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Kuboje "legalus"
Washingtonas. — Valstybės
sekretorius Vance ir gynybos
sekretorius Brown sakė, kad sovie
tų lakūnų buvimas Kuboje yra
"legalus" ir neprieštarauja 1962
metų Washingtono susitarimui
su Maskva.

PIRMYN / KOVĄ UŽ TĖVYNĘ,
UŽ BRANGIĄ ŽEMĘ LIETUVOS.

N e visoms religijoms
vienoda laisve

GARBĖ TĖVAMS, KURIE JĄ GYNĖ,

Buenos Aires. — Argentinos
karinė vyriausybė paskelbė įsaką
visoms religijoms valdžios įstai
gose užsiregistruoti. Nuo registra
cijos atleidžiami tik Romos kata
likai. Įsake pasakyta, kad val
džia gali visų įsiregistravimų ir
nepriimti, tokiu būdu netoleruos
to tikėjimo. Argentina oficialiai
90 proc katalikiška.

IR KAS UŽ ATEITI KOVOS!
MAIRONIS

Iš "Dlevat ir Tėvyne" Mr. 0

Mūsų tėvynėje

Žmonių prieauglis
mažėja

Jei Sovietų Sąjunga prisipažino, kad buvo naikinami ir nekalti, tai tik todėl, kad per
daug plačiai pasaulis žinojo apie kominis'.ų partijos piktadarybes. Reikep teisintis, ir
visą kaltę sumetė Stalinui
(Tęsinys iš vakar dienos)
V sa Tarybų Sąjungos istorija
tai įrodo. Apie kokį teisėtumą Le
nkto ir Stalino laikais galima
kalbėti, kai vadinamų priešų ir
savųjų kraujas ir ašaros upeliais
tekėjo? O kas pasikeitė dabar?
Gal t k vietoj fizinio sulikvidavimo dažniau taikomos ne mažiau
kenksmingos ir žiaurios morali
nio žudymo priemones. Jau vien
faktas, kad už pačios Sąjungos
įstatymų ar tarptautinių susitari
mų pažeidimo atvejų iškėlimą
persekiojama, areštuojama, bau
džiama,
parodo,
koks tas
socialistinis teisėtumas. O plačio
ji visuomenė kaip buvo mulkina
ma, taip ir tebemulkinama. Net
išgarsėjęs Stalino kulto padari
nių "likvidavimas'* tam tikslui
tarnauja. Juk jei Tarybų Sąjungga prisipažino, kad buvo naiki
nami ir nekalti, tai tik todėl, kad
per daug plačiai pasaulis sužino
jo apie komunistų partijos pikta
darybes. Todėl reikėjo kaip nors
teisintis — parankiauda suvers
ti visą kaltę vienam mirusiam
Stalinui ir taip pamėginti atsta
tyti smukusį autoritetą. O iš tik
rųjų žudė ne vienas Stalinas, to
kia visos komunistų partijos po
litika. Ji tokia pat ir šiandien.
Brežnevo kultas taip pat perse
kioja ir naikina visus kitaip ma
nančius ir taip pat apgaudinėja
visus, kurie leidžiasi apgaudinė
jami.
Taigi, harmonijos nebuvo ir
nebus, nes komunizmo rūmai sta
tomi be pamatų —neįmanoma
blogio išnaikinti blogiu. Todėl

Amerikos karo
lėktuvai Egiptui
. Washingtpnas. — Prezidentas
Carteris davė leidimą parduoti
kovos lėktuvų Egiptui, Saudi
Arabijai ir Izraeliui. Egiptui bus
duota 50 F5E lėktuvų, o Saudi
Arabijai 60 labai modernių F15.
Izraelis tuo pačiu metu gaus 15
F15 ir 75 T16, kiek mažiau ne
gu prašo. Pardavimą turi patvir
tinti arba gali ir atmesti Kongre
sas.
Daugiausia kontraversijos bus
dėl lėktuvų Egiptui. Laukiama
stiprios opozicijos tiek iš tam
tikrų sluoksnių Amerikoj, tiek iš

pačiuose Markso ir Lenino kūri
niuose nėra nuoseklumo, mokslu
paremtų išvadų, teisingų visuo
menės vystymosi dė:nių. Juk pa
tys priešingiausių krypčių komu
nistiniai ideologai cituoja ir re
miasi... tuo pačiu Marksu ar Le
ninu. Kam kokios idėjos pato
gios, tas tokias ir ištraukia iš
"nemirtingojo
mokslo". Paga
liau net aiškios, "nuoseklios" Le
nino mintys taip pat parodo tik
blogį ir klastą. Pavyzdžiui, Leni
nas pasiūlė religijos mokytis pri
vačiai. Ką tai reiškia? Ogi tai,
kad religijos galima mokytis tik
asmeniškai, be mokytojo, priva
čiuose pokalbiuose, neoficialiai,

p,...

t.y. jos iš viso nebegalima moky
tis. Tiesa, Leninas iki 1905 reli
gijos dar ypatingai nepuolė, lai
kė ją "privačiu reikalu valstybė:
atžvilgiu", net pirmoje partijos
programoje nutylėta apie ateiz
mą. Bet tai tik todėl, kad pro
letariatas- neišsigąstų, kad apgau
tos masės su partija eitų. Apie
tai jis pats tuoj pat prisipažino
ir net pabrėžė, kad visa partijos
programa yra pagrįsta tik mate
rialistine pasaulėžiūra, kad kaip
tik kovai prieš vi:okį religinį dar
bininkų mulkinimą, prieš dvasi
nę baltakę (taip Leninas vadine
religiją) ir įsteigta RSDDP, c
idėjinė kova nėra privatus, be:
visos partijos reikalas ("Socia
lizmas ir religija", 1905).

