondą ration of American Ethnic Groups — Smalinskas, Aldonas Jankaus
Programos vedėja sol. S. Ado Pažymėtina, kad knyga "Esa tingos kojinės, Paslėptu vardu, Aš
mirusį savo vyrą ir pati įsirašė prezidentu, (pr.)
kas. Ačiū.
maitienė iškėlė, koks buvo ve me nemarūs" patraukli rūpes tau sakydavau, aš tau sakau ir kiti
*
velionies žmona.
(pr.).
lionis kun. Gureckas: energin tingai suredaguota, meniškai įdomūs pasakojimai.
X Gausiomis aukomis skaity
X
Akademikh;
Skaučlo
drau
X Sekmadieni, vasario 12 d..
gas,
toleran'as, pasiaukojęs. išleista, gausiai iliustruota, duo
Spaudė PranciSkonų spaustuvė 1977
tojai stiprina dienraštį. Po 7
10:30 vai. Svč. M. Marijos Gi govės ir Korpt Vyties Chicagos doi aukojo:
Jaudina jo gilus tikėjimas, mei da daug medžiagos iš a. a. kun. m. Kaina su persiuntimu $4Jo. Už
mimo parapijos bažnyčioje šv. skyriaus vakaronė - susipažini
lė tėvynei, žmogui. Paskaitė Gurecko darbų ir apie Iietuvos sakymus siųsti: DRAUGAS) 4MS W.
Vladas Staškus, Detroit,
•Sra St, Chicago, 10. 6M2t.
mo
vakaras
su
ASS
profesiona
Mišių pamaldų metu giedos so
eilę citatų iš kun. Gurecko raš dukteris.
J. Pr.
Povilas
Urbonas,
Chicago.
listė Genovaitė Mažeikienė ir pa lais įvyks vasario 10 d., 7:30
tų, kur taip ryškus jo tėviškės
Adolfas Čampė, Waterbury.
vai.
vak.
Jaunimo
centio
kavi
rapijos choras, dirigentas muz.
— Užpalių ilgesys, motinos mei S. IHMItlIlItlHIIII
Visiems maloniai dėkojame.
Antanas Linas. Vargonais gros nėje. Maloniai kviečiame lietu
lė, gi'us religingumas. Pabrėžė
x Aukų atsiuntė: po' 4 doi
Kazimieras Skafcgirys.
(pr.). viškąją visuomenę dalyvauti
jo sėkmingą darbą organizuo
—
St. Vitkus, Emilija Vaišno
šioje kultūrinėje vakaronėje.
jant Lietuvos dukteris. Pradėjo |
x 1978 m. kelionių j \Tmių
RADVILA PERKŪNAS - LA GlDOONDA - TOSCA
(pr.). raitė, Ben. Povilavičius, K. Ku- Viktoras Šatas, Marijos ir Alekso su aštuoniomis, mirdamas pali
tvarkaraštis jau paruoštas. Tei
prėnas, dr. Juozas Skrinska, sūnus, nekilnojamo turto pardavė
TTTRANDOT
- AIDA - LA JFTVE - ANDREA CrTENflEB
ko 800. Kun. Gureckas buvo
raukitės pas Marių Kielą, telef.
x Laikrodininkas A. 8erk&- Stasys Šlikas, Robert S, Boris, jas Cicero, 111., po kelerių lankymųCARMEV
- MANON - LESCALT - PAGUAOCI
si okup. Lietuvoj galė.o atsikviesti ne vien draugijos steigėjas, bet
737-1717.
(ak.). eys taiso laikrodžius, aukso ir Vladas Zinkevičius; po du dol. ten susimetrikuotą mergaitę Mildą
ir organizacijos siela.
gintaro išdirbinius, daro gintaro — J. Smailys, K. Mickevičius, Bendinskaitę, su kuria balandžio
S T A S Y S B A R A S , tenoras
Reikalingas patikimas žiedus aukse ir sidabre. Pasirin
Meninę programą atliko Pakš
15 d, susituoks Cicero šv. Antano
O. Kremeris. Labai ačiū.
Stuttgart'o Simfoninis orkestras
sargas, kuriam bus kimas auksinių lenciūgėlių 14 ir
parapijos bažnyčioje. Apie naująją to ansamblis: B. Pakštas, E.
Dirigentas
DARIUS LAPINSKAS
x Aleksandras J. Aleksis, porą ir jaunojo pastangas atsik Sakadolakienė, V. Vaitkevičius,
geros sąlygos už gerą patarna 18 k. Gintaro išdirbiniai Per
l
Tai viena populiariausių plokštelių. Raina so persiunti
vimą. Kreiptis tik laišku šhio ka senus auksinius kišeninius Waterbury, Conn., žinomas mu viesti Mildą iš okap. Lietuvos, nla- R. Pakštai ė, L Bichnevičhis.
čiai
parašė
"Cicero
Life"
laikraštis
mu
$7.30
Amerikoje. Užsakymus siųsti:
- m>
sdr.: Drmugss adv. 5678, 4545 į į į į į į 2452 U . 63 S t zikas ir kompozitorius, mus pa ir įsidėjo nuotrauką. Kad Milda Grojo tautiniais instrumentais
DRAUGAS, 4545 W. «3rd SL. Chka«s, 0L
W. 6Srd S t , Chicago. D 60628 IeL 778-0930.
(sk). sveikino ir atsiuntė auką. būtų išleista, daug pasirūpino Cice — kanklėmis ir rageliais: Lie
Dėkui
tuva brangi, £ią naktele, Dro»
ro diatrikto knnff H» B^de

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
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LAIŠKAI JAUNYSTEI
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Įsigykite šią populiarę
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