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Vakaru įspėjimas
Etiopijai

Mūsų tėvynėje
Kokia mūsų krašto ateitis?
tą. Atsirado Tarybų Sąjunga. To nas, Raštai, 19 L).Taip pat, Leni
dėl Tarybų Sąjungos komunistų no žodžiais, revizion'stų mėgini
partijp, Tarybų Sa'unsra ar tary mas atsistoti viršum materializ
binė valstybė faktiškai reiškia mo ir idealizmo — dviejų pag
vieną ir tą patį. Apie tai, t y . rindinių krypčių filosof joje —
anie vadovauiantį komunistų par- vra marksizmo išdavimas, nes
bet kokios kitos filosofinės kryp
Ir kas už ateitį kovos? O už tiios vaidmenį, visus 60 metų rė
tys
vra idealizmo, religijos są
kokfą ateitį? Kas atsakys į šiuos kė ir teberėkia visa spauda, vi
jungininko, mokslo pr'ešo atmai
klausimus? Ir kaip į juos atsaky sas propagandos aparatas, įstaty
nos ("Materializmas ir empirio
mai.
Taigi,
visos
Tarybų
Sąjun
ki, jei mes tebekamuojamės da
gos polit'nės sistemos branduo- kriticizmas").
barties problemų verpetuose.
Visos kitos marksizmo-leniniz
partija ir, kal
Apie šių problemų sudėtingu Ivs vra komunistu
:
mo
dogmos dėl vienokiu ar kimą galime spręsti kad ir iš fak bėdami ap e tarybinės valstybės
r
to, jog mes. virš 30 metų gyve (Ervven'rm. t'kslus. esme. turime tok ų aplinkybių gali šiek tiek
par- keistis. Pavyzdžiui, net komunistnę ateistinėje valstybėje, kartais kalbėti tik apie komunistų
;
nematome tos valstybės esmės. tiios esmę, taip vad namą mark- tu partijos manifeste įrašyta dog
Q juk turėtume ją pažnti geriau sizmą-Iennizmą. O viena iš su ma apie tai, kad komunistų tiks
Vilnius, šv. Petro ir Pauliaus bažnyčia
už tuos, kurie tik iš šalies ją dėtinių marksizmo-leninizmo da lai *ali būti pasiekti tik jėga nu
verčiant
v*są
esamąją
visuome
lių,
jo
centras,
ta
ašis,
apie
ku
mato ir girdi tik tai, kuo ji pati
rią sukasi visi kiti komunistų tei- nės santvarką, "išvystyti" iki lei
giriasi.
gftrai, t y . visas "mokslas", yra dimo įvykdyti revoliuciją ir tai
Tarybų Sąjungoje savarankiš
kiu būdu. Paskutiniu metu pra
Pasiūlys
kos valstybės kaip tokios nėra. dialektinis ir istorinis materializ dėjo braškėti net tokia nepajudi
mas.
Jis,
materializmas,
yra
idė
r
r
Yra tik viena vien ntelė komu
:
nusiginklavimo planą
proletariato nama, atrodė, dogma, ka p mo
nistų partija, kuri savo politikai jinis revoliucin o
kymas
apie
proletariato
diktatū
įgyvendinti atsilikusioje Rusijoje ginklas, taikomas praktiniame ros būtinumą ir kt Galimi komp
Paryžius. — Prezidentas Gissusikūrė vykdomąjį organą — darbe, viso marksizmo-leniniz romisai ir jų pilna Tarybų Są
mo
teorinis
pasrrindas,
"vienin
card
Jungtinių
Tautų visuoti
valstybę, galinčią veikti tik pa
jungos istorijoje užsienio politi
telė
nuosekli
f'losofiia,
ištikima
Ottawa.
J
Kanada
išvarė
13
niam
susirinkimui,
nepapęastai
sio ir ryžosi veikti tik grįžęs iš
gal komunistų partijos nurody
kos ar ekonominės s'stemos klau
visiems
gamtos
mokslų
moky
sovietų diplomatų. Vienuolikai jų Kinijos.
sesijai gegužės mėnesį, pasiūlys
mus. Kadangi komunistai siekia
simais ir pan.
mams,
priešiška
prietarams,
liepė
tuoj
išvažiuoti,
dviem,
iš
Paskelbtos ir pavardės išvaro savo nusiginklavimo planą. Į pla
valdyti visą pasaulį, jie jėga bei
šventeiviškumui
ir
pan."
(Leni
vykusiems
iš
Kanados,
nebus
leis
mųjų. Jos rusiškos, tik vieno jų ną įeis ir sudarymas tarptautinės
klasta pavergė jau ne vieną tauta grįžti. Jie apkaltinti bandymu yra gal latviška — Valdemar Ve- agentūros satelitais sekti, kaip
papirkti aukštą karališkosios rai ber. 10 jų buvo ambasados žmo vykdomi nusiginklavimo nutari
tosios poIidjosrveldiDiiką ir pri nės, du sovietų prekybinės misi mai.
Ispanijoj gali
versti jį šnipinėti.
jos atstovai ir vienas Tarptauti
Užsienio reikalų ministeris Do- nės civilinės aviacijos organizaci
Atėnai. — Graikijos premjeras
laimėti socialistai
nald Jamie:on parlamente sakė, jos vertėjas.
Constantin Caramanlis kitą mėkad tam policijos valdininkui, ku
nerį susitiks su Turkijos premje
Madridas. — Kitais metais bus rio vardas neminimas, buvo pa Parlamente buvo pasiūlyta iš ru Bulent Ecevit ir bandys rasti
Ispanijoj balsavimai, ir gali bū siūlyta 30,500 dolerių. Suma ro Maskvos- laikinai atšaukti Kana išeitį Kipro ir Egėjo jūros teisių
ti, jog daugumą turės socialistai, do, kokios svarbios būtų informa dos ambasadorių, bet ministeris klausimais.
MIRTIES CIVILIZACIJA
rašo "Chicago Daily News". Po cijos, kurių jie norėjo gauti. Iš atsisakė tai daryti.
kelių
ar keliolikos dienų žada su varomas ambasados pirmasis sek
Zagrebas. — Jugoslavijos a r
Kanados karališkoji raitoji po
sijungti dvi ispanų socialistų "par retorius Igor Vartanian, svarbiau
kivyskupas Kuharič priminė, jog
licija tik iš pavadinimo raitoji.
tijos — socialistų darbininkų ir sias iš šnipų. Tas policijos valdi
vienas skaudžiausių smurto veiks
Tokia buvo savo pirmomis die
liaudies socialistai, Praėjusių me ninkas su savo vyresniųjų žinia
nių yra paneigimas žmogui tikė
nomis po 1873, kai buvo įkurta.
tų birželio mėnesi tos partijos su su juo susitiko septynis kartus ir
jimo laisvės: "Iš atsakingų žmo
Praktiškai ji naudojasi visomis
rinko 32 įproc. balsų, o dabarti teikė nesvarbių, net sufabrikuo
nių lūpų mes nuolat girdime, jog
moderniomis susisiekimo priemo
nio ministerio pirmininko Adol tų žinių, sovietus klaidino, iki su
niekas negali atimti iš žmogaus
nėmis, o raitoji pasirodo tik iš
fo Suarez koalicija 34 proc Vi brendo reikalas juos išvyti. Miteisės laisvai išpažinti savo tikė
kilmėse. Ji veikia nepriklausomai
— Vasario 3 dieną New Yorsuomenės opinijos tyrinėjimo nicteris apie tai jau žinojo nuo
jimą; tarptautinė:e konferencijo
nuo vietinės policijos, ir jos funk ke įvyko spaudos konferencija,
duomenys rodo, kad premjero rė praėjusių metų balandžio mėne
se ir diplomatų pasitarimuose tocijos panašios į Amerikos FBI.
kurios metu žymūs advokatai,
mėjų vis mažėja, daugiau negu
ft teisė yra nuolat iškilmingai
rašytojai, politikai ir žurnalistai
50 proc užklaustųjų ispanų sako,
užtikrinama. Todėl tikintieji su
kreipėsi
į Sovietų Sąjungos vy
kad jie suka "kairėn".
pagrindu laukia, kad visi šie iš
riausybę, kad būtų išleisti iš ka
"Uzbiokuosim ginklu Kuba-ištisi kalėjimai lėjimų A. Ginzburgas ir visi kiti
kilmingi užtikrinimai būtų konkrečiai įgyvendinti ir kasdieninė
politiniai kaliniai. Kaip tik vasa
Angliakasiai kontrakto pardavime Egiptui"
je tikrovėje".
rio
3 dieną suėjo metai, kai šis
Los Angeles. — Nepriklauso
disidentas
buvo suimtas už tai,
gali neratifikuoti
Arkivyskupas taip pat griežtai
mas nuo kompanijų filmų ga
Jeruzalė.
—
Izraelio
gynybos
kad
apkaltino
sovietinę vyriausy
smerkia smurto veiksmus prieš
mintojas Edward Shaw buvo nu
ministerio
pavaduotojas
Mordebę
žmogaus
teisių
pažeidimu irnegimusio kūdikio gyvybę: "Mū
Washingtonas. —Nors ang chai Zippori sakė, jog "bus sumo vykęs į Havaną, norėjo su ku A. Solženicino fondo surinktais
sų modernaus pasaulio civilizaci
liakasių unija ir susitarė su darb bilizuoti visi mūsų draugai, kad biečiais užmegsti artimesnį kon pinigais bandė padėti politinių
ja, kuri šaltai nužudo milijonus
daviais dėl naujo kontrakto baig padėtų užblokuoti Amerikos pa taktą, bet nusivylė. "Kuba yra kalinių Šeimoms.
negimusių gyvybių, gali su pag
ti streiką, bet kai kurie unijų va žadą Egiptui duoti ginklų, ypač ištisai kalėjimas. Gražus, palmė
rindu būti vadinama mirties ci
dai kontraktu nepatenkinti, h* jis lėktuvų".
mis pridengtas kalėjimas ir nie
Konferencijos metu buvo pa
vilizacija". Arkivyskupas Kuha
gali būti neratifrkuotas. Unijo.*
ko daugiau", sakė Shaw. Ten skelbtas advokatų sudarytas tarp
Egipto prezidentas Sadatas,
rič kviečia tikinčiuosius giliau
prezidentas Arnold Miller net
žmonės dirba septynias dienas tautinis komitetas, kuris stebės
grįždamas
iš Amerikos, Europoje
apmąstyti Šventąjį Raštą, kuria
raginamas atsistatydinti.
susitiko su britų premjeru Calla- per savaitę, vaikai nuo 7 metų žmogaus teisių pažeidimus ir im
me Dievas iškilmingai pasmer
priverstinai auklėjami taip, kaip sis ginti, kiek sąlygos leis, poli
kia visus neteisingumus ir žmo
Belfast — Siaurės Airijoj IRA ghanu ir Vakarų Vokietijos kanc nori valstybė, bet ne taip, kaip tinius kalinius Sovietų Sąjungoje.
gaus orumo pažeidimus ir ragina
savo veiklą vėl atnaujino. Per pa leriu Schmidtu.
reikia.'
Tarp kalbėtojų buvo Ramsey
žmoniją būti tikrosios taikos gy
skutiniuosius tris mėnesius buvc
nėjais, kuriant teiringesnį ir ge
170 bombų sprogimų, policijos ir
Potvyniai
resnį pasaulį.
kariuomenės užpuldinėjimas pa
didėjo tris kartus. Atrodo, kad
Los Angeles mieste
V2 NEGIMUSIŲ APSAUGĄ
Simbolinis kryžius, nepriklausomos airių teroristinė grupė įsigijo nau
Strasburgas. — Europos kraš Lietuvos vyriausybės dovana po jų ginklų ir savo jėgas pergru
Los Angeles. — Dvi dienas
piežiui Pijui XI. Kryžių padarė
tuose veikiančių sąjūdžių už gy skulptorius Petras Rimša. Medaly pavo.
šiam mieste smarkiai lijo, kilo
vybės apsaugojimą
delegacija je pirmojo Lietuvos vyskupo Kris
Addis Ababa. —Etiopija į potvyniai, kai kuriose vietose nuįteikė Europos Parlamento pirmi tijono ir arkivyskupo Juozapo frontą pasiuntė ir moterų mili slinkusi žemė užblokavo kelius.
Skvirecko atvaizdai
Los Angeles apylinkėj pasitaikė
cijos dalidnius.
ninkui Colombo "Negimucio kū
ir labai retas šioj vietoj gamtos
dikio teisių deklaraciją", prašy
Salisbury. — JRodezija pradėjo reiškinys — tornado.
dama, kad Europos Parlamentas
Santa Monica, Cal. —Patri- šaukti į kariuomenę ir juoduo
ją paskelbtų kaip savą, aiškiai cia Wittlesey savo nedideliam sius naujokus kovoti prieš juo
Bostonas. — Bostono gatvės,
padedant nacionalinei gvardijai
pasisakydamas už negimusių kū bute laikė 170 kačių, gyvų ir jau duosius partizanus.
ir armijai, valomos nuo sniego.
dikių gyvybės apsaugojimą. Par negyvų. Policija tik tada prane
Soitau, V. Vokietija. - H e r Priemiesčių
šė Gyvulių globos draugijai, kai
automobilistams
lamento pirmininkas pažadėjo do
bert
Klapper,
nacių
nusikaltėlis,
moteris apsirgo ir reikėjo ją nu
draudžiama į miestą įvažiuoti.
kumentą pateikti atitinkamai ko- vežti į ligoninę, o kai kaimynai kurį žmona iš Italijos kalėjimo Kas savo mašina be leidimo įva
Pirmyn į kovą už Tėvynę,
Ui brangią žemę Lietuvos.
Garbė tėvams, kurie ją gynė,
Ir kas už ateiti kovos!
Pastiprink, Didis Dieve, mus
Atremti priešo puolimus.

KANADA ISVARE13 SOVIETŲ
DIPLOMATŲ

Krikščioniškajam
Pasauly

Londonas. — Vakarai įspėjo
Etiopiją ir Sovietų Sąjungą, kad
Somalijai pradės teikti ginklus,
jei į jos teritoriją įžengs Etiopi
jos kariuomenė. Kol kovos vyksta
tik Ogaden dykumoje, nei Ame
rika, nei Britanija ginklų neduo
da.

Etiopijos kariai
žengia pirmyn
Addis Ababa. — Etiopijos ka
riuomenę, remiama aviacijos,
žengia pirmyn, jau netoli Jijiga
miesto, sakoma diplomatiniuose
sluoksniuose. Bombarduoja ir ge
ležinkelį iš Addis Ababos ir Djibouti, kurį pernai užvaldė ir #
naudojasi somaliečiai.
Sovietai karinės medžiagos
Etiopijai pristatė netoli 1 biL do
lerių vertės. Atvežta mažiausiai
40 Migų ir daug kitų ginklų.
Ginklus pristato ne vien oro ke
liu, bet ir laivais.
I Etiopiją iš Angolos atgaben
ta dar 1,500 kubiečių.
Somalijos sostinėj sakoma, kad
jei sovietai ir toliau taip Tems
Etiopiją ginklais, Somab'ja for
maliai paskelbs karą etiopams.
Jau paskelbta generalinė mobili
zacija, į krašto gynimą bus įjung
ti visi gyventojai.

Japonijos - Kinijos
prekybine sutartis
Tokijo. — Japonija ir Kinija
sudarė prekybinę sutartį. Japonai
kinams parduos savo technologi
jos už 20 biL dolerių, pirks 3
jų naftą ir anglis.

TARPTAUTINIS KOMITETAS
POLITINIAMS KALINIAMS GINTI

i skuftdesi4 ateko oedarei

Higeioejo Jagajnmu, miiė vėžiu.' žiuosi bus »uinua&

Eritrejiečiai sukilėliai

Clark, šiuo metu apsiėmęs g?nti
Ukrainos Helsinkio grupės kali
namus narius, Edward B. Williams, kuris, A. Solženicino įga
liotas, rūpinasi Ginzburgo liki
mu, Natalija Solženicin ir k t
Ypatingai jaudinantis buvo Iri
nos Ginzburg,
A. Ginzburgo
žmonos, žodis, pagalbos šauks
mas, perskaitytas konferencijoj,
kurį ji specialiai šia proga per
davė telefonu. Ji prašė visiems
susirinkusiems padėkoti už daro
mas pastangas jos vyrui pagelbė
ti ir kartu pranešti, kad jau me
tai, kai neturi iš jo jokios žinios,
negali jam padėti ir nežino, kur
jis kalinamas.
Aleksandras Ginzburgas y r a
tik simbolis visų kalinamųjų d i 
sidentų. Šios konferencijos daly
viai, kreipdamiesi į Brežnevą,
Carterį ir Goldbergą rūpinasi vi
sais Sovietų Sąjungoje esančiais
politiniais kaliniais, kurių tarpe
tokią reikšmingą vietą užima i r
mūsų drąsieji lietuviai disidentai.

fE.)
KAT^EyDORITS*
Vasario I I : Paskalis, Felisė,
Algirdas, Dailė.
Vasario 12: Modestas, Eulalija, Gintenis, Deimantė.
Vasario 13: Benignas, Maura,
Algaudas, Raudė.
Saulė teka 6:53, leidžias 5:17.
ORAS
Didėjantis debesuotumas, apie
28 laipsniai.
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. 1978 metai tebūna namų statybos vajaus metai

-

.

