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Ateistų veidmainystė
Atsakymas į I. Aničo straipsnį "Pokalbiai pasaulėžiūros klausimais'
(Tęsinys iš vakar dienos)

Teisė pakeisti tikėjimą; 4. Teisė lią vaikai išauklėjami vienaša
neišpažinti jokios religijos; 5. Tei- liškai, primetant jiems ateistinius
sė skleisti ateistinę mintį; 6. Pi-įsitikinimus. Tokiu būdu žiau
liečiu lygiateisiškumas,
nepai- riai yra pažeidinėjama sąžinės
sant religinio priklausomumo.
laisvė. Be to, toks vienašališkas
prievartinis bedievinimas luoši
Visos tos teisė: taip pat tik po
na asmenybę. Beveik visi jaunuo
pieriuje. Praktikoje visas sąžinės
liai ar jaunuolės, baigę tarybinę
laisvės sąvokos turinys suveda
mokyklą, neapkenčia, nesidonv
mas į teisę neišpažinti jokios re
ligijos ir f kleisti a'eisinę mintį. a'e'zmu, nes jis įkyrėjo per eilę
Visomis kitomis teisėmis tikintie metų prievarta brukamas, o iš

Tai kodėl, teatsako J. Aničas,
vyskupai, skirdami kunigus į parapijas, turi atsiklausti Religinių
reikalų įgaliotinio prie LTSR Mi
nistru Tarybos? Kodėl jie negali
laisvai, kaip reikalauja kanonai
(Bažnytinė teisė), skirstyti kuni
gus? Kodėl Kauno Kunigų semi
narijos rektorius taip pat turi at
siklaupti įgaliotinio, kuriuos kan
8 t l k e
™ nežino; taip
didatus priimti, o pastarasis net ji toli gražu nesinaudoja. O re- *!*? P ?
liginės
minties
skleidimo
teisė
klaidžioja
gyvenimui
neparuošne visus norinčius praleidžia?
net
nepaminėta.
Jos
net
TSRS
*»
neturėdami
jokios
pasaulėžiūKodėl limituojamas kandidatų į
konstitucija negarantuoja. Anot ros *
_
_
_
konstitucijos, gali tikėti, o reli- , , K a d a bus leidžiami religiniai
ginių įsitikinimų gilinti negali, «ifa*SS«, knygos, tada galės
"Anot konstitucijos,
gali « - n e s religinė spauda draudžiama. m°Kiniai, laisvai skaitydami reWK, o religinių įsitikinimų gi- Logiškai i^ina: gali valgyti, bet l'-g»nes ir antireligines knygas,
Hnti negali, nes religinė apate- m a r t o imti negali...
pasirinkti pasaulėžiūrą. Ir kada
da draudžiama. Logiškai išeina:
mok'niai galės laisvai išpažinti
gaU valgyti, bet maisto imti ne"Religines tiesas per pamoks- tikėjimą, kada nereikės bijoti sa
lus kunigai aiškina", — gal atsa- v c įsjtįkinimų ir nebus mokvkgaK~."
<y> ateitas. Pamokslų klausyti l o ; e diskriminuojami dėl religine visi tikintieji gali ateiti, ui- fos> t a d a b u s įgyvendinta p i i n a
Kunigų seminariją skaičius? Taip ~ d a l l f * ų P n v e r s U ' P l j a n t n e " sąžinės laisvė, t a p J. Aničo liaupateistinė valdžia, neleisdama vi tekti darbo, slapstytis ir tik ret- s m a m a >
..
,
šiems norintiems įstoti į Kunigų karčiais pamokdą išklauso. T u o
tarpu
tikinčių
tėvų
vaikai
yra
toliau
J.
Ani&s
gina
dekreto
seminariją, žiauriai varžo sąžinės
laisvę, o ateistinė
propaganda tikri ateistinio prievartinio auklė- Ę į J * 2 " ^ 1 0 5 ******* nuo
skelbia, kad Bažnyčia merdi, nė jimo belaisviai. Juos tikintieji te- valstybes ir mokyklos — nuoLietuviškieji kryžiai. Tauragės apylinkėj
(Prieškarinė nuotrauka)
vai priversti lefcti į bedieviškas MŽnv&os p u n ktą,
skelbiantį,
ra stojančių į kunigus.
mokyklas i r atiduoti prevarti- i°8 rehgines organizacijos netu£ Aničas išvardina svarbiau- niam_ ateistiniam auklėjimui. Tė- n nuosavybės teisių (9 psl.).
sius proletarinio marksistinio są- vai — darbu užimti, ir ypač tie, K a m H girti? Juk neleidžiama tuSadatas nusivylęs
Suvaržys diplomatų
žinės laisvės principo reikalavi- kurie šalčiau žiūri į šį reikalą, r ė t i nuosavybės, o leidžiama at
teises
muš:
. Kiekvieno piliečio teisė nesuranda laiko pamokyti tikė- l i k t i Mt0 apeigas su valdiškoIzraeliu
m
išpažinti bet kokią religiją; 2. jimo. Tuo tarpu vaikas kasdien i s priemonėmis-.
Teisė atlikti kulto apeigas. 3. bedievinamas. Taip prieš tėvų va(Bus daugiau)
VVashingtonas. —Valstybės ir
Washingtonas. — Egipto prez.
Teisingumo departamentai re Sadatas pasiskundė, jog Izraelis!
mia įstatymo projektą, kuriuo taikos derybas nelengvina, bet
Visi lėktuvai
Taiwanas susidėtu
Angliakasiai susitarė bus smarkiai suvaržytas diploma sunkina. Derybų eiga jis nepa
tų imunitetas ir bus reikalauja tenkintas, kai reikia su Izraelio
turės radarus
su sovietais
su darbdaviais
ma, kad visi svetimų ambasadų atstovais ginčytis dėl kiekvieno
ir kitokių misijų diplomatai tu žodžio, ir tai daroma tyčia. Jei
Briuselis. —Kai kurie NATO
Washmgtonas. — Angliaka rėtų automobilių draudimą (lia- gu Izraelis principiniai sutiktų
Washingtonas. — Federalinė
aviacijos
administracija bando žmonės galvojo, kad galimo so siai susitarė su kasyklų savinin bility). Amerikoj vis dar galioja grąžinti užimtas žemes, taiką ga
kėlias radaro sistemas ir žada vietų — kinų karo atveju Tau kais, ir 63' dienų streikas gali 1790 metų įstatymas, kuriuo dip lima būtų <pasirašyti už kelių die
reikalauti, kad viri lėktuvai jais tinė Kinija (Taiwanas) susidėtų baigtis. Reikia dar sutartį ratifi lomatai negali būti atsakingi už nų. Jo manymu, Palestinos vals
kuoti. Angliakasiai gaus 37 proc. nusikaltimus. Kiti kraštai nėra tybė, kokiais nors ryšiais sujung
būtų aprūpinti. Lėktuvo pilotas su sovietais.
pakėlimą per trejus metus ir kito tokie svetingi, tik Amerika nieko ta su Jordanija, Izraeliui nebūtų
ekrane turi matyti kiekvieną ne
toj srity nedaro.
grėrniė.
toliese esantį lėktuvą, pastebėti
Ii P* Korėjos karių kių priedų.
jo greitį, aukštį.
20,000 asmenų, akredituotų
Washingtonas. — Amerikos prie ambasadų, nepaiso važiavi
Radarai dar neduos daugiau
neatitrauks?
žvalgyba pastebėjo didėjantį ne mo taisyklių ir neatsako už su Somaliečių nuostoliai
teisių pilotams, jie negalės vetuo
ti oro kontrolierių nurodymų, bet
Washingtonas. —Prezidentas pasitenkinimą Kuboje dėl kubie žeidimus ar turto gadinimus. Pri
bus daug saugiau ir galės patik tyliai svarsto, kad iš Pietų Korė čių siuntimo į Afriką. Nors ži ėmus atitinkamą įstatymą, bus
Nairobi. .— Somaliečiai sukilė
rinti kontrolierių instrukcijas, jos visų amerikiečių karių dar ne nios apie nuostolius slepiamos, reikalaujama iš kiekvieno vairuo liai praneša apie didelius mū
jWstebėti jų galimas klaidas.
reikia atitraukti. Galimas daly bet nuo giminių faktų nenuslėp- tojo turėti ir draudimą. Atstovų šius prie dviejų svarbių miestų
kas, kad dvi brigados bus palik si, jei jų sūnus ar brolis žuvo ar rūmuose toks įstatymo projektas — Harar ir Dire Dawa, Ogaden
jau priimtas, priims jį ir Sena dykumoje. Pranešimai leidžia su
Teng lanko kaimynus tos, rašo "U.S.News".
ba sužeistas.
prasti, kad etiopai atsigavo su
tas.
sovietų
ir kubiečių pagalba, ir
.
Katmandu, Nepal. — Kinijos
somaliečiai patyrė didelių nuos
vicepremjeras Teng Hsiao-ping
Incidentai kinijtolių. Jų pranešime pirmą kartą
tris dienas viešėjo Napaly, buvo
neminimi laimėjimai, kaip būda
sovietų pasieny
svečiu ministerio pirmininko Kirvo anksčiau.
ti Bista ir karaliaus Birendra.
Pekinas. — Kinijos radijas
Karalius Kiniją lankė jau pora
'
pranešė apie incidentus pasieny
N e kasdien
kartų. Vizito metu Nepalis pra
ir apkaltino sovietus planuojant
šė Kinijos ekonominės pagalbos,
subversiją ir agresiją. Kinai pa
taip pasitaiko
atidaryti sieną į "uždraustą T i 
ėmė
ir
vieną
.~abotažninką
su
betą" ir leisti jų lėktuvams, skren
sprogstamąja medžiaga prie sie
dantiems į Hong Kongą, skristi
HOUSTONAS. _ Nežinomas
nos su Mongolija, Kirin provin
trumpesniu keliu, virš Kinijos te
pilietis,
važiuodamas sunkveži
cijoj. Kitas incidentas buvo Gobi
ritorijos.
miu,
laiškų
dėžutėse pradėjo
dykumoj, kai į Kinijos pusę per
kaišioti
50
arba
100 dolerių
važiavo žvalgybinis autovežimis.
Teng Katmandu mieste buvo
Iš radijo pranešimo nebuvo aiš banknotus. Vienas vaikas, pa
sutiktas labai iškilmingai. Tūks
ku, ar patrulis buvo sovietų, ar stebėjęs, bėgo iš paskos ir iš
tančiai vaikų mojuodami kinų
mongolų, tik buvo pasakyta dėžučių traukė, iki žmonės su
vėliavėlėmis gatvėse mojavo ir
žinojo visą istoriją. Spėjama,
"priešo".
dainavo.
vaikas prisirinko apie 1.500 do
Kinija stiprina ryšius su kaimy
nai:,
bando išsivaduoti n u o
Maskvos ketinimų Kiniją izoliuo
ti. Tuo pačiu tikslu Teng lankė
si ir Burmoje.
Pekinas. — "Liaudies Laikraš
čio" pranešimu, Kinija rimtai
ruošiasi daugiau kviesti turistų,!
SBtto viešbučius*

Pagrobė teisėją

JUahahonritu jgeatgto, Jgepalįi

Lyon, Prancūzija. — Miesto
gatvėje buvo pagrobtas teisėjas.
Toks atsitikimas Lyone pirmas, tik
prieš pustrečių metų vienas tei
sėjas, negailestingas organizuo
tam nusikaltimui, buvo nušau
tas,

Washingtonas. — Tada, kai
cniegas ir šaltis pasiekė rekor
dus, "U.S.News" įdėjo pasikalbė
jimą su J. Murray Mitchell, fede
ralinės valdžios ekspertu klima
tui. Mitchell sako, jog nepasto
vus, blogas oras šiuo metu veik
visoj 2emėj: Amerikos rytuose
sniego audros, Californijoje po
tvyniai, labai daug sniego Škoti
joj, per daug lietaus Indijoj,
sausra Afrikoj.
Kraštutinumai
oro pasikeitimuose, jo žodžiais,
kyla dėl sustiprėjusių vėjų. Taip
gali tęstis ir daugiau metų, sun
kių žiemų bus dar ir daugiau.
Kodėl taip yra? Mitchell atsa
ko: oras darosi "normalesnis",
t.y. istorija sako, jog daugiau yra
buvę staigesnių ir nenumatytų
oro pasikeitimų, negu ramių me
tų laikų. Per paskutiniuosius 20
metų oras buvo pastovesnis, va
dinas, nebuvo "normalus". Vie
na teorija, kodėl yra taip, kaip
buvo pernai ir yra šiemet, gali
būti bendras oro atšalimas aši
galiuose. Ašigaliai atšąla labiau
negu tropiniai regionai. Tada
esti didesni temperatūros skirtu-

mai, iš to kyla didesni vėjai
tarp pusiaujo ir ašigalių rajonų,
visa atmosfera labiau sujudina
ma, klimatas darosi mažiau pa
stovus, daugiau audrų ir kitokių
nenumatytų, nemalonių reiški
nių.

Sadūnaite perkelta
į kita vieta
Ok. Lietuva. — Paskutinėmis
žiniomis, Nijolė Sadūnaitė iš Bagučianų, Sibire, perkelta į kaimą
už 100 km melžėjos darbui. Da
bartinis adresas nežinomas, anks
čiau spaudoje skelbtas negalioja.

Labiausiai kenčia
siaurės rytai
Bostonas. — Didelė dalis Bos
tono ir keli priemiesčiai liko be
elektros energijos; Atlanto pakraščiuece daugely vietų žmonės
turėjo būti evakuoti. Naujosios
Anglijos pietinėj daly paskelbta
bėdos padėtis, tanklaiviai ir kiti
laivai negali pasiekti uostų. Pri
reikė sumobilizuoti nacionalinę
gvardiją. Naujo sniego New Yorko mieste buvo 17.5 inčų. Tai vis
tokie pranešimai iš Amerikos ry
tų, kai nauja audra ištiko nuo
Ohio iki Atlanto, nuo Massachusetts iki Virginijos.
Apie 500 motoristų turėjo bū
ti išgelbėti, kai įstrigo prie Dedhan, 20 mylių į pietvakarius nuo
Bostono; apie 150 ledo ritulio
žiūrovų negalėjo grįžti iš Bosto
no Garden ir naktį praleido sta
dione. Daugely vietų buvo įreng
tos laikinos pastogės negalin
tiems pasiekti namų: kino teatrai,
mokyklos, bažnyčios. New Yorke
kilo ir perkūnija. Tai aiškinama
šilto ir šalto oro susidūrimu
12,000 pėdų aukšty.
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Nijolė Sadūnaitė 1977 metų pabaigoje, išleista iš kalėjimo, bet gyvenanti
Sibire

Izraelis remia Etiopiją

Tel Aviv. — Israelis parduoda
ginklus Etiopijai. Tai patvirtino
užsienio reikalų ministeris Moshe
Dayan, kalbėdamas per Ciuricho
televiziją. Amerika, anksčiau tei
kusi Etiopijai pagalbą, pasikeitus
režimui, pagalbą nutraukė. Ko
dėl elgiasi priešingai Izraelis?
Dayan bando atsakyti: Etiopija
prieina prie Raudonosios jūros,
bet svarbiausia, kontroliuoja Ni
lo aukštupį.
Iki 1973 Izraelis Etiopijoj lailerių. Policija tyrė banknotus kė nemaža karinių patarėjų.
ir sako, kad jie tikri.
Washingtonas. — Kai Ameri
NJamena, Chad. - Chadas kos kariuomenė pradėta verbuo
nutraukė diplomatinius santy ti savanorišku pagrindu, nuo
kius su savo kaimynu Libija. Li 1971 išlaidos prie karinio biu
bija smarkiai remia sukilėlius džeto prisidėjo 18 bil. dolerių.
prieš Chado valdžią ir aneksavo Padidėjo kareivių atlyginimas ir
apie 35.000 kvadratinių mylių reikėjo pagerinti gyvenamąsias
dykumos plotai
patalpa*

Kadetai susirgo
rusiškuoju gripu
»

Air Force Acadenry, Colorado.
— Daugiau negu 1,000 karo
aviacijos kadetų susirgo rusiškuo
ju gripu. Buvo sulaikytos visos
pratybos ir paskaitos, o sveikie
siems neleidžiama išeiti už aka
demijos ribų.
KAUE2TOOBICS
Vasario 8: Pelenų diena; Jero
nimas, Kointa, Dormantas, Nirma.
Vasario 9: Donatas, Apoloni
ja, Girvydas, Algė.
Saulė teka 6:57, leidžias 5:13.
OSAS
Dalinai saulėta, kiek šilčiau,
dar galimas sniegas, . apie 20
laipsnių.