-

"VVashingtonas. — Amerikos
mokslininkų apskaičiavimu 2000
metais visam pasauly bus ne
6.25 bilijonai žmonių, kaip ap
skaičiuoja Jungtinės Tautos, bet
mažiau, tarp 5.5 ir 5.8 bil. Žmo
nių prieauglis pastebimai mažė
ja. 1970 metais prieauglio pro
centas buvo 1.9, bet praėjusiais
metais 1.7
Šiuo metu pasauly gyvena 4.1
bil. žomonių.
Paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę ir Nežinomo Kareivio kapas Vytauto Didžiojo muziejaus sodely,
Kaune. Paminklas buvo pastatytas pagal skulptoriaus J. Zikaro projektą 1921 iš akmenų, surinktų vietose,
kur vyko kevos už Lietuvos laisvę. Bolševikai paminklą nugriovė, Nežinomojo Kareivio kapą panaikino,
kryžius pašalino

DIDIS Viešpatie galybių.
Kurs davei žmonėms gyvybę,
Žoleles pasodinai, —
Kurs iš pragariškų pančių
Per Golgotos kryžiaus kančią
Nevertus mus vadavai.
Kurs gali par mirksnį menką
Ir ištiest pagalbos ranką.
Ir mirtim paverst žvaigždes.

Prisiminkime taip pat, kad Le
ninas savo raštuose dešimtis kar
i
tų kartojo ir gyrė Markso posa
>
kį: religija —liaudies opiumą
" " ' ' kad jis visur reikalavo daug vie
tos skirti ateistinei propagandai
skelbė, kad karingas, nuolatinis
.sistemingas ateizmas, tiesiog ka
•K ' <""'':': ras religijai, yra pagrindinis par
W'i; Ą " ' * '
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tijos uždaviny:, kad diplomuo
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tus
klerikalizmo liokajus ( t y.
; IHa i'\
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inteligentus) reikia ir nenukryps
ii '
ijjM *v«
tamai
demaskuoti, ir persekioti
,
p|i Iii s"«.- -ii vis tiek, ar jie veikia kaip ofi Ragina baigti streiką
cialiojo mokslo atstovai, ar kaip
laisvi šauliai (Specialus 1922 Le
Washingtonas. — Prezidentas
*' •
LHl Į'jil .'•'
nino straipsnis žurnalui "Po Carteris vakar buvo pakvietęs į
marksizmo vėliava") ir pan. Su Baltuosius rūmus
angliakasių
sidaro įspūdis, jog net dabarti unijos vadus ir kasyklų savinin
niai marksistai dar neparodo re kų atstovus, jiems pasiūlė baigti
ligijai tiek neapykantos, įtūžio, ginčus, pasirašyti kontraktą ir
kiek Leninas jai parodė.
pradėti darbą. Dėl streiko yra
(Bus daugiau)
daug nuostolių ir netrukus bus
Varėnos kapų koplytėlė
dar blogiau.
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Atsigrįžk į mūsų sali.
Geras tėve visagali, —
Į tavų vaikų kančias.
Po lavų gerybių plotį,
Monų pragaro apžioti,
Pasiklydom, kaip miške.
Išklausyk, kaip širdį gelia.
Kur mum eit, parodyk kelią —
Nesibaigiama nakčia.
Balys Sruoga
(Iš "Kazimiero Sapiegos")
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Bella Abzug
neišrinkta

Etiopija nutrauks
santykius s u Amerika

Amerikos tankai
Somalijai?

Amin laukia Carterio
Kampala. — Ugandos dikta
torius Idi Amin sako, jog jis no
rėtų, kad prezidentas Carteris at
vyktų į Ugandą. Tada jis pakeis
tų nuomonę apie šią labai "pa
žangią" šalį. Dar jis nori pirkti
iš britų karo lėktuvų ir jais pul
ti Pietų Afriką. Sako, prašęs ir
laivų naikintojų, ir net lėktuvne
šio. Visa bėda. kad britai nenori
jo klausyti.

Iškrausto iš

Medellin. Columbia. — Vasa
rio 3 mirė ir vasario 4 buvo pa
laidotas a.a. kun. Simonas Bar
čaitis, ilgai dirbęs vietinėse pa
rapijose, o pastaruoju metu sir
gęs.
Velionis buvo gimęs 1895 m.
spalio 6, Juodupėnuose, Slavikų
valsč., Šakių apskr. Kunigu įšven
tintas 1923 m . liepos 15. Kaip
vikaras yra dirbęs Vilkaviškio,
Pakuonio, Griškabūdžio parapi
jose, paskui buvo klebonas Sudar
ge. Pirmosios bolševikų okupaci
jos metu buvo suimtas ir išlai
kytas kalėjime iki rusų-vokiečių
karo. 1944 m. pasitraukė į Vokie
tiją, o paskiau išvyko į Kolum
biją. Cia išgyveno beveik 30 m.,
dirbdamas vietos parapijose, da
lyvaudamas ir lietuvių renginiuo
se.
X

Kambodijos pasiardo
Laem Sing, Tajas. — Pabėgė
liai iš Vietnamo sako, kad pa
sienis su Kambodija tuštinamas,
visiems gyventojams liepta išsi
kraustytu Evakuacija liečia tarp
5 ir net 100 mylių nuo sienos
ruožą. Kambodijos karių įsiverži
mai į Vietnamo teritoriją yra
dažni.