„ Prieš pora
mėnesių šiame jėgūs, užlopyti. Negalime laukti,
skyriuje mano kelta mintis Atei-; kol įvyks katastrofa ir išsiskirsty.lininkų namų statybos reikalu j sim visi, kaip Grigo bitės. Taip
susilaukė nemažo atgarsio. Esu pat nesutinku ir su Pr. Razmine
dėkinga visiems, vienaip ar kitaip pareiškimu* kad ateitininkai ne
šiuo reikalu pasisakiusiems spau gali pasistatvti namų, nes nėra j K ateitininkijos praeities. Pirmasis stud. ateitininkų "Šatrijos" korporacijos susirinkimas atgautame Vii
iu e
4 01
mė
Al Nyka-Niliūnas (čipkus), Bronė Vildžiūnaitė, Pranė
doje. Kadangi rašiusiųjų, straips vieningi. Aš manau, kad savo or-! ° ? „ Į ? ? : ^ o f į *: « » « » i e eil. » k. į d.: Ah\
Valeikaitė
(Kazlauskienė), Jonas Kazlauskas. Jonas Augustaitfe, Ka
.
.
.
.,
,
.
...
.
I
Aukstikalnvte
(Jokimaviciene),
Bronė
reikaluose ateitin nniuose buvo daug pagristos kriti
zys Umbrasas. Antroje eil.: Laima Blažaitytė (Eberkienė), Pranas Kozulis. K. Podolskytė (Btadūnienė)
ganizaciĮos
kai yra vieningi. Antraip,, nebū Balys Serevičius. Pranas Stepulis
kos, noriu į ją atsakyti.
'
ta susirinkusi tokia
minia j
Atrodo, teisingiausiai mano kej Ateitininkų jubiliejinę stovyklą,
tą mintį suprato h- su ateitinin- At-kų kongresą ir, pagaliau, į vie sa, man teko kalbėtis ir su kitaip
•
UNKSMAVAKJiRIS %,ŽIEMft BEG&"
kišku rūpesčiu pa-nagrlnėjo „ir tinius ateitininkų įvairius paren galvojančiu jaunimu, kuris atpraplės S. Rauckinas (Drauge, gimus Cbicagoje. O jei iškyla \ų namų mintį priėmė su dide
Ši žiema yra labai šalta ir keliu" ir "Ė, drauguži*"' prie
XII. 10). Jis rašo — w Be savos or vienu* ar kitur iiuomonių skir liu entuziazmu.
sunki, bet moksleivių nuotaika, pritaikytų skaidrių, kurias pa
ganizacijos centro sunku ir~ beveik tumas, tai rodo, .-kad ateitinin
j pasirodo, yra šilta ir lengva. ruošė A. Mikliūtė ir D. Musony
nėra galimybės savus narius, ypač kai yra galvojantys žmonės.
Aldona ir Saulius yra idealis- Tai paaiškėjo per Chicagos tė. Net ir svečiai
prisijungė,
jaunimą suburti į glaudesnę ateimoksleivių dainuojant "E, drauguži".
tai veikėjai, ramaus charakterio Kun. A Lipniūno
Daugiausia mane nustebinę atstovai. O kur gi tie judrūs jau ateitininkų kuopos linksmavatininkišką šeimą, kurios nuotai
Programai pasibaigus, visi
tai
jaunųjų ateitininkų Sauliaus nuoliai ir kiek jų yra? Neabejo- karj pereito penktadienio vaka
kose jis galėtų praleisti laisvalai
svečiai vaišinosi gėrybėmis, ku
kio valandas. Be savų namų Girniaus ir Aldonos Zailskaitė 'u, kad jie, turėdami patogią vie re Jaunimo centro kavinėje. rios buvo paruoštos pačių na
žmogus jaučiasi esąs svečias. Ta pesimistiški pasisakymai.Manau, tą, savaitgalais atitrūkę nuo sun Moksleiviai uoliai dirbo, ruoš rių ar jų mamyčių. Labai dėko
pati nuotaika jaučiama ' ir orga kad abu yra dar jauni ir neturi kaus studijų darbo, norėtų susi dami linksmavakario progra jame už visų pagalbą linksmava
nizacijos gyvenime. Toliau jis ra pakankamai patyrimo šį reikalą rinkti, pabendrauti, padainuoti, mą..
kario pasisekimui.
šo: "Ateitininkai turi patyrimo svarstyti.
pasišokti, žodžiu, kartu pasilinks
Rūta Pakštaitė ir. Audrius
"Vyčio" orkestras
gražiai
didesnės apimties uždavinius at
Saulius savo straipsnyje,
net minti — kas jaunimui ir pridera. Rusenąs nuotaikingai ir sklan
grojo
šokiams,
o
kai
jie
pasi
likti. Prisiminkime tik Lietuvos nejausdamas, sau prieštarauja. Jaun'mo centras
savaitgaliais,
džiai
pravedė
programą.
Jie
krė
•
baigė,
visiems
atrodė,
kad
žienepriklausomybės pradžioje pa Jis sumini kelias Chicagos lietuvių nuo penktadienio ligi sekmadie
tė
juokus,
o
J.
Kižys,
A.
Polima greičiau jau prabėgs ir tuo
statytus Katine erdvius penkių organizacijas, kurios turi savus nio, yra perpildytas. Tai kur gi
kaitis,
D.
Polikaitis
ir
A.
Ruse
jau turėsime šiltą vasarą.
aukštų rūmus Laisvės alėjoje, Nr. namus. O kaipgi su ateitinin ateitininkų jaunimas turi rink
nąs
suvaidino
"Gumos
istori
S. Rūmai tuoj. pasidarė visos atei kais? Mes irgi nesame dvasios, tis? Ligi dabar jis rnkdavosi
Dalia Muaonytė
tininkijos veiklos centru... Man kad mums-užtektų tik dvasinio Marųuette Parko ir Cicero pri ja". Po t o pamatėme, kaip To
.
atrodo, kad S. Rauckinas aiškiai gyvenimo. Mums irgi reikia nuo vačių namų rūsiuose ir Chicagos mas Edisonas išrado elektrinę
IŠKYLA
lempą.
Trys
pletkinihkės
—
L.
aptaria Ateitininkų namų svar savos materialinės bazės. Imkime tavernose. Gal už metų kitų ne
Dudėnaitė, D. Garunaitė ir A.
bą ir tikslą.
pavyzdį iš Chicagos tautininkų. bus- ir tų rūsių. Ar tavernos yra Kižytė kalbėjo apie, savo nepa
Slidinėjimo iškyla į Alpine
Jei j e ruošia kokį parengimą, vi tinkama vieta mūsų jaunimai? prastus nuotykius su jaunimu Valley įvyks vasario 26 d., sek
Pr. Razminas, atrodo,- labai suomet Tautiniuose namuose, ne
madienį. Autobuso registraci
išgąsdintas šios .rrtirrties, abiejuo bent nesutelpa juose. įdomu, ar
Aš pati, aug'ndama sūnus, ir svetimais žmonėmis.
jos mokestį (5 dol.) reikia su
se savo straipsniuose {Draugas, Saulius atsakytų, kodėl jie teip mačiau šitą liūdną padėtį ir tas
Atėjo laikas žiūrėti "Lietu- mokėti
Edmundui
Salikliui,
gruodžio 10 d. ir sausio 21 d.),
mane seniai vargino. Norėjau viai televizijoje", tai jos jsijun- 6720 S. Maplev/ood, ligi vasario
imasi kritikuoti ne tik At-kų na
At-kų namų statybos mintį kel gė televiziją ir klausėsi šluotos j ig d. Ruošia Kun. Lipniūno
m ų įsigijimo- reikalą, feėt "tt visą
ti anksčiau, bet vis atrodė, kad* (E. Saliklio) ir jo svečio auto- į moksleivių at-kų kuopa. MoksAtęitrnmlujos
padėtį/" Netikiu t
yra labai svarbių darbų, kuriuos riaus A švitrigausko (A. S o - | loviai ir studentai y r a kviečia
kad mes kritikuodami ar užgau
reikėjo pirma užbaigti.
O da-(donk>). A. Kiiytė pamodeliavo j ^ dalyvauti.^Tolimesnės mforliodami rienas k'rtąj-galėtume ką
bar.
kai
užbaigta
Dainava,
Jauni- naujausiąją madą iŠ Norvegineskelbtos.
ir.
«orvegi- maciios
macijos bus
bus vėliau
vėliau paskelbtos.
nors atsiekti. Man atrodo, kad ge
mo centras ir Lietuvių Milijoną jos vikingų. P o televizijos pro
riausia būtų jungtis visiems kar
nis fondas įpusėjęs antrą milTjo- gramos kuopos valdyba, — L.
SUSniINKIMAS
tu į pozityvų darbą. Kas veikia —
!ną, mieli Ateitininkai, visas savo Dudėnaitė, D7Musonytė. R. Nategul veikia; kas planuoja ir sta
! lėšas ir jėgas nukreipkime atei rutytė; A Pemkus ir E SalikKun. A. Lipniūno moksleivių;
to r-r-.tegul stato. Kuo daugiau
Itininkų namų statybai. Mūsų, lis dainuodami prašė aukų pa at-kų kuopos susirinkimas bus
darbininką, tuo didesni darbai
• vyresniųjų ateitininkų, yra šven remti kuopą ir padėti užmokė vasario 18 d., šeštadienį, 2 vai.
bus padaryti. Nėra čia ko užšalti
ta pareiga atiduoti didžiausią ti linksmavakario išlaidas.
p. p. Jaunimo centre. Dr. Kęs
snt senų prisiminimų, rašant —
(galimą duoklę savo organizacijai,
R. Dapkutė, S. Kučenaitė, R. tutis Girnius skaitys paskaitą
"Tiesa, mes didžiavomės savais
kurioje sąmoningai
brendome, Pakštaitė ir R. Pemkutė padai "Ateitininkų
istorija
1910namais laikinoje sostinėje. Ten
[mokėmės. Be šios organizacijos navo "Žiema bėga", "Dainavos 1940 m." Visi nariai dalyvauja,
ateitininkSkas gyvenimas virte
(gal dauguma ateitininkų nebū
o visi kiti susidomėję y r a kvie
virė". O kodėl, gi, mes negalime, Petras Kisielius. Jr. skaito paskai tų tuo. kuo jie šiandien yra. Sa
čiami atsilankyti. P o paskaitos
nepasakyčiau-didžiuotis, bet pa tą ateitininkų žiemos kursuose, vo tarpe turime pasiturinčių žmo kimo protokolą. Toliau mūsų j vyks diskusijos
sistatę juos džiaugtis ir matyti Dainavoje. Savo teigimus paremia nių, inžin'erių, teisininkų, ku susirinkime dalyvavusi Jūratė
juose ateitininkišką
gyvenimą jo paties paruošta schema
rie be svetimos talkos, galės šį Taątvilaitė kalbėjo tema "Mano Or. Jonas G. BYLA-BYLA1TIS
w
virte verdant? Juk ..mes turime
projektą planuoti ir įgyvendinti. ir Kristaus saritykiai .
GALVOS IR STCBUBO LIGOS
minią priaugusio gražaus ateiti- •>Aldon
a kelia
šų trūkumą Reikie tik vienybės, ryžto ir ateiDiskutavome, koks turi būti
2S58 West 6Srd Street
ninkiško jaunimo, kurio veiklai jaunųjų at-kų veikime, juk mes tininkiško pasiaukojimo.
at-kų gyvenimo būdas. Diskusi
Cicago. minois £0629
yra. būtina archyvas, biblioteka, turime Ateitininkų Šalpos fondą
joms pasibaigus, globėja pada
TeL — 47&-S409
Aš išdrįsau šiandien nešti į
posėdžiams ir susirinkimams erd : Chicagoje, j kurį atiduodame me
rė pranešimą kuopos šventės
Valandos pagal susitarimą
vus kambarys, pagaliau, suvažia tinę duoklę (Tiesą, nežinau ar Jūs Šios minties kibirkštėlę su vil retkalu-Vasario 12 d. nutarėme
timi,
kad
ją
neužgesinsite.
Siūly
vimams ir pasilinksminimams sa visi at-kai tai padaro). Neturiu
išvykti j kalnuotą vietą rogu
lė. Negalima pasakyti, ar mes vis žinių, ar jaunimas yra kreipęsis č i u , kai tik praeis sniego pūgos ir tėmis pasivažinėti. Susirinkimą
ką iš karto pajėgsime pastatyti. Čia, prašęs paramos ir negavęs. pagerės keliai, susirinkti akty baigėme sugiedodami at-kų bim lllllll!lllllllllllll|i||IMIIIIIIIHIimilliltl!!!l
A D V O K A T A I
Pradžioje įsigykime kas labiau Kiek aš žinau, Chicagos jaunieji viesiems sendraugiams, šią mmtį ną.
siai reikalinga, o vėliau bus ga ateitininkai stengiasi patys, įvai geiai išsvarstyti, sudaryti komi
C H A R L E S P. KAL
Globėja mu8 pavaišino uogų
lima užbaigti. Turint galvoj, kad riais būdais, tas lėšas sutelkti. Tai tetą ir pradėti vajų.
i
ASSOCIATES
sunka ir riestainiais. Susirinki
ateityje dauguma
ateitininkų
yra labai girtinas dalykas, kad neElena.
Razmienė
mas užtruko net 3 valandas, Ofs. teJ. 776-5162; n o . 737-5047
jaunų šeimų kursis Chicagos :
s skundžia ir nelaub'a. kol gatavi
apylinkėse, vakarinė Chicago paRed. pastaba. Šiuo rašniu bai nuobodžiauti nė vienam neteko, 2649 U 63rd St.. O c a g o , DL
kepti karveliai į bumą atlėks. To
Darbo vai. nuo 9 iki 5 vai. vak.
nes buvo Įdomus savo turiniu.
š<mė butų ramiausia ir tinka
liau Aldona siūlo tėvams daugiau giami pasisakymai ateitininkų
Trečiadieniais uždaryta.
Už pabuvojimą mūsų tarpe
miausia vieta tokiam planui įgy
Seštad. atdara puse dienos.
rūpintis kultūringu savo vaikų au namų reikalu.
J. Tautvilaitei tariame ačiū!
vendinti. Tai būtų centras, pasie
Mes duodame įvairius teisinius
klėjimų,
o
ne
at-kų
namų
sta
"
£
i
kiamas i? visų pusių.
patarimus. .
Vitas
Laniauskas
tymu. Sutinku su jos pasiūlymu,
I& CICERO VYSK M.
HIIIIHIIIIIIIimilHIIIIIIHII
Pr. Razminas klausta — MAr kad patys tėvai turėtų dirbti su
VALANČIAUS KUOPOS
del to mums reikia savų namų, savo vaikais, o nelaukti, kad už
VEIKLOS
kad nerandame vietos kur su juos kas kitas dirbtų. Čia ir vėl
Nei sniego kalnai, nei blogi
tilpti?". AŠ, rašydama apie nėsu- galima pasimokyti iš Chicagos
tilpimą s%fėse> norėjau atkreipti SK^utų. Kiekvieną . sekmadienį keliai' mūsų kuopos veiklos ne- •
dėmesį kiek mūsų yra ir ką mes Jaunime centras nuo ankstyvo ry sustabdė. Sausio 29 d. globėjos
šiandien dar galime padaryti. to yrą pilnas skautų, tėvų ir vai A. Prapuolenytės bute įvyko!
Griežtai nesutinku ir su Pr. Raz kų. Tęvai bendrauja ir dirba mūsa kuopos moksleivių susi-'
kodėl rinkimas.
Pradėjome bendrai
mino pasiūlymu dar 10 metų kartu su savo vaikais. O
malda.
P
o
to R Norkutė pa-į
panašiai
palaukti. Man atrodo, kad mes ateitininkai negalėtų
Ifctftė:.išmauką * . §r. R a i t o . ! Vardas, pavardė
mažiausia 10 .metų.esame.pavė veikti, jei •turėtų^savo centrą? .Ži
..
noma, dabar.apie tai nėra ko ir Globėja ir. .A,„aygaj> kai kurias! Adresas
|
lavę. T^etm^jfmas &vn namų yra
vietas., paaiškino h* mttms _ su-;
galvoti,
nes
jietiirime
mv.
patai
didelė tuščia spraga Ateitininku
Čejdus rašyti Lith. American Cdnununity USA. Inc., k sinstl: 13
prantamiau pristatė. Nuskam
Vakarą Apygarda, c/a K. Laukaitis, 17 W. « • M St,
organizacijoje. Turimę ją kuo grei pti- Tai ar nėra įtikman.tis ^ a ^ bėjus.JUeliuja, aleliuja, v * T S i į j ] | Vidurio
JT
*" «S2L
fi'ausiai, kol dar esame gyvi ir pa- At-kų namų reikalingumas? Tie- vila perskaitė praėjusio i m i H n . t P -

VASARIO 16 proga, pritardamas JAV
LB Krašto Valdybos dedamoms pastan
goms siekti LIETUVAI laisves, siunčiu
• . • auka.