•

•

-v

DRAUGAS, trečiadienis, 1978 m. vasario mėn. 8 d.
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PaSto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume.
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iŠ jo mokestį, atžymima iki kada yra užsimokėjęs.

Iškylon vykstančių susirinki
m o vieta buvo draugininko Do
nato Ramanausko namai, č i a
pakrovėme visą reikalingą man
t ą — slides, kuprines, šildytu
vus ir maistą. Keliavome pato
giai — trys draugovės skautų
tėvai — Stankus, Kizlaitis ir
Povilaitis mus gabeno trimis
"Van" tipo automobiliais. Ke
lias ten važiuojant buvo ga
na slidus, tik pavažiavus to
liau Michigano valstybėje pra
dėjo snigti, bet nieko nebodami
spaudėme toliau.

Skautininkų įžodis VT-oje Tautinėj* stovykloje, Australijoje. Iš k.:
v. Irenai PranckeviKlaipėdos atvadavimo 53-ją su- • vėms g
Žitkevičienė,
J. Vaitkus, B. Barkus. D. čižauskienė, H. Antanaitis ir
kakti Nerijos tunto jūrų skautės čiūtei ir g. v. v. Videtai MalašausNuotr. VI. Bacevičiaus
N.
Ramanauskas
ir Lituanicos tunto jūrų skautai kaitei garbės žymenius prisegė
paminėjo bendroje iškilmingoje LS Seserijos Vyr. skautininke v.
sueigoje, sausio 22 d. ryte.
s. Ir. Kerelienė.
UŽ ŽMOGAUS GYVYBES
lavietės apylinkėse. Diena buvo
Iškilmingoji sueigos dalis bu
Sueiga vyko Jaunimo centro
APSAUGOJIMĄ
saulėta ir n e per šalta, taip,
vo baigta vėliavų išnešimu ir
didžiojoje salėje. Cia, jūrų bu
kad slidinėjome tik megztiniais
Šv. Tėvas Paulius VI, kalbė
vimpilų nuleidimu.
apsirengę.
džių sumaniai įruoštame laivo
damas tai vyskupam, ar gydy
Antroje sueigos dalyje —lau
denyje Nerijos tunto kapelionas
Iškyloje stebėjome pėdsakus. tojam, ar krikščioniškų organi
želis, kuriam vadovavo g. v. v.
s. kun. Algimantas Kezys atna
Jų matėme nemažai, bet gyvu- zacijų atstovam, niekad -nepraRasa Narbutaitienė ir j . b. v. v.
šavo Šv. Mišias, patarnaujant
Petras Aglinskas. Lauželi uždeg
liukų; visai nematėme, išskyrus leido progos pabrėžti griežtą ne
vair. Viliui Dundzilai. Jūrų skau
Atvykome prie stovyklos ga- vieną gyvą varlę, kurią radome; pakeičiamą Bažnyčios apsispren
ti buvo pakviesti LS Seserijos VS
tė vair; Alvyde Eitutytė gerai pa
v. s. Ir. Kerelienė ir Vidurio ra- na vėlai, po vidurnakčio; Iaik- Swan upelyje, per kurį turėjom dimą už žmogaus gyvybės apsau
siruošusi pianinu skambino gies
jono vadeiva s. Liudas Ramanaus- Į rodžiai rodė 1:30 vai., bet ka- persikelti Pietus pasigaminome gbjimą nuo pat jos prasidėjimo,
mių melodijas, tik apgailėtina,
dangi iš anksto buvome susita "Mosąūito Valley"
miškelyje, drauge aiškiai pasmerkiant vikad labai mažas dalyvių skaičius kas.
rę, kas ką darysime, mūsų įsi kuris visai kitaip atrodo žiemą, sas pastangas įteisinti negimu
giedojo, nors gie:mės visiems žino"
Sesei Rasai ir broliui Petrui va kūrimas vyko greitai ir sklan
negu stovyklaujant vasaros m e sios gyvybės panaikinimą. Mo
mos ir pamaldose be jūrų skau dovaujant, buvo padainuota daidžiai. Tuo metu stovyklavietėje tu.
tinystė ir tėvystė yra paties
čių ir skautų dalyvavo gausus nų. Nerijos tunto seses Alvyde Ei- į buvo arti trijų pėdų gilumo snie
būrys tėvų ir svečių.
GrįĮBį stovyklon, šildėmės ir Dievo žmogui duota dovana, ku
tutyte, Alyte Gražyte ir Jūratėj g ^ p r i d u o t i ^ automobinepavyko. T * . džiovinomės sudrėkusius drabu rią reikia saugoti kaip brangiau
Po pamaldų vyko iškilmingo Avizienyte suvaidino trumpą ei- j ^ p r i e ?&3tatų
žius. Vakarienei kepėmės piz- sią turtą.
liuotą vaizdelį.
rėjome atkasti aikštelę prie stoji dalis, kuriai vadovavo j. b. Ma
Sueigos pabaigai visi dalyviai j vyklavietės vartų automobiliam zas, kurių pasidarėme penkias,
rius Maris. Po raportų "laivo"
tik dvi per ilgai palaikėme kros
stiebe "suplevėsavo" vimpilai ir bendrame rate sudainavo "Lietu-' pastatyti, o visą mantą nusiganyje — gaila!
įneštos denyje išsirikiavo vienetų va brangi". Nors oras ta dieną benome rogutėmis. Nakvynei
VLADAS JUODEIKA
Vakarinė programa buvo sli
vėliavos. Sugiedotas Lietuvos him buvo labai šaltas, nepaisydami 1 dalis skautų įsitaisė ambulatodinėjimas n u o kalno — slidė
nas. Perskaitomi LS Seserijos Vy slidžių ir sniego pusnimis užvers-1 rijoje, o kita dalis Lituanicos
mis,,
rogutėmis ir skardomis.
riausios skautininkės ir vienetų tų kelių, sueigon suvažiavo dau-: tunto pastate.
Marksizmas teorijoje ir tikrovėje
Susikrovėme
i r lauželį pasišildy
giau šimto jūrų skaučių ir skau
įsakymai.
I-mas tomas
Rako
mui
ir
poilsiui.
P
o
kiek
laiko
tų bei jų vadovu-vių. Sueigoje'
stovyklavietė žiemos
m
e
t
u
tuxi
a
u
0
B
Prasmingą sveikinimo žodį ta dalyvavo nemažas' būrys tėvelių
Tai kapitalinis veikalas — Mark
"^oamamT — apsiniatikė i r pradėjo snigti
rė LS Seserijos Vyr. skautininke ir svečių. Sesėms ir broliams bu- n e r a b ė S a n č l ° vandens, o prau- Dieną praleidom labai smagiai, sizmas teorijoje, Markso ideologinis
v. s. Ir. Kerelienė, kviesdama se vo malonu, kad sueigon atsilan- S ^ 0 8 gan tolokai lauke. Vis- bet dabar jau jautėme nuovar formavimasis, dialektinis materializ
mas, marksistinė ekonomika, mark
aiMk gį. Grįžę
ses ir brolius dėti visas pastangas, kė LS Seserijos Vyr. skautininke k a s **&** a ^ a u t™***
virtuvėn,
išgėrėme sistinė politika, religija ir moralė
kad mūsų lietuviškumo medis v. s. Ir. Kerelienė, Vidurio rajono t : K a r t a i s — a t a ! ? i a l t a ' k a d karštos kakavos su sausainiais marksizmo šviesoje, vertybių hierar
chijos suvulgarinimas ir socializmo
nenustotų žaliavęs, kad neleistu vadeivos — 1. v. s. Aldona Gasne- užšąla spynos, o ką jau kalbėti ir netrukus ėjome miegoti.
problematika
me jam nudžiūti, kad ateinan rienė ir s. Liudas Ramanauskas, apie kojas, rankas, nosis ir au Sekmadienio ryte atsikėlę ruo
Knyga 720 pusi., kietais virSeB&is
sis.
čioms kartoms nereikėtų vargti L S BTO_]QS
5 ^ ^
ir ^
jūrų
šėmės kelionei namo. Pirmiau Kaina su persiuntimu $15.55 Ameri
"ieškant savo šaknų'. Perduo- s k a u t u ^ i u s k v r i u v e d ė 5 a i j
Šeštadienio ryte anksti atsi sia pasistiprinome pusryčiais, o koje. Užsakymas siusti: Drangas,
dama sveikinimus iš Vl-tosios _ Kupcikevičius ir j. s. V. Račiū- kėlę skubiai apsitvarkėme, pasi tada viską tempėme prie auto 4545 W. SSrd SU, Cbicag* OL
Tautinės stovyklos Australijoje, n i e n ė i l g a m e t į s > nenuilstantis jū-j gaminome pusryčius ir pasiruo- mobilių, krovėmės i r skubėjome
Nenjos tunto tuntminkei įteikė rinės s k a u t i j o s d a r b u o t o j a s j v , g ^ j ^ ^ j^^je
naudojo- tvarkyti ambulatorijos pasta
" " "
> s. Br. Juodelis ir kiti vadovai-vėsj me "cross country" slides, ku- to ir virtuvės. Vėliau teko at 10% — 20% — 3©% pigiau mokėsit
ženklą.
i apdraudą ow> usnies ir automo
o taip pat visų gerbiamas Klai-irias brolis Aldis Liubinskas iŠ kasti ir I vieškelį ištraukti ma nbilio
pas
LS Brolijos jurų skautų sky- pėdos laisvinimo kovų dalyvis v. anksto buvo visiems išnuoma šinas. Mums jėgą netrūko: po
NK
ZAP0LIS
riaus vedėjas j . ps. L. Kupcikevf- į s. Vaclovas Tallat-Kelpša.
vęs. Slidinėjome Rako stovyk- kelių valandų jau buvome pasi F R 3A
2 0 8 ^ West 95tn Street
ruošę kelionei atgal į Čikagą.
Chicago, lUtnote
čius, prisimindamas Klaipėdą,!
TeL — GA 4-S«54
Nebuvusiems
yra
sunku
įsi
prabilo šiais žodžiais:
vaizduoti, kaip gražu mūsų sto
"Bangos laivą į uostą atvarė.
vyklavietėje žiemos metu, todėl
Dr. Jonas G. BYLA-BYUITIS
Bangos siaučia — per naktj
nestebėtina, k a d skautai, kurie G A L V O S I R S T U B U R O LIGOS
taip siaus.*
ten kartą y r a žiemos metu bu
2 3 5 8 W e s t 63rd S t r e e t
Tad pabūkime mudu prie
vę, sekančiais metais ir vėl su
Cicago, Dlinois 6 0 6 2 9
marių.
malonumu t e n vyksta.
TeL — 476-3409
Prie laisvų mūsų furų, bro
Druvgminkas
V a l a n d o s p a g a l susitarimą
lau, j

DIDŽIOJI ILIUZIJA

Po vadovu sveikin:mų. laivo
'denyje, gausiame skautininkųAUŠROS VARTŲ TUNTO
Kaziuko mugė įvyks kovo 5
kių rate j. ps. įžodį davė Nerijos
d.
Jaunimo centre. Pasiruošimo
SUEIGA
tunto vadovė Marytė Kupcikevidarbams jan liko tik kelios sa
d'eitė ir Denverio j. skaučių vie
Vasario 12 d , sekm.. Jaunimo vaitės — kviečiame visus tal
neto vadovė Aldona Grybauskai centro didžiojoje salėje įvyks kon!
lAtuonicos
tuntas
tė — Seymor. Rodį pravedė Vidu Aušros Vartų tunto sueiga. Virio rajono vadeivė j v. s. Aldo- j s o s tunto sesės, pilnose uniforLITUANICOS TUNTO
na Gasnerienė.
Jmoee, renkasi 9:45 vai. ryto.
SLIDINĖJIMO IŠKYLA
Sueigą pradėsime lygiai 10 vai.
Skautminkams apleidus denį,
Lituanicos tunto skautų slir y t o Šv. Mišiomis. P o pamaldų
jame. j. budžiui v. v. Linui Kučui minėsime Lietuvos Nepriklauso dinėjimo iškyla įvyks šeatadievadovaujant, bebru įžodžiui išsi mybės paskelbimo 60-tąją su- ni. vasario 11 d. Autobusas nuo
rikiavo keturi šaunūs Nemuno kaktį, skaučių Mąstymo dieną Jaunimo centro išvyks 3:30
laivo broliai: Linas Paulius, Vidas ir tunto paukštyčių dieną. Tėve- \ vai. p. p. Grįšime 12 vai. vidurPaulius, Rimas Maurukas ir Da liai ir visos šiuo metu aktyvioje naktyje. Dėl informacijų kreiprius Maurukas. Jiems pirmuosius veikloje nedalyvaujančios sesės j tis į s. J. Liubinską td. R E 5jur. skautisTcus slipsus užrišo Li ir skautininkės yra kviečia- į 3397.
tuanicos tunto juni skautų skyr. m o s šioje sueigoje dalyvauti.
• •••>«**#'C**««««!!|»««MRBf
vedėjas j . 'K. R. Vidžiūnas. Svei
ANDRIC& NORIMA*
REIKALINGA
TALKA
kindamas naujuosius brolius LS
U
Brolijos j. skautų skyr. vedėjas j .
SANTAKAW
Lituanicos tunto
Kaziuko
ps. I- Kupcikevičius užrišo Tėvy mugės darbai vyksta kiekvieną j UVka oovelra II jų trys buvo pre
nės Ilgesio mazgelį, o Prez. A. trečiadienį ir penktadienį vaka mijootos. Graliai išleista. 904 pusL
Smetonos j . budžių vadas j. ps. rais į. ps. K. Miecevičiaus na 1977 m Viršelis daJL Giedros Tra
K. Miecevi5ius papuošė bebro muose, 6333 So. Campbell Ave. aoksitea Kaina H
MJO Vimkfmm durt
Ženkleliu.
Visų tuntų tėvelių ir tunto veik DRAUGAS, 4548 W
0*rMtU7nu rt pavyzdingumu l o s rėmėjų talka yra ne tik lau
pajfzymejusioms jaunom* v»do- kiama, bet ir labai reikalinga.

WORLD-WIDE

Second ctass postage pald at Chlcago, HL PupUshod daUy
«xcept Sundays, Legal HoMaya, days aftar ChristmM
and Easter by tbe Lithuaoian Cathouc Press Soclety.

Perkūno draugovė jau kelinti
metai vyksta savaitgalio žie
mos iškylai į Rako stovyklavie
tę Michigane. šiemet ši jau tra
dicine tapusi iškyla vyko sau
sio 20-22 d. Pirmoje iSkyloje
1976 m. dalyvavo 11 skautų.
1977 m. iškylon vyko toks pat
skaičius, o šiemet dalyvavo 17,
vadovai ir 3 tėveliai.