Maskva. — Sovietai tebetvirti
Addis Ababa. — Etiopija pa
na, kad Vakarai gabena ginklus
grasino nutraukti diplomatinius
Somalijai. Gabena per trečią šalį.
santykius su Amerika, Britanija
Neseniai Tass minėjo, kad Soma
ir Vakarų Vokietija. Tas šalis
liją iš Omano gavo 30 Amerikos
kaltina, kad jos slaptai, kitų ran
gamybos tankų, o iš Pakistano ir
komis ginkluoja Somaliją. Etio
Saudi Arabijos britų zenitinių pa
piją, kaip žinome, ginkluoja So
trankų. JCitų, lengvesnių ginklų
vietu Sąjunga ir Kuba.
Somaliįa gauna iš Prancūzijos,
Italijos ir net Šveicarijos,
Los Angeles. —Kelias valan
das prieš didžiulę audrą ir pot
Washingtonas. — Valstybės
Maskva. — Užsienio reikalų vynį, ištikusį Los Angeles apylin departamentas pranešė, kad Etio
ministeris Gromyko planavo ap kes, potvyniams kontroliuoti de pijos ambasadorius Amerikai iš
silankyti Kanadoje, bet Kanadai partamentas iš lėktuvų į debesis pareigų atsisakė ir nežada grįžti
"O ant to kalno tvirta pilis, garsi Merkinė, visų pilių tvirčiausia."
išvarius 13 diplomatų, nuo suma- sėjo ledus. Sėjimas paveikia debe- į savo sali. orašo emigranto tei Adomo Galdiko iliustracija Vinco Krėvės knygai "Dainavos Šalies se
| sis ir daugiau iškrenta lietaus.
nų žmonių padavimai," 1921 metu. laidai
sių, pasiliks Amerikoj.
| aymo atsisakė.
New Yorkas. — Bella Abzug,
buvusi Atstovų rūmų narė, pa
pildomuose rinkimuose to paties
posto negavo, pralaimėjo respub
likonui William Green. Kandi
datavo į tuščią vietą, palikusią
po kongresmano Edvvard Koch
išrinkimo New Yorko meru. Ab
zug anksčiau nepateko nei į Se
natą, nei į miesto merus.