Chicago ir Cook apskr. $33.00
Btnr JAV
31.00
Kanadoje
33.00
Užsienyje . . . ,
34.00
Savaitinis
25.00

$19.00 $15.00
18.00
13JOO
19.00 15.00
20.00 15.00
15.00
9.00

• Administracija dirba kas.. • Redakcija straipsnius taiso savo
dten nuo 8:30 iki 4:30, Šešta nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
nesaugo. Juos gražina tik iš anka
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
to susitarus. Redakcija už skelbi
• Redakcija dirba kasdien mų turinį neatsako, Skelbimų
8E30 — 4:00, Šeštadieniais kainos prisiunčiamos gavus pra&30 — 1:00
iymą.

Didžiausios neteisybes
—7 Ir vėl jau ima jus caro
valdžia į vaiską, atitraukia nuo
savo tėvų, brolių ir seserų ir siun
čia į kažin kokius Maskolijos kraš
tus. Ji nežiūri, kad jums reikia
palikti namie be jokios priežiū
ros senus tėvus, neklauso jų mal
davimų ir ašarų, b ima ir tiek.
Turtingesnieji
išsiperka
arba
Amerikon išbėgioja, o patys be-'

turčiai turi eit tą baisų vargą
vargt, per kelis metus būt šuns
vietoje, kęst badą, šalti ir karš
tį, per dienų dienas klausyties
biauriausių vyresniųjų lojojimų,
nekartą ir jų kumščiais išmėgint.
Ir tu nė per pusę lūpų negaji tam
pasipriešint, kad ir matvtum. kad
tie tavo vyresnieji didžiausias ne
teisybes daro.
(iš 1906 m. atsišaukimą)

IX ATEITININKU KONGRESO FINANSINIO VAJAUS
, v,
APYSKAITA
AF Valdybos nutarimu sudarytas Finansinio vajaus komitetas, suside
dąs iŠ pirm.M. SittaičkJ, ižd. Br. Polikaicio ir narių: E. Razmienės, H.
Ambrozaitieaės, F. Mackevičienės, A. Šležienės ir prof. B. Vitkaus pradėjo
savo darbą 1977 metų vasario mėnesj. Komiteto tikslas buvo sukelti atitin
kamą kiekį lėšų, kurios įgalintų sėkmingai pravesti visus numatytas Kon
greso pianus. Tenka konstatuoti, kad šią užduotį pavyko atlikti su kaupu
tik dėka daugumos ateitininkų pritarimu ir aukomis.
PAJAMOS
AF avansas
At-kų Šalpos Fondo auka "Ateitininku Keliu" leidiniui
Aukos prof. St. Šalkauskio kūrybinei premijai
Pavienių asmenų ir vienetų aukos
Taupomųjų Kasų įstaigos procentai

$ 200.00
2,000.00
1,500.00
14,969.00
- -•> 298.65

Viso $18,967.65
IŠLAIDOS

JJM

K

Va|aus pravedimo išlaidos pašto ženklai, vokai, spausdimai
Avansas grąžintas AF iždininkui
"Atėitiamkų Keiki"' leidinys
Prof. St Saflcaūskie kūrybinė premija
AF Valdybos išlaidos IX Kongreso darbams
K Kongreso darbų eigos video filmo paruošimas
honoraras dramos autoriui
Dramos "Šventasis Narvas*' pastatymo išlaidos:
refiaotiftOB &r aktorių honorarai, dekoracijos, rūbai, ke• Bonių ir pragyvenimo išlaidos, skelbimai ir kt
Parama kongresinio "Ateities" numerio išleidimui

541.46
200.08
2,920.50
1,500.00
ŽJ97.58
1,000.00
1,500.00
6,125.46
1,500.00
$17,585.00
1,382.65

Likutis perduotas AF iždininkui

Siuo bengę savo darbą, delcojame visiems komiteto nariams ir ASS skyAą Valdyboms, karks «u mumis palaikė draugiškus ir glaudžius ryšius.
Ypatinga padėka visiems po šį platų kontinentą išsibarsčiusiems klejos bro
liams ir sesėms už aukas, paskatinimus ir patarimus.
Jūsų Kristuje
.

Mečys šOkaitis,
Komiteto pirmininkas

Ktnatma jfttininfrOT

l^SKURSIJOS Į LIETUVĄ
Pirmoji grupė šiais metais išvyksta
r
KOVO 23 D .
i i Bostono ir N e w Yorko kaina tik $741.69
{skaitant pirmos klasės viešbučius, maistą, ekskursijas
i Kauną ir Trakus.
SEKANČIOS VSENSAVATnNĖS — Maskva, Vilnius, Leningradas
talMilBu 29
gegužės & (užpildyta)
balandžio 29
,
rugsėjo 17
.".•Vi.--VA_ sesužės 4rugsėjo 22
DVSAVAi'IINfS — Maskva, Vilnius, Leningradas, Briuselis
#P>j'Wa 2*
liepos 16 .
b***** H
rugpiučio 6
Hepos 2
i.
rugsėjo 3
i. — .'- :'-"•• •-.'•
gruodžio 22
Visos greptb deris su nuolatiniais lėktuvų skridimais — NE CHARTERS,
aplankys Kauną ir Tnkm, bus fydunos vadovų.
Prte grupių galima jungtis iŠ VISŲ KITŲ MIESTŲ su papildomu mokesčių.
PIGIAUSIOS 6RUMNĖS KAINOS, galiojančios išvykimo laiku, bus pa
skelbtos vėliau.
Dėl smulkesnių žinių ir registracijos kreipkitės j:
TRAN8-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, WC.
893 West Rroad^ay. P. O. Box 116
South Boston, Ma, 92127, Tel. (617) 268-8764
įstaigai vadovauja: Aldona A l i a u r i f l Ir Albina RatfžMnlene
Pricas ars based oa double oceupancy and are subject to cbanget
aad/or Govenunent approval.

"Draugą", duokite ji kitiems.
•

-

(f >

V,/

Dabartis ir ateitis -

ŽVILGSNIS (PRAEITI

RIMTIES METO SUSIMASTYME
4

Nuolatinis * Chicago Daily
News" dienraščio kolumnistas
Sydney J. Harris cituoja šv. PauKaus laiško korintiečiams ištrau
kėlę: ^Neklyskite!., stabu gar
bintojai... nepaveldės dangaus
karalystės" (1 Kr. 6,9-10). Nors
jis nori parodyti, kad nusikalti
mai vienas už kitą nėra geresni
ar blogesni, bet labiausiai iške
lia Sio meto naują "stabų" gar
binimo nusikaltimą. O tai reiš
kiasi daugelio žmonių gyvenime.
Ir dar blogiau, kad toks "stabų"
garbinimas nelaikomas blogu.
Sio meto stabai yra ne senovės
Egipto ar romėnų, bet grupių
malonumai, pinigai, turtas, val
džios galia, asmeninė garbė, "pa
dangos" demonstravimas. Visa
tai yra dar blogesnis "aukso ver
šis" kaip Mozės laikais, nes dau
gelis, šiuos stabus garbindami
jiems atiduoda savo laiką, svei
katą, patriotizmą, daro skriaudas
artimui ir apleidžia savuosius.
Taip kalba žurnalistas apie lio
laiko žmones.
Gavėnios pradžioje, kai prasi
deda susitelkimo ir rimties laikas
krikščionims, stabų garbinimo
pavojai dar labiau išryškėja. Ar
stabas yra matomas tik vienam
žmogui ir jo grupei ar jam smil
koma viešumoje, jis iškreipia
žmogiškus ir krikščioniškus ke
lius ir grąžina į pagonybę — žmo
nių nusikaltimus prieš žmoniš
kumą. Čia yra nusikreipimas ir
nuo tos dieviškos tvarkos, kurią
saugoja krikščionybė savyje ir
šarvo aplinkoje.

meilės pareiga artimui. Reikia
jam pagelbėti ne tik materiali
nėmis gėrybėmis, kurios suteikia
laikinę pagalbą, kiek dar labiau
dvasinėmis vertybėmis, kurios
liūdintį suramina ir iš naujo su
jungia su draugais, broliais, Šei
ma. "Nei likimo vėjai, nei mi
nios įtaka negalės padaryti
dviems tiek blogio, kiek gali pa
daryti vienišumas", sako tas
pats autorius. Gavėnios rimtis ir
reikalauja savo artimo akyse ma
tyti ašarą, jo veide liūdesį ar
džiaugsmą, jo žodžiuose rūpes
čius ir troškimus.
Rimties laikotarpis skatina su
simąstyti apie paguodą ir užuo
jautą artimui, susimąstyti apie
save, kad netaptume stabais,
trokštančiais tik garbės ir turto,
savęs išaukštinimo ir kitų žemi
nimo. Stabų garbinimas praside
da nuo savęs. Žmogaus asmens
vertinimas kelia pilną žmoniš
kumą ir tikrą krikščioniškumą.
Kol žmogus žmogui nepasidarys
broliu ir seserimi, jis teliks tik sa
vo paties stabu.
*

Buvęs profesorius ir žurnalis
tas, dabar JAV senatorius Hayakawa rašo, kad "daugelis mūsų
esame susirūpinę, kai pokalbyje
susikryžiuoja pažiūros ir idėjos,
bet nesistengiame net išklausyti
svetimų minčių, nes nenorime
klausyti". Gavėnios rimtis skati
na įsiklausyti į save patį, susi
mąstyti ir išgirsti kito reiškiamas
mintis. Psichologai tvirtina, kad
kiekvienam yra būtina išgirsti
ne tik kito, bet ir savo paties vi
Naujoji pagonybė žmogų ir jo daus balsą, suprasti ne tik kito,
troškimus atskiria nuo artimo, bet ir savo vidinius jausmus, ne
nuo šeimos ir tautos reikalų Ats mėginant jų nei teisinti, nei
kiria ir nuo Dievo, nes kiekvie smerkti, o tik atsakyti į kylan
nas pirmiausia savo artimui turi čius klausimus. įsiklausyti į savo
JVC
būti brolis, o ne jo persekiotojas balsą reiškia suprasti vyraujan
•V
ir skriaudėjas. Fariziejų ir sadu- čius polinkius — žmogišką neri
kiejų niekinamas samarietis Jė mą, pagonišką savęs garbinimą,
.ratr zaus buvo iškeltas kaip simbolis pyktį ir neapykantą, meilės ir tei
gero žmogaus, besirūpinančio ar singumo jausmus. Tie polinkiai
timu. O šio meto stabai, paneig tvarkomi paties asmens atsaky
*
tautinius, mu ir valia.
- * dami krikščioniškus,
•
Šiemet
gavėnios
pradžia su
žmogiškus santykius, ardo pati
puola
su
lietuvių
tautine
švente
gyvenimą. Gavėnios rimtis turi
grąžinti krikščionišką dvasią —Nepriklausomybės akto pa
bent tiems, kurie laukia Prisikė skelbimo sukaktimi ir laisvės at
kūrimo minėjimais. Rimtis ir su
limą
sitelkimas skatina įžvalgiau žiū
rėti į save, į savo artimą ir į sa
Pasauly susižinojimas šiandien vo tautą. Tautinių švenčių pro
tarp tautų ir valstybių yra toks ga iškyla klausimai reikalingi
greitas, kad nieko negalima jame teisingo atsakymo dabartyje, kad
užslėpti, bet taip pat negalima būtų dedami stiprūs pamatai
* vieniems kitais nesirūpinti. Tai ateičiai.
Šių laikų problema ir kartu pa
Pavergta tauta kalba skirtin
laima —žmogus žmogui yra ar gais būdais ir skirtingais žodžiais.
timas erdvėje ir laike, Tačiau jis Išeivija turi tai girdėti, jų skun
dar nėra pakankamai suartėjęs dą ir dejones suprasti. Tauta
savo gyvenimu ir dvasia. Tai ga vergijoje ne visuomet gali atsaky
vėnia ir primena. Primena ne ti išeivijai, bet jos tylėjimas nėra
anas Kristaus pasninko dienas, - ryšių su išeivija nutraukimas, o
pasninkaujančių pasaulyje yra tik prievartos regimi ženklai. Iš
net perdaug. Bet primena Kristaus eivijos žodis turi būti jų viltis į
mokymo pradžią, nuo kurios pra laisvę bent jaunajai kartai, kuri
sidėjo nauji keliai į aukštesnį gy dar nėra praradusi tautinių troš
venimo supratimą, naują požiūri kimų ir kovoja tylia atspara.
į žmonių savitarpius santykius ir Dviejų tautos dalių įsiklausymas
įsipareigojimus.
į viena kitos balsą yra bendro ke
•

Prisimintini šiuo atveju psi
chologo Baltasaro Graciano žo
džiai: "Atrask kame nors petį at
siremti nelaimėje, tai niekad ne
būsi vienas net pavojaus metu,
o pavojaus net nebijosi sutikti.
Pasidalinti su kitu savo našta ir
savu liūdesiu — tai sumažinti
nelaimes ir nepasisekimus, nes
dviese nebūsite vieniši". Jis nori
pasakyti, kad žmogui reikia žmo. gaus. Reikia žmogaus, suprantan
čio, išklausančio, paguodžiančio,
• suraminančia
Viena krikščioniška žymė —
V12INIŲ SUSIRGIMŲ
GAUSĖJIMAS

•

Statistika byloja, jog per 1975
metus JAV vėžiu susirgimų pa
daugėjo 3 3 % . Tai kelia specia
listų susiriipinimą, ieškoma to
reiškimo priežasčių.
.4B
Specialistų nuomone, kad per
pastaruosius metus labai padi
dėjo aplinkos teršimas kancero
geniniais cheminiais produktais,
kurių neigiamas veikimas pra
deda reikštis. Nuo 1933 metų
vėžinių susirgimu, to—t 9*-

lio tiesimas, kad jame vieni ki
tus matytų ne paklydime, bet
toj pačioj tautoj, kovojančioj už
pavergtųjų laisvę.
Ir gavėnioje kiekvienas kalbės
sava kalba, jaus savais jausmais.
Tačiau rimties metu reikia iš
girsti artimą ir suprasti įo skirty
bes. Tautinėj šventėj reikia įsi
klausyti tautos kalbą, kad visų
troškimai būtų vienodi. Tiek pa
vergtoji tautos dalis, tiek išeivija
turi reikšti bendrą norą gyventi
ir dabartyje kurti bendrą ateitį.
Pr. Gr.