55-tąią Klaipėdos krašto ir uos-'
to atvadavimą minint, ši mūsų
sueiga tebūnie lyg trumpas pabu-į
vojimas prie Baltijos, kur buvo j
pakeltos ir pirmosios mūsų bro
lių burės". Sveikmdarhas bro
lius ir seses linkėjo gero vėjo jū
rinio skautavimo bangose, kad
VT-oje Tautinėje stovykloje žymenj "Už nuopelnus" s. J. Žitkevičienei
jų darbai butų išlaisvintos Klai prisega vyriausioji skautininke I. Kerelienė, Greta stovi s. P. Pullinen,
pėdos ir Baltijos simboliu.
dr. R. Šarkis
Nuotr. VL Bacevičiaus

UTHOAMAN
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$ 0 P HI E

BARČUS

B A M O s £ H f O S VAL.AXDOS
V i s o s prograsnos i š WOPA
Lietuviu k a l b a : k a s d i e n n u o pir
madienio iki p e n k t a d i e n i o 3 : 0 0 —
3 : 3 0 vaL p o p i e t . — š e š t a d i e n į ir
sektnad. n u o 8 : 3 0 * i 9 : 3 0 v. r y t o .
Tetef.: 4344413
1 4 9 0 A M.
71J59 8 . M . U * L E W O O D AVEL
CBUCAOO, U J U 60629

A D V O K A T A I

C H A R L E S P. K AL
i
ASSOCIATES
Ofs. teL 776-3162; rez. 737-5047
2649 W. 63rd St.. Cicago, Dl.
Darbo vai. nuo 9 iki 5 vai. vak.
Trečiadieniais uždaryta.
Seštad. atdara pusę dienos.
Mes duodame įvairius teisinius
patarimus.
imiimiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ĮDOMIOS KNYGOS MŪSŲ MAŽIESIEMS
D D U BROLIUKAI, Anatolijus Kairys
D DD3NA P R I E E 2 E R O , A Baronas. Pasakaite
D
D U D R A U G A I , V . Frankienė-Vaitkevičienė. Apysaka
D
G A B R I U K O U 2 R A S A L J. S v a b a i t ė - G y l i e n e . A p y s a k a
D
K A L N U O S E , Milda K v i e t y t ė . P a s a k o s
ū
R M K U C r O V A R D I N Ė S , S L D ž i u g a s . II-ji l a i d a . Eilėraščiai
D KETURI V A L D O V A L S t DHugas. Pasaka
D K A D ? A L G I U K A S VCJO I E Š K O J O , N . J a n k n t ė . P a s a k o j i m a i
D
L A B A S R Y T A S , V O V E R E , J. Minelga. E i t e r a i č i a i
•
L A U M E D A U M f i , S t . PetersonienS. P a s a k a
n
M A 2 I 2 I N G S N I A L Pr. N a u j o k a i t i s . P a s a k o ^ m a l
D M E Š K I U K A S R U D N O S I U K A S , V y t ė N e m u n ė l i s . Efl pasaka
D
P A R K A S A N A P U S G A T V f l S , D. B i n d o k l e n ė . A p y s a k a
D
P U P U C I O P A S A U L I U K A S , Ona Mikailaitė. P a s a k o s
O S A U L U T E D E B E S Ė L I U O S , L. Žitkevičius Eilėraščiai
D V Y S K U P O K A T I N A S , C Grincevičius. P a s a k o s
D NYKŠTUKŲ MOKYKLA, Adelė Jonušaitė-Abromaittenė
•
PELIUKAI IR PLAŠTAKĖS, B. PūkeleviCiūte
•
SKRAIDANTIS PARŠIUKAS, B . Pukelevičiūtė
D KLEMENTINA IR VALENTINA, B. Pūkeievičiatė
Q RIMAS P A S KĘSTUTI, B. Pukelevičiūtė

Pažymėjus kvadrate norimas knygas iškirpti tr siusti:
DRAUGAS, 4545 W. SSrd SL.
pridMSt

$2.50
$3.00
$4.00
$3.00
$3.00
$2.50
$2.50
$250
$250
$500
$2 0 0
$3 0 0
$3.00
$4.50
$1.50
$2.50
$3.00
$1.50
$1.50
$1.50

$150

DRAUGO į — i — N mokama 11 anksto
jMtams 6 mėn. 3 mėn.
Chlcago ir Cook apskr. $33.00
$19.00
$15.00
Kitur JAV
31.00
18.00
1300
Kanadoje
33.00
19.00
15.00
Užsienyje
34.00
20.00
15.00
Savaitinis
25.00
15.00
9.00
• Administracija dirba kas- A
dien nuo 8:30 iki 4:30, š e š t o - 1
dieniais nuo &30 iki 12:00. •
I
• Redakcija dirba kasdien I
8 3 0 — 4:00, šeštadieniais $
8*0-1:00,
į

L

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūrą. Nesunaudotų straipsnių
nesaugo. Juos grąžina tik iš anks
to susitarus. Redakcija už skelbi^ turilį
———t
Skelbimų
prisiunčiamos gavus prakainos
syma.

TeL ofiso br bato: OLympfc 2-41fii

Tetef. — PE 8-3229

DR. ANNA BALIUKAS

0R. P. KISIELIUS

AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR
GERKT.ttS LIGOS
2858 West 6Srd Street
Valandos pagal susitarimą

G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
1 4 4 3 S o . 5 0 t b A v a , Cicero
Kasdien l-» vaL ir 6-8 vai vak.
išskyros trečiadieniu*.
Šeštadieniai* U 1X1 • v, p >->n?t

DR. K. 6. BALOMS

TeL REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK

AJPBiertja ir motenj Ugoa
jLietuvis gydytojas)
GlnekoIogliiB Chirurgija
8925 West 59t Street
6 4 4 9 S o . Pulaski K d .
(Crawford
tfaL: plrmad., aatrau.. KetvuuwL
tt
Medical Bailding) T e L L ū 5-6446 penktad. nuo 12-4 vai poptei Ir t - l
lei neatsiliepia, akambtett S74-SOM vai. vak. Ti-ed Ir sedtad uždaryta
Priima Ugonlua
pagal «ualtarlma

DR. IRENA KURAS

DR. VL B U 2 Y S
P L A U Č I Ų I E V I D A U S LJGO8
Marooette MeOloal
6ISJ So. Kedde Ai
plrmad..
antrad. Ir MIMrtaS
7aL
« lkl 7:S0 vai. rakaro
•eitad. nuo l iki s vaL
Pagal aosltarlma.
Ofiso teM. WA s-2670
BeskL teL WA!brook &-3048

TeL ofiso HE 4-5849. rez, S88-233S

DR. PETER T. BRAZIS
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
84S4 We*t 71»t S t r e e t
V Alt.: pirm., antr.. ketr. ir penki
1:00 - 6:00 vaL popiet, tree Ir
-.Ik ausitai-ua.

Dr. Ant. Rodoko kabinėti |

DR. EDMDND E. CIARA
OPTOMETRISTAS
H 0 9 West 51&t S t r e e t
. TeL - GR 8-2400
VaL: pas&l •ustt&rlma: plrmad. t
ietv. 1-4 ir 7-9: antrad.
Ir p«nkt
0-4: iettad. 10-1 v a i

Ofb.

teL 7354477; Rez. 246-2839

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGe
SpeclalyM — Ner-nj ftr
C R A W F O R D M E R I C A L BLDG.
8 4 4 9 So. Pulaski R o a d
valandos pagali cuattarlma.

teL — OI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
A K U Š E R I J A IR M O T E R Ų U G O S
GDfEKOLOGINfi C H I R U R G U A
8 1 8 2 8 0 . E e o s l e A v e . W A 5-2870
s a a f c H l skambinti- KI 1 -rtOSl.

BR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Td. — BE 8-5898
Spocialybė Aklų ligos
3907 West 103rd Street
Valandai pagal susitarimą
Ofiso teL — PR 8-2220

G Y D Y T O J A IR C H I R U R G E
KCDIKTC IB VAU* V U U O 0
SPECIALISTt
MEDICAL BirLOIAO
71M Soatta VSesten Avenae.
/alando*: Kasdien nuo 10 >aL rft*
fkl 1 vai. popiet

Ots. teL RE 7-1168; rez. 289-2919
Ofs. HE

4-1818; rez. PR 6-9801

DR. I. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Strest
(71-os ir Campbell Ave. kampai,
/ai.: plrmad., antrad.. k e t v t a d . k
penktad. S lkl 7 v. p. p. Tik •—lUuua
OPT1CAL
S T U O I O
VIOLETA KAROSAJTt
7S61 So. Waabtcnaw — T«L T7S-S7S0
Pritaikomi
akiniai pasai
ardytoju
recepto*
Didelis akinių rėmų paMrlnkJznaa
VaL: pirm., antr.. penkt l»-6:»0
<etv 1-8 v vak. Sešt. 10-4 v. p. p
Trefiladlenlato

Teist — »2-4»22

DR, ROMAS PETKUS
a-Kir; LIGOS — C H I m ttGIJA
Oflal:
m NO VTABASH a r a .
«20ft ITO. CENTRAL ATE.
Valandos pagal

OR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS

akla. Prltalko n i l f i a
"Contact II—es»
2818 W. 71st S t — TeL 737-5148
Vai pasai eoami-tans. USdaryta tvaf

DR. LEONAS SEIBDTIS
DTKSTŲ, PŪSLES IR
PROSTATO CHIRURGLIA
2856 W. SSrd Street
VaL aatrad. nuo 1-4 popiet
Ir ketv nuo 5-7 vakare
Ofisą teL 778-2880, resla. 448-5548

DR. i. J, SIMONAITIS
GYD Y T O . 1 8
Adresas 4255 W. SSrd 8tr««t
Ofiso telrt. R E 6-4410
BeridCMlJCM t e M . GR S-SSll

M . JANINA JAKŠEVI6IUS

Ofiao vaL: plrmad. ir ketvlrtad.
ano 1:00 Bgl 3:00 vaL poptat

JOK 8 A
VAIKŲ
LIGOS
2858 West 6Srd Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika ir moterų Ilgos

« n n a d aatrad., ketvlrtad. ir penkt
ooo 12 lkl 2 vai. ir nuo 5 iki s va'
n * . SeStad. n w 1 iki I wJ.

Ofa PO 7-8089

Rez. OA 3-7278

DR. VYT. TAURAS
OflBM a res. MSS W. Stth *L
VeL PBoapeot S - l t M
Ofiao vai.: pirm., antr., trec.
•
penkt nuo 1-4 vai. Ir 6-8 v.
9eit 1-4 p. p. ir ktta laika

OR. A. JENKIHS

Oftao teL HE 4-212S. >amq GI S-S1M

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 Wsst 8Srd Street
Valandos pagal susitsrtmą

DR. V. TUMAS0NIS

DR. K. A. KIČAS
DERMATOLOGIJA CHIRURGIJA
5214 No. Westera Aveane
1802 No. Westera Avenne
TeL atsakoma 12 valandų

CHIRURGAS
2454 West 71 st Street
VaL: pirm., antrad. kętv. to
t - l to i-T — • anksto ecaltaras.

fsi.

DR. F. C, WINSKUNAS

4884441 - 181 -MOS

G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
8187 W e s t T l s t Street
Valandos: l-< vai popiet.
Tree to i a a s i pasai aBattarfnm.

M . F W i . VYT. KADRAS

Ofs. i»L 580-3186; namu 381-3772

Isaalfoii ir beto taL 8K-1881
BENDROJI MEDICINA
1487 80. 48tk Ooort, Ofeara, IR
10-13 br 4-7
tr

DR. PETRAS UIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8
8884 So. Narragansett Avenne
VaL pirm., antr. Ir penkt: 2 4 .
pagal susitarimą.

ci
lietuvos pogilndrio balsas '

užimtos kuo kitu, o ne Harbininkų reikalais, todėl darbininkams
nelieka nieko kito, kaip t'k rašyti
laiškus į laikraštį ir maldauti
"iš ponų" pasigailėjimo.
Bielogorske, viename iš dij džiausiu Sov. Sąjungoje žemės
ūkio mašinų fabrike, neseniai žu
vo du darbininkai dėl nepakan
kamos darbininkų apsaugos nuo
nelaimingų atvejų. Ta proga kai
kurie to
fabriko darb'ninkai
"Trude" aprašo, kokios ten yra
darbo sąlygos: "Skyrius yra visiš
kai tamsus, net ir dieną yra rei
kalingos lempos. Visur tamsa ir
chilkės. Pagaliau net nustota ma
tuoti oro taršos laipsnį. Bet ir be
matavimo instrumentų jaučiama,
kad peržengtos v'sokios normos.
S'.'.yriaus oriž'ūrėtojas nuolat kar
toja: "Kiekvieną darbo dieną pas
TIUS yra rizikinga. Kur nepa
žvelgsi, visur matyti taisyklių per
žengimai".

LIETUVIS TURI LIKTI LIETUVOS DAUMI
Gavėnia — patogus metas apmąstyti, susumuoti tiek mūsų atliktus ir atliekamus geruosius
darbus, tiek didesnes ar mažėsnes asmeniškas ir visuomeniškas
nuodėmes. Ir Lietuvos nepriklausomybės šventė šiais
metais
švenčiama gavėnioje. Vėl tinkama proga apžvelgti, kiek mes gero padarėme ir padarome Lietuvai, jos žmonėms, gyvenantiems
žiaurioje vergovėje, pagaliau pagal lietuviškos sąžines mąstą
įvertinti, ar mes daugiau energi
jos skiriame tik savitarpio "ko
voms" ar kovai dė! Lietuvos lais
vės.

lavų Bažnyčios likimo? — Ne,
tūkstantį kartų ne. Arkivyskupas
tik dar garsiau pareikalautų: Rikiuokitės ir aukokitės! 'Tiesiog
neįmanoma įsivaizduoti vyskupą
J. Matulaitį, darantį nuolaidas ateizmui, padedantį šėtonui",
Kadangi ir okup. Lietuvoje
stinga lietuviams vienybės, str.
autorius toliau rašo: "Užtenka
klaidžioti, nuolaidžiauti ir dūšauti dėl vienybės stokos. Tegu
nelieka vietos vaidams ir tuščiai
puikybei."

Popiežius Paulius VI Vatikane
priėmė Izraelio užsienio reika
lų ministrą Moshe Dayan. Il
giau užtrukusiame šv. Tėvo su
sitikime su ministru Dayanu,
dalyvavo taip pat Bažnyčios
viešųjų reikalų tarybos sekre
torius arkivyskupas Casaroli ir
Izraelio ambasadorius Italijai.
Svarbiausia pokalbyje svarsty
toji tema lietė padėtį Artimuo
siuose Rytuose ir neseniai pra
dėtas naujas pastangas, siek-art
įgyvendinti šioje srityje taiką.
Šv. Tėvas išreiškė ministrui
Dayanui savo nuoširdų troški
mą, kad Artimųjų Rytų krizė
būtų greitai ir teisingai išspręs
ta, pilnai apsaugojant visų su
interesuotųjų šalių teises ir kad
tokiu būdu būtų sudarytos są
lygos visų Artimųjų Rytų tautų
vaisingai santarvei. Popiežius
šia proga taip pat supažindino
ministrą Dayaną su Apaštalų
Sosto nusistatymu Jeruzalės ir
Šventųjų vietų klausimu. Apaš
talų Sosto šiuo klausimu siūlo
mas sprendimas ypač atsižvel
gia į Jeruzalės miesto ir šven
tųjų vietų ypatingą religinį po
būdi ir į milijonų katalikų ir į
kitų religinių bendruomenių pa
saulyje ir pačioje Šventojoje
Žemėje dvasinius poreikius. Iz
raelio užsienio reikalų ministras
Dayanas, iš savo pusės, išryš
kino Popiežiui Izraelio laikyse
ną tais pačiais klausimais, kon
krečiai nurodydamas priemo
nes, kuriomis jo krašto vyriau
sybė siekia įtvirtinti taiką Arti
muosiuose Rytuose. Ministras
Dayanas taip pat priminė Šv.
Tėvui, ką Izraelio vyriausybė
yra jau padariusi, siekiant iš
saugoti visų religijų tikintie
siems šventas Palestinos vietas
ir užtikrinti laisvą priėjimą prie
jų. Po privataus pasikalbėji
mo su ministru Dayanu, Pau
lius VI priėmė visus Izraelio
užsienio reikalų ministrą lydė
jusius jo bendradarbius,
šia
proga anglų kalba tartame žo
dyje Popiežius dar kartą palin
kėjo, kad Artimųjų Rytų tautos
susitaikintų ir užtikrino, kad
Apaštalų sosto galimybių ribo
se padės įgyvendinti šį tikslą.