Kolumbijoj mirė
kun. S . Barčaitis

Kanados sąskaita
Maskvai
Ottawa. — Kanada ruošiasi
pateikti sąskaitą sovietams už jų
satelito nesudegusių dalių surin
kimą ir nuo radiacija užkrėstų
vietų apvalymą. Sąskaita sieks
mažiausiai vieną milijoną dole
rių.
New Yorkas. — Sovietų aka
demikas Jevgenij Federov Jungti
nėms Tautoms sakė, kad sovietai
Kanadai apmokės už Kosmos
954 padarytus nuostolius.
KALENDORIUS
Vasario 16: Lietuvos Nepri
klausomybės šventė; Danielius,
Pilypas, Vasaris, Laisvė.
Vasario 17: Aleksiejus, Jurgi
ta, Vaišvilas, Viltė.
Saulė teka 6:47, leidžias 5:24.
ORAS
Dalinai saulėta, šalta, apie 20
laipsniu,
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Iš Detroito ateitininkų užgavenių baliaus-konoerto. Nuotraukoje koncertinę programos dali atlikę svečiai
Garbingos Lietuvos vyčiu or tų Afrikoje ir kitur atgavo laisvę, iš T o r o n t o i r dalis s v e č i ų . I š k a i r ė s : m u z . J o n a s Govėdas. s o l i s t a s Rimas Strimaitis. Jadvyga Damušienė,
sol. V a c l o v a s V e r i k a i t i s , R e g i n a P i k ū n i e n ė , O n a N a v a s a i t i e n ė , d r . J u s t i n a s P i k u n a s , dr. Adolfas Darnusis
ganizacijos nanai, su maža iš lietuviai jos tebelaukia.
ir B a j e l y t ė
Nuotr. Jono Urbono
• Administracija dirba kas • Redakcija straipsnius taiso savo
Lietuviai
imtimi, šiame krašte gimę ir au Bet laukti maža.
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
dien nuo 8:30 iki 430, šeštagę lietuviai. Jie geri amerikiečiai, okup. Lietuvoje žino. kad laisvę
nesaugo. Juos gražina tik is anks
dieniais nuo 8:30 3d 12:00.
to susitarus. Redakcija u ž skelbi
bet nepamiršta ir savo tėvų že reikia patiems išsikovoti ir jie tai
• Redakcija dirba kasdien
mų turin} neatsako.
Skelbimų
mės — krašto, kur jų tėvai ar se daro. Prisiminkime tik <pa'kuti&30 — 4:00, Šeštadieniais
Kainos prisiunčiamos gavus pranio
meto
tautos
kankinius
—
Ro
neliai gyveno, dirbo ir mirė, sa
8 3 0 — 1:00.
• iymą. •
.. „
mą Kalantą, Simą Kudirką, Ni
vo giminaič'ų Lieiuvoje.
Vyčiai, būdami amerikiečiai, jolę Sadūnaitę ir daugeli kitų. ku
drauge yra ir geri Lietuvos vai rie neatlaidžiai kovoja, net savo
TeL ofieo b boto: OLympie 2-4151
Itale*. — PB 84229
kai. Jie myli Lietuvą visa širdi gyvybę ar laisvę aukodami.
mi, visomis jėgomis, jai aukoja ir
DU. AUNA BALIUKAS
Kovojančiai tautai tėvynėje UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ BALIUS i Ruppe yra vienas iš kandidatų Kriščiunevičiui. Nejaugi jau mes
0R. P. KISIELIUS
aukojasi.. • ,
—
KONCERTAS
I
JAV
senatorius,
j
mums
lietutiek
suamerikonėjome?
reikia padėti rr vyčiai Vasario 16AKIŲ, A U S Ų , NOSIES IR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Taigi ir Lietuvos: nepriklauso-: tosioš proga tūri dar labiau pa
—. , .
, .. . ,
v„ Į viams gerai pazjstamo ir daug pa1443 So. 50th Avės Cicero
G E R K L E S LIGOS
].
Urbonas
Detroiu,- ateitininkų suruoštas! , , . . . TTT
, • • f ,
mybėš šventė vyčiams yra didi siryžti tai padaryti.
Kaadlen l-» vaL Ir C-8 ral vak.
. . ,,
iii- igelbejusio Lietuvos laisves bvlo2 8 6 8 W e s t 6Srd Street
T rv
balius — kon-lf
.
_, , .
~ :cc. DETROITO SKAUTŲ VEIKLA
liskjraa tre^l«dieniu*
ir garbinga diena. Jie prisimena, 'Padėti pavergtai lietuvių tau Uzgaveniu blynu
į.
. ..
i je senatoriaus Robert nP. Griffin
V a l a n d o s p a g a l susitarimą
Saktadienlala IS Ucl • vai popiet.
certas
sutraukė
per
tris
šimtus
i
.
„
_
kad 1918 metų vasario 16 dieną tai yra įvairių būdų ir tuo reika
..
- ,.
vietą. Kongresmana Ruppe su
Žiemos iškyla
ir praėjo su pasisekimu. ,. "^ . . °.,., . . .
- v. ...
TeL REttanee 5-181)
Lietuvos taryba, veikdama sun lu vyčių organizacijos nariai^ gau svečių
.
, ,.
, ,.
..lietuviais susitikti bei susipaz.nti
v
DR.
K.
G.
BALUKAS
Koncertinę
bai.aus
daų
pravedė!
.
Kai
kurie
iš
Detroito
gyvento
kiausiose sąlygose, dar esant Lie na nurodymus iš savo vadovu, , . T T , . . .
. . ; !užkvietė J<onas Urbonas, susiti
DR. WALTER j . KIRSTUK
lt m o t a m figom
tuvoje vokiečių okupacinei ka išskaito iŠ lietuviškos spaudos skil Janina Udnene, trumpai pnstaty kęs Oakland county respublikonų jų galvoja, kad ši žiema niekada
{Lietuvis g y d ^ o j a s )
Otnefcolocmt Chirurgija
riuomenei, išdrįso paskelbti lais čių, iš ''Vyčio" žurnalo, iš dama solistus Vaclovą Verikartį ir Lincohi'o prisiminimui peruose. nesibaigs ir po didžiųjų audrų 6 4 4 9 S o . P n l a s t d B d . (Crawford
3925 West 59t Street
dar tik dabar baigia iš sniego iš