KRYŽIAUS AKIVAIZDOJE

Metas žvelgti į mūsų polėkius ii fo tesėjimą

Nors retkarčiais mintimis pasi
traukti
iš kasdienybės, susitelkti
Jau sukako šeši dešimtmečiai
GEDIMINAS GALVA
pasimetėliai, nusižiūrėję į oku
prie
ko
nors mus liečiančio ir
nuo Lietuvos nepriklausomybės
pantą. Kam jie tarnauja —oku
turinčio
amžinos
vertės yra ma
paskelbimo. Ši svarbi sukaktis, kai
pantui ar lietuvių tautai?
lonu ir naudinga. Štai vėl kas
okupantas užčiaupė lietuvių tau tesėjimo. Ir Bendruomenėje kyla
Mūsų
tikslai
metinis
Kristaus kančios pami
tos burną, surišo jos rankas ir trintis, kai savaip manantys, bet
nėjimo
laikas.
Kristaus kančia
kojas, deja, nesulaukė lietuvių nepajėgiantys
galvoti
kuria
Išeivių tikslai yra aiškūs, bet
truko
neilgai,
tik
apie 20 valan
išeivių tinkamo dėmesio bei rim "bendruomeniškas"
draugijas, jų organizuotas įgyvendinimas
ties.
kelia triukšmą dėl nieko, sten neteikia didelių vilčių. Pervėlai dų. Tačiau ji buvo tokia turinin
Mes nesiryžome nušviesti be giasi, lyg papirkti, silpninti ir susivokta gelbėti nutaustančius ga visokiais prasmingais momen
viltišką padėtį bekuriant Lietu tarp nestiprias mūsų jėgas. Ne lietuvius Pietų Amerikoje, neno tais, kad apie tai prirašyti gau
vos valstybę, jos laimėjimus ir ne gerai dedasi ir švietimo bare, kai rėta pastebėti, kad vis daugiau iš sūs tomai ir tai ne fantazijos, bet
tesėjimus bei žvelgti į išeivijos nu šiurkščiu šepečiu brauko lietu eivių naudojasi svetimu plaustu, minčių apie tikrus konkrečius
eitą kelią — polėkius, tesėjimus viškas vargo mokyklas, bando tolinančiu nuo savo tautos. Sve faktus ir jų reikšmę, sukurta
ir pasimetimus. Praeitis yra ge trumpinti ir taip nudilintą lietu timasis plaustas turi neigiamos daug poezijos himnų, muzikos
kančia
riausia mokytoja, bet ir į ją te- vybės įkvėpimą. O mokinių skai įtakos lietuvybės išlikimui ir net kompozicijų. Kristaus
prasminga
ne
tik
savo
tiesioginiu
mojame pavargusiu žvilgsniu.
čius lietuviškose mokyklose vis talkininkavimui išlaisvinti lietutikslu —atpirkimu, o ir tuo, ko
Negalima peikti daugelį susu mažėja, nors kai kurie tėvai ir mo vų tautą.
visų laikų žmonės gali iš jos pa
Daugelis išeivių kuria, pluša ir simokyti.
kus šiltas gūžtas svetimoje pasto kytojai rodo didelį užsispyrimą
net bando veikti tuose baruose,
gėje, bet reikia smerkti gyveni tesėti
Šį kartą prisiminkime vieną
kurie
prašosi organizuoto darbo.
mą tesitenkinant duona ir pasi
Tauta h* okupantas
Kristaus
pcsakį, ištartą prieš pat
Štai pavyzdžiai.
linksminimais, pamiršus savo tiks
mirtį:
"Šiandien
būsi su manim
Dėl ko gi vyksta išeivių nesu
Suvalkų trikampio lietuviai rei
lus ir pareigas. Tai rodo daugelio
rojuje" (Luk. 23, 43). Tai buvo
išeivių dvasinį nuovargį, išsiėmi- tarimas? Ogi dėl savo menkystės kalingi paramos Punske veikian pacakyta žmogui, mirštančiam
mą, pasišovusių kai kurių vado galvoti ir užsispyrimo mažmožiuo čiai vidurinei mokyklai išlaikyti už savo kaltę. Ne mūsų kompe
vų pasimetimą, lyg paukščių to se. Pasimetėliai taria: 'Tai mano ir kultūrinei veiklai remti. Deja, tencijoje pasakyti, kiek tas žmo
nuomonė ir nedarysiu nuolai šis reikalas net iki šio meto nėra
limoje kelionėje.
dų". Jiems nerūpi ar ta "nuomo tinkamai patvarkytas ir tenkina gus buvo nusikaltęs Dievui, tai
Išeivijos aižėjūnas
nė" logiškai pagrįsta. Blogiausia, masi kai kurių asmenų gera va gi ir Kristui. 'Kristus mirė už vi
sų žmonių, taigi ir už ano žmo
Kiekvienos tautos išeivija tu kai pasimetėliai, pūsdami patrio lia, kuria naudojasi net lenkai.
gaus nuodėmę, šia proga Kristus
ri skirtingą veidą. Anglai, ispa tiškus burbulus,griebiasi pikčiau
Štai, Jurij Vudka, 7 m. kalėjęs pakartojo kitais žodžiais, ką buvo
nai, portugalai išeiviai sukūrė sių priemonių kitiems suniekin Sovietuose drauge su lietuviais, pasakęs kita proga: "Jeigu mylite
r aujas valstybes, net turinčias le ti. Jie tariasi esą krikščionimis, jam atvykus i Kanadą, buvo pa jus mylinčius, ką gi užsitarnau
miančios įtakos šiandieniniame bet panaudoja pikčiausias prie klaustas:
site" (Mat 5,46). Iš Kristaus žo
gyvenime. Senieji jų židiniai su mones, tarnaujančias jų tikslui.
— Ar pabaltieČiai kaliniai gau džių ir elgesio seka, kad reikia
smilko. Prancūzai gali girtis tik Kai kurie laikraščiai tapo dvo na pagalbos iš užsienio tautie mylėti visus: mums nusikalsian
Ouebecu, o milžiniškas vokiečių kiančiom? duobėmis, bet bendra čių?
čius, mums piktžodžiaujančius,
išeivių skaičius greitai ištirpo, darbiai drįsta kitus mokyti "pat
— Labai mažai. Nežinia, ar nesimpatiškus, net Dievui nusi
ypač anglosaksiškuose kraštuose. riotizmo, doros ir tiesos".
kaltusius. Meilė, nesiekianti pla
Slavai, išskyrus rusus, sugebėju
Visa tai dedasi, kai pasimetė kaliniai gaus visus siuntinius, bet čiau už meilę geradariams, prietesius iš Naugardo mažos srities liai neskiria lietuvių tautos nuo kai dažnai siunčiama, kai kuriuos liams, simpatingiems, nėra krikš
pasiekti Ramųjį vandenyną, ne okupanto. Tauta siekia fiziška gauna
čioniška meilė. Ji bendra ir stab
pasižymėjo išeiviškąja veržia. išlikti gyva ir kūrybinga. Ji visais
—Kalinių būklė pagerėja, kai meldžiams, o neretai ten yra tik
Net ir rusų didelė išeivijos "banga būdais gina tautiškumą ir tikėji jų pavardės patenka spaudon. savimeilė: anuos mylime savo
po pirmojo pasaulinio karo tapo mą, o okupantas stengiasi lietu Saugumas, pajutęs kovą laisva naudai, savo malonumui. Kas
purslais.
vių tautą surusinti, užgniaužti jame pasaulyje, nedrįsta kalinių į į a n į £ į teisintis savo jautrumu
Lietuvių išeivija dėl susiskal tikėjimą, skaldyti ir ūkiškai išnau sunaikinti. Partizanų kalinių pa- j negalįs tokio tai mylėti, linkėti
dymo iš seno nepasižymėjo stip doti. Okupantas panaudoja visus dėtis labai sunki, nes jiems ne- J a m g e r o ^ j o b 5 d o a r v e i k s m ų ,
rybe. Ir šiuo metu ryškus lietu būdus sunaikinti kovojančius už leidžiama grįžti į Lietuvą. (Tėviš
negalįs kartu su anuo darbuotis,
vių išeivių aižėjimas, kuriuo ga asmens laisvę ir lietuvių tautos kės Žiburiai, 1978. L 12).
tai ir būtų ženklas savimeilės ir
li džiaugtis tik mūsų priešai. Iš savaimingumą. Deja, mažai te
Tik kai kuri išeivių spauda at- eilinio stabmeldžio dvasios, o ne
seno nesutaria politiniai veiks sirūpiname asmenų gynimu.
Kristaus skelbtos meilės.
niai, dažnai be tarinio — veiklos
(Nukelta i 5 psl.)
Panašias priemones naudoja ir
Nėra nei Dievo, nei artimo
meilės ir ten, kur iš tariamos mei
lės žmogui nusikalstame Dievui.
Toks atvejis gali pasitaikyti, pvz.
kai iš tariamos meilės Žmogui
teisintume, toleruotume nusikal
timus Dievui. Nušikalstantis Die
vui dažnai kenkia ir kitiem žmo
nėms, o visada savo sielai. Tokiu
atveju tarsi pakartotume Kaino
atsakymą Dievui: Ar aš esu sa
vo brolio sargas? Nėra meilės
žmogui ir tada, kai teisinantis
meile žmogus žmogų veda į, nuo
dėmę. Ten gali būti gyvuliškos
aistros, savimeilės, kokios nors
naudos ar pelno siekimo, bet ne
artimo meilės. Tokiais atvejais
teisintis tolerancija, net užuojau
ta yra ne vieta. Palikti* artimą
Vyčių Lietuvos prisiminimų banketo garbės stalas vasario 5 d. 18 kairės: vysk. V. Brizgys, Lietuvos gen.
kons. J. Daužvardienė, M. Rudienė, sol. A. Brazis, banketo vadovė L Sankutė, vysk. A. Deksnys ir dr. IL klaidoje, sielos pavojuje nėra nei
Bobelis
Nuotr. V. Noreikos meilė, nei tolerancija, o tik ne-

MUŠKIT BOGNUS
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— Taip geriau. Jeigu sužinotų, kad mudu iš vie
no, nežinia, kas atsitiktų. Mus mokė galvoti taip, kaip
gali galvoti priešas, ir elgtis lygiai taip, o paskum stai
ga pakeisti. Kol jie sumes, kas atsitiko, tu kažin kur
būsi. Jie žino, iš darbo grįžęs, miegu dvi, tris, o kar
tais ir keturias valandas. Priklauso nuo to, kada reikia
būti universitete. O vakare vėl miegu. Žino. kad tas
dienas visiškai niekur neišeinu, tai šiandien tik grįžau,
pavalgiau, pasiėmiau knygą ir išėjau į biblioteką. To
kiom dienom, kai biblioteka tuščia, lengviausia paste
bėti, ar kas seka ar ne. Valandą pasėdėjęs išėjau per
kitas duris, autobusu nuvažiavau į miestą, ten pasidai
riau keliose krautvėse. paskum išlipau Creek gatvėje ir
daugėdavo 1%. 1975 m. Sis tiesiai per mišką atėjau. Nenorėjau eiti iš priekio. O,
skaičius staiga šoktelėjo net tiesa, kas tas Bronius, su kuriuo manęs ieškojot?
— Aš aną syk}, rodos, minėjau, kad atvažiuoja
3.8%.
bičiulis.
Dauguma specialistų yra vie
ningos nuomones — vėžinių su
Ir čia papasakojo, kaip jis apsukriai įspaudė Konsirgimų staigų gausėjimą sąly- kas kampą, ir tie jau namą užpirko už septyniasde
guoja, vis labiau teršiama ap šimt penkis. Aš tuoj jį čia pašauksiu, — pakilo šeš
linka,
jm.
tokas, bet Vytautas sulaikė.
— Palauk. Va čia tie pinigai, kur užmokėjo už
— Keturių asmenų šeima, tamstos apšaudymą. Aš manau, kad pinigai. Nebuvau
norinti įmanomai gyventi, turi atidaręs, — išėmė voką iš kišenės. — Ir dar ne viskas.
turėti 16,236 doL metinių pa Sužinojau, kas man skambino. Kai krautuvėje valdžios
jamų. Jeigu nori gyventi kiek nėra, pasikeisdami nulendam kur į kampą pasnausti.
geriau, turi turėti 23.759 doL Pats vedėtas kartais užeina, bet ne kiekvieną sykį ir
metimu na. tanui.
beveik niekada po dvyliktos, bet vakar, atsiuvo kitaip.

pusė trečios. Pažadinau draugą, pats pasidariau
lBuvo
sumuštinį, užlindau sandėlyje už dėžių. Sakiau, užvalgysiu, o paskum porą valandų pasnausiu, kai išgir
dau atidarant sandėlio duris iš lauko. Paprastai per
jas niekas neužeidavo. Vedėjas visada ateidavo per
priekį. Sustodavo mašiną tiesiai po langais ir, kol įei
davo į vidų, visi tapdavome užsiėmę.
•

Dabar įėjo per sandėlį. Ir ne vienas. Pagalvojau,
kad bus ką atvežę, pasidėjau sumuštinį į šalį, ir jau
norėjau eiti pažiūrėti, kai išgirdau: "Keep an eye on
Vido." Net pašiurpau. Tas pats balsas iš telefono. Ir
mano vardą taip pat iškreipė. Retas kuris išrango Vy
tautas, visi trumpinasi į Vito, bet jis skambindamas
vadindavo mane Vido. Neabejojau, kad tas pats.
"Žiūriu, žiūriu. Jis kol kas neblogas darbininkas,"
— atsiliepė vedėjas. "Bet žiūrėk ne tik krautuvėj. Aš
noriu žinoti, ką jis veikia kitur. Kur jis dabar yra?
Noriu pamatyti, kaip atrodo." "Tur būt, krautuvėj" —
atsakė vedėjas.
Juodu praėjo visiškai pro Šalį. Jeigu būčiau pastū
męs viršutinę dėžę, būtų užkritusi kuriam ant galvos.
Kai tik juodu nuėjo, užsimečiau ant vežimėlio dvi žir
niukų dėžes, nusivežiau į krautuvę, ėmiau žymėti kai
nas ir krauti į lentyną. Po kiek laiko atėjo ir juodu.
"Vytautas," — prašnekino krautuvės vedėjas. Jis bu
vo vienas iš to nedaugelio, kuris pasistengė išmokti
mano vardą. "Vytautas, kai baigsi tuos, sunešk į krau
tuvę likusias bulves ir išvalyk vietą, kad būtų kur su
krauti Rytą atveš naujų."
Ir juodu nuėjo. Mano telefoninis bičiulis nepratarė
nė žodžio, bet nenuleido akių nuo veido. Gerai įsižiūrė
jau ir aš. Ir pragare sutikęs pažinčiau.
Po to Juozas pašaukė Bronių žemyn. Apšnekėjo
bėgamnospis reikalus, su rūpesčiu nasvarstė Vvtat»*o
ivėtamą i fpfrnj** kolr"! velniavą. Pr^^ir* gjųig Vytau

jautrumas artimo ar ir savo ne
laimei. Reikia mylėti žmogų, o
nekęsti klaidos. Čia tinka Šv. Raš
to posakis: Rūstinkitės ir nenusi*
dėkke (Psl. 4,5; Efez. 4,26), t y.
tarsi su pykčiu kovokite prieš
blogį, nes tai kenksminga arti
mui, bet mylėkite klystantį.
šalia Kristaus ant kryžiaus bu
vo tuo pačiu metu kiti du prikryžiuoti. 2odžius "Šiandien būsi su
TTMniTn rojuje" Kristus ištarė tik
vienam, o antram nieko nesakė.
Vienas iš jų sudraudė klystantį
savo draugą ir meldė Kristaus
gailestingumo. Antras piktžo
džiavo? tr Petrui, apraudojusiam
savo silpnybę, Kristus atleido, o
manoma, kad neatleidęs Judui,
kuris, padaręs klaidą, nusigando
pats savęs, bet negrįžo pas Kris
tų, neprašė atleidimo.
Kristus yra pasakęs, kad pikt
žodžiaujantiems Šventajai Dva
siai nebus atleista (Mork. 3, 29).
Tokie, supratę savo klaidą, pap
rastai nusimena, bet visi nusiže
mina ir prašo Dievo gailestingu
mo. Kas piktžodžiauja Šventajai
Dvasiai? Kurie sąmoningai nusidėdami tyčiojasi iš Dievo, many
dami, kad Dievas jiems atleis, ka
da jie Dievui pasakys, ar kurie sa
vo pasitaisymui stato Dievui sąly
gas, panašiai kaip antrasis iš prikryžiuotų kartu su Kristumi. Nu
sikalsta Šventajai Dvariai ir toks,
kuris nepaiso Dievo, laikydamas
save didesniu už Dievą.
Tai Kristaus kančios ir kry
žiaus kelio pamokos. B tos mo
kyklos mokėsi ir mus mokė mū
sų tėvai. To pasėka yra ir dabar
tinės lietuvių kartos santykiai su
kryžiumi. Netolimoje praeityje
lietuvio bute ir širdyje kryžiui
priklausė garbingiausia vieta. Rei
kia atsargumo, kad mūsų meniš
ki kryžiai netaptų kam nors tik
tautinės tradicijos relikvija Kry
žius pirmoje eilėje yra išganymo
simbolis. NeatJurkime vienos
prasmės nuo kitos — religinės ir
tautinės. Tik tada jausime pilną
dvasinę šilumą, kokios galima
jausti iš kryžiaus savam bute, prie
savo rezidencijos, stovyklos teri
torijoje ir kitur.
Gavėnios metu min'imb ir šir
dimi dažnai priartėkime prie kry
žiaus, o ypač prie Kristaus, ku
ris savo kančia ir mirtimi sutei
kia šiam simboliui prasmę, pa
liko daug gyvenimiškų pamoky
mų ir įvykdė žmonijos atpirki
mą.
Vysk. Vincentas Brizgys
— Pasauly yra 5 mil. aklų,
kurie operacijos keliu atgautų
regėjimą, bet akių fonde labai
trūksta aktų. Per metus gau
nama tik 3000 akių ragenų.

tui tuoj keltis į Čikagą, toliau nuo įsivėlimo. Galėtų net
gyventi pakeistu vardu. Daug kas gyvena. Bent laiki
nai Semestro gale išvažiuotų, ir gana.
— Seimininkui pasakytum, kad gavai geresnį bu
tą. Darbe gali ir nieko nesakyti. Vieną dieną nebeateisi
į darbą ir viskas. Jeigu nenori prarasti savaitės atly
ginimo, pasakyk, kad nori paskutinį semestrą atsidėti
tik studijom. Po savaitės pasiimsi pinigus ir dingsi
Juozui jau sakiau, kad gal be reikalo su tardytoju
prasidėjo. Bet, matai, jis teisininkas, nori raide pasau
lyje teisybę įvesti, tik visa bėda, kad ta prakeikta tei
sybė ne raidėj, o pačiame žmoguje. Jeigu jo teisybė
nusprendė, kad reikia ką apvogti ar apvaginti, nužu
dyti ar tik pagąsdinti, tai ir yra teisybė. Gera prilai
kyti, taip sakant, gelbėti žmones nuo visiškos anarchi
jos, bet kreivo gimusio vistiek visiškai neatitiesL Jis
links į tą pusę ir tiek.
— Tai reikia nulaužti, — nusišypsojo Juozas.
— Reikia, bet nulaužti reikia turėti ir jėgos. Rei
kia pagauti už rankos. Tokie ir už rankos pagauti iš
sisuka. Jeigu nebegali kitaip, tai dingsta tas, kuris pa
gavo. Visi žino, kas atsitiko ir kas padarė, bet prieiti
negali, ir kerplėša kaip kerojosi, taip ir tebeakeroja.
— Bet ne šį kartą, — su tuo pačiu šypsniu tęsė
Juozas. — Viskas labai gerai, ką pats sakai Taip ir bus.
Parduosiu namą, susitvarkysiu ir išvažiuosiu. Nesino
rėtų palikti gerų pažįstamų ir dar geresnių draugų,
bet vistiek išvažiuosiu. Dar nežinau kur. Niekada ne
maniau iš čia keltis, tai reikės pasidairyti, kur geriau
nutūpti O Vytautą tai tuoj išsiųsiu. Perkėlimą nebus
sunku sutvarkyti Pats nesirūpink. Mudu nemėginame
nieko laužti Net lenkti Tik atiduosim mano bičiuliui
viską, ką žinom, o jis su savaisiais jau žinos, kur pa
lenkti ir kur nulaužti. Kai jie viską suvarstys, mudviem
gal nė nosies nereikės iš krūmu kišti
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tautas Abraitis ir Gėdinimas La
penas pažadėjo, savo asmeninius
reikalus apsitvarkę, aktyviai da
lyvauti ir šių apylinkių lietuvių
organizacinėje veikloje