Dar porą ištraukų.
"O ką padarytų supuvusi, ka
*
lėjimais, raketomis, melu ir SauKai kalbame apie Lietuvą, tai gumo komitetais paramstyta tames turime ją suprasti ne tokią, rybinė valdžia, jei visi išsirikia.
kokią priešo propaganda vaiz- V ę vienu balsu pareikalautume
"Korrsomolskaja Pravda" praduoja, ne tokią, apie kurią netik- savo teisių, jei visi kaip vienas
! neša, kad Kostromo -įmonėse
ri liudininkai, atsiųsti iš paverg- drąsiai neštumėm Kristaus svie
"tarša kelis kartus didesnė, negu
to krašto, pasakoja, pagaliau, ne są į kiekvieną šeimą? Visų net
nustato normos. Per maža dušų
tokią, kokia ji buvo nepriklau- ateistinė valdžia negalėtų sunaiir išv'ečių. Nėra drabužių ir spe
somybės metais, ir ne tokią, ko- kinti, todėl taip išsaugotumėm
cialių batų. Dėlto nelaimingi at
kią mes 1944 metais palikome, ateičiai ir geriausius Lituvos bei
vejai darbe yra nuolatiniai".
Taigi yra tikrų ir netikrų liūdi- jos Bažnyčios sūnus. Pagaliau ku"Trud" informuofa, kad Doneco
jimų. Mes esame giliai įsitikinę, nigas ir kalėjime gali skelbti Pabaltiečių žygio už žmogaus teises lietuvių lėšų telkimo komitetas. Sėdi iš kairėsr sekr. Ofelija Barškety tė, pirmininkas dr. Jonas Valaitis, sekr. Grasilda Rei nytė; stovi — iMinfrifrnfr Juozas Ivanauskas, vicepirm. fabrikuose pramonės vadovai tiek
kad geriausią dabartinės Lietu- Viešpaties žodį. Nėra ko kalėji- dr. Antanas Razina ir vicepirm. Jonas Talandis
Nuotr. J. Ivanauske yra susirūpinę gamybos pakėli
vos padėties ir jos žmonių gyve- mų bijoti, užtenka tik protingai
mu, naujomis mašinom's, kad
nimo vaizdą mums perteikia ne jų saugotis ir saugoti savo brolius,
visiškai pamiršo žmones, kurie
priešo ar bet kurio kito krašto tikinčiuosius. Juk Bažnyčja kovoturi dirbti prie tų mašinų... Dul
agentai, ne penkiadieniai ekskur- je net ir tada, kai Kristaus sekėkių kiekis toli prašoksta sanitarisantai, kurie tik Vilniaus gatves jams galvas kapojo",
ios leidžiamą normą". Bet visa
temato ir su savo artimais gimi«Nė vie
pažinojęs Dievo
tai ir yra paniekinimas žmogaus
Komunistine
t?arka
niekina
darbininkus
nemis išsiverkia , bet okup. Lie- T a m ą J u r ^ M a t u k i t į a r s u s i
asmenybės, kurią sovietnė protuvoje
leidžiama
pogrindžio ž i n ę s s u j o ^ ^ 1 ™ , dorybėmis,
Sovietų Sąjunga vis gyrėsi, kad 1 nius komunistus, stovi žmogaus yra blogiausios, darbininkai vos naganda nuolat prikiša kapita
spauda. Jos puslapius sukuria ge- n e a b e j o i a j o šventumu. Dar dau- ji pirmauja mokslo ir technikos asmuo, o ne neribotas pelnas, ištveria iki pamainos galo. Nėra listams.
n lietuviai patriotai, prirašo juos ^
me& j a u j a u č i a m e j o š v e n .
pažangoje, švietime, gamyboje kaip yra kapitalistiniuose kraš ventiliacijos, nėra kur persireng
Sunkūs moterų darbai
nuolatmiais skundais, ašaromis. t u m ą i r m e W f iamės į jį taip, kaip ir t t . Bet paskutiniu metu Krem tuose.
ti, nuolat pažeidžiamos saugumo
Už šių puslapių kūrimą jau dau į bet kurį kitą šventąjį, prašome
liaus propagandistai jau nesijau
normos ir darbo disciplina. Sky-. Jei tokios yra darbo sąlygos
gelis lietuvių kentėjo ir kenčia
Nežmoniškos darbo sąlygos
jo užtarimo, per jį gauname ma čia taip tikri savosios sistemos
riuje Nr. 20 suverstos krūvos ba provincijos fabrikuose, ne geriau
tardymo įstaigose, kalėjimų ka lonių. Kaip bus, paskelbs Š%'. Sos
fabrikuose
pranašumu.
Jie
supranta,
kad
tų, užimtas visas plotas. Yra pa yra ir Maskvos įmonėse. Irgi iš
merose,
koncentracijos
sto tas jį šventuoju ar nepaskelbs —
tarptautinė
viešoji
opinija
šian
Visa tai labai gražu, humaniš vojinga ne tik dirbti, bet ir po tą "Trud" sužinome, kad sostinėje
vyklose. Šių mūsų tautas kanki jis vistiek jau juo yra ir viešo
dien
jau
yra
geriau
informuota,
"dar vis nėra išspręsta problema,
ka.
Tačiau yra mažas juodas taš skyrių vaikščioti".
nių žodžiais negalime netikėti.
pripažinimo žemėje jam neberei- negu seniau, tad jau ne taip
kaip palengvinti moterų darbą.
Prieš mūsų akis yra vienas kia. Tačiau kanonizuoto šven- lengva meluoti ir kitus apgaudi kelis, būtent tas idilinis paveiks
Darbininkų grupė iš Čitos (pie
Šerkizovo (Maskvos
priemies
las
neatitinka
realybės.
Daugely
mus pasiekusių naujausių Lietu- tojo reikia mums, tautai, nes nėti. Šiandien jau prileidžia
tų Sibiro) statybos medžiagų ap
tis)
keram'kos
fabrike
sunkius
ir
je
Sovietų
fabrikų
darbo
sąlygos
vos pogrindžio leidinių —"Die- šventasis — pats aukščiausias
mi kai kurie "trūkumai", bet yra baisios, tiesiog nežmoniškos. dirbimo įmonės, kur žiemą tem • nepatogius darbus atlieka 50 provas ir Tėvynė", 1977 m. nr. 6. tautos išaukštinimas, geriausioji
bandoma juos aiškinti savo ideo Jei tokios būtų kur nors laisvuose peratūra nuolat 25 laipsniai že I centų moterų.
"Glavnostroj"
64 puslapių leidinys.
miau nulio, "Trud" laikraštyje
pagalba jai, didžiausios garbės logijos šviesoje. •
(monopolinė valstybės įmonė sos
kraštuose,
tai
protestams
ir
strei
skundžiasi: "Skyriuje, kur yra ak
paminklas" (15 pusi.)
•
kams nebūtų galo. Tuo tarpu menų skaldymas ir apdirbimas, tinės statybai) didelis skaičius
Praėjusieji metai, kaip žinome,
Neseniai sovietinė žinių agenmoterų sunkius iškrovimo ir pa
Nežinomas autorius rašinyje tūia "Novosti", kuri turi teikti Sov. Sąjungoje darbininkai dau nuolat dega laužai, žmonės dir
•lietuviams buvo Dievo Tarno ar
krovimo darbus atlieka be kėli
giausia
ką
jie
gali,"
tai
parašyti
ba šalia tokių laužų, nes šaltis
kivyskupo Jurgio Matulaičio me "Mūsų tėvynėje" (17-28 pusi.) tarptautinei spaudai pasaldintas
mo mašinų, o tik rankomis... Palaišką
į
sovietinių
profesinių
są
tai. Daugelis lietuvių išeivių ruo- iškelia labai sunkias lietuvių gy- žinias ir komentarus iš "socializ
lengvai pereina sienas. Bet šalty
že'dimas įstatymų apie moterų
šė savo parapijose jo 50 metų venimo sąlygas, tačiau tiki Lie- mo tėvynės", palietė žemos gamy jungų organą "Trud". Daug to je dirbti dar ne vienintelė bėda.
darbo
apsaugą privedė prie to,
kių
laiškų
yra
"Trud"
skilty
mirties sukakties minėjimus. Apie tuvos laisve Jis rašo, kad "mate- bos problemą Sovietų Sąjungoje.
Dėl žemos temperatūros skyriu
kad
daugelyje
įmonių moterų dar
se,
bet
tai
yra
ir
viskas,
ką
dar
šį šventą žmogų buvo nemažai rialistinė pasaulėžiūra, kurią ki- "Novosti" jau sutinka, kad sovie
je negalima vandeniu išplau
bininkių
mirtingumas
yra labai
raŠyta mūsų spaudoje, o prof. taip galime pavadinti ateistine tinės ekonomijos gamyba yra že bininkų naudai padaro profesi ti dulkių. Dėl to dulkių kiekis
ŽYDAI CRJCAGO JE
Stasys Yla paruošė tikrai gerą pasaulėžiūra, ir yra tas kertinis mesnė negu Vakaruose, bet tai nės sąjungos. Kartais dėl tokių daug kartų viršija leistą normą. didelis".
protesto
laiškų
įsikiša
valdžia,
knygą — *7urgis Matulaitis, as- akmuo, ant kurio stovi visas ko- yra dėl to, kad socialistinėje vals
JAV žydų komitetas paskel
Šį nepakenčiama padėtis tęsiasi
Taigi tas garsusis "rūpestis žmo
bet
jei
valdžia
to
nepadaro
savo
menybės apybaraiža", 384 pusi. mtinizmo bokštas... Taigi kova tybėje "labai gerbiamas žmogus".
jau šešeri metai. Taupumo su gaus asmenybe", kuriuo giriasi ir bė, kad Chicagoje yra 253,000
Minėto pogrindžio leidinio į- už sąžinės laisvę, kaip mes ją su- Sovietų Sąjungoje ne taip, kaip valia ir iniciatyva, tai protestai metimais įmonės pastatas buvo ape kurį plepa sovietiniai propa žydų, New Yorke — 1,998,000,
žanginis rašinys (1-16 pusi.) pa- prantame, kova už teisę tikėti į kapitalistiniuose kraštuose, bet nieko nepadeda.
pastatytas iš lengvų medžiagų, gandistai, visiškai neegzistuoja ir visose JAV-se 5,775,000. Taigi
skirtas didžiajam sukaktuvinin- Dievą ir yra kova prieš materia- žmogus ir jo reikalai statomi pir
yra pagrindas, kodėl Sovietų Są- daugiau negu Izraely. Visame
Vartant "Trud" ir kitų leidi be apšildymo".
kui su antrašte jo žodžiais: "Ri- Ustinę pasaulėžiūrą, prieš mark- moje vietoje. Sovietinė valstybė nių, kurie svarsto darbo proble
Ką reiškia toks susirūpinimas j jungoje gamyba yra žema. To pasauly yra — 14,259,525, So
kiuokitės ir aukokitės". Ten rašo- sizmo — leninizmo filosofinį pa- su profesinių sąjungų
pagalba mas, puslapius, galima rasti la taupumu krašte, kur nėra kapi ! priežastys yra įsigalėjusi biurokra vietų Sąjungoje 2,678,000.
ma: "Kiekvieną dieną šimtai ti- grindą, jo esmę, prieš valdančią visuomet rūpinosi, kad darbinin bai ryškių pavyzdžių, kokios yra talistų ir kur nesivaikoma "neri tija, maži atlyginimai, aukštas darkinčiųjų lanko Dievo Tarną Jurgį, komunistų partiją, Tarybų Sąjun- kai per daug nepavargtų, kad jie sovietinių darbininkų darbo sąly boto pelno"? Įdomi darbininkų ;bo laipsnis, daugelyje sov'etinių kur giriamasi "socialistiniais lai
pareikšdami jam savo padėką, gos politinę sistemą",
gerai pailsėtų ir kad jų darbo ap gos. Štai Odesos apavų dirbtuvės rašto pastaba, kad tokia padėtis fabrikų blogos darbo aplinkos mėjimais" ir "nepaprastu dėme
prašydami paguodos, stiprybės.
Pabaigai dar keletą eilučių pa- linka būtų "žmogui tinkama". darbininkai taip
skundžiasi: tęsiasi jau šešerius metus. Aiš 'sąlygos. Taigi vaizdas ne toks siu žmogui darbininkui".
Ir net eilinį sekmadienį pilna cituosime: "Nors daugelis tautie- Viso to pagrinde, pagal sovieti "Daugelyje skyrių darbo sąlygos ku kodėl: Sovietų prof. sąjungos jau šviesus ir džiuginantis ten,
IV.
pilnutėlė bažnyčia vyrų, moterų, čių apie Lietuvos nepriklausomyjaunimo bei vaikų (visa Vilkaviš- bę net nebesvajoja, vistik šianTuo tarpu privažiavo ir taksis. Bronius kelis žo tas nesudarys naštos. Mokesčių mokėti nereikiaJeigu
kio vyskupystė pasižymi aktyves- dien Lietuva dar išsiskiria savo
džius persimetė su vairuotoju, protekinis įlėkė į vidų, pirkėjo neatsirastų, galės leisti studentams gyventi
niu katalikišku gyvenimu) ge- nepalaužiama lietuviška dvasia
Niconą įsidėjo į lagaminėlį ir atsisuko į Šeštoką.
Paves kokiai studentų korporacijai. Po keletos metų
riausiai parodo, jog arkivyskupas ir lietuvišku darbštumu... Ir jeita vieta nežinia kiek bus verta. Ir kaip man toji mintis
—
Šiandien,
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profesoriau,
neprižadu,
bet
ry
Jurgis Matulaitis tebegyvena su gu šiandien papūstų stipresnis
toj apie pavakarę, o gal ir vakare tikrai pranešiu, anksčiau į galvą neatėjo? Bet geriau vėliau, negu nie
mumis, rūpinasi savo žemiška vėjelis, lietuviška dvasia bemakiek mokėsim. Jeigu dar bus koks nuomonių skirtu kad. Žmogus gyveni ir mokaisi.
JURGIS JANKUS
tėvyne, visa žmonija, moko mus tant galinga liepsna išdegintų iš
mas,
išlyginsim per telefoną. Bet aš manau, — mirkte
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mylėti, aukotis."
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Toliau redakciniame rašinyje na kiekvieno, net paviršiuje suĮdek
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gana
privaiditą šimtą tūkstančių daugeliui jaunų žmonių padės
griežtai pasisakoma prieš katali- rusėjusio, lietuvio širdyje",
sia.
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Kam
mokslus baigti. Gabių, neturtingų jaunuolių. Mano tes
kų nuolaidas ateistinei valdžiai
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O
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Abu pasiliko tylomis, šeštokas matė, kad jo pirk
— Daugiausia negrams, — nusijuokė.
"sunkiausiomis sąlygomis ir tik kad Sovietų Sąjungoje galės būti
— O koks skirtumas. Jau verčiau dešimt neturtin
primityviai leidžiama, išplėšė iš puoselėjamos žmogaus teisės: gu ir nesužinočiau, koks man skirtumas. Parduodu, lys išmuštas iš vėžių. Bent laikinai išmuštas, ir jis no
ne
įnamį
jsileidžiu.
rėjo
palikti
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išmuštą
kuo
ilgiausiai.
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į šviesius žmones išleisti, negu kokiam pini
ateistinės valdžios jau dešim- "Ar gi neaišku, kad valstybėje,
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nuo
tų
žodžių
įsižeis,
bet
tas
guočiui dar vieną Rolls Royce ar Iimburginį nupirkti.
tis nuolaidų tikintiesiems, tautai, kuri kovoja prieš Dievą, negali ir
darbo. Ir taip jau anas visą rytmetį sugaišino, tik Bet dabar tikrai atsiprašau. Darbo liežuviu nepadary
tuo tarpu per ištisus paskutinius niekados nebus nei harmonijos, net nemirktelėjo.
— Bet kaip jis tamstą surado? Ar tamsta j į ? Či smagu, kad, atrodo, ne veltui bus gaišinęs. Jeigu tris siu.
dešimtmečius buvo bijota 'galva nei teisingumo? Tikėti, kad Takagą
reikėjo kaip nors pasiekti, — spaudė šeštoką, o pridės, atiduosiu nė nemirktelėjęs.
pramušti sieną".
. rybų Sąjungoje kada nors bus
Pravėrė duris, ir pirklys išėjo. Peržengęs slenkstį
— Bet ką jie čia nori įrengti? Kokį bardakėlį ar dar atsisuko:
Minėto rašinio autorius patei- gerbiamos žmogaus teisės... reiš tas pasitraukė nuo lango, patogiai atsilošė fotelyje ir
— Bet mūsų derybos dar irgi nebaigtos.
kia įdomų klausimą ir į jį atsako: kia tikėti, kad Dievas visai nerei- valandėlę žaidė savo paties pirštais, lyg jų judėjime kokį narkotikų lizdą?
norėtų
pamatyti
atsakymą.
— O man visiškai vistiek.
— Žinoma, kad ne. Kol nė su vienu rankų nesu"Ką šiandien darytų arkivysku- kalingas Gėriui žemėje sukurti",
— Visiškai atvirai šnekant, ir pats nežinau. Ilgai
— Argi tamstai, ypač kaip buvusiam profesoriui, mušiau, man visi vienodi.
pas Jurgis Matulaitis? Ar jis leisPogrindžio leidinys baigiamas
Norėjo pridėti: "Kas daugiau, tas geresnis", bet
tų ir toliau draskyti Lietuvos Ka- pavergtiems lietuviams skirtais mokiau universitete, daug mokinių į žmones išleidau. tiek terūpi krašto moralinė sveikata? —kiek rūstokai
Ne
su
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užsipuolė
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talikų Bažnyčią mūsų pačių ran- Šūkiais. Pirmieji jų yra tokie:
susilaikė. Vietoj to nutęsė:
— Ką rūpestis turi bendra su pirkimu ir pardavi
komis? Ar leistų ateistams šeimi- "Būk lietuvis! Atmink —Visada tik sveikinimais, bet su keletu bent laiškais palaikau
— Dėl visa ko reikės susisiekti su fondacija. Jei
ninkauti jos viduje? Ar ir jis, iš- ir visur lieki Lietuvos dalimi, gana artimus ryšius. Kai mūsų kainos taip labai išsis mu. Ar tamstai rūpi, ką aš veiksiu iš čia išėjęs ir ką gu jiems geriau patiks toji tamstos sukeltoji mintis,
sigandes kalėjimo, šmeižto, šan- Gerbk, puoselėk ir tausok gimtą- kyrė ir kai ponai Konkos neberodė jokio susidomėji veiks ta gatvelės pusė? — klausimu į klausimą Atver prie jos ir pasiliksiu. Kam derėtis man, tegu deras jie.
tažo, kančių ar skurdo, imtų pa- ją kalbą!" šie šūkiai įsidėmėtini mo, vienam kitam parašiau savo padėtį, aprašiau skly tė ir, eidamas prie durų, dar pridėjo: — Gerai, kad pa Ar ne? Aš darbo ir be to turiu ligi čia, — pabraukė
taikauti ateistinei valdžiai?.. O ir mums.
pą ir viltį, kad dienas baigsiu vidury plazos, iŠ visų pu lietei moralės klausimą. Man atėjo gera mintis, nors ranka po kaklu ir norėjo uždaryti duris, bet pirklys
gal tyliai lauktų Rusijos Pravosb. kv.
sių apstatytas mašinom. Matyti, kuris nors ir susido kiek ir pavėluota, kai jau susirišau žodžiu. Matai, sulaikė klausimu:
mėjo ar rado linkusį susidomėti. O gal ir ne. — vėl namą ir sklypą testamentu užrašiau vienai fondacijai
— O kokiai fondacijai palieki?
greitai atvertė. — Gal- visiškai atsitiktinai. Sakė, mūsų be jokių sąlygų, o dabar pridėsiu ir sąlygą. Dėl visa
Šeštokas nusišypsojo:
rado baltųjų stirnų, kurios kar mieste tris vietas nužiūrėjęs. Buvę pasiūlyta bene sepBALTOSIOS STIRNOS
ko. Jeigu aną sykį būtų nunešę galvą, jie ir būtų gavę be
— Savo laiku sužinosit. Visi sužinosit.
Miškuose prie Argonne labo tais būna matomos net a n t tvnetfl*. bet tinkamas radęs tik tris, — visiškai nuo sa sąlygų, o dahar n>win papildvti, kad ta vieta teg*M
Ir uždarė duris.
1
vęs pridėjo.
ratorijos, netoli bemoota, atsi
parduoti u i ne mažiau, kaip šimtą tūkstančiu,. Jiems