Rimą Strimaitį ir jiems akompa
vės žodi — Lietuvos nepriklau "Draugo".
Medieal Buiiding) T e L L C 5 4 4 4 6 /aL: plrmad., a&trad.. Keivir.^d. n
Kongresmanas Ruppe publikos
peaktad. nuo 12-4 vai. popiet Ir t - l
sikasti;
gatvės
blizga
ledu
ir
su
navusį
muziką
Joną
Govėdą.
Jų
somybės aktą.
4 d f trtHcpU, akAinbiatl S74-8M4
•ai. vak. Ti«« Ir seAtad uMaryts
buvo šihai priimtas ir džiaugiasi
Prieš
60
metų
buvo
atkurta
mašina
kaip
su
rogutėmis
važinė
atliktos
lietuvių
ir
kitų
kompozi
Jų žodis tapo realybe. Lietuva
Priima ligoniu*
pagal cualtarimą
galėjęs
arčiau
pažinti
mus.
ja: ne visada esi tikras, kur sustos,
DR. IRENA KURAS
nepriklausoma išsilaikė daugiau nepriklausomos Lietuvos valsty torių dainos bei ištraukos iš ope
J. U.
G Y D Y T O J A IR C H I R U R G E
DR, V L BLAŽYS
ir drebi, kad nesustotų viduryje
kaip 20 metų, kol ją 1940 metais bė. Beveik 40 metų fi nėra lais rų publikos buvo labai šiltai pri
KfDIKJV IK V A t K l LJUOtt
kryžkelės. Bet ši žiema turi Ir sa P L A U Č I Ų I R V I D A U S LJGO?
AUKOS LIETUVIŲ
užėmė Rusijos bolševikų karinės va. Švęsdami garbingą atkūrimo imtos, ypač jų atlikti duetai. Tik
SPEdAJLIKTt
Mamoette
Medfcml
Oeotar
60
metų
sukaktį,
darykime
vis
vo gerąsias puses; gražu stebėti
rai buvo malonu vėl išgirsti so
BENDRUOMENEI
pajėgos.
MEDICAL BUnLDIKO
•1SS So. Kėdele Avesae
7JM Soath Wea(era Aveooe.
per langą sniegu blizgantį kiemą, V«L: ptrnoAd.,
Vyčiai gerai žino, kad lietuvių ką, ryžkimės padėti mūsų tautai listą Vaclovą Verikaitį, atliekantį
antrad. Ir ketrtrt*
Centrinės
apylinkės
valdybos
alandos: Kasdien nuo 10 v a i ryta
tauta, turėdama 725 metų vals kovoti ir tikėkime, kad sutelkti V. Klovos, "Udrio dainą" iš ope suorganizuotas aukų rinkėjų bū apšarmojusius medžius, na, snie
6 Ucl 7:S0 vai. vakaro
Iki 1 vai popiet
• o f a d , nuo 1 iki S vai
tybinio gyvenimo tradicijas, buvo nėmis vr:ų lietuvių —tėvynėje ir ros Pilėnai ir Rimą Strimaitį, P. rys, per trisdešimt asmenų, jau gu labai džiaugiasi slidininką-', o
Ofs. t e l R E 7-1168; rez. 239-2919
Pagal ausltarlma.
kartu ir Detroito skautai. Kokia
ir yra subrendusi būt: laisva ir išeivijoje gyvenančių pastango Tosti — "Tavęs nebemyliu". Po to
Ofiso
telet.
WA
5-2670
intensyviai yra Įsijungę į au čia būtų žiemos iškyla Dainavoje
Ofs. H E 4-1818; r e z . PR 6-9801
nepriklausoma. Jie tačiau labai mis nepriklausoma Lietuva vėl sekė vaišės ir šokiai, kuriems gro
teL WAlbrook &-5KMS
kų
rinkimą
Lietuvių
Bendruome
be sniego! Šįmet ne tik jo buvo TeL ofiso H E 4 - 5 8 4 9 : rez. 388-2233
jo Rimo Kaspučio vadovaujamas
apgailestauja, kad dar ir šiandie bus atkurta.
DR. J. MEŠKAUSKAS
nei,
jos
lietuvybės
išlaikymo
ir
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
Dieve, laimink mūsų senąją "Romantikos" orkestras.
ną, kada pokario metais dešim
Lietuvos laisvinimo darbams pa
Specialybė v i d a u s ligos
DR. KTER T. BRAZIS
tys netgi žemiausios kultūros tau" tėvynę — mūsų Tėvų žemę'.
(Nukelta į 4 psl.).
2454 West 71 s t Street
Svečių tarpe buvo JAV kongrs. remti. Kiek žinoma, detroitiečiai
G Y D Y T O J A S m CHIRURGAS
(71-oe tr Campbell Ava kampai
Philip Ruppe su žmona, kuriems gana dosniai aukoja ir tikimiasi
2 4 3 4 We«t 7 1 * t 8tre*t
•'ai.: plrmad., antrad., ketvlrad. tr
IŠ 112 VYČIŲ KUOPOS VEIKLOS
buvo aprodytas Kultūros centras, peršokti praeitų metų surinktų iiimimisiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiim VAI*: pirm., antr., ketv. Ir penki •enktad. S Ud 7 v. p. p. Tik •aattarat
1 : 0 0 - 6 : 0 0 vaL popiet, trac ir ieit
112 kuopa Chicagpje (Mar-»tu augo ir vyčių kuopa. Yra bu-bažnyčia, lituanistinės mokyklos aukų sumą. Be anksčiau paskelb
O P T I C A L
S T U D I O
tik aoaltams.
TIOLRTA RAROSArTt
'uette Parke) buvo įsteigta 1924 vę metu, kuriais kuopa buvo skai patalpos, įteikta informacinė me tų, į Lietuvių Bendruomenei au
051 So. Waahtenaw — TeL 778-«7«*
Vytautas F . BELIAJUS
Dr. Jonas 6 . BYLA-BYLAITIS '-Įtaikomi
metais spalio 3 d. Kuopos stei toma viena didžiausių'visoje or džiaga apie Lietuva, l'etuvių ko kų rinkėjų effes, dar prisijungė: Į
akiniai pairai irydrtotn
Kęstutis Keblys. Algis Rudis, L , .
, .. :
r«cepti»
G A L V O S m S T U B U R O LIGOS
gėjais buvo kun. A. Baltutis. V. ganizacijoje, ir jos veikimas bu vą dėl Lietuvos laisvės ir paprašy dr.
• t . „ ~.
.. c „ i . ' Įvairus pasakojimai suristi su liev '
Didellf akiniu rtmi} pasirlnklmac
tas
prisidėti
prie
Lietuvos
nepri
vo
svarus
lietuvių