SC»JBJ^JK
fondas Kento valstybimaise
universitete

1S19 m. pradžioje Kaunas t a 
po lakinaja Lietuvos sostine.
ŪU, greta vokiečių karinių įs
Metai iš metų Kento valatyuT- taigų, jsikurė Valstybės Tary
niame universitete susidomėji ba, Lietuvos vyriausybė ir jau
mas lituanistiniais klausimąja nutės Lietuvos kariuomenės šta
didėja šiuo metu j i s nukreip bas. Kaune įstangoms trūko pa
tas j tris sritis: (1) Lietuviškas talpų, nors TCfriĮnąp prieš I pa
archyvas, (2) lietuvių kalbos saulini karą tarėjo 70.000 gy
dėstymas, (3) Lietuviškas sti ventojų. Karo pradžioje rusai
daug Kauno gyventojų prievar
pendijos fondas.
ta išgabeno j Rusiją, ir miestas
Lietuviškas archyvas (lithu- gerokai ištuštėjo ne vien dėl
anian Collection), dėka Rocke-1 evakuacijos, bet ir dėl mitybos
fellerio fondo finansinės para sunkumų. 1918 m. pabaigoje
mos (35.000 dol.), turi geras Kaune skaičiavo 18.000 gyven
sąlygas plėstis ir didėti. Lie tojų. Iki 1919 metų pradžios
tuvių įkalbos dėstymas sėkmin sugrįžo tik jų dalis. Patalpų
gai tęsiamas jau 5 metai.
buvo, tik jos visos buvo užimtos
Lietuviškos stipendijos fondas vokiečių karinė* ir civilinės ad
K. Ališauskas
(Lithuanian Fellowship Fund) ministracijos.

C L A S S I Fl ED G U I D E
IŠNUOMOJAMA — POB BENT ^ . B I A l

KELT WA3TTED — VYRAI

K S TA T E

f kamb. mar. S miegami, 65 ir Tal
Ramiai pensininkų porai arba vy
rės, amž. moteriai išnuom. šviesus man.. $27,500.
Grąžas bungakm — 6 kamb. 2 židi
butelis Mapiewood g-veje netoli "Pa
tarr.es'. Reikalui esant, yra ir kai niai. 83 ir Kedzie. $64,200.
18 autų aciimo. 5V£ kamb. 3 mie
kurie baldai. Teirautis tai. 77*4*48
gami. Daug rūbinuj. 2% mas. garažą*.
lianom. 4 kamb. bufeto suaugu 63 ir Narragaasett. $54,000,
aukštu. — 2 po 6 kamb. mūr.
siems, be.vaikų, arba pensininkas. 652-jų
ir Talman, $32,500.
Jokių gyvuliukų. 45-os ir Fairfield 5« akrą temas Lemome. $10.000
apvl. Skambint teL 523-9164 arba už akrą.
776-0784

DES9GN DRAFTSMAA
Poeltion availabla tor expenenced
araftsma.n trtth a machjĄfery backarouad. BSccąllent frtnge feėneflls lnciudtng a ^įfc day work 'vvfeek. Saiary corrunensurate with experf«l€e.

Pokalbio dalyvius svetingai
A ^ for k r . rtrotopp
Davtona Beach. Deltonos, Orpriėmė
ir
pavaisino
dr.
J.
ir
A.
mond Beach ir kitų apylinkių
FR.AIKR 1.VD r S T R I E S INC
lietuviai ruošiasi paminėti Lie Saudargai.
1515 So. ooth C otirt ticero, VL
J. Rimtautas
tuvos nepriklausomybės atkūri
T<4. — 656-8560
mo šešiasdešimties metu sukak
ti. Minėnmas įvyksta vasario 18
R E A L T Y SHfcfcr M4?TAL rtbfeK&t
Išnuom. 3 kambariai su visais pa Š I M A I T I S
d. Davtona Reach. Tuo reikalu
togumais. Atskira venia. Vienam ar
WldLtiiI*/A$ŽS^teLBHl
I M I lamai — kacocae *ax
dviem. Prie Jaunimo centro.
vasario 1 d. dr. Jono ir Aldonos
Permai»3įi fuH rime posltions open
«tperienced pepople. Q6od startI f 51 W. 63rd S t . 43S-7878 iforSandariu namuose ivvko organi
Skambint 925-t444
a g saJar>.. ex£4lienl friape be«efita.
a l o i « -srtth 1 day 40 h»\ir vrėeL
zacinės komis'ios sukviestas pa
DIDŽIAI
GERBIAMOJI
sitarimas. Pasitarime dalyvavo or
DRAUGO
REDAKCIJA!
A£pry i n Pfer^8n
P ABDAV1 M U 1
ganizacinės
komisijos
nariai:
M VROITTTT P A R K E
P R A T E R INDUSTRIES UHD.
Nebrangiai parduoda tautiškus
Adolfas Andrulis, Aldona S?ndarTamstų dienraščio Lm. sausio ; yra užsibrėžęs surinkti iš HetuS-ja bato roftriain po 5 knmk
rūbus. Skambint po ketvirtos Gazu šildymas. Mūr. garažas. Arti 1515 So. 55th Onirt, c4eėM», fll
gienė. Angelė ir Antanas Kasu- 25 d. laidoje įdėtas vedamasis | vių ir kitų tą idėją
remiančių
— Chicagoj 1976 m. pirmą valandos popiet teL 7764048. dft-cs ir Talman. Žemiau $34.000.
bai, Bernadeta Cole ir kviesti tema: "Artėja trys didieji Šių me- j žmonių 50,000 dolerių. Šios su:
kartą
istorijoj moterys pralen
Vvtautas Abrait s. Gėdinimas La- tu įvykiai". Viename to straips- j m o s procentai sudarytų stipenBCTŲ NUOMAVIMAS
V Y RA i i t M O T E B y s
pėnas ir Jurgis Janušaitis. Pasita-jnio posme rašoma: "Kanados ^ją^ įurj ^ į t ų duodama stu- kė vyrus Šeimos žudynėse. Tais
M ISC E LLA N B OV S
rimo metu aožvelgtas minėjimo į lietuviai gražiai reiškiasi ir poli- dentui ar studentei, lietuviškos merais 35 moterys nužudė savo
dRTjER
PlėkERS
Valiljaaaii
Des
Plaines
disnibutiaa
center is hirpobūdis. Pagrindini ta proga žodį i tiniame gyvenime, ne tiek patys kilmės, siekiančiam akademinio v y n ą Ir 2 8 vyrai nužudė savo IlttlIlIMIItHlllintttlIHIHIlIhiiHIMIHHMII
— laeeme Tas'
mg onier pidcers. fešp. prefėrred. 6ctars nesenai j šią apylinkę — , tą politiką vesdami, kiek skirda- laipsnio (master, doctorate).
Noteriata* — Ve
cellent startiag šakny. Muši speak &
Palm Coast, atsikėlęs uolus vi- ( mi lėšas Vyriausiam Lietuvos ls- Studentas, norįs pasinaudoti šia
read
English.
Spalvotos ir Paprastos. Radijai.
suomeninkas ir veikėjas Vvtau- į laisvinimo Komitetui. Per pasku- stipendija, turi būti priimtas į
Please
CaD 296-5426 Jaffra Cosaetks
Stereo ir Oro Vėsintuvai
tas Abra'tis. Numatyta ir trum-, tinius penkerius metus šiai mūsų Kento universitetą
mokSsH
For An Appoindaenr tniervfe*
J. B A O K V I « I U 8
ir rašyti « • % — * • * — as<*
Pardavimą* Ir Taisymas
pa meninė programa, kurią at- j politinei organizacijai jie sudėjo mokslinį darbą, liečiantį Lietuvą
Mfift So Keisis Avcw — TK-22S3
M I G L I U S TV
liks vietiniai lietuviai. Minėjimui į h įteikė apie 100.000 dolerių au- arba kitokius klausimus, suriš M l l l
įBOOKKEEPING ASSKTAUT
Z A ' O M S 2S46 W. « t h S i , teL 776-1488
Mušt type -with aceuracy. Bookkeepvieta numatoma Švedų restora- į ką, nors patys šioje organizacijo- tus su lituanistika.
iiiiiiiiiiiiHiniiiiiiiiniiiiiiimiiiiiiiimiim
lng esperlence. acocunts receivable.
* f l n * t t Wea* SSSn Street
nas ("Shvedish house). Smulkes-i je ties:oginiu būdu nėra atstovauaccounts payable:
lUHIllIMIIIIIItlIlIlIflHllllllfillHIIIIIIIIHIII
THL — €L& 4-SSM
nes žinias apie minėjimą raštu I jami (atstovų rietas VLIKe uži- Deja, Lietuviškos stipendijos
CM! — 24S-4B04
PACKAGE EX1>RES6 AGENCY
Mes
su
50
kitom
namų
pardavimo
ar telefonu k : ekvienam apylin ma išimtinai politinės partijos, fondas auga labai lėtai, šiuo
MUTUAX M.AINTENANCE
MARIJA VOREIKlKN£
įstaigom aptarnaujame pietvakarių
kės lietuviui praneš organizaci gyvos ir mirusios). Vien tiktai metu jis susideda i š 5.981 doL
• • « t > »-»<-» » Į 1
1653 W. Grand Avenue
SIUNTINI/II
Į LIETUVĄ
Chicagą — tas daug pagreitina
nė komisija.
paskutir.-'ame VLIKo seime jie Šios sumos metiniai procentai
I^abal
papcldatijamos
seros
PiiSMceiui
prekės. Maistas iš Kuropo- šandeUų. pardavimą ir pirkimą.
įteikė 30,000 dolerių aukų. Tuo sudarys 360 dol, kurie galės
2608 W. 6»th St^ Chlcago. IBL «062»
mM
tftteagoje
NORINTIEJI
TFJ^ — WA 5-2787
būdu Kanados Lietinių Bend būti panaudoti kaip stipendija
P u n time or part time positk>ns
IIIHIIIIIIIIIIhlllllllllllHIIIIIIMIIIHIIIIIMBl
open wlth estabiisbed jvrinting flrttu
PARDUOTI AR PIRKTI
ruomenė
kompensavo VLIKo 1978-79 mokslo metais. Studen
Flexib!e hours, salary commcnsunte
• ••»•<
vrifh akills.
Mušt be able to type.
veiklą, Amerikos Lietuvių Tary tas iš kitos kurios valstybės
arba išnuomoti botą
C 1 c e r o j e
Expertenc«
desirable.
P o r interbai nutraukus jam skiriamą pa (non-resident of Ohio) galės S
vieW appointment call:
be
jokio
įsipareigojimo
skambinkit
Attieko įvairius namo taisymo
pasinaudoti lengvatom ir kurių
ramą".
PM affimlraTnt auto apdrauda
mums.
436-7737
dydis sieks 1,200 dol. Šias fi
Amflua
92
iki
80
m.
JUOZAS
VENCKAUSKAS
Prašau teiktis man leisti į šiuos nansines lengvatas teikia uni
,. .
,
Taip pat, abejojant dėl turinio
:
ATLANTIC PfcESS INC. Aj"**vi
teig nius Įnešti savo pataisų.
Skambinti
vakarais
—
582-7606
DRAUDIMO,
ar
norint
apdrausti
I.
UCPĮVSm
—
778-2233
versitetas. Suinteresuoti stu
NAMĄ AUTOMOBILI, GYVYBĘ iri
6010 S. Kedzie Ave.
Pirma. Vyriausią Lietuvos Iš dentai gali kreiptis į dr. John
•OS So, Kedzie Aveirae
SVEIKATĄ maloniai jums patarnaus |
H i m n n
laisvinimo Komitetą sudaro ne Cadzow, Kent Untversity, 113
-*SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Į S I G Y K I T E DA B A B
BALYS BUDRAITIS
laisvajame pasaulyje įvairiose Bowman Hali, Kent, Ohio 44242.
Daytona Beach ir apylinkių lietu
• . Tarta. ChicagM miesto leidimą.
ir kitas kialtus
4243 W. 63rd St., Chieaco, 10. i i i i i i i f i i i r i i i i i i i n i i
viai, aptarę Lietuvos nepriklauso valstybėse gyveną lietuviai (jei
Jnrtmi C ofcnhMtT. Dirbu gTeitai. galietuviškos
stipendijos
fondo
rbntMttl ir aažlnlnrai.
mybės šventės minėjimo ir klubo taip būtų, tai kanadiečiai tikrai
NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava,
767-0600 arba 778-9371
E L E K T R O S
įsteigimo reikalus. Iš k. į d.: J. Ja pirmautų), bet nepriklausomos vajų mes nenuilstamai tęsime,
Gaicaga, VL SMS2, telet tSt-968t
HmMDKAI — PATAISYMAI
nušaitis, A. Kašubienė, G. Lapenas. Lietuvos politinės partijos ir oku kol bus surinkta 50,000 doL Au
Mūrinis. 2 gražūs butai. Namas i§
KLA.UI>IJtT8 FtrMPUTI8
A. Sandargienė. A. Kašubą. Ber pacijų metais (1940-44) pasireiš kos, atleidžiamos n u o federalinaujesnių. Dideli kambariai. Naujas
B. Waafctraaar A v c 927-3530
nadeta Cole ir Vytautas Abraitis
gazo pečiu* Geras ir nebrangus. Ar
kusios kovos organizacijos. Tėvy nių mokesčių, gali būti siunčia
ti "Paramos" krautuves.
•
nės pogrindyje 1943 m. VLIKą mos šiuo adresu: Lithuanian
atspaasdinti knvgoje
Prie
72-os
n£
Kedzie.
6
kamb.
ma
STEIGIAMAS LIETUVIU
ŠERĖNAS
perkrauato
baldus
ir
minui
sudarė 9 organizacijos, o jam at Fellowship Fund, Kent State
kitus daiktas. Ir iš toli miesto lei rinis. 27 metų. Kabinetine virtuv*.
KLUBAS
tadi)o
VaJaoda
]«t
viri
35
m.
tarnau
sidūrus egzilėie — 15. (jei .Lie- Utriversity Foundation, Kent
Brangi vonia. Nauji frHtmni Sausas
dimai ir pilna apdrauda.
rūsys. Daug priedų.
Aptarę
nepriklausomybės j tuvos disidentai būtų organizuo- State Untversity, Kent, OMo ja New iėraey, New Yotk ir ConnectiO* Betaviams!
TEU — WA 5-866S
44242.
Marinis — 4 butų. Prie 72-os už
šventės minėiimo reikalus, pasi- i ti, manau, ir jie galėtų įsijungti
A. a kun Kaaimieraa w»s->««fc«^
&a» ItUMScN ano 4 fti 5 vai. popiet
Califotaia. Geras. Pelningas. Nebran paraaė kelia simtua pamokslų po
tarimo dalyviai apsvarstė Dayto- j j VLIKą. (Jie galėtų įeiti ir per
ft WBVD Stoties N*w Yorke 1330 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
gus.
puliariam "Draugo" skyriui. Jo at
WL, AM Ir nuo ? iki g vai. vak 97.9
na Beach ir apylinkių lietuvių j narnas organizac:jas). Todėl ne
M. A. $ I M K B S
Marquette Pke. už Kedzie. 21 metų minimui kun. P. Patlaboa rup asilu
«Wg. PM.
susiorganizavimo ir klubo įstei- i tik nė viena VLIKo organizaciN<YTART PUBLJC
muro
namas. 2 gražūs butai. Kabine Aloyzas Baronas atrinko aktnaf\ COME TAX SERVICE
gimo klausimus. Pokalbiui vado- ja dar nenumirė, bet, priešingai,
Olrekt ne. JoUhaa J. Stakas
tines virtuvės, keramikos vonios, nuostua V. Bagdanavifiua, laido
4399 So. Biapleaood, t e t 254.7430 įrengtas sausas rūsys.
14K Foree Orfve
jant velionį, sakė, kad "jokio
vavęs Adolfas Andrulis išdėstė\) ų VLIKe priaugo net 60 procen.; VoDių^ virtlivįe
aukų ir vandens
Taip pat daromi VERTIMAI.
straipsnio ra*ymaa w*unaio taip ne
Himoiniiji,
N
j
.
mwa
GIMINIŲ iškvietixr»ai, pildomi
šių apylinkių lietuvių pageidavi- ; tų. O kai visos tos organizacijos < sfldytovų specialistai. Virtuves te*
BROKERIS P . 2UMBAKIS
domino kaip religinio. Jis Juos ra
PrLIETTBfiS PRAŠYMAI bTA
»2-56tt
feode)
201
mus susiorganizavimo reikalu ir savo narių turi ir Kanadoje, tai vonios kabinetai. Keramikos St kt
kitokie blankai.
šydavo
labai atsidėjęs ir giliai su
:
P R *-6916
taip pat. klausyti tietunorą turėti nuosavą lietuvių klu- r jie dalvvauia VLIKo darbuose.' prytelėa Glaas . bloeks. Sinkoe
U
sikaupęs''.
katturinhji valandų anglų kalba
bą. Bernadeta Cole pateikė an- Pyk 1973 m. VLIKo seime, įvy- vamzdžiai išvalomi elektra. Gk- ii fefofa
Hali rniverstteto rafijo su> WIHIIIItHIIHHinillllWWIWHWIIIHHHHW
iite kreiptis
nuo
7 iki 8 vai. ryto
Knygos išleidimas sutampa su jo
1
U
ketų duomenis, kurie gana plo- kusiame Toronte, nemažiau kaip! arba^5 va! vakaro
** ^ e w Jersey WSOU 895 meg. g j ^ ^sSmČ**™
~**~
70 m. gH»»fe«fr ir 46 ša
mūs. Dauguma lietuvių pasisakė pusė seimo narių buvo kanadie-'
suKaktum.
£ f t ? a d ™>*-&> vai vakaro. C0SM06 PABOELS XXFKE&*
<SJ6-2Sftl
sntAperAS
m greitą lietuvių klubo Įsteigi- čj a {.
x so >
Kaina $4.00. Gsuasma "Drauge"
" ^ "*
*SIUNTINIU I UETUVą
4 vfenetą asflras te Į — Į s a Mar
mą, nesismulkinant į bet kokias: « . . .
.„.
.....
4545
W . « S L , Chteagu, DL flOStft.
IIHIHflM
»Sa3 S. Hafc«ed St., Cbioaga 111 «©*»» ųuette Pke. Naujas gazu šildymas.
, s.
• .. M r\
. • pat
—.i Cia dar norėčiau pndeti ir tai,
oreanKacMas.
U taip
(Persiuntunas
25 centai, ir Illinois
2.Vii W. *9lh St., Cfaicago. HL ««Nlta Našlė atiduoda už $38,800.
F organizacija
kitas
oreanizacuas.
taip p a t , 7
, . » ..
Teict.: »25-27S7 — 2Š4-SS20
dažnesnius
lietuvių Osusibūrimus
Palikimas. 5 kamh. 18 metų mūras gyventojai prideda 30 ©sotų momoka kasmet po 100 dol.
kad
Kiekviena
Vytsatas Talaafbiaa a* garažas. Centr. oro Šildymas irv*- kssėlą)
bei norą bent švenčių progomis VLIKui
nario
mokesčio
ir,
b
e
to,
į
ilIlllllillinillllllltuiUIlHll
Binimas. |rengtas beismenzas ir kiti «wwininim«tBmmiiiHHiwiwiuliii
turėti lietuviškas pamaldas.
priedai. Tuoj galima užimti. Gražioje
VLIKo seimus paskirtiesiems savo
gatvėje. Maruuette Pke. J29J900.
Pokalbio dalyviai smulkiai iš atstovams somoka fr kelionės iš
A t n M a o U M M U Į M K H A N < a M * ilMlilll
tHliflNItlHMDHIIIRIHMHrillllfTIHtlHtą?
Gnžos platai sklypas ir garažas
nagrinėjo klubo steigimo galimy laidas, nežiūrint, kaip toli jie tu
Marauette Pke. Vertingas pirkėjui.
INDIJOS IttLiailI
KILIMUS IR BUDUS
bes ir nutarė tuoiau po nepri ri vykti.
Liuksus
"raaca**.
Beveik
naujai
PlMname b vuSkaojsme
klausomybės šventės minėjimo,
IŠMINTIS
•.
romėnų mūras. 3 nrieg. Radiant Šil
Antra. Visi turime pripažinti,
vną rmtin grmAis.
•
Apie i i romaną ra*o:
tą pačią dieną visuotiname lietu
dymo
dvi
kontrolės.
2
auto
muro
kad Kanados LB visą laiką savo
BUBNYS — TeL RE 7-5168 garažas. Daug priedą. Tik pamatę oiTginaii, dalyktna stuorjs aets g s .
vių susirinkime įsteigti Daytona
aą tt šviesiausią indų religijos iaiveikla yra aktyviai įsijungusi i
"O. Nendre teo|rva sOtami mum pr.'«ato lietnvoa «Wnupirksite už $40.000.
A1
' <&
+,
Beach ir apylinkių lietuvių klubą.
kotarpių parašyta Vytauto tttsjdV
Lietuvos laisvinimo darbus ir, ninką: nefantazuotą, bet tikrą tfat aavo Aire. tiek savo vi
Gražus S kamb. apie 20 metų mū
Buvo pasitarta valdybos sudary
ras. Pužų medžio beismentas. 2 auto
tur būt, nė kiek nemažiau už ki-| dumi: siekiant} ankatų idealų, 0tit* refi^tngs, suprantanti aom o ir direktorių išrinkimo reika
garažas. Marcruette Pke. Tuoj galite
Kai Asijos rsiigijos iiaadlss .
tu kraštų Bendruomenes. Šioje i cialiniua reUtaJus" (Darbiniai** jftfe, 7 3 s r.).
lais. Susirinkimui būsią pateikti
užimti.
$27,900.
I
s
mums savo mokslą ir kai kai
srityje ji artimai bendradarbiau- i
Tiktas
2-jų
ankstų
mflras.
2
butai
kurios
ją sąvokos darosi kasdieni
klubo įstatai ir išrenkami klu
"O.
Nendrės
pasakojimas
apie
tai
yra
«ubūlu»
i»«
patrauk
Apdraustas perkraustymas ir maloni biznio patalpa. 2 auto
ja ir su VLIKu. Gautus is VLIKo I
niai mušą sodžiai, verta yra susi
bo vadovaujantieji organai. Pažy
lus.
Ištisai
visa
knyga
yra
parašyto
gyva
ir
aklajyttia
dialogi
I»airiu atstumi)
raštus, adresuotus Kanados vy-j
garažas. Savininkas nusileido iki pažinti kas tose reBgljbat yfft * *
mėtina, kad Daytona, Deltona, riausybei, ji visuomet jai fteikia ' ne forma. Todėl beskaitant tani •r-'-i'HHi, kad tari knygą
$38,500. Maruuette Pke.
ting© ir ko jose
TeL: Zlfi-M*** arba 876-9996
Ormond Beach ir Palm Coast bei kartais net labai iškflminfai. i rankoje, o vien tik klausaisi g y v ą pokalbių, pate pasijunti be
ffis atspaudasfikDraugo
artimesnėse apylinkėse kaskart Dažną politinį žygį Kanados LB! sąs tarp gyvą žmonią" (TevMkėa Aidai. 1A70. 43 ar.).
js
s doL ir yra
vis daugiau ir daugiau įsikuria atlieka visai savarankiškai, žiū
ir
pas
platintojna
Knyga gaunama "DRAUOlf' k pas ptattntojaa.
lietuvių Seimų ii įvairių JAV irrint, kaip jai išpuola — susita
2625 West 7ls* Street
ttlIlIltltltlIHHI!!
Kaina S3.50
Kanados vietovių. įsisteigęs lietu rusi su VLIKu arba ir ne.
Tet.
TS7-7200
ar
737-SS34
viu klubas šiofe apylinkėje burs
Tačiau, Lietuvos laisvinimo
Seniausia Lietuvių Radio progra
lietuvius į organizuotą vjenetą,
Mūr. S taftai p o 6 k a m b . Gkn
VTUS&A8
ma
Naujoj An^ijoj iš Stoties tnvei^tvtmaa.
Marqw<Me ParlMt —
savarankiškai
padės norintiems šioje apylinkė reikalams aukas
WN8R. 1360 banga, veikta sekma $42.900.
se įsikurti lietuviams teikdamas renka Kanadoje, kaip h* kituose
THE rAUCO MOTU
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. po
informacijas, rūpinsis socialiniais kraštuose, Tautos Fondo atsto
pietų — perduodama vėliausių, pa iaa imokSjimas. Marquette Parke.
Ht»qtf (
vybės.
Kanadoje
fos
pradėjo
sava
saulinių žinių santrauką ir komen
narių reikalais, o taip pat vieti
aC+MhL. 9h. ttm, IMA
tarai,
muzika, dainos ir Magdutės
rankiškai
veikti;
kai
tik
VLIKo
nėje spaudoje ir kita's įmanomais
pasaka. Sią programą veda Stepo ąuettfl Parke. Purus. 139 500.
laida T2 pust 19T7 av
centras
1954
m.
persikėlė
i
JAV.
rriidais propaguos ir pavergtos sa
Mteint Beacls.
S k a m b . mm
nas
ir
Valentina
Minkai.
Biznio
Viršelis
dail.
A.
vo tėvynės vardą. Tokia galimy Ja teikiamos aukos nėra jokia
reikalais kreiptis i BaiUc Fknists pardao<iama« d«l Hpoa. $35.(XW
kompensacija už Amerikos Lietu
M«s tnrlme
p a r d y l a a o ^ Florklof
bė esanti.
— gėlių bei dovanų krautuvę, 502
vfMoiktą nsaoą.
Jforbiftkij
vių Tarybą, kuri m» W!4 metu
E.
BroadVar.
So
Boston,
Mass
dootl ar mainyti, nkaml
-•
Pokalbio metu Adolfas Andru
08127. Telefonai « * 4 f » Ten pat
metafor VfcflCtri sottftti paramos.
•MI
lis pasveikino Vytautą Abraitį ir
gaunamas dienrasuS "Draugas" t
VAINA
NEAL
ESTATE
Gediminą Lapeną, naujai įsikū
ltelftiu pagarbą
rasite dideli pasirinkimą lietuviškų
TeL _ 925-6565
knygų.
AL
jutotis Audėnas
rusius Sos* apylinkėse, kaip stip
rias visuomenines pajėgas, VyVUKo tvybos narys