Kaip jaučiasi darbininkai Sov. Rusijoje

MUŠKIT BŪGNUS

I

POPIEŽIUS
ŠVENTŲJŲ VIETŲ REIKALU

\

D R A U G A S , treclaBIfctte. 19^9 'ta. vlBaisJfBS». 9&

''

MINĖJIMAI

C L A S S I F I ED G U I D E

proklamaciją, skelbiančią "vasa IŠNUOMOJAMA - FOB B E N T
rio 16-ją lietuvių diena Wiscon
sine.
Panašią proklamaciją pa
KIMWII S kamb, butas ParkboimH o t Springs apylinkėje Lietu
Clcero apyL 1-me aukšte, apšildy
skelbti
jau
pažadėjo
Ratine
vos nepriklausomybės atkūrimo
mas ir karštas vanduo. Skambint po
miesto meras Stephen Olsen.
60 metų sukaktis ir karaliaus

Hot Springs, Ark.

KKAL

E S T A T E

HELP W ANTEfl — VYRAI

TOOL MIRCRS

M L. S

Ezper'd witn driil & rap fbrturing.
Bena&ts and profit sharing.

• v. v. ©4-5452 arba 62-4748,

Mindaugo 725 metų v a i n i k a v i m o
jubilieiirc bus m i n i m a s vasario
19 d. Minėjimas prasidės 11 v a i .
su šv. Mišiomis, kurias atnašaus
kun.
P. Patlaba. 2 vai. p . p .
S W C A salėje akademinė dalis.
Pagrindinę kalbą pasakys Lietu
vių fondo steigėjas ir pirminin
kas, JAV LB Tarybos narys dr.
A Razma. Minėjime dalyvaus fr
miesto pareigūnai amerikiečiai.
Kasa Bobdytė, lietuvė skautė iš New Yorko, savo gimtadienį atšvent§ Liet. Miesto mero b u s paskelbta H o t
skautų -čių VI Tautinėje stovykloje, GtfvreH Parke, Australijoje. Taip rašo Springs mieste Lietuvių diena ir
šią nuotrauką išspausdinęs Adelaidės dienraštis "Ine Advertiser".
pasirašyta proklamacija Lietuvos
nepriklausomybės minėjimo p r o 
ga.

BOSTONO 2INIOS
DAR APIE KUDIRKA

mirė Ona Girulienė. Ji buvo Lie
tuvių Moterų federacijos Bosto
no klubo valdybos narė. Savo
gražiais audiniais reprezentavo lie
tuvių tautinį meną ne tik mūsų
tarpe, bet ir amerikiečių.
Paskutinis atsisveikinimas su
velione buvo sekmadienį Lubino
laidotuvių koplyčioje Klebonas
kun. Antanas Baltrušūnas sukal
bėjo rožinį, o jautriu žodžiu at
sisveikino Lietuvių Moterų Fede
racijos Bostono klubo pirm. Alek
sandra Moriarty, kuri labai pa
brėžė Onos Girulienės tautinį
meną — audinius, kuriais ji didžiavusis ir rodžiusi kitiems.

Racine, Wisc»

Cape God stfflaus maras. 28 metų
senumo. 2 miegami su įrengta pasto
ge trečiam miegamam. Įrengtas rūsys,
baras. 1% maš. garažas. Salia tuščias
sklypas. 1 * $31,200. ApyL 78 —
ir Maoiewool
2-jų batų medinis. PO 4 kamb. Q
mieg.). ApyL 42 ir Campbell. $21.000.
2-ju butų medinis po 5 kamb. (3
mieg.), 2 maS. garažas. $21,000. ApyL
50 Ir Washtenaw.
Atnaujintas $-jų butų medinis. La
M18CELLANEOU8
bai geram stovy. 2 po 3% kamb., vir
šuj 5% kamb. (3 mieg.). Pilnai iš
Illllillllllltlllilllla
nuomotas. Prie 46 ir Washtenaw.
Mūrinis, 2 butai po 4 kamb. Už
dengti porčiai. Pima pastoge. Rašys.
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, Gazo šiluma. Garažas. $41,500. Prie
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
4 3 ir Sacramento.
Pardavima* Ir TakrįUMs
4-rių butų mūrinis. Pilnai išnuomo
tas. Rūsys. Garažas. $52,000. ApyL 34
M I G L I H A S TV
2546 W. 69th S t , tel. 776-1486 ir Herraitage.
Marouette Parke pardavimai mari
niai 4 — 5 — 8 — 8 arba 13 butų
Budsaisj ««»««< interesuoti
prašomi
PACKAGE
kreiptis 2

Skyriaus pirmininkas V. Kažemėkaitis tariasi su vietinėmis
2818 WEOT 64TH STREE7I
radijo stotimis dėl programos Išnuomojamas 2-jij miegamų
per radiją.
butas. $196.00 mėn.
Jurgis Mūas
MeKEY & POAGUE
lel. — įboD'fKlUO
iiimiiiiiiiiimiiiiiti
A. s, Vlado D*hrt>insko atminčiai
Ir jo norams išpildyti — paremti
JAV lietuviu Jaunimo Sąjungą,
dėkojame sekantiems

SNOW MANTFACTURINO OGv
4S5 Eastern Ave., Bellvofta, DL
— 378-7142

ASSEMBLY -

Vietos Altos skyrius ruoSia
Lietuvos nepriklausomybės actstatymo 60-jų metinių minėji
mą š v . Kazimiero parapijos s v e
tainėje.
Kalbės visuomieninmkas i o i Antanas ir Jalija
nas Jasaitis. Meninę programą
Kirkusiai —
atliks čikagietės seserys Bilita- Tgtum ir Elzbieta
vičiūtės.
Simonaičiai —
Tikimasi, kad TVisconsino Benediktas ir Zita
Dapkai —
gub.
Martin Schreiber išleis

B£NGH

Electro mechanical assembly. Experience requked.
Benefita and
profit sharing.
SNOW MANUFAOTL KTNG CXK

435 Eastern Ave., Belhrood. I I .
Phone — S7»71tB

Mechanic Assemblers

TELEVIZIJOS

Hartfordo lietuvių
$10.00
Bendruomenė —
Jtodorius ir Sofija Aliai — $10.00
$15.00
Kapeckai ir Sarpaliai —
Danguolė k* Mikną
$15.00
Banevičiai —
Irena Rttseckieuė —
$5.00
Jonas ir Jurgita Kovai —
$15.00
Benediktas ir Gražina
$15.00
Mačiukai —
$20.00
Feliksas Bočiunas —
Vyta* ir Grasina Pileikai — $10.00
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Jonas a™žm«fc{jg —
$10.00 Labai pageidaujamo* geros rūšies
P^**1^**""*** - ^ ^ I f ^ ^ . ^ e ^ l ^ ^ S ^ i r S ^ ;

1

Day shift only. E^>erience necessary. Mušt speak English. Etcrtleat
benefits & conditions.
ABROW PNEOIATICS
Ouarter mile No, of Rt 178,oa 83.
IVANHOE, ILLINOIS
Contact B f l Ward — 366-9106

-;.

Sausio 20 d. "The Christian
Science Monitor", tai vienas rim
VYŽAI
IBMOTEKYB
čiausių laikraščių, kuris yra skai
767-0600 a r t e 778-8971
tomas per visą Ameriką, įsidėjo
EXPERT> WO>L\X WANTED
TKL.
— WA 5-2787
visą puslapį "The Defector's ode
for Multiple Cdil "VVlnder
$10.00 irutmimtiiitriiiiiBi
to freedom, Lithuanian seaman's
For information caJl —
poignant tale becames T V dra
Ogden Coil Transformer Co.
ma Monday".Straipsnis iš Kudir
|vaWQ8
4 vienetų mtms T garažas. Mar- 3323 W. Cermak, CMcago, IH.
$10.00 Am*»
"—«
*****
kos pasikalbėjimo su reporteriu
ąuette Pke. Naujas gazu šildymas.
Vytautas ir Kotryna
Arthur Unger. Simas Kudirka sa-JUOZAS VENCKAtJSKAS
Našle atiduoda už $38,800.
$10.00
Marijošiai —
kąs, kad Amerika esanti daugiau
Skambinti vakarais — 582-7606
'..
CAMBRIDGE U E T U V t t t
nei jis tikėjęs. Tik amerikiečiai
I S I 6 T K I T E DABA B
Centr. oro Šildymas ir vė
MINI NEPRIKLAUSOMYBĖS
nesuprantą, kokie jie yra turtin
sinimas. Įrengtas beismentas ir kiti
M
ŠVENTE
miitttniiHiiniiniiftinni
priedai.
Tuoj galima užimti. Gražioje iuIiiiliilInlnlUIIIMinimiiHtnliHIlitlIini
gi. Laisvė esanti pats didžiausias
Radijo
Vaknda
jau
virs
35
m.
tarnau
gatvėje.
Marduette Pke. $29,900.
SIUNTINIAI
J
LIETUVA
Atsitraukę nuo savo kaadieturtas. Amerikoje kalbama be
Bostono kaimyninis Cam- ja New Jermy, New York ir ConnectiGražus plaus sklypas ir garažas
baimės. Ir kas blogiausia, kad
runių
rūpesčių ir var^n. tikrai
ir kitus kraštus
bridge miestas, kuriame yra lie cut lietuviams!
Marouettp Pke. Vertingas pirkėjui.
Nuliūdime paliko dukterį Al
w
amerikiečiai nepažįstą
Sovietų
rasite
atfaivos idomicj knygoj.
tuviška parapija ir gyvena kiek Kas Šeštadieni nuo 4 iki 5 vai. popiet NEDZINSKAS, 4*f5 Archer Ave,
Liuksus "ranch . Beveik naujas
doną
Jurgehenę
su
vyru
ir
sū
melo. „
lietuvių, Lietuvos nepriklausomy it WEVD Stoties New Yorke 1330 CUcago, 111. 60682. telef. 927-5980 romėnų mūras. 3 mieg. Radiant Šil
Skaitydami Renės fiasos
neliu. Ona Girulienė palaidota
dymo dvi kontroles. 2 auto mūro
Kudirka dabar gyvenąs New iš Sv. Petro lietuvių parapijos bės šventės minėjimą rengia va Idi, AM ir nao 1 M 8 vai. vak 97.9
garažas. Daug priedų. Tik pamatę .
meg. Fii.
Yorke ir esąs dalininkas mažo bažnyčios So. Bostone po šv. Mi sario 19 d. Minėjimas bus pra
nupirksite už $40,000.
Dirėtt Dr. Jokūbas J. Štokas
"apartment house", kur jis esąs šių sausio 30 d. Naujosios Kal dėtas 2 vai. p.p. pamaldomis, o
Gražus 5 kas*, apie 20 metų ma
14*7 Fone Drive
po jų bažnytinėje salėje vyks ki
ras. PuSų medžio beismentas. 2 auto ne tik užmiršit nuobodžia aplin
ir to namo prižiūrėtojas. Jis tai varijos kapinėse.
MoaatatiHMe, N J. §7092
SER-fiNAS perfcrausto baldus ir garažas. Marąuette Pke. Tuoj galite
ta programa. Paskaitą skaitys Ele
įsigijęs Amerikos lietuvių auko
ką, bet nejučiomis oersikelsit į
Tel 232-54*5 (code) 201
kitus daiktas. Ir iŠ toli nuėsto lei užimti. $27,900.
na Vasyliūnienė, o meninę prog
mis.
VASARIO 16- JI
dimai ir pilna apdrauda,
Tvirtas 2-ju ankstų maras. 2 butai romano veikėjų audringą jaus- ....
ramą atliks muzikai: kun. V. Val- Kviečiame taip pat klausyti Lietu
Toliau aprašomos kai kurios
ir maloni biznio patalpa. 2 auto trrmgumą, pilną džiaugsmų ir
TEL. — W A .V8068
Lietuvos nepriklausomybės at kavičius, Izidorius ir Vytenis Va- viškų Kultūrinių valandų anglų kalba
vietos iš to filmo. Tik jo palei
garažas. Savininkas nusilefclo iki Hūtiesių, gyvenimą, kuris, kaip
$
Seton
Hali
Universiteto
radijo
sto
statymo minėjimas Bostone bus syliūnai.
dimas buvęs netoks, kaip filme,
$38,900. Marųuette Pke.
ties
(New
Jersey
WSOU
89.5
meg.
nuotykingas fBmaa, pagaus ius
vasario 19 d. So. Bostono Lietu
iiintiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
kur jis atvežamas automobiliu ir
JM) Pirmad 7:30-8:30 vai. vakaro.
nuo pirmo puslapio ir laikys
vių Piliečių d-jos salėje.
M. A. Š I M K U S
(Vadovauja pnt. J. Štokas)
paleidžiamas ant kelio pamiškė
jtamoje m paskutinio,
10:15 ryte bus pamaldos Šv.
— Dubysa istorijoje vaidino
v.'.TARV FTJBIJC
je, o čia prisistatanti automobi
linui
Drauge.
rVCOME TAX SERVICE
Petro lietuvių .parapijos bažny- didesnį vaidmenį negu bei kokia
2625 West 7lst Str««! narna
liu ir jo žmona Genė. Jis buvęs
Knygos
karna tik 3 doL Gau
« 5 9 S o . Maplewooo. tel. 234-7430
j čioje, o 2 vai p.p. iškilmingas!kita net didesnė upė. Paduby<
paleistas netoli Maskvos. Kelia
m 737-7200 ar 7374634 nama T>raoge'*.
Taip pat daromi VERTIMAI.
Piliečių siai yra ilgų ir nuožmių kovų
tonai WK9$RĖ
vęs i Lietuva teroro baimėje, kad ; susirinkimas Lietuvių
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
-V? fc.-į
PTLrETrBfiS PRAŠYMAI b*
su kryžiuočiais ir kalavijuočiais
Gera*
kiekvienu metu gali būti nužu j d-jos salėje.
Mftr. « t>o*S* P o &
kitokią blankai.
HIUMInitltlUliMlllnlIlIlIMlIMIIIIItMIHU.
Parke
—
Meninę programą atliks solis- liudininkai. Ties Dubysos žio
MarQa««.te
dytas.
Amerika turinti žinoti
'IflIlIlIlIlIlIilIlIlIltlIMIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIH tavestavlmas.
(42.900.
mmmmm
:
tė
Birutė
Aleksaitė,
akompanuo
timis
esanti
sala
ilgą
laiką
buvo
apie okupuotum kraštus: Lietuvą,
MaiiiiniiiiiiiiiiiitiiiiMtiiiiitiiiiimiiiiiiniiiii
MedBnis. 2 bouu pc S
PELIKSAS
BROMtaeSS
2as įmokSJlmaa.
Marauette Parke.
Latviją. Vengriją, Čekoslovakiją jant prof. Jeronimui Kačinskui, svarbių politinių derybų vieta,
jria
i
i>
nrasą
sandoKo.
$20.900.
ir kitus. Aprašoma, kad jis apsi Berklee muzikos kolegijos choras [ ^ ^vo pasirašomos sutartys
Mūras 4 Ttenefu n- _
Dvaujž
M knyga t& dabar gantą. Kie OOSSfOS P \J5CEIii EXFKESS
j^
Lietuvos ir Ordino, buvo
gyvenęs New Yorke todėl, kad ir Onos Ivaškienės vadovaujami
ą-nette Parke.
PljfTri: $39.800
t
a
*
virienaie
136
pusi.
Išleista
SIUNTIMIAI
Į
LIETUVĄ
! keičiamasi
karo
belaisviais.
Čia esančios Jungtinės Tautos ir tautinių šokių Šokėjai.
Miaml
Beach.
« kamb.
Melbourae. Australijoje Kaina sn S33S S. Halsted 8L, Obtcsgo, m 6OS08
GlerašSiai
o
a
r
d
u
e
i
a
m
a
s
del
lleos.
$35,000.
iš čia paleistas balsas galįs pa
Manoma, kad ir vadinamoji peisiuntinni S4.30.
2S01 W. eath St.. Chlca«n. m . 00«29
UfOlAINIECIAI
MINĖJO
Papildyta
laida. 72 pusi. 1977 m.
Mes tarime pardaTtmtil Floridoj
Telef.: 925-2737 — 254-3S20
plisti plačiau.
salyno amžinoji taika 1398 m.
vlsokln
n
a
m
ų
.
Xortnt!©H
pfrktl.
p«pVlriens
dail.
A. Korsakartės-Sut0RATJOAS,
SLTAKTl
Vytautas VaJaatinas
ar mainyti, skambinkit m a n a . knvienėa
buvo pasirašyta vienoje iš salų, ^PVO W^^W ^KS^O ^ * » *
Kudirka esąs prieš karą. Ta
Kaina BU persrantima
OL uiiiiuiiiiiiiifiiiniiiiniiitiiuimiiimfmm
SheraTLon Tara viešbuty Brain- j buvusių N e m a n ė prie D u b y s o s
čiau visos tautos turinčios būti
VAINA REAL ESTATE
A.
laisvos. Amerika turinti daug treė Bostono ir apylinkių ukrai- Į Sočią.
CžS&kymtA siųsti:
Tek — 925-6565
problemų savo viduje, bet jas ga mečiai minėjo Ukrainos paskelbi
'
DRA CGAS 4645 W. «3rd S t ,
m o nepriklausoma valstybe 60lima išspręsti ir be diktatūros.