tautiniam
vei
Algis
Bražėnas,
Kęstutis
Smalms
t...
__:5_
_..-.
,..
u.n.^.
Jonaitis, J. MickeHūnas, P. d2358 W e s t 6Srd Street
tuviškais papročiais. A n g l ų kalboje.
Vai. pirm., antr., penkt ie-b:t»
C k a g o , Illinois 60629
žaūskas, D. Gustaitė, R. Vaitk.al- kime. Kuopa tašpgi buvo veiklus klausomybės sukakties paminėji kas, Vytas Rugienius, Irena Sven A u t o r i a u s leidinys, 1 0 0 p u s i 1977
-•*» 1-8 v. vak. 9e*t. 10-4 v. p. *
Trečiadieniai*! uždaryta.
kongrese.
Kongresmanas tickaitė ir Ona Ribinskienė.
tė, M. Sveneiskaitė ir adv. J. Gri vienetas Chicagos apskrityje ir mo
m. K a i n a s u persiuntimu $5.30.
TeL — 4 7 6 - 3 4 0 9
U ž s a k y m u s siųsti:
kiekvieną jo sumanymą ir vei
/. U.
sius (GrLh).
Telef. — »2-4*?2
V a l a n d o s p a g a l susitarimą
kimą
paremdavo
visu
savo
svo
Steigiamasis susirinkimas bu
D r a u g a s , 4545 W . 6 3 r d S t ,
PAGELBĖKIME
SAVO
DR. ROMAS PETKUS
Dr. Ant. Kpfloko fcaMitrta perimi
vo sašauktas j>v. Kazimiero, vie riu.
Chicago, IIL 60629
ARTIMUI
•JK.IT; UGOf) — r m m « G H »
Kuopos knygos rodo, kad fi
nuolyno auditorijoj, kur, be
iiiiiimniiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiHiiiiu
Ofisai:
DR. EDMUND L CIARA
nansiniai
Ji yra stambiai parė
Ieškoma lietuvė moteris padė
aukščiau išvardintų, dar dalyva
111 No. WABA8B ATB.
I
CPTOMETRISTAS
»2O0 NO CENTRAL ATB.
vo kun, dr. K. Rėklaitis, M I C mus ne tik parapijos reikalus, bet
ti sergančiai lietuvei motinai, vie iniiiiiiiiimtiiiiiiitiiiiiiiinitttiiniiuiiiim
2 7 0 9 We*t 61a* 8 t w *
Valandos pagal
E. Deksniūtė. J. Deksniūrė, O. Centro ir Chicagos apskričio už
ną kartą per savaitę prie lengvos
A D V O K A T A I
TaL — O B 6-2400
Bakaitytė. E. Stradomskaitė, E. planuotus veikimus, taip pat Šv.
namų ruošos. Ji turėtų pajėgti pa
Vai- P&KBJ analtarima: plrmad. t
DR. FRANK PLECKAS
P. KALketv. 1-4 ir "-»: antrad. tr penki
Tirunaitė, J. Pentis, P. Sedem- Kazimiero akademiją, Tėvų Ma
ti atvažiuoti į Detroito priemies C H A R L E S
10-4:
iefctad.
10-S
vai.
( K a l b a lietuviškai)
ka ir T. Martišius. Visi įsirašė kuo rijonų kolegiją ir seminariją.
ti, Livonią (5 Milė ir Newbergh
& ASSOCIATES
OPTOMETRISTAS
pos nariais. Steigiamajam susi Labdarių sąjungą ir kitas mūs
Rd.) Dėl sąlygų skambinkite te Ofs. tel. 776-5162; rez. 737-5047 Ofis. teL 7S5-4477; Įbes. 246-2839
akte. Pritaiko aklMM k
rinkimui pirmininkavo V. Ba švietimo ir kultūrines įstaigas
lefonu 464-3896. Ištieskime savo 2649 W. 63rd St., Cicago, BL
"OoaMact
Isaaav*
DR. L DECKYS
(kai kurių yra garbės narė), o
landa.
tautietei pagalbos ranką.
2618
W.
7
1
s
t
S
t
_ TeL 737-5149
Darbo
vai.
ntio
9
iki
5
vai.
vak.
G Y D Y T O J A I R CHlRURGfi
J.U.
Lietuvių kolonija Marųuette paskutiniaisiais metais lietuvaitei
Vai pasai suslferuaa. Ušdaryta tra'
Trečiadieniais
uždaryta.
SpectelTM — Servn Ir
Šeštad. atdara pusę dienos.
Parke tais laikais buvo jauna, baigusiai parapijos mokyklą pir
PIRMOJI KOMUNIJA
0R. LEONAS SEIDDTIS
C R A W F O R D H E K I C A L BLDG.
Mes duodame įvairius teisinius
dėlto Įsisteigusi kuopa buvo pa mąja mokine kuopa skirdavo sti
INKSTŲ, PCSLRS IR
LIETUVIŠKAI
pendiją
į
Šv.
Kazimiero
akade
• 4 4 9 S o . P a l a s k l Road
patarimus.
siryžusi suorganizuoti visą apsi
PROSTATO
CHTRTJRGLIA
valandos
pagal
susĮfruną.
IIIHIIUIinilllllllllllllllllllllllNIIIIIIHHIIII
miją.
gyvenusi ten jaunimą, vesti liePraeito sekmadienio Dievo ap
2696 W. SSrd Street
VaL antrad. a n o 1-4 popiet
tavLCkumo'-keUu, apsaugant nuo Kuoppį visuomet buvo gyva
vaizdos lietuvių parapijos biulete
DR. A. D. 6LEVECKAS
sporto-veikla,
ir
ji
nekartą
yra
b- k e t v nno *-7 vakar*
pavojų nutautėjimui, taip pat
nyje žinutė nevieną tur būt nu
GYDYTOJAS tR CHTRURGAS
O f i s o teL 776-2880; rez. 4 4 8 - 5 5 4 5
laimėjusi
pirmenybes
Chicagos
medžiaginiai ir kitais būdais pa
stebino, nereagavimu į parapijos T H E
FORT? fEARS
TeL — BE 8-5893
Kun. Antanas Zakarauskas, da biuletenyje ir spaudoje kvietimą
dėti jaunai parapijai. Dažni kuo aoskrityje..
Specialybe Akhj ttgos
DR. J. J. SIMONAITIS
0F O A R K N E S S
Organizacijai įsteigus^ Lietuvių bartinis šv. Mergelės Marijos Gi registruotis norinčius priimti pir
pos žiemos metu vakarai, o va
3907
Weet
103rd
Street
filDY
T O J A S
mimo parapijos Chicagoje klebo
Paraše Dr. imam VsJJnors
sarą piknikai ir kitokios pramno- Reikalų komisiją, veikliausia jos nas. Jo vadovaujamoje parapijoje mąją komuniją lietuviškai. Iki vpie tsionntuB HetuviŲ kovos metu»