LAIŠKAI 'DRAUGUI"

TELEVIZIJOS

BELL REALTY

Budraitis Realty Co.

$73.00

REMODELING

* ••

- -

*

•

•

Kazio

Barausko

OVING

PRISIKĖLIMO ŽMONES

PLU

MBINO

Baltas Sniego Parkas

NESENI ĮVYKIAI LIETUVOJE

V A L O M E

ANTROJI BANGA

A. V I L I M A S
MOVI NG

Valdis Real Esfate

RADIO PROGRAMA

"Skambanfh Laikas"

i

•A

A. a. Jono

atminimui

IE*KO VADO

,

Chicagos miestas dar vis ieš
Praeitų metų Kūčių dieną bu vo gaidų paruošėjas.
vo palaidotas Jonas Narukynas, Velionis, tvarkydamas Liet. ko naujo policijos vado. Netru
ilgametis Liętųyių Muzikologijos Muz. archyvą keliolika metų, vi kus numatoma paskelbti var
archyvo archyvaras. Rastas savo są reikalingą medžiagą pirkdavo, dus trijų pirmaujančių kandi
bute prieš tris dienas miręs. LM nere:kalaudamas iš archyvo grą datų, kad gyventojai turėtų
progos pareikšti savo nuomonę
archyve dirbo nuo pat jo atve žinti išlaidų.
ir po to padaryti galutinį spren
žimo į Chicagjį kol jo sveikata
leido. Buvo tykus, ramus, tau Mielas Jonai, tavo didelis dar dimą.
rus dzūkas, labai mėgo muziką. bas, įdėtas Lietuvių Muzikologi
ATLEIDŽIA
Iš pat jaunystės, pas vietinius jos archyvui, niekada nebus pa
LAIKRAŠTININKUS
vargonininkus, lavinosi vargonini- mištas. Ilsėkis ramiai šio krašto
Iš dienraščio "Sun-Times" at
kavimo ir Marijampolėje Mari laisvoj žemelėj.
leidžiami
keli reporteriai ir re
jonu koplyčiqje atgiodavo Mi
Juozas Žilevičius L.M.
daktoriai,
kad atsirastų vietos
šias. Kurį laika vargonininkavo
keletui laikraštininkų iš užda
kažkur mažoj parapijoj, buvo su
romo "Daily News" dienraščio.
organizavęs chorą ir išmokęs
LANKYS
STADIONUS
Mišias giedoti. Apsigyvenęs Kau
IZRAELIUI 30 MEL. DOL
ne savo dėdės Žadeikio šeimoje, Komitetas, kuriam pavesta iš
mokėsi dvejus metus konservato tirti naujo stadiono statybą ChiIzraelio paskolos bonų platin
rijoje muzikos teoriją ir vargonų cagoje, keliaus po įvairius mies tojai pasiryžo Chicagoje par
grojimą. Priklausė vietiniams tus, stebėdamas, kaip ten įreng duoti bonų už 30 mil. dolerių.
chorams. Vasaros metu lankė ti modernūs stadionai. Komi
vargonininkų kursus.
tetas sudarytas iš 32 asmenų,
Pasitraukęs nuo fronto, Vokieti jam vadovauja buvęs Illinois
— Švedijoj gimimų skaičius
joje dalyvavo choruose ir paruoš gubernatorius Ogilvie.
dabar mažiausias nuo 1749 m.
davo jiems gaidas. Kadangi tuo
,
metu lietuviškų gaidų niekas ne
turėjo, tai jis surašydavo iš bu
vusių choristų Lietuvoje mokan
A. + A.
čių savo partijas giesmių ar dai
nų (soprano, alto, tenoro, boso),
sujungdavo į krūvą ir padaryda
vo partitūrą. Takių surašytų gies
dukrai REGINAI OŠLftPENEI ir jos šeimai reiš
mių ir dainų sudarė nemažą są
kiame gilią užuojautą.
siuvini, kurį labai brangino. Kai
buvo surašyti dalykai, juos pa
D. K. Bobeliai
tikrindavo chorvedė Prižg'ntieI. ir R. Vienužiai
nė, kuri tik poroje vietų tesurado netikslumų. Tad šis rinkinys
L ir D. Giedraičiai
yra veidrodis chorų veiklos pra
džios, pasitraukus iš Tėvynės.
Velionis labai mėgdavo skai
tyti, pirkdavo daug knygų, ypa
tingai muzikologijos turinio. Pas
Dailininkui
kui jaadovanodavo Muzikologi
jos archyvui. Jis skolindavosi
daug knygų iš Liet Muz. archy
vo. Muzikologijos archyvas po
p žmoną STEFANIJA dukrą AUŠRELĘ ir arti
mirties sur.'nko visas jo knygas.
muosius užjaučia ir liūdi
Muz. archyvas prašo, kas yra pa
siskolinęs iš jo "Mažąją Encik
Amerikos Lietuviu Dailininku
lopediją", atiduoti archyvui, nes,
Sąjunga
jos neturint,
enciklopedijos
komplektas susigadina.
Jis daug kartų buvo prašytas
parašyti savo biografiją, bet dėl
kuklumo niekados to nepadarė,
A.fA.
todėl neturiu detalių.
Apsigyvenęs Chicagoj, jis iš
karto įsijungė į Dainavos ansamb
lį ir pradžioje kelerius metus budukterį JADVYGĄ ir žentą ANATOLIJŲ LAKUS, ir jų
vaikus KĘSTUTĮ ir RASA nuoširdžiai atjaučiame ir kar
tu liūdime.
1VTLGSNIS I PRAEITI

DR. POVILUI LEGECKUI minis,

A. t A. BRONIUI GRIKEMUI mirus,

JONUI MOTIEKONIUI

mirus,

•

(Atkelta iš 3 psL)
lieka šią pareigą ir pagelbsti
okupanto aukoms.
Dta kraštutinumai
Išeivijoje dažnai pasireiškia
du kraštutinumai: greitas paverg
tosios tautos palūžimas ar paver
gėjo sunykimas. Tokių kraštuti
nių "pranašų" ir mums netrūks
ta, ri
Vieni daro klaidinantį lietu
vių tautos sugretinimą su išny
kusiais jotvingiais ir prūsais, kiti
išgarvoja greitą Sovietų santvar
kos griuvimą. Abi prielaidos yra
netikusios, nes skatina išeiviją nie
ko neveikti ir pasikliauti likimu.
Lietuvių tautos padėtis yra
sunki. Praėjusio karo metu išnai
kinta žymi jos dalis. Per trečdalį
šimtmečio ji patyrė daugelį ne
gandų ir šiuo metu mažėjantį
gyventojų prieaugi.. Jos dvasinis
atsparumas buvo didelis ir vertas
pasididžiavimo. Jos ateitis priklau
sys nuo daugelio veiksnių, bet
okupacijos užsitęsįmas bus lemian
tis. Kalbos apie Sovietų santvar
kos greitą griuvimą tolygios ma
loniai narkozei. Kuo jos remiasi?
Prielaidomis ir pasakaitėmis nori
mo įvykio sulaukti.
Ateities srauto mes nežinome.
Mūsų pareiga ne ateitį prana
šauti, ne likimu pasikliauti, bet
savąsias negeroves išrauti, savąjį
daržą patvarkyti ir būti nuošir
džiais talkininkais lietuvių tau
tos nelemčiai palengvinti.
Gėles visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖLINTf TA
2443 WEST ttrd STREET
TeMaMfc W 848*3 ir P* 848S4
Tafp pat naujoji Barboros k
MeM* tfrauturt
THE DA1SY STORE
Hwy„ Omk t*wn

j . ir S. Šidlauskai, T. ir J. Jokubkos,
V. ir E. Palilioniai, J. ir J. AukščiunaL
•f. ir A. BenečiaL B. ir E. Noreikiai.

^" r ~- : " *c'-:"- ^"s?T-u gera* gy2o-|I>RAt T CAS, šešt?*"?"*?, 197??!:. rroarfc TO9B. 11 <
mi nudegimai ir raumenų patem
Geltonojo narcizo (daffodils)
- X
pimai.
šaknys yra tikras sveikatos šal *
tinis.
Gera tai priemonė esanti ir
A. f A.
Džiovintos jo šaknys yra pui nuo reumatizmo ir artričio.
kus vaistas gydyti isipiovimams
ir "kitokioms žaizdoms. Arba šak— Gamta niekada neapsirin
a;
nį galima pavirinti litre vandens *
&&1 * Pagimdo kvailį,
skausmo prislėgtai žmonai ELENAI,
• J
u w *n
J •
i vadinasi, ii to nori.
Shaw
ir dar pasaldinti tą vandeni rne-i
*^
Gėlas UaUcEes medicinoje

>

ADOMUI JANKAUSKUI mirus,

LIETUVOS
KATALIKŲ
BAŽNYČIOS KRONIKOMS
LEISTI SĄJUNGA
leidžia KRONIKŲ knygas lietuviu ir kitomis kalbomis.
1978 m. pavasarf Chicagoje išleis „L K B Kronikos IV
tomą (8 Kronikos. lietuvių kalba, e Lojolos Universiteto vardu
bus išleista I tomas (7 Kronikos) ispanų ir I tomas (10 Kro
nikų) angių kalbomis ir plačiai paskleista tų kalbų kraštuose.
Po to seks kiti temai.
Junkimes su persekiojamais j kaip 5 dol., amžinieji — 100 dol.
lietuviais į didžiąją kovą už! ir mecenatai — 1000 dol. Už vi
Tautos ir religijos laisvę, ją lei- sus gyvus ir mirusius
narius
džiamas / 1 K B Kronikas" skai meldžiamasi ir kasdien aukoja
tydami ir skleisdami laisvajame mos šv. Mišios.
pasaulyje.
Visiems aukotojams išduoda
"LKB Kronikos" knygų leidi
mi
kvitai ir jų aukos atleidžia
mas įvairiomis kalbomis reika
mos
nuo federalinių mokesčių.
lauja labai didelių sumų lėšų.
Kviečiame visus įsijungti į , Aukojusieji n e mažiau kaip
LKB Kronikoms Leisti Sąjungą. 100 dol. bus įrašomi leidžiamose
Metiniai nariai aukoja nemažiau knygose.
Aukas siųsti adresą: L K B Kronikoms Leisti Sąjunga,
6825 So. Talman Ave., Chicago, EL 60629, U.S-A.

ki
tiems giminėms ir artimiesiems nuošįrdzia
užuojauta reiškia

M. ir A. ALEKSEJCXAI,
O. ir S. ARTMONAL
J. ir B. BALNIAI,
L ir A. H A L I ZIA1,
S. i r C h . BEINORAI,
B. ir E, CEPELE VICLU,
M. ir V. ČfcSNAI,

JURGIS ALABENHOLCAS,
A. ir N. MATULIAI
K. ir Z. MATULIAI
L. ir J. MEŽIN'SKAI.
H. ir S. NAUJOKAI,
AP. NAUJOKAS,
B. ir E. PRASAUSKAL

V.
V.
J.
S.
S.
h.
P.
B.

Č. ir H. RAMANAUSKAI,
T. ir V. EIMUČIAI,
O. ir S. STANAIČIAI,
M ir A VARŠKLAL
J. ZARUBA
J. ir E. ZL BRIČKAI,
B ir A ŽEMAIČIAI

ir J. DIJOKAI,
ir J. GLIOSAI,
GEĖBLLAL SKAS
KIELA,
ir Z. KRASAUSKAI,
ir C. LAUČIAI,
ir J. LEONIKAL
ir A. MARENHOLCAL

Dailininkui

A. t A. BRONIUI GRIKENIUf minis,
jo žmonai STEFANIJAI, dukrai AUŠRAI, ŽENTUI ir
ANŪKEI bei kitiems artimiesiems reiškiame gilią
užuojautą ir kartu liūdime.
Sofija ir Rerman Bursfein

L K B KRONIKOMS LEISTI SĄJUNGOS
VALDYBA

A. f A. ONA MALIaŠKA
SINICKATTE
Gyveno Chicago, DU, Marąuette Parko apyl.
Mirė vasario 9 d., 1978, sulaukus 88 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Vilniuje. Amerikoje išgyveno 27 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime dukt* Marija Macieza, 2 anūkai:
Zigmas Krasauskai su žmona Brigita ir Stefa Hampton, žentas Lester, 5 proanūkai; Lietuvoje marti, 3. anūkai ir 2 proanūkai: ir kiti
gimines, draugai ir pažįstami.
. ...
Velionė buvo našlė a. a. Jono Mališkos ir motina a. a, Igno
Mališkos.
.•-..'••
Kūnas bus pašarvotas šeštad., 3 vai popiet Petkaus Marąuette
kopi, 2433 W. 71 St Laidotuvės įvyks pirmad., vas. 13 d. iš kopi
9 vai. ryto bus atlydėta į Svč. M. Marijos- Gimimo parap. bažnyčią,
kurioje įvyks ged. pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvos Dukterų draugijai.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir "pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdęe Duktė, anūkai ir proanūkai.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus — Tel. 476-2345

—*-k

tfuatfv^i

Mažeikai Evans
-

• + •Laidotuvių Direktoriai
6 8 4 5 SOUTH WESTERN/EVE

•

Trys Modemiškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tet. 737-8600
TeL 737-8601

PETKUS
T Ė V A S IR

ŠORUS

M A R Q U E T T E FUNERi^L H O M E
Mainytei JL t ft. MARIJONAI IGNATAVIČIENEI
mirus, mielą

Dr. EUGENIJA KRIAUČIŪNIENE,
jos ŠEIMiJ ir visus artimuosius užjaučiame ir kar
tu liūdime.
Onute ir Kazys Railai
I m a ir Albertas Sušinskai

A. t A. JANINAI STEPONAVIČIENEI mirus,
vyrą VACLOVE STEPOMVIČIC, dukrą VIDi* su šei
ma, visus STEPONAVIČIŲ šeimos narius užjaučia
me ir skausme

•opLTčeoe
2533 West 71 St.
Te!. GRovenhilI 6-2345-6
1410 U. 501 AftaGteero T0wniiall 3-2I08-9
BTATYTI

Irena ir Vytenis Jonynai
Antanina Jonyniene

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Uetuvli Laidotuvių DirtkUrii Asociacijos Rariai
-

A. t i Dr. POVILUI LEGECKIUI minis,
jo žmonai ELENAI, dukrai REGINAI 0ŠLAPIENEI,
suirai RIČARDUI bei jų šeimoms reiškiame nuošir
džią užuojautą ir kartu liūdime.
Liudas, Teresė, Lilija ir Danutė
Tamošauskai
A.

A

KIŠKŪNAS
Gyveno Toronte, Kanadoje.
Mirė vas. 8 d., 1978, 2:30 vai. popiet, sulaukęs 86 m. amž.
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje. Smilgių miestelyje.
Kanadoje išgyveno 50 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime Chicagoje sesers duktė Ona
Radauskienė ir jos duktė Bernice Dylo su vyru Don. jų sūnus
ir duktė; Lietuvoje seserų k* brolio vaikai su šeimomis; ir kiti
gimines, draugai ir pažįstami.
Kūnas bus pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje. 3354 S. Halsted Street, Chicagoje.
Laidotuvės įvyks pirmad., vas. 13 d. iš koplyčios 9:45 vai.
ryto bus atlydėtas į svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažny
čią, Marąuette Parke, kurioje 10 vai. įvyks gedulingos pamal
dos už veiioTiies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimie
ro lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
. vNattflde: Sesers daktė ir Idtt gbnfaies.

; V

Laidotuvių direktorius P. J. Ridikas, tel. 927-191

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS Ir LAURYRAS LABANAUSKAS
tm SO. UTUANICA AVE.

STEPORAS CC. UCK (UCKAWiCZ) Ir SOROS
2314 W. 23rd PLACE
2424 W. Wh STREET
11979 bwthwvsl

EUDEIKIS
LMDOT0YIC L»lRtKTORIAI
S P. RAIDAS If 6fcRALDAS F. DAIMIO

t l T S MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
433044 S * ealHtmla Avtnue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South HtrmitaM Avtnue
Telefonas - TArds 7-1741-2

Td. TArdi 7-SM1

\Trginia 7-6672
TeJL REpubbc 7-1213

nns, m.

HųprwBy, tham n

TeL f74-44it

PETRAS BiaiORAS
4348 9 0 . CALIFORNU AVE.

TeL LAfųrette S-SS71

POVILAS J. RIDIKAS
SIS SO. UTUANICA AVE.

TeL YArdi 7-113S-M

IUR0IS F. RUDMIR
3354 SO. HALSTED STREET

TeL TArdi 7-un

VASAITIS - BUTKUS
I44t SO. SM Am, CICERO, HZ.

TeL OLynple 2-MM

. *r

r

»

j

X Lietuviu Prekybos rftinn
PABALHEčlŲ MENININKŲ
susirinkimas {vyko vasario 8 d.
VARDYNAS
Dariaus
•
Girėno
posto
salėje.
X LST Korp- Leo-Lithuania
Ulinois art Council yra pasi
Cbieagoje nepriklausomybės mi Pirmininkavo V. Samoska, se
ryžęs užregistruoti visus meni
nėjimą rengia vasario 19 d: 2 kretoriavo R Gramont. Pirmi
ninkus gyvenančius THinois val
vaL p. p. Tautiniuose namuose, ninkas pristatė naujus narius:
stijoj.
Sis sąrašas, kuris apims
šventes proga kalbės jaunas dr. L Rasinskį, E. Kaminską ir įs
dąiiinininiR, teatralus, muzikus,
Arūnas Vaitekaitis is Detroito. tojimui prašymą padavusį E.
fotografus ir jų organizacijas,
Praninską. Sių metų valdybą
Memnei programai pasirinkta,
.. _,
bus vėliau išleistas vardyno
«. . -v.
."1 . , , .
. i sudaro: pirm. V. Samoska vice(Directory) forma.
uw
1
Evans,
patriotine daina, ku- opirm.
" " -J. r""
- "J""'™^'. «
x Premijų Įteikimas už Lie hetuviška
Balzeko Lietuvių Kultūros
—„ j^j-j-f .+ui~, -;„„„;^ i,^»_ Pinn. J. Evans, T. Kuzas ir R.
tuvos reikalų gynimą kitų tautų rią jvainai atliks jaunieji kor- VVertelka, sekr. B. Gramont,
muziejaus vadovybė yra užanspaudoje bus šį sekmadieni, porantai ir Neo-Lithuanijos or koresp. J. Bacevičius, ižd. A
gažuota paruošti pabaltiečių
vasario 12 d., 2 vaL p. p. per kestras. Programą atliks V. Bal'ūnas. Paskaitą skaitė dr.
menininkų sąrašą. Iki šiol yra
Lietuvos nepriklausomybės mi Burokaitė. R Zubrickaitė, A. L Knaučeliūnas Vasario 16-tos
išsiųsta apie 500 anketų pavienėjimą
Cbieagoje,
Marijos Regis, Živilė Modestienė, Zita proga. F. Strohos vadovauja
niems menininkams ir organi
Petkevičienė, Z. Mikužis, D. Vin- mi "Audros'' jauniai padainavo
aukšt. mokykloj.
zacijų atstovams.
keletą dainų ir pašoko tautinių
dašiūtė,
Irena
Mažeikaitė,
Vida
x Kun. Juozas Vaškas, MIC.
Bet neužtenka išsiuntinėti an
šokių.
Susirinkimas baigtas
"Laivo" redaktorius, vasario 11 Jonušienė, R Gulbinas ir A
ketas
jau žinomiems meninin
himnais.
d. išvyksta j YVorcesterj, Mass., Modestas. Visuomenė į minė
kams, nes kai kurie jų yra išsi
X St. Xavier kolegijos aluropravesti Aušros Vartų parapijo jimą mielai kviečiama.
kėlę, o kitų pavardės nežino
x Kun. V. Bagdanavlčiaus i nn sąjungos susirinkimas įvyks
je gavėnios susitelkimą. Po to
mos.
mąstymai gavėnios sekmadie vasario 23 ir 26 d. ir aptars
vyks tokiai pačiai misijai į BayNorint, kad sąrašas būtų pil
niams bus perduodami per "Lie svarbesnius reikalus, kaip sti
Solistai ir programos atlikėjai Vyčių bankete, pagerbiant sol. Algirdą Brazį
onne, N. J., kur ves gavėnios tuvos Aidų" radiją šeštadieniais
nas,
visi skaitytojai prašomi
Nuotr. V. Noreikos
pendijoms sutelkti lėšų, ateities
rekolekcijas. Chicagoj vėl dar
nedelsiant suteikti menininkų
8—10 vaL vakaro
veiklą. Bus paskaita "Didėjanti
be bus kovo 6 d.
pavardes ir duomenis sekančiu
moters įtaka politikoje*'. Ją
v A. a. Justinas Kiškūnas.
x Alke Stephens, gerai ži
adresu: Baltic Arts Directory,
skaitys S. K. Catania.
noma lietuvių chorų ir balsų 86 m., vasario 8 d. mirė Toronte.
4012 Archer Avenue, Cbicago,
x Ford City, 76 ir S. Cicero
mokytoja Conservatory of Mu» Laidoti atvežtas i Chicagą, pa
HL 60632, teL 312 — 847-2441.
!
sic, sekmadienį, vasario 26 d_ šarvotas pas Ridiką, Bridge- Ave., prekybos centre, ryšium
Kiekvienas prisidėjęs prie šio
druomenės politinei veiklai rem
2 vai. popiet per televizijos sto- porte. Laidojamas pirmadienį. &*• Vasario 17-ja, duos iietuvisJ. A. VALSTYBĖSE
projekto, prisidės prie praturti
KANADOJE
ti vajuL Visi LB Vakarų apy
tį WTT\V (11-tas kanalas) va-fCnkagofe gyvena jo sesers ką programą vasario 15—17
— Poetas Bernardas Braz gardos ribose gyveną lietuviai ! — KIJi M o t e ril dr-jos Prisi nimo žinių anglų kalba apie pa
dovaus "Lira" chorui, kuris da duktė Ona Radauskienė su sa- dienomis. Pradžia 6:30 vai džionis, Vista, Calif., į Australi
baltiečių meno istoriją ir me
prašomi Vasario 16 aukas i kėlimo parapijos skyriaus susi- nininkus.
I***. &&* Lietuvos Vyčių, šolyvauja didžiulėj slavų šventėje. vo dukra Bermce.
K.
r
m
k
į
ją išskrenda vasario 15 d. Pan- shjsti šiuo adresu: Mr. A Ado-j
m e pirm. B. Biretienė pra
I
kė
jų
grupė.
Praėjusius kelis mėnesius Alke
X Alekso Račkausko nuo
Am oro linija. Literatūros va-1g e n ą s , 1815 Wilshire Blvd.,! n e š ė a P i e būsimus renginius:
x -iv. Vardo dr-jos nariai šį
Stephens sirguliavo ir negalėjo trauką įsidėjo Cicero "Life"
BROCKTON, MASS.
A t g ._ ; vasario 25-26 d. bus B. Betraks, sekmadienį 8 vaL r. eis bendrai karai rvyks Sydnejuj, Canberroj, I & m t a M o m c a C A 9(m3
dažniau pasirodyti mūsų visuo—
Parduodama lietuviškos
Newscastle
Adelaidėj
ir
Mel^
^
^
j
Dilkutės
keramikos
paroda,
baI
U t
)
mmą
aukų
pasirašė
° ^So. 48 et.,
™ .komunijos švč. M- M. Gimimo
menės parengimuose. Alke Ste- Į^J u r^g i ui U Jn d e lr i u > T^
1434
ruginės
duonos kepykla. Vie
bourno lietuvių bendruomenėse.
phens yra paskirta balso mo- ^^ a p l a n k ė j^įp vištos talki- bažnyčioje. Po šv. Mišių pusry — Antanas Adomėnas Santa J. Cinga (krašto vakL vicepirm., kandžio 22-23 d. — dail. V. Ig- noj šeimoj nuo 1915. Parduo
kyklos vedėja. Toj mokykloj ji n i n k a a . Nuotraukoje matyti ir čiai ir trumpas susirinkimas. Monica, Calif., ir šiais metais V. Vidugiris (apygardos pirm.), no paroda. E. Senkuvienė kal- dama dėl silpnos sveikatos.
x Tomas Dambrauskas, Hot
A Adomėnas (vajaus vadovas), bėjo apie buvusias moters tei Kreiptis: Kilkus Baking Co.,
jau seniai mokytojauja.
Lietuvos Vytis, kuriuos Undevadovauja
aukų
Lietuvių
BenJAV LB tarybos nariai — J. ses Lietuvoje ir dabartinę po 47 Arthcr S t , Brockton, Mass.
X Lietiniu Operoje šiemet rys gamina. Pažymėta, kad tai Springs, Ark., aukojo 9 dole
rius. Ačiū.
Venckienė ir L. Kojelis, apylin puliarią moterų "lib". Sekantis 02402. TeL 617 — 5884614
jau 10 metų dainuoja Jonė Bo-. laisvosios Lietuvos ženklas,
X
Dr.
Leonas
Kriaučeliūnas,
X VL Matufionis, Cleveland
kių pirmininkai — A. Sengal, skyriaus susirinkimas bus kovo
binienė, Dana Jurėnienė, Marija1
Palos
Park,
HL,
prie
prenume
Ht, Ohio, siųsdamas prenume
M. Kevalaitis ir V. šimoliūnas 19 d.
Miklienė, Stefan Wicik ir Bro
ratos
mokesčio
pridėjo
17
doL
— Betty Žyvatkauskaitė ben
ratos mokestį ir auką, palinkėjo
ir Jaunimo s-gos Los Angeles
nius Žukauskas. Taip pat šie
auką. Jis skelbiamas "Draugo"
sėkmės.
Šia
proga
jis
rašo:
dradarbiauja
Toronto dienrašsk.
pirm.
A
Grakauskaitė.
Aumet sueina 10 metų, kai spau
Advokatas JONAS 6IBAITIS
Garbės
prenumeratorium.
Už
''Prašau Dievą, kad jis laimintų
kos priimamos visą vasario, tyje "The Globė and Mail" ir
doje Operos temomis rašo red.
6347 So. Kedzie Avenoc
Jūsų darbus ir lydėtų žings paramą esame dėkingi.
mėnesį. Čekius išrašyti Lithu- kituose laikraščiuose. Minėto
Aloyzas Baronas ir žurn. Vy
Td.: 776-3599
nius". Ačiū.
x Juozas Abramovičius, Mur- anian American Community of dienraščio 1978. L 21 laidoje
tautas Kąsnis. Opera, sekdama
Chicago, nhnois 60629
kelionių sekcijoje buvo išspaus*
x Irena KereHenė, žinoma rysville, Pa., atnaujindamas USA, Inc., vardu.
savo ilgamete tradicija, juos
skaučių organizacijos vadovė, prenumeratą, atsiuntė 50 dole — Vincas Kazlauskas, Los dintas jos straipsnis, kuriame Darbo vai nuo 9 iki 7 vmL vak.
visus šiemet po "Nabucco" ope
Seštad. 9 vai. iki 1 vaL d.
prie prenumeratos mokesčio rių ir todėl dosniai parėmė dien Angeles, Calif., laišku redakci aprašo vieno kanadiečio vargus
ros spektaklių, balandžio 9 d.,
raštį. J13 skelbiamas "Draugo" jai padėkojo "Herald-Exanrner" Floridoje, keičiant Kanados do
pridėjo didesnę auką. Ačiū.
pagerbs ir apdovanos tradicinė
Garbės prenumeratorium. Savo dienraščiui už Simo Kudirkos lerius į JAV. Pasirodo, nevisi iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiH
mis Operos dovanomis.
x Ona Žukiea* iš Glendale,
laiške nusiskundė netvarkingu i^lmo studijinės medžiagos Los JAV bankai juos keičia, o maCalif., aukojo 10 doL Labai
x Vasario 16 minėjimo pro
pašto patarnavimu, tačiau dien-'. Angeles mokykloms finansa- Į žesnieji bankai tai daro labai
ačiū.
ga talkinantkji LB išlaikyti išei
rastis ir tonau lieka mielas. Už ( vimą: "Jūsų laikraštis padarė nepalankiu kursu klientui.
Vytautas F. BELIAJUS
vijoje tautinę gyvybę ir siekti
X Julijos Zdanienės siuvinė auką ir laišką dėkojame.
j drąsų moralini žingsnį, parody0KUP.
LIETUVOJE
Lietuvai laisvės, aukas siunčia
Įvairūs pasakojimai suristi su lie
x Alfonsas Zdanys, Newin=r- damas amerikiečiams, o ypač
tų paveikslų paroda atidaryta
tuviškais
Anglų kalboje.
JAV LB Krašto valdybai . če-f , x V ® 0 8 Bražėnas kovo 2 d. Jaunimo centro mažojoj salėj. ton, Conn., prie prenumeratos jaunimui, t krąjį gyvenimą so— Sūduvoje prieš keietą me Autoriauspapročiais.
leidinys, 100 pusL 1977
knis rašyti Lith. American Conv (f *•*• v a k * kalbės amerikie- Parodą galima apžiūrėti ir pa mokesčio pridėjo 9 dol. auką. vietų okupuotoje Lietuvoje".
tų užveisti fazanai. 1977 me m. Kaina su persiuntimu $5.30.
munity USA, Inc., vardu ir siųs- č i a z n 8 HoLiday Inn., 2875 Mil- veikslų įsigyti: šeštadienį 2 vaL Ačiū.
tais jų jau buvo 1300. Pasta UžsaJcvmus siusti :
ti valdybos vicepirm. Finansų waukee Ave., Northbrook, I1L p. p. iki 9 vai. vak. ir sekma
ruoju metu fazanai ėmė plisti
X J. Leiberis, New Britam,
Draugas 4545 W. 63rd St^
reikalams - F. Aadriunas, 156 Informaciją atsiuntęs pabreaa,
vak.!Conn., aukojo 9 doL Dėkojame.
u
ir kitose Lietuvos vietose, ypač
Chicago, m. 60629
Greemvood Ave. Wvocote, Pa. kad prelegentas yra kovotojas,
, x ^ J ^
g a ^ ^ ž i Jurbarko apylinkėse.
imiiiimmiiuiiiiiiiimtiiiiHiiiiHimiiiiii?
19095. Taip pat LB priima au- P™* komunizme daug ^ a i t ę s
P g n o m a s čikagiškis vra nuolatikas perdavimui ir kitkms tais- Pakaitų. Sj kartą kalbės te-' x Lfetuvos Dukterų dr-fc* ^ " ^ 4^ . " T * . . * T_ ^
TAV
as
4T
ma, vkad
nustoti
W. T,
71 oSt.,
"" - - "^S°" *^
vinimo veiksniams.
'fT)r •, "»^ JAV
~privalo
™'" —
* ^ ! -namuose,
• ' — — y2735
r« w
. nuo +*
- e ^CJ- ~>.
- Ir da• remti komunisu diktator.us. šeštadienio, vasario 11 <L, 10 vaL ^J™
P^umeratos mokesčio TAISYS KENNEDY KELIA
TEATRINIO VARGO KELIAIS
e 0
auk
x Lietuvių jfotcin Klubu Pe- vV.
. Bražėnas vra
*
^ ^
yra kalbėtohi
kalbėtojų klu- rvto
ryto bus eafima
galima isievti
įsigyti a.
a. a. kun. P"? 3 " * *
Kennedy greitkelio dvi linijos
Juozas Kaributas
deracijos jubiliejinė švente, Mo- v o "American Opinion Spea- Fenkso Gurecko naujai išleistą ačiū.
iš dešimties bus uždarytos nuo
x Alfonsas Venclovas, Cice gegužės iki rugsėjo mėn. tarp
Memuarai. 50 metų teatrinio darbo sukakčiai paminėti
tgiU F^^ąiaj^^iajs^metsjs. į^^^ Bureau'.' narys. J čia at- knygą "Esame nemarus". <pr.).
švenčia 30 metų veiklos sukaktį, v y j ^ kviečiamas John Birch
. , , _ , - „ j . ro, Dl., dažnai paremia "Drau Wabar.sia ir Cortland gatvių.
192 pusi. Spaudė Saleziečių spaustuvė Romoje 1977 m. Kie
v
Aww>1 «
Chicagos klubas Šią šventę mini Societv Chicaeos skvriaus
'
Amerikos Lietuvių BibUo- gą". Ir dabar gavome 12 dol. Vyks taisymas.
tais viršeliais. Kaina su persiuntimu $10.30. Užsakymus
Siųsti —
š. m. vasario 18 J 7 vai vak. ^ ^
^
'
į***0* ^ ^ ^ ** ^ ^
* auką. Nuoširdžiai dėkojame.
LTNOOLNO
GIMTADIENIS
Lbtuvių Tautiniuose namuose,!
x WE!SS TRAVEL B U - į ^ C Amerikos Lietuvių enciklox Aukų atsiuntė: po 4 dol.
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St, Chicago, DL 60629,
Meninę programą atBks soL KBAC ING, 4837 W. I r v i n g 1 ? ^ ^ y™- Inhioia
valstijoje — Pat Bandža, J. Černius; po Švenčiant Lincolno gimtadienį,
:
Prudencija Bičldenė, akompa- P a * ^L, Chicago, DL 60641, registruota korporaci^ja. Nariais 3 dol. — K. Garisonas, A Ba kai kurios ištaigos vasario 13 d.,
- ^
turi
visą
eilę
grupinių
skraidų
j
j
tampa
įmokėję
100
doL
nario
tukas,
A
Vaičiūnienė.
Dėko
mtojant muz. AToyrui Jurgučhii
pirmadieni, bus uždarytos.
.-iiiitiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiimimiii
mokestį. Naujais nariais yra jame.
Vakarienė ir šokiai grojant Ą. Europą, Orientą ir taipgi į Mek
tapę Augustas ir Emilija Pretx Albinas Beškevičhis, žino BRANGS UNIVERSITETAS
Stelmoko orkestrui Vietas re siką, Karibų salas bei Kalifor
kelis dr. Vytautas Musonis, Lu- mas Omahos lietuvių visuome Mokestis už mokslą Chicagos
zervuoti telef. 925-0035. Visuo niją ir Floridą. Rezervacijos
cina Kaufmann, Algirdas Čepė nės veikėjas, atsiuntė sveikini universitete ateinančiais mokslo
su
viešbučiais
ar
vien
tik
skraimenė kviečiamo dalyvauti
nas, Antanas Valavičius. Lei
(pr). 4os nuo 1 iki 18 savaičių. Visais dykla kviečia visus susipratu mus, prenumeratos mokestį ir metais pakils 9% ir studentai
uaką. Ačiū.
kelionių reikalais kreipkitės į
turės mokėti po 4,095 dol. Sie
X LB Vidurio Vakaru apy mus. Pareikškit savo pageida- sius lietuvius stoti nariais į jos
X Po 7 dolerius aukojo:
kiantiems
aukštesnių mokslo
gardos Valdyba pritardama vimus, mes padarysim rezerva- korporaciją. Leidyklos adresas: Emilija Trimakienė, Chicago,
laipsnių — dar brangiau. Ben
Krašto valdybos dedamomis d j ^ į. atsiųsim bilietus. Skam- 3001 W. 59th S t , Cbicago. DL Adolfas Kanopka, Toronto,
drabutis, gyvenant dviese, bus
BIRŽELIO I I IKI BIRŽELIO IB — ( 8 4 )
pastangomis
siekti Lietuvai binkit B. Baslavičienei (312) 60629.
,
(pr.).
D. Jurgaitis, Clevelandas,
2,310 doL
BIRŽELIO 27 IKI LIEPOS • — (10 d.)
laisvės, kviečia visuomenę da- 5454466.
(sk.>.
x Mda h> dr. Vadovas Tu- Stasys Škėma, Toronto.
lyvauti Apylinkių valdybų ruo»|
RADO MIRUSI
Juozas Zdamcevičius, New
LIEPOS 25 IKI RUGPIŪ6I0 3 - (10 (O
šiamuose Vasario 16 dienos mi-1 x •»* 0 «»08ios maš. Betnviir masoniai, mūsų Operos ilgame
Britain,
Chicagos Osteopotijos medici
RUGPIOČIO 22 IKI RUGP. 31 — (10 d.)
nėjimuose ir prisidėti su auka * " raidynu, visuose modeliuose čiai mecenatai, šiemet, kai sta J. Palš;s, Chicago.
nos centre buvo dingęs pacien
ff
1
toma
puikioji
Verdi
opera
"Naprie LB Krašto valdybos pas^ekt ™^ gaunamos ChieagoLabai ačiū.
Važiuojantieji 2, 3 ar 4 kelionėje Luxemburge galima atsis
tas Solv. Lucas. Jis buvo ras
tangų. Negalint dalyvauti au- * : "***•*&*" ' 4545 W. 63rd St. bucco", jau atsiuntė savo 200
kirti nuo grupės ir pasilikti Europoje iki 45 d. ir grįžti į Chi
tas tik po 12 valandų tos ligo
cagą tuo pačiu bilietu.
kas siųsti: K. Laukaitis, 17 W. tt v a k a r a " P»» A. Daugirdą, j d o L auk % tos operos išlaidoms
ninės prausykloje, bet jau ne
47
050 91 St, Hinsdale, m. 60521. • ^
6-?399 arba tiesiai iš! sumažina Kartą Ponia aplankė
Į kainą {eina visa transportacija iš Chicagos. viešbučiai (po
begyvas.
du kambaryje), pervežimai ir maistas.
(pr.). Į 8 P A B T A savininko S. L. Operą jos repeticijos metu ir
Giedraitis,
10
Barry Dr.. gerai susipažino su tuo sunkin
SUGAVO SU HEROINU
Kainos bus pranešios vėliau
B. NOBTHPOBT. N. V. 11731 pasiruošimo darbu. Ačiū jiems.
0*Hare aerodrome areštuotas
(pr.).
(ak.)
G. Fr. Carter, 36 m., kuris skri
ALE ROTA
X NAMAMS PIRKTI PA
do iš Olandijos. Pas jį rasta
MMHMMIHMMHIItHIIIItlHMItMIlinHI* SKOLOS duodamos mažais mė
688? So. Talman Ave.
j beveik du svarai heroino, pa
nesiniais įmokėjimais ir prieina
slėpto
cigarečių pakeliuose.
Chicago, III. 80629
mais nuošimčiais.
Beletristika
Nustatyta, kad jis iki teismo
312—737-1717
Mutual Federal Savinga. 2212
gali būti išleistas tik už 100,000
Macai be kraujo. Pievos žydi. Skir
— arbm —
Kūdikiams ir vaikam* i We«t Cermak Rosd — Telef.
tingos kojinės. Pašieptu vardu. Aš
dol. užstatą.
!
tau sakydavau, ai 'au sakau ir kiti
r»k)
rūbu krautuve.
i M 7-T747
GORDON TRAVEL SERVICE
MERAS VYKS f KINIJA
įdomūs pasakojimai
Prudential Plaza
6237 S. Kedzte Ava. i
X Akiniai siuntimui i lietoChicagos meras Bilandic pa
Spaudė Pranciškonu spaustuvė 1877
va
Kreipkitės
į
V.
Karosaitę.
j
Buvusios
Lietuvių
žurnalistų
vai
Chicago, III. 80601
reiškė, kad jis, gal būt, vyks į §
m. Kaina su persiuntimu $4.30. Už
Ttl. 436-4184
Kiniją
su
JAV
merų
delegaci
Optical Studio, 7061 S. Waahte-1 ^ ^ v f r * i ^ f 0 8 xba'iu'je Chisakymus siusti: DRAUGAS, 4545 W.
312—644-3003
&
i-n.i
Tti «/umn cagoje kalba J. JanusaiUs. Kai- ja, kuri lankys Kiniją vidury
8av. 8 t M « Bmt**Vkml>
•ta! SU Chteaga, H. M62A.
naw Ave., Chicago, DL 60629. ^ ^
pliauskas
Atr fare« subjact to chAtyr* and goT*rnm«at approvai.
|T«i. 7784766.
>SnittMimMi»»;»iittn»innfmimniiitiuittini»»umm.imun.i.timH»w*im M .r r i
Nuotr, ;. KunrioiPgoičf otonia
niuMmi.M.M.m
i*.). 1
DRAUGAS, JsĮrMniiii, 1978 m. vasario mėn. U d.
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