«•«> R E M O D E L I N G

Budraitis Realty Co.

Bahas Sniego Parkas

MEILE TRIKAMPY

MOVI NG

•

Yaldis Real Estate

VILNIUS
LENKU OKUPACIJOJE

"Skambantis Laikas"

V A L O M E

Tame puslapyje įdėta Kudir
kos ir Arkin fotografija. Arkin,
kuris vaidina Simą Kudirką. Si
mo Kudirkos šuolis 1970 metais
| laisvę garsina Lietuvos vardą ir
dabar.
MIRĖ BRONIUS MAKAITIS
Šeštadienį, sau-ūo 28 d., širdies
smūgio ištiktas, staiga mirė inž.
Bronius Makaitis. Nuliūdime pa
liko žmoną Gražiną, sūnų Kęstu
ti su šeima, dukteris advokatę
Nijolę Šležienę su vaikučiais h*
istorikę Skirmantę Kondratienę
su šeima Washingtone. Sūnus
Algirdas, kuris buvo teisininkas
Amerikos kariuomenėje kapitono
laispniu, mirė prieš porą metų.
Bronius Makaitis palaidotas iš
Šv. Jurgio lietuvių parapijos baž
nyčios Norwoode, Mass., Highland kapinėse.
Makaičių šeima seniau gyve
no Bostone, o vėliau persikėlė į
kaimynini Nonvoodą.
B. Makaitis Lietuvoje buvo bai
gęs teisių ir ekonomijos fakulte
tą, o Amerikoje inžineriją. Kaip
matom,
MakaiČiai išaugino ir
išmokslino gražią Šeimą, O kada
patys galėjo jau ramiai pailsėti,
mirtis nutraukė Broniaus Makaičio gyvybės siūlą. Makaitis buvo
dar tik 65 metų.

tų sukakti. I minėjimą buvo n u 
vykę ir pasveikino Altos atsto
vai: Edmundas Cibas, Aleksand
ras Čaplikas ir Antanas Andriu
lionis.

1

"Biografinė apybraiža, pirmoji tokios apimties... Autorius
skaitytojams pažįstamas, neg #a savo raštais pririša skaitytoją,
verčia mastyti, gyvai ir vaisdEBsi charakterizuoja asmenis...

!vroCKAI l CAIJFCHINIIĄ
Algis Mockus su žmona Ramin
ta ir dvienj vaikučiais sausio 31
d. išvyko į Californiją. Algis yra
federalinės valdžios tarnautojas.
Jis gavo tarnybinį paaukštinimą
ir buvo paskirtas tarnybai į Califomijos sostinę Sacramento. Ke
lionė užtruks automobiliu ilgo
kai, bet važiuoja į šilta klimatą,
kur nebereikės kovoti su sniegu.
PARENGIMAI

Vasario 18 d. 7:30 vai. vakare
Skaučių Židinio ruošiamas linksmavakaris Lietuvių Piliečių d-jos
salėje.
Kovo 5 d- Baltijos ir Žalgirio
tuntų tradicinė Kaziuko mugė.
Kovo 12 d. N . Anglijos Baltų
d-jos koncertas.
Balandžio 2 d. Lietuvių rad"ijo
valandos Laisvės Varpas pavasa
rinis koncertas.
Balandžio 8 d. Saulių sąjungos
Martyno Jankau* kuopos rengi
nys Brocktone.
Balandžio 9 d. N . Anglijos Bal
tų d-jos koncertas. PVograma at
liks Pumpolytės.
MIRĖ ONA G I R U U E N Ė
Balandžio 9 d. Minkų. radijo
Sausio 27 d. penktadieni, po valandėlės sukaktuvinis koncer
ilgesnės „gos Camey ajoaineį tas

KILIMUS IR BAISUS

JURGIS MATULAITIS

šioje knygoje autorius susikaupia ties viena asmeniu — ark.
Jurgiu Matulaičiu ir j | ryikina įvykiais, pokalbiais, dienraščiu ir
laiškų ištraukomis, bnvnsh} rnokfarų ir bendradarbių liudijimais"
— Valdemaras Cukuraa.
Išleido ir spaudė N e t H . Pr. Sėsujįs, 370 pust, 1977 m.
Kaina su persiuntimu $7.41_ LTfeakymus siųsti:
DR AL GAS,

4545 W. 6Srd Š t ,

DOVANA

S¥B9ffifV

Tel.:

376-1882 arba 376-5896

BSSSStt

M

nuininflinmm
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Popular Liihuanian

už akrą.

iivCipCJ
Š I M A I T I S REALTY

KAIP S U D A R O M I

PATBSUNTA IR PAGRAMNTA
LAIDA

M A B Q t E T T E PARKE
Šiom dienom Draugo spaustum
B9sldo septintą mldą Bos
2-ju b<rus marbus po 5 kssab,
Gazu šildymas. Mūr. garažas. Arti rios virimo knygos. J.
nė T*1 patikslino Ir pagražino Bą
66-os Ir Talman. žemiau $34.000
laida naujais psruoHmsia.
BUTŲ NUOMAVDBA9
į s i gsriSTisk dorsns naujom
Ttstamtiitil M tecanikimls
žmonom ar marčiom. DaagsUs apI dovanoja kitataučius nipaBDdnv
fonMNMf M Bndivttiis
Į darni juos sn lietuvišku maistu ir
' v Ii imu. fit knyga y»s •ukArnsi fcbai daug pasisekimo Uetuvkj b? kV
Tai nauja pagerinta laida
tatauihu dsno tfstess b*
Cta ususskltm
etjosa
a.
SAOBTIOIVS
mantą reikalingumas Ir Ją galia
Knyga yra labai gzsilM jrAsta br
Ava.
—
bei nurodoma ją forma h* paduoda
su
spilvn4oiulB uiu8traeljoask< LM~
mi pavyzdžiai ne tik pagal JAV-se
bsi
patogi rartojimui.
veikiančius Įstatymus, bet ir VoRsmkito t a o s tataiiertaK, ki
n&lsskykke
pastų*
Merijoje, Anjrlosaksą pasauly* beJ
ris skelUsal d^snr. "nraug*".
Neprmmmmiojs Liieituroje.
;U«AS>
4541 Wsmtssi
W«
-.
Cslesss.

TESTAMENTAI

IB

SV. RASTO NAUJBJO tiSTAMflITO
ANTRA

Apdraustas perkraustymas
Įvairių atstumų

2951 W. 63id St. 436-7878

ciiuiiiiiiiiiiiiiimnii
PUIKI

A. V I L I M A S
MOVI NG

m.

mmmmmmm—mm—mmmm MM

I

$27,500.
Plauname h* vaškuojame
Gražus bungskm — 6 kamb. 2 » « viso rflfin grfadls.
BUBNYS — Tek. B E 7-5168 aiai. 83 ir Kedzie. $64^00.
1S metu • LB—m, PĄ kamb. 3 mie
gami. Daug rūbinių. 2% maš. garažas.
63 ir Narragansett. $54,000.
2-įą aukitų — 2 po 6 kamb. mūr.
65 ir Talman. $32500.

LAIDA

tmpimmš

BELL REALTY

OtAŪCUS
4545 W«tt 63rd StoMt
18(29

$4.00. Pridėkite *>
Apaimoks skelbtis daes. DRAUGE
nes jis pmčiausiai skaitomas Ue- pssto islaidoma Olinos) gyvantotnvnj aisnrasuB, gi skelbimu insv jsi srUėkrbi Jo esstą
sos ytm
UfitUUHMSk

BELGRADAS IR MOŠŲ LAISVES KOVA

išryškino. Kad Helsinkio aktas
nepripažino Pabaltijo valstybių
Dr. K. Šidlauskas palietė pla inkorporacijos.
tų klausimų spektrą. Mums
Buvo išryškinta, kad jei ne
svarbus Helsinkio susitarimo
gerbiamos piliečio teisės, negali
punktas, kur kalbama apie sienų
būti gerbiamos valstybių teisės.
neliečiamumą net ir nedalyvavu
Deklaruojama, kad visos tautos
sių valstybių susitarime. Tas
turi laisvo apsisprendimo teisę.
įima ir Pabaltijo valstybių sie t
nas, kokias jos turėjo nepri
Po šių kalbų, vyko diskusi
klausomybėje. Belgrado kon jos. Susirinkusių buvo daug ir
ferencija atnešė autoritetinges- jie gyvai sekė svarstymus.
nį Helsinkio aktų aiškinimą,
i . Pr.

I DRAUGAS, trečiadienis. 1978 m. vasario mėn 8 d.

Amerikos Lietuvių Tarybos
surengtas diskusijas Belgrado
konferencijos klausimais vasa
rio 5 d. Liet. Tautiniuose na
muose atidarė dr. L Kriaučeliūnas, pabrėždamas, kad pirmą
kartą tarptautiniame Belgrado
forume buvo iškeltas Lietuvos
laisvės klausimas ir pirmą kar
tą lietuvis dr. K. Bobelis tokio
je konferencijoje dalyvavo kaip
patarėjas. Diskusijų vadovas
pakviestas inž. J. Jurkūnas.
Jis abibūdmo kalbėtoją A. KaSol. D. Kuč&nienė atlieka programą vysk. V. Blizgio kunigystės sukakties
sulaJtį
minėjime
Chicagoje. Akompanuoja muz. A. Jurgutis. Nuotr. P. Maletes
A. Kasulaitis priminė, kad
Helsinkio aktas sudarė sąlygas
lę puotą Stretford Motor vieš
New Haven, Conn.
BAIGTAS STATYTI
mo tradicijas, padėti studen
disidentiniam
veikimui, bet
butyje paminėti jų vedybinio
INDĖNŲ MENO MUZIEJUS tams mokytis ir išsaugoti meno
atskleidė ir kai kurių išeivijos
gyvenimo 50 m. sukaktį. Buvo
kolekcijas ateinančioms kar
A.
A
PRANĄ
RASTĄasmenų netikslų orientavimąsi
sukviesta arti dviejų šimtų sve
Kanadoj,
Vankuverio
mies
RASTEPKEVLČIŲ
Helsinkio aktą Amerika sudarė
čių. Puotos dalyviai pasakė ta te, Britų Kolumbijos universite^ toms. Atgaivinti indėnų kvaPRISIMENANT
kiutlų toteminių stulpų, kau
vedama detentės minties. Tame
da iš jų gyvenimo daug gražių
to teritorijoje, po 28 metų baig kių ir kitų dirbinių gamybą,
akte glūdi galimas pavojus, bet
prisiminimų, daug gerų linkėjitas statyti ir įrengtas antropo kuri buvo visiškai beišnykstan
Sausio
26
d.
mirė
talentingas
„
m
slepia ir galimą laisvės ginklą.
Vakarai pasirašė Helsinkio ak muzikos mėgėjas Pranas Ras-Į Ilsėkis ramybėje, mietas tau- logijos muziejus, kurio svar ti. Užuot pardavinėję meno
tą, turėdami minty žmogaus tas-Rastepkevičius, kuris čia tieti
J. Dičkienė biausi eksponatai — indėnų dirbinius biznieriams, Vanku
prieš
porą
dešimčių
metų
atvyk
meno paminklai. Muziejus sie verio salos indėnai pradėjo juos
teisių gynimo ir tautų laisvini
davo
iš
Bridgeporto
su
savo
kia trijų tikslų: užmegsti arti nešti j muziejų.
mo naujas galimybes. Vakarai
Indianapolis, Ind.
mesnius ryšius su Kanados šiau
daro klaidų santykiuose su Sov. choru ir visus palinksmindavo
su
lietuviškom
dainom.
Sąjunga ir satelitais, tačiau
rės vakarų pakrantės medžio
Velionis buvo per 80 m., mi
LIETUVIŲ VEIKLA
Helsinkio susitarimas yra pasie
meistrais — indėnais, iki šių
rė vėžiu, buvo priežiūroje žmo
Gėlės visoms progoms
kęs laimėjimų: žmogaus teisių
Sausio 22 d. į pirmą šių me dienų išlikusiais medžio apdirbi
nos ir dukters Jonės. Velionis
BEVERLY
HILLS GĖLINYČIA
suaktualinimą, Nobelio premi
antrojo pasaulinio karo metu tu LB susirinkimą suvažiavo gra mas šeimas turime tik dvi. .
. . 2443 WEST 63rd STREET
jos paskyrimą Amnesty Inter- buvo priverstas palikti savo žus būrys narių.
Susirinkimas buvo puošniuose Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834
Šio susirinkimo pagrindas bu ir va-šinguose Teisuolio ir Mau
nationad, pasipriešinimo susti Lietuvą ir su šeima atsidūrė
Taip pat naujoji Barboros ir
prėjimą Lietuvoje. Iš to taško Vokietijoj, iš kur j JAV atvyko vo aptarti 1978 m. pirmų 6 mė reen MIkulskių namuose. Jiems" Gene Drishjų krautuve
(
TTffiDAISY STORE
žiūrint, Altos nusistatymas Hel-; 1949 metais. Jų globėjai buvo nes'.ų dienotvarkę. Vasario 11 d. nuoširdus ačiū.
9918 Southwest Hwy., Oak Lawn
sinkio susitarimo klausimu yra Amerikoj gimę giminaičiai, Ba ruošiame šokius su užkandžiais.
TeL 499-1318
R.M.
Tikimės sulaukti apie 200 svečių.
tikslus h* diplomatiškas,
kūnų šeimos nariai.
Šeimininkės pareigas pasižadėjo
Atvykę čia pirmiausia pra
Helsinkio aktas yra ginklas
eiti Shirley Guzulaitis. Vasario
ne vien dėl susitarimo paragra dėjo kurtis Bridgeporte, Conn., 19 d. Lietuvos nepriklausomybės
PENKIOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS
fų, bet ir dėl pastangų stebėti, vėliau Fairffielde, o prieš pus minėjimą pradėsime šv. Mišioantrų
metų,
kai
pradėjo
nega
kad jų būtų laikomasi Sovie
mis, o po to minėjimas ir kavu
tų Sąjungai ateinantis dešimt luoti, persikėlė pas dukrą.
tė. Šios dienos šeimininkės parei
Velionis buvo kilęs iš Kybar gas atliks Maureen Mikulskis.
metis bus svarbus. Komuniz
mas nesikeis, jis sieks pasaulio tų valsčiaus, Keturkaimdų kai Turime vilčių gauti pasimatymą
dominavimo. Sovietų armijos mo. Gimė ūkininkų šeimoje. Lie su Indianos gub. dr. Otis Bowen.
šiandien Europoje valdo dides tuvai atgavus laisvę a a Pra Balandžio 15 d. dalyvausime
nę imperiją, negu caro laikais. nas ėmėsi mokytojo darbo. Mo tarptautiniam bankete ir būsime
Mirė 1963 m. vasario 14 dieną, palaidotas vasario 16 d,
Maskva nesivaržys sutriuškinti kytojavo pradžios mokyklose vieni iš rengėjų. Birželio 4 d.
Žaliosios valsčiaus ribose. Vedė
Sv.
Kazimiero
kapinėse.
piknikas pas Ed ir Dolores Pebet kokį atsimetimą savo sate
Minint jo penkiolikos metų mirties sukaktį, Iv. Mišios bus
Juzę Viniauskaitę, kurios tėviš
ters žavingoj Brown County apy
lituose
atnašaujamos vasario 12 d. Tėvų Jėzuitų koplyčioje 9 vai. ryto.
kėj Daržininkų kaime mokyto
Eurokomunizmas
nepatiki javo. Juodu išgyveno per 50 linkėj.
Nuoširdžiai kviečiu gimines ir draugus dalyvauti šv. Mišio
mas. Niekada ir niekur komu metų. Gražiai išaugino ir į aukš
se
ir
pasimelsti už jo sielą.
Taiguiors mūsų ir nedidelis
nistai nesidalijo valdžia su ki tus mokslus išleido tris sūnus būrelis, bet kai visi vieningai ir
Veikmes žmona
tais. Bet keisis Kremliaus va ir vieną dukrą. Vyriausias sū draugiškai dirbam, rezultatai iki
dų sudėtis. Nuo to priklausys nus Vytautas yra veterinarijos dabar yra labai geri. Vienu iš
ir satelitų vadų sudėtis. Lietu daktaras, dirba agrikultūros de didžiausių pasisekimų laikome
voje reikia pramatyti disidenti partmente Wisconsin valstijoj, amerikiečių rodomą mums dėme
Laikas mus negailestingai paliko dideliame liūdesy ir skausme,
nį augimą, pogrindžio spaudos Duktė Jonė Doud dirba kaip fi sį jų spaudoje, nes jau daug kar
netekus brangaus ir mylimo Vyro, Tėvo ir SeneUo
ir veikimo stiprėjimą, ekonomi zinės kultūros instruktorė Ka- tų jie skyrė mums net po keletą
nės padėties gerėjimą. Kunigų talikų universitete prie Wa-Į puslapių,
sumažėjimas gali silpninti dva shington. D. C.
Skirmantas,
Visų nuoširdžiausia padėka
sinę atsparą, girtavimas, jauni pats jauniausias, su žmona gy- mūsų nelietuviams vyrams ir
mo sekimas vakarų neigiamy vena Fairfield, Conn., Ignas su j žmonoms, kurie tiek daug darbo
bėmis.
šeima gyveni Kanadoje.
Į ir širdies įdeda ir be kurių paPrieš kelis' metus jie visi bu- j galbos jokios Lietuvių BendruoSovietų Sąjungos, Lietuvos ir
išeivijos kitimas reikalauja nau vo suruošę savo tėvams didžiu- menės neturėtume, nes lietuvisjų sprendimų. Vlikas, Altą ir
Liet. Bendruomenė turi keisti
savo struktūrą, suderindami
muziko
Dailininkui
sklandesnę sąveiką. Tęsti ir
Broniaus Jonušo
plėsti Vliko ir Altos diplomati
nę veiklą. Leisti aukštos klases
skausmo valandose nuoširdžiai užjaučiame žmoną STEFANMĄL,
Minint "jo iš mūsų išsiskyrimo metines, mirties dieną, sekmadie
anglų kalba politinį žurnalą,
jos dukrą AUŠRA ir visus jų artimuosius.
nį, vasario 12 d., už jo sielą bus laikomos šv. Mišios tose vietose:
įsteigti demokratinių studijų
Chicagoje Tėvą jėzuitų koplyčioje 12 vaL,
Omahoj šv. Antano bažnyčioje 10:30 vaL,
institutą,
kuris organizuotų
DR. JURGIS SADAUSKAS, BRONE SADAUSKAS,
Omahoj Columbo koplyčioj 10 vaL,
antikomunistines studijas.
JONAS IR TERESE JOKUBKOS, PETRAS IR EMILIJA
v
Putname, Conn. Imm. Conv. vienuolyno koplyčioje 10 vai.,
Paskaitos mintis susirinku
JOKUBKOS, DR. EMILUA JASEVIČIUTfi
Brooklyne, N. Y. (tęsiant gregorines Mišias) Tėvų Pranciškonų
sieji šiltai priėmė.
koplyčioje 10 vai.,
~
Hawthorne, Austrahjoj (tęsiant gregorines Mišias) lietuvių par.
Dr. Kazys Bobelis pažymėjo,
bažnyčioj 10 vai.
kad A. Kasulaičio iškelta Hel
Visi a. a. Broniaus Jonušo giminės, draugai ir pažįstami prašo
sinkio susitarimų interpretacija
mi tą dieną dalyvauti šv. Mišiose ir maMoje su juo susijungti.
tiksli Altą netari intencijų nei
EMILIJA JONUŠIENE
Helsinkio akto pulti, nei ginti,
tik panaudoti, kas lietuvių tau
tai naudinga. Du šiol Sov. Są
^:xmmmKmmmmmmmmummaamm
junga turėjo individualias su
A. A.
tartis su atskiromis valstybė
JONAS MOTIEKOMS
mis, bet Helsinkio aktas yra
bendras 35 valstybių susitari
Gyveno 7143 S. Whippte Street, Chicago. Illinois. Anksčiau gyv.
mas, teikiąs vilties, kad Sov.
Bradford, Yorks. Anglijoje.
Mfre vas. 7 d., 1978, 4:30 vai. ryto, sulaukęs 78 m. amžiaus.
Sąjunga labiau šio susitarimo
Padan 6 oe. Priekinių ratų reguiiavimaa
Gimė Lietuvoje, KupiSkio mieste, gyveno Šeduvoje, Panevėžio
turės laikytis. Dabar vakarų
ir balansavimas. Stabdžiai. Duslintu
apskr. Amerikoje išgyveno 4 m.
v tk
valstybės įpareigotos stebėti,
vai Išmetamieji vamzdžiai ir kiti pa
Pasiliko
giliame
liūdesy
duktė*Jadvyga
Lakienė,
žentas
Anato
kaip už geležinės uždangos lai
taisymai. FIRESTONE TIRES. Wb.ee)
lijus, sūnus Vytautas, gyv. Toronte, anūkai Rasa Marija Lakaitė ir
komasi susitarimo dėsnių, ir jos
3?i
aiignment
and baiancing. Brakes
Kęstutis Lakas su žmona Patricija, proanūkas Mykolas Lakas, Kana
tai daro.
Mūsų nuolatinis
doje anūkės Laima su-Šeima ir Rūta, Lietuvoje brolis Juozas sn Sei
Sbock abuorbero Mufflers and pipea.
žmogaus ir tautų laisvės klausi
mą, seserys Emilija su Seimą ir Marija fr kiti gimines, draugai ir
Tune-Ups
Lubncation. Change of ofl
pažįstami.
mo judinimas daug prisideda,
and Filters
Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz kopi.. 2424 W. 6B Street.
kad Amerika tas laisves akty
Laidotuvės įvyks ketv., vasario 9 d. iŠ koplyčios 9 vai. ryto bus
viai gina.
atlydėtas j Sve. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks

MŪSŲ KOLONIJOSE

Mielai mamytei

MARIJONAI IGNATAVIČIENEI minis,
dantų gyd. LINAI KKLVUČICN'AITEl-TMAKP so šeimomis ir
dukrai dantų gyd. EUGENIJAI KKIAI c U M r.NLl ir anūkei
kitiems giminėms gilią užuojautą reiškia
LIETUVIŲ DANTŲ GYDYTOJŲ
SĄJUNGA CHICAGOJE

E UDEIK I S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID
TRYS MODERKIŠKOS KOPLYČIOS
433034 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir U 3-9852
4605-07 South Hermi tage t vemie
Telefone - YArds 7-1741-2
•

•

•

JUOZAS GUDAITIS

Mažeikai Evans
Laidotuvių Direktoriai
6 8 4 5 SOUTH YVESTERN /ME.
•

.

•

•

•

Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL 737-8601

A. t A. BRONIUI GRIKENIUI mirus,

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS

Karinio konflikto niekas ne
nori Belieka mums kitas kelias
Lietuvos laisvei siekti: politi
nis, diplomatinis, remiantis Hel
sinkio ir kitais susitarimais.
Sekanti konferencija bus Madri
de ar Vienoje, Ui lengviau ją
pasieksime.

ged. pamaldos už velionies siela. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv.
Kazimiero lietuvių kapines.
•
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus h* pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
Laid. direfct Steponas C. Lack ir Sunūs, TeL 737-1213

COUNTRY AUTO AND T1RE SERVICE

2423 W«f Sttti Stmtt — M

GR 6-7777

Veikia ano 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro.
dcitadiesūais nuo 7:00 vaL ryto iki 4 vaL popiet,
•ventadjeniaia uždaryta. — Sav. MIKAS CESAS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS
SO. UTUANICA A VE.

Tel. YArds 7-S4I1

STEPONAS GC. LACK (LACKAWICZ) ir SOMOS
2314 W. 23rd PLACE
2424 W. »th STREET
1N2» Soutlroest Highway, Pales HUIs, m.

TeL Urgtala 7-«71
Tel. REpubHc 7-1213
TeL 174-4410

PETRAS BIELIŪNAS
SO. CALIFORNIA AVE.

TeL LAfayette

POVILAS J. RIDIKAS
S U SO. UTUANICA AVE.

TeL YAnh 7-1UMI

JURGIS F. RDDMIN
SS4 SO. HALSTED STREET

TeL Y A l * MMl

VASAITIS - BUTKUS
K* SO. Mfe A ve, CICERO, ILL.
•

•
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DRAUGAS, trečiadienis, 1978 m. vasario mėn. 8 d.

•

JAV LB ATSIŠAUKIMAS

Vasario 16-ją pavergtas lie
X l i e t . R Katalikų susivieni
tuvis
pamini tyliu atodūsiu ir
jimo Amerikoje 160-tos kuopos
tvirta
viltimi, kad laisvė tautai
visuotinis susirinkimas bus va
sario 12 d., sekmadieni 11 vai. grįš. Tuo neabejotinai tiki ir
Brighton Parko parapijos sa JAV Lietuvių Bendruomene,
stengdamasi dirbti, kad naujoji
lėje.
x Albertas Stočkus, ilgame Vasario 16-ji išauštų mūsų tė
tis "Dainavos" ansamblio narys, vų žemėje.
Lietuvos
nepriklausomybės
buvo atvykęs į "Draugą" susi
60-ją
sukaktį
minint,
JAV LB
mokėti prenumeratos. Ta pačia
krašto
valdyba
siunčia
sveikini
proga susipažino su nauja spau
dos technika ir jos gerinimui mus pavergtai tautai, linkėda
paliko auką. Už auką nuošir ma neprarasti vilties. Tuo pa
čiu JAV LB-nė ryžtasi ir to
džiai dėkojame.
liau
patvariai darbuotis dėl Lie
X lietuvių namų savininku
tuvos
laisvės.
klubas Cicero, 01., atsiuntė
Ta pačia proga rūpi pareikš"Draugui" malonų la'šką, padėkojo už gerą jų veiklos infor- j ** nuoširdžią padėką visiems
maciją, palinkėjo ištvermės ir Amerikos lietuviams, darbu ir
oridėjo 20 dolerių čekį. Raštą auka remian^iems JAV lietuvių
oasirašė klubo valdyba: Vac- Bendruomenės krašto vaidybos
1
ovas Leščinskas, Julius Paulė- ir bendruomeninių padalinių
las ir Kazys Razma. Nuošir veiklą Lietuvos laisvės pastan
gose.
džiai dėkojame.
JAV LB Krašto valdyba
x Aukų po 5 doL atsiuntė:
L. Spuras, Stasys Alšėnas, E.,
Meilus, R. Kosmonas, Pilypas j
A1RK FEDERACIJOS
Narutis, Julija Palaitis, L Į
PRAŠYMAS
Giedraitienė. Visiems maloniai
Amerikos l i e t R. Kat fede
dėkojame.
x E. Iiaugaudienė, Parsip- racija primena savo nariams,
pany, N. J., dėkodama už kor kad Lietuvos nepriklausomybės
teles ir kalendorių, atsiuntė 10 paskelbimo — Vasario 16 dieną
vėl minime esant Lietuvai oku
dol. auką. Labai ačiū.
puotai. Jos laisvinimui reika
X Stasys liepas paskyrė
linga daug pastangų. ALRK Fe
"Draugui" 8 dolerių auką, už
deracija prašo dalyvauti Altos
kurią maloniai dėkojame.
rengiamuose minėjimuose ir pa
X Elena Polekauskienė. Hart remti jos darbus.
ford, Conn., prie prenumeratos
ALRKF Valdyba
mokesčio pridėjo 9 dol. auką.
Ačiū.

ŽVAIGŽDUTĖ

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagoa skyrtoua
X Premijuotas Anatolijaus
7045 So. Ctarenont Avease. Chica«o, Bitais 60698
bčti
Kairio romanas "Po Damoklo
kardą" jau yra surinktas, iš
ŽUVYTĖ
I juos kada nors sutiksiu. Mano
ŽIEMA
taisytos pirmosios korektūros.
LAUKE ŠALTA
teta
mum
visada
siunčia
kny
Autorius dabar peržiūri pasku
Vieną dieną Birutė ėjo į par
Aš mėgstu žiemą, nes man
žiema, žiemą lanke Šalta,
tines korektūras, po kurių bus
ką. Ji atsisėdo prie ežeriuko ir gas ir laiškus ir kartais linines patinka sniegas ir šaltas oras.
Sniegas
titsša skara baltą,
skirstoma į puslapius, daromos
žiūrėjo į raudoną žuvytę. Ji staltieses. Daug dalykų ji ne Taip pat patinka žaisti futbolą
Supa
žemę
ir vynioja,
nuotraukos ir spausdinama.
niekada gyvenime nebuvo ma gali siusti, nes rusai neleidžia. sniege su draugais. Man pa
Siaurys
lopšine
jai dainuoja.
"Draugo" romano premijos įtei
čiusi raudonos žuvytės. Ji no Aš labai laukiu to laiko, kada tinka statyti sniego seni ir žais
Upėj šaltis stato tiltus,
kimo iškilmės šiemet numato
rėjo ją sugauti. Tik nežinojo matysiu Lietuvą.
ti ledo rutulį. Labiausiai pa
Debesėlis barsto miltas,
Viktoras Puodžiūnas,
mos po Velykų — balandžio 23
kaip. Ji pamatė plastikinę dė
Barsto snaigėm ir žvaigždutėm.
taika žaisti "tackle" futbolą,
Marąuette Parko lit. m-los
d. Jaunimo centre. Dri to laiko
Nuo karau lekiam rogutėm.
žutę ir su ja pagavo žuvytę. Ei
ir rogutėm nuo kalno nusileisti.
5 sk. mokinys.
romanas bus išspausdintas.
dama namo žiūrėjo į žuvytę ir
Balto sniego lipdom senį.
Bernardas Laurinaičius,
x Čiurlionio galerija Jaunimo
galvojo: "Ji atrodo liūdna". Bi
Tikrą žiemos besmegenį.
FILMAS
Toronto "Maironio'' lit m-los
centre, minėdama 725 m. Lietu
Šalta rankom, šalta kojom,
rutė norėjo žuvytę parsinešti
APIE SIMĄ KUDIRKĄ
Sniego pusnį pasiklojom.
mokinys. Kanada.
vos įkūrimo ir 60 m. Lietuvos
namo, bet žinojo, kad žuvytė
Aš pirmąkart išgirdau apie
"Mūsų
nepriklausomybės atgavimo su
namuose neturės draugų. Biru
Tai žiema, tai ž't^na!
šitą
filmą,
kai
aš
klausiaus
lie
kaktį, ruošia ypatingą parodą.
Stebis tėtis ir mama.
tė apsisuko ir vėl grįžo į parką.
O vaikai tik sniegą rita,
Joje matysime Ciurliono galeri
Nors labai norėjo Birutė, kad tuviškos valandėlės. Aš planuo
Ignas, Algis ir Brigita.
jos globojamų lietuvių dailinin
jos namai būtų ir žuvytės na ju šį filmą žiūrėti, nes žinau,
Alb. Kašmbkmė
kų būsimai nepriklausmai Lie
mai, bet ji žinojo, kad žuvytės kad bus geras ir įdomus. Aš
labai nustebau, kai pamačiau,
tuvai skirtus kūrinius. Parodą
namas yra vandenyje.
kiek reklamų buvo apie tą fil
organizuoja Čiurlionio galerijos
Atrasta prieš 1000 nttt*
••
Ramoną
Skirpsrunaitė,
mą. Ant mūsų "Plain Dealer
direkcija, vadovaujama daiL dr.
statyta pirtis
Dariaus - Girėno lit m-los TV Guide" viršelio yra fotograM. Gaižutienės, talkininkaujant
mokinė.
Viduramžių pirties liekanos ras
ifija iš vienos scenos su Alan
dail. P. Kaupui. Parodą atida
tos
-geologų vakaruose Tian Sanio
Arkin. Alan Arkin yra geras ir
rys dramaturgas, š. m. "Drau
priekalniuose, senoviniame Tarazo
žinomas artistas. Mes lietuviai
go'' romano konkurso laureatas
mieste, stovėjusiame prie didelio
turim džiaugtis, kad amerikie
prekybos kelio iš Vakarų Azijos į
Anat. Kairys. Paroda atidaro
Rytų Turkestaną.
čiai
tiek
sužinos
apie
Lietuvą.
ma vasario 10 d. 7:30 v a i vak
Pirties kompleksas buvęs tvirto
Pasirodo, kad visi lietuviai žiū
x Lietuviams kunigams re
vės
teritorijoje. Ii lauko jos sienos
rės šitą filmą, net skautų suei
kolekcijos lietuvių kalba numa
mūrytos iŠ keturkampių, geros ko
ga pasibaigs anksčiau, kad visi
tomos pravesti Cardinal Strich
kybes plytų. Viduje pastatas pada
galėtų žiūrėti šį gerą filmą.
lytas į keturias dalis, vienoje iš
Retreat House prie S t Mary of
jų — pirtis. Ten butą sudėtingos
Vida
Kašubaitė,
the Lake seminarijos, MundeX Juozas Juška. Warren,
keraminių vamzdžių sistemos, šil
Clevelando šv. Kazimiero lit.
lein, UI., ne birželio 3—5 d., Mich., siųsdamas prenumeratos Į
dymo įrengimų.
mokyklos 8 sk. mokinė.
kaip per klaidą buvo skelbta, mokestį, atsiuntė ir 9 doL auką. Į
To reto radinio liekanas dabar
Red. Visi pasiuskit padėkos
bet balandžio 3—5 d. Susido Dėkojame.
jau
ketinama perkelti j Džambulo
Pasilikau viena: "Miau, miau".
laiškelius televizijos stočiai ir Piešė Taiyda Rudaitytė, K Donelai istorijos ir kraštotyros muziejaus
mėję rekolekcijomis prašomi
teritoriją, kur jau surinkta daug
filmo sponseriams.
pranešti: Kun. K. Trimakas-,
čio lit. mokyklos 3 sk. mok.
U A. VALSTYMSE
unikalių praėjusių epochų materia
850 West Plaines Ave., apt. 409
linės kultūros daiktu. •
J™
ŠVENTOJI ELZBIETA
.
**;t
— Havajų laikraštis T V
Forest Park, HL 60130. Reko
PIRTYJE
Man labai patinka skaityti
Week'" įsidėjo per visą puslapį
TARP KAIMYNŲ
lekcijomis rūpinasi kunigai K.
knygas. Dabar aš skaitau apie
straipsnį apie Simo Kudirkos
— Klek kainuoja bilietas i
Trimakas, J. Duoba ir J. ša— Kaimynėle, jūsų šuo vėl
šventą Elzbietą. Ji gyveno Ven
filmą. Pabrėžia, kad tai įkve
vonią"
rauskas.
grijoje 1231 metais, Ji buvo surijo niano vištą!
pianti istorija. Straipsnyje iš
— Du doleriai .
JAUNIŲ DARBAMS
X Marija Boreišis iš Phoenbc,
princesė,
bet
niekada
nebuvo
iš
ryškinama Sovietų Sąjungos
— Kaip gerai! šiandien aš
— štai jums vienas doleris.
Ariz., mums atsiuntė ilgą ir
didi. Bažnyčioje ji visada nusi jam nebeduosiu ėsti.
Federalinis iždas paskvrė 1.2 pareigūnų prievarta. *
Prileiskite pusę vonios.
malonų laišką su įdomiais prie- Į miL d o l e r i ų > kuritlOB g * ^ W o o d .
imdavo savo vainiką, nors tais
— Juozas Laučka baigia tardais,
išreiškė
pasitenkinimą lawn apylinkės organizacija, įsi- nybą ''Laisvės" radijo translialaikais buvo paprotys vainikus
dienraščiu, siūlė daugiau domė pareigojusi paruošti darbams ir eijose iŠ Miuncheno į Lietuvą ir Snaigių karalaitė skaito įsakymą laikyti ant galvos ir bažny
tis jaunimo ir kitais reikalais. aprūpinti tarnybomis 160 jau- kovo pradžioje grįžta į JAV-bes. snaigėms, kad puoštų žemę baltai čioje.
Kartu pridėjo auką dienraščiui nuolių Chicagoje.
Atrodo, kad snaigės vykdo visu
Elzbieta mylėjo vargšus. Vie
| Apsigyvens Bethesdoje, Md.
šimtu procentu
stiprinti.
Nuoširdžiai dėko
ną kartą ji rado seną raupsuotą
— V. Buseckas išspausdino
Naotr. Algirdo Grigaičio žmogų, gulint} prie kelio. Jai
ŪKININKU
jame.
laišką "Lithuanian Freedom"
DEMONSTRACIJA
buvo jo gaila, kad jis taip ser
KODĖL AŠ NORIU
X Balzeko lietuvių kultūros
"Arizona Repubftc" laikraščio
ga ir neturi lovos. Nors ji labai
Pirmadienį 250 ūltininkų trak
PAMATYTI LIETUVA
muziejuje vasario 9 d., ketvirta
vasario 1 d. laidoj. Ilgesniame
bijojo užsikrėsti raupsais, bet
dienį, 7:30—9 vaL vak. bus dės toriais suvažiavo į Chicagą pro laiške autorius primena lietuvių
Aš
noriu
pamatyti
Lietuvą,
vistiek ū tam žmogui padėjo
toma kaip pagaminti rožes iš testuoti dėl žemų ūkio gaminių
nes mano mama ir tėtė sako, pareiti į savo namus. Ji pa
medžiagos. To mokys Aldona karnų. Užtvenkė La SaUe gatvę
^ ^ į ^ Z ^ J į ^ kad ten labai gražu. Esu ma
guldė raupsuotąjį į savo vyro,
prieš biržos rūmus. Buvo at-'^^^
Sudeikis.
tęs skaidrėse bažnyčių, kalnų ir princo Liudviko, lovą. Karalie
crjoj.
vykusių iš Texline, Tesąs, kur
X "Gyvaftaraa" iš Hamiltono, prasidėjo tas ūkininkų trakto
— Žuvauto jų klubas "Banga" upių, bet norėčiau pats pama nė Sofija jį atrado ir supykusi
vadovaujamas p. G. Breichma- rių konvojus. Kai kurie trak S t Petersburge, FUu, susirinki tyti. Man patiktų pamatyti Bal atvedė Liudviką jam parodyti,
nienės, koncertuos Jaunimo cen toriais jau nuvažiavę 2.800 my me. įvykusiame sausio 15 d., iš tijos jūrą, nes ji yra vienintelė koks baisus žmogus guii jo lo
tre š. m. vasario 25 d., šešta lių, nes buvo demonstruoti net rinko naują valdybą: pirm. P. jūra, kuri turi gintaro. Taip voje. Liudvikas pažiūrėjo ir
dienį 7:30 vaL vak- Bilietai Washingtone, D. C
Pocius, sekr. J. Linartas, kas. pat norėčiau pamatyti lietuves pasakė: "Tai mūsų Viešpats
gaunami Vaznelhj prekyboje.
K. Staponkus, direktoriais: K. sostinę Vilnių. Vilnius yra se Dievas". Ir staiga tas raup
GAUS
300
DOL.
DALGIAU
Koncertą rengia "Grandis''.
Staponkus ir A. Vaitkevičius. nas miestas. Aš skaičiau pada suotas žmogus pranyko.
(pr.).
Kitą kartą Elzbieta nešė
Chkagos katalikiškų mokyk Revizijos komisijon: A. Vaitke vimą, kaip Vilnių įkūrė Gedimi
Man patiktų vaikščioti maišą grūdų vargšams, kurie
lų mokytojai nuo ateinančių vičius, J. Butkus ir J. Račins- nas.
Vilniaus senose gatvėse. Man badavo. Liudvikas jai buvo lie
mokslo metų gaus 300 doL dau kas.
patiktų pamatyti Nemuną, Lie pęs niekam grūdų nedalyti. Ji
giau atlyginimo per metus. Dar
KAMAD0JE
tuvos didžiausią upę. Aš noriu susitiko Sofiją ir Liudviką. La
1978 m. sausio 11 d., St. Catha- kiti pagerinimai sudarys arti
— A. a. Romas Maziliauskas, pamatyti Puntuką, Lietuvos di bai išsigando. Jie liepė Elzbie
rines mieste. Canada, mirė ANTA 4 mil. doL naujų išlaidų katali
NINA RIBIN'SKIENe - JARU- kų mokykloms. Dabar prade 51 m., mirė Montrealyje sausio džiausią akmenį, kuriame Da tai parodyti, ką ji neša, Elz
SAU^tATM. Palaidota sausio 16 dantieji pasauliečiai mokytojai, 22 d. Buvo spaudos bendra riaus ir Girėno veidai yra iš- bieta prašė Dievą jai padėti.
d. šv. Jono kapinėse Port Credit, kurių yra apie 70<&, metams darbis, į Moantrealį atvyko iš kalti.
Elzbieta atsakė, kad ji neša ro
GALVOSŪKIAI NR. 16
Skaitiklis, beržyne, skalbykloje,
prie Toronto.
žes.
Tada Sofija paėmė iš jos
gaus
8,015
dol.
ir
dar
papildoį
Anglijos.
Montrealyje
kurį
lai-|
Mes
planuojam
kada
nors
į
T (nygfc)
auksiniai, vardiklyje, mokyklą,
Velionės giminės, testamento pa
likimo vykdytojai ar daugiau ži mų priedų 1,145 dol. Seselės jk% redagavo "Nepriklausomą Lietuvą nuskristi. Aš manau, rankų tą maišą, nes ji netikėjo,
'"
ąžuolynas, ąžuolinis, variklhionantys apie velionę, prašau, kaip mokytojoš gaus 5,400 dol. Mo Lietuvą". Liko žmona Bona kad man patiktų. Aš noriu pa- kad Žiemą galima turėti rožių
2iba dieną, žiba naktį (10 se, džiovykla, geležinio, taikikgalint greičiau atsiliepti - pranešti
(Gražytė).
matyti, kur mano mama ir tėtė Ant sniego nukrito didelis bu taškų).
kytojai
pavaduotojai
gaus
35
Ilio. skaityklose, eglynuose. Gan*
šiuo adresu: Adolfas šetifcas, 10
kietas
gražiausių
rožių...
gyveno
ir
kas
ten
dabar
gyve
dol.
dienai.
Chicagos
katalikų
~
I aite po vieną tašką už tikroj vieClark Street, Cathartoes, OnU
VOKIETIJOJ
na. Aš turi tetą ir du pusbro
Žhilė Tomkutė,
Camda UZR — 5G2
mokyklose dirba 4300 pasaulie
šiame raidyne yra pasislėpu- j J P " * 8 ^ ž0^*Los Angeles l i t m-los V sk.
— Paminėta A. Maceinos su lius Lietuvoje. AŠ jų niekad
čių ir 1,600 seselių mokytojų
šios šios Lfetuvos vietovės, NeT j l f v i i r t Q mnLznit
w ™ ~ «-i
mokinė. "Saulutė".
kaktis. Sausio 22 d. Miuncheno nemačiau, bet manau, kad aš
PERŠOVĖ
ĮSIBROVĖLI
ringą,
Palanga,
Anykščiai,
Klai-!
_
La*vij»
sostinė
Ryga Įsi
IIIMIIUIIIIIIIIIIIMIIIIMim
IIIIIIMUMII
ateitininkai sendraugiai surengė
pėda, Marijampolė, Plungė, Rad kūrusi prie Dauguvos upės. Iš
Cook apskr. šerifo pavaduo filosofo dr. prof. Antano Macei
Banaičio
viliškis,
Šiauliai, Kaunas, Vil kur ši upė išteka? Kori kita
tojas Th, Banks, 37 m., grįžęs nos 70 metų amžiaus sukakties
nius, Juodkrantė, Šiluva, Biržai, didelė upė prasideda netoli jos?
į namus, 12105 So. Wentworth minėjimą. Minėjimą pravedė
Tauragė, Trakai, Darbėnai, Aš (5 taškai).
Ave., Chicagoje, užtiko įsibro dr. J. Grinius. Kun. A. Rubimena, Šiluva, Krėvė. Už kiek
S vHksmų opera
vėlį, kurį peršovė. Policija jį kas supažindino klausytojus su
vieną surastą ir apibrėžtą vie
GALVOSŪKIU NR 14
Dainuoja Chkagos Lietuviu Operos atrado sukritusi kieme su kulka jubiliato gyvenimu bei idėjomis.
tovę
gausite
po
1
tašką.
ATSAKYMAI
choras, Dana Stankaitytė, Marga viduriuose. Buvo Banks kai Prel. dr. P. Celiešius referavo
rita Momkienė, Aldona StempuHe mynas. Nugabentas į Roseland apie naujausią jo veikalą, tik
L Spyna.
HL
nė, Stasys Baras. Groja simfoninis ligoninę.
ką
išleistą
Liet.
Katalikų
Moks
1) Kiek buvo žvaigždžių (kon
H. Akmuo be kraujo, papar
orkestras. Diriguoja Aleksandru
lo akademijos Romoje "Filosofi
federatų
kariškoje
vėliavoje?
tis
be žiedelių — dalelė našlelių,
Kučiūnas.
DIENRAŠČIUI UŽSIDARANT jos kilmė ir prasmė". Eglė
Puiki kalėdine dovana. Albume 3
JU. Konstitucija yra pagrin
2) Surašykite vardus Confedeplokštelės Kaina su persiuntimo
Užsidarant dienraščiui "Chi- Juodvalkytė paskaitė poezijos iš
ratams priklausančių valstybių. dinių valstybės {statymų rinki
$15.50
cago Daily News", apie 160 Antano Jasmanto "Gruodo",
nys.
(10 taškų).
Užsakymus siųsti DRAUGAS tarnautojų neteks darbo, o apie Minėjime buvo išstatyti visi —
IV. Gana užima pirmą vietą
IV.
75
redakcijos
nariai
gavo
pasiū16
—
Vakaruose
išleisti
A.
Ma4545 Vest 6Srd s u
pasaulyje pagal kakavos j
lymus pereiti dirbti į "Sun- ceinos veikalai. Lietuvoje jų
III 00629
Parašykite žodžius grupėmis mybą.
Times".
j buvo išleidęs penki*
pagal tas pačias priesagas;! V. Geltonoji jūra.
Piešė Anurija gtnifflirirBitfi, Cfectau Girioe Ut, m-Loo « ak, mok,
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