Adrese* 4255 W . 63rd S t r e e t
Valandos pagal •oaltarlnią
vienutė buvo 112 kuopoje. Čia veikia 112 vyčių kuopa
šiol yra užsiregistravęs tik vienas.
Ofiso teJef. R E 6-4416
1 anglu kalba tsvert*
toje komisijoje daug darbavosi S.
ResftteacUos tetai. GR s - o e i l ,
O kur kiti? Tėveliai, turintieji šio
•L — PR
tmum Birfevlehsj
Rockiutė, B. Motiejaitytė. A.
Ofiso vaL: plrmad b ketvtrtad
Kun. A. Baltučiui, kuopos or amžiaus vaikų, prašomi nedel
DR. JANINA JAKŠEVIČIU?
Liubertas, Jonas Stoškus. Komi ganizatoriui ir pirmajam para siant juos registruoti, pranešant! Cata* «2 Kietai* vir<teUsJs - O
ano 1:00 Ugi 3:00 vaL popiat
U knves gaiavama i ) M * M , »
* O R ft A
sija yra parašiusi daug padėkos pijos klebonui, mirus, jo vieton parpijos klebonui, kun. Viktorui
V A I R Ų
L I G O S
DR. VYT. TAURAS
laiškų amerikiečių spaudai už pa buvo paskirtas kan. J. PaškausG Y D Y T O J A S TR CTTIRURGAr
2
8
5
6
W
e
s
t
6
3
H
S
t
r
e
e
t
lankias žinias ir straipsnius Lie kas, kuris studentaudamas daug
trmad «jitrax) Ketvtrtad .r pen>
Bendra praktika ir moterų llgo>
tuvos reikalais, taip pat yra ati veikė moksleivių tarpe — Moks
•no 12 lkl z vai Ir nno 5 Iki t n
Ofisas Ir r e a Snftl W »etti H
%k JlnMad om> 1 .kl 4 WP1
TEATRINIO VARGO KELIAIS
taisiusi daug
klaidų anglų leivių susivienijime, — taip pas
TtJL PRospMt 8 - l t t S
Ofiso vai.: pirm., antr.. treft t
ir kitataučių spaudoje apie Lie kui ne tik mylėjo jaunimo orga
Ofs. P O 7-6090
Rez. G \ 3-7278 .enki. nuo 2-4 vai. Ir (I * v. vak
Juozas Kaributas
tuvą it lietuvius.
Įeit. 1.4 p. p. tr kitu lalkn soaltarn.
nizaciją, bet ir padėjo jai įvai
DR. A. JENKms
Memuarai.
5
0
metų
teatrinio
darbo
sukakčiai
paminėti,
A. M.
1949 y- vėlesniais metais kuo riais būdais.
G Y D Y T O J A S TR CHTRURGAS Ofteo tel. HK 4-212S Namp Oi *-«l»6
192 pusi. Spaudė Saleziečių spaustuvė Romoje 1977 m. Kie
pa yra daug pasiuntusi siunti
OR. V. TUMASONIS
3844 West 63rd Street
"ŠIRDŽIŲ" ŠOKIAI
tais viršeliais. Kaina su persiuntimu $10.30. Užsakymus
nių — maisto-ir drabužių — nuo
CHIRURGAS
Vatandoa p a j a i susitarimą
siųsti —
CHICAGOJE
karo ir nuo komunistu pabėgu
2454 West 71 st Street
siems lietuviams Vokietijoje su
"Širdžių" šokiai, 36-tos vyčių
•'ai.: ptrm.. antrad.. ketv. ir peaktM
DRAUGAS 4545 W. 63rd S t , Chicago, m. 60629.
DR. K. A. JUČAS
šelpti.
'•« Ir i-T — • utkato sosttanav
kuopos ruošiami, bus vasario 25
DERMATOLOGIJA —
J?
112 kuopa? priklauso ir labai d. Dariaus - Girėno salėje, 4416
TeL oftoo PR 6-6MS
CHIRURGIJA
daug jos labui yra nuveikęs vi S. Western Avenųe. Kuopos pir
5214
No.
WeBtern
\venn*
HiiniiiiiMiiiiiiitiinimiinniiiiiimiimiiiiii
iiiiiiiiHiiiniiiiiiiiiiirHiiiiinniiiifii
0R. r. C. WIN$KUNAS
soje organizacijoje žinomas Jonas mininkė yra Sabina Klatt. Ji už
1002 No.' Westera Avenue
G
Y
D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
Albertas Zakarka. dabartinis 112 Juozaitis.. Kuopai priklauso taip tikrina, kad šokiai bus puikūs.
T*Ą
atsakoma
12
vatarMtn
t l 07 vTert 71 e t Street
kuopos pirmininkas
gi organizacijos veteranas J. Vil- Gros geras orkestras.
Netruks
. Valandos: l-« vai. popiet.
489-4441 _ 561-4605
Tai Lieturof žvalgybos ir kontražvalgybos paslaptys
gos buvo ruošiamos tikslu padėti kišiu- ir visa eilė jaunesniųjų vei įvairaus maisto ir gėrimų. Prasi
Trafi. tr «eM*4. pasai stmltarlme
parapini. Jaunimui tai nebuvo kėjų^ kaip J. Stoškus, broliai Liu- dės 8:30 vai. vakare. Visi lietu karias aprašo J. DEMERECKIS savo knygoje.
DU PERO. VYT. KAUNAS Ofs. teL 586-3166; namu 381-3772
sunku, nes klebonas kun. A. Bat- bertai, Antanas ir Dolores Yuk- viai, ypač brightonparkiečiai,
įtaigos ir bato teL 652-1381
Kaina minkštais viršeliai $4.00, kietais $5 00
DR. PETRAS UlOBfl
tutis De tik buvo vyčių rėmėjas, niai, D. Jorius, A. Ceberis, T. bus laukiami kaip brangūs sve
BENDROJI
MEDICINA
.
'
V
H V m T t a . f p <nrrRltprs*«
bet kupinas naujų sumanymų Pocius. J. Kaziunas, G. Gudas, čiai. Paskambinkite Vincui SaGaunama _
1497 So. 49th Oort, Cicero, ni. 6234 So. Nanagaaaett Avmm
D. KukSraitė, G. Cibalakytė, C. moškai, lel. 925-1200 Ex 235, ir
įvairioms hunimo pramogoms.
Kasdien 10-12 ir 4-7
Vai pirm., antr. ir penkt. 2-7;
DRAUGAS, 4545 W . 63rd St., Chicago. III. 50629
Augant lietuvių kolonijai, kar Masiliunaite. E. Kruger ir kt.
jis daugiau jums papasakos.
iSskyroa tre^ad. ir šeštad.
šeštadieniais pagal susitarimą.
•
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Mūsų džiaugsmo Ir

MOŠŲ RYŽTO DIENA

-

VASARIO MOJI

-

J O N A S

A I S T I S

Minint Vasario 16-Ją nėra rei- monėmis visa tai priminti pasauNeplevėsuos, kaip būdavo, trispalve
kalo istoriją kartoti, bet taip pat liui. O tai priduos jėgos ir mums
Ir aikštėsna jau nesirinks minia •
negalima ir istorijos užmiršti, patiems, nes mūsų dienos ir mūLyg slibinai, tarytum, devyngalviai
Mes skelbiame amerikiečiams, sų greitai bėgą metai tam tikru
Žiauriais nagais užgniauš mums krutinės.
kad tai Lietuvos nepriklausomy- atžvilgiu bus prasmingesni,
bes atkūrimo šventė, bet taip pat
*
Užgniauš, kad apmaudas neprasiveržtų,
ši šventė reikalinga ir mums,
Yra abiejose geležinės uždanŠešioliktą Vasario minint švęst.
kad mes ištesėtume nuolatinėj gos pusėse kalbančių apie išeiviNesutalpinančiai krūtinėj keršto
kovoj už laisvę. Šiandien ne kar- jos mirtį. Kalba, kad mes senstaŠiandieną, Lietuva, tau sunku k ę s t
tą justi pavergimas ir abejingu- me ir nykstame, tačiau, iš kitos
Bet tu save sutramdyti mokėjai —
mas, yra manančių, kad nebėra pusės, komunistinis okupantas
Nelaimėse
vis išdidi buvai
prasmės kovoti su milžiniška im- priduoda mūsų veiklai daug
I r vilties kupina vis šventai tikėjai,
perija, apsistačiusia šunimis ir reikšmės, mus nuolat plūsdamas.
Nesižavėjai svetimais dievais...
koncentracijos stovyklomis. To- Komunistinis okupantas išeivijos
dėl Vasario šešioliktosios minėji- veiklą daugiau vertina negu mūŽinau, t a u užvirė tulžis ir kraujas
roai reikalingi ne tik su kitais pa- sų senatvę ir mirti. Be abejo, koAkivaizdoj tiek išgamų sūnų.
sidalinti džiaugsmu, bet reikali- va nėra lengva, tačiau tie,
Bet nešk kantri ir šią nelaimę naują
gi ir mums patiems, kad abejo- kurie įteisina vergiją ir okupaci- Iš garbingos Lietuvos praeities. Dvejų metų Lietuvos nepriklausomybės sukakties minėjimas 1920. H. 16
Sunkios vergijos vieškeliu senu.
jantieji sustiprėtume, ištvertume, ją, yra mirę jau dabar. Kas nebe- Kaune, Rotušės aikštėje. Kariuomenės paradą priima : prezidentas Antanas Smetona (1), vyriausias karo
Tiktai, lyg Nemunas prieš varant ledą,
(Iš Br. Kviklio archyvo)
kad nenustotume nešti laisvės t'ki laisve, kam maloni vergo vadas gen. Liatukas (2), gen. štabo viršininkas ger. Nastopka (3)
Barniai
tekėdama, sukaupk jėgas —
žibinto. Okupacijos gali sunai- grandinė, tas jau yra miręs, nors
Ateis
diena,
i r tu atgausi žadą,
kinti daug žmonių, bet negali su- dar ir pajėgtų kokius rusiškus pa
I r tavo galios priešai nusigąs.
naikinti veržimosi į laisvę. Pato- reiškimus lietuvių kalba perduogus gyvenimas, abejingumas ne- ti. Tikintieji Lietuvos laisve yra
Ateis diena — patvinsi, neši, griausi
turi suniveliuoti mūsų pasiry- gyvi, o tokių yra daug ir jų bus
I r visą dumblą šluosi į krantus!
žimo tikėti laisvės pergale.
amžiais, nes dar nebuvo istorijoj
Amerikos stiprumas tegali ją pakeisti
T a u atsivers, kaip krištolas tyriausia,
*
tokio laikotarpio, kad pritrūktų
Gyvenimo akiratis platus.
Nuo Izraelio nepriklausomos
ėjimą prie politinio biuro paslap
Visada buvo žmonių, kuriems tiesą ginančių žmonių,
P. GAUČYS
B šios nelaimės tu sveika pakilsi
čių, buvo apkaltinti perdavę Iz
asmeniniai, karjeriniai reikalai O tų laisvę ginančių talkinin- valstybės paskelbimo 1948 m.,
Ir eisi vėl jauna, graži, drąsi.
svarbesni už bendruosius, už tau- kų atsiranda ir ten, kur, rodos, Sovietų politika naujai įkurtos JAV, vėliau NATO. Taip lengva raelio agentams to biuro labai
O mes liuosybę dar labiau pamilatm
tinius reikalus. Yra žmonių, ku- negalėjo būti ir kur mūsų įtaka valstybės atžvilgiu nuosekliai kei suprasti, kad Maskva nuo pat Iz slaptą nutarimą tiesiogiai su sa
I r būsime, kaip buvome, laisvi!
rie, savo nerangumą pateisinda- yra gana ribota. Tai prisiminti tėsi nuo nepalankios į atvirai ne raelio* įsikūrimo pradžios jį laikė vo karinėm jėgom neįsivelti į
nu, teigia, kad nieko iš mūsų lais- na, kad ir Simo Kudirkos filmą draugišką, ypač 1967 m. karui Amerikos karine baze Vidurio Egipto -Izraelio karą, nes buvo įSuplevėsuos, kaip būdavo, trispalvė
Rytuose. (Atsižvelgdami į labai sitikinę, kad modernūs Sovietų
vės kovos nebus, kad niekas ne- vertinant Įvairiais būdais iš So- pasibaigus.
I r aikštėšna vėl susirinks minia —
stiprią ir įtakingą žydų mažumą ginklai ir Egipto kariuomenė su
nugalės okupanto, kad visa kova vietų Rusijos ištrūksta rašytojai
Sutraiškinsime šliužą devyngalvį,
Sovietų sukimai
JAV). Pačioje pradžioje Maskva sidoros su Izraelio pajėgom. Tai
Kur šiandie graužia mūsų krūtines.
bereikšmė. Lygiai taip pat yra kalba mūsų labui Jie liudija,
leido
Izraeliui
stalgiu
smūgiu
per
tikėjosi,
kad
naująją
valstybę,
su
Tuo
po
II-jo
pasaul.
karo
pa
žmonių, kurie mano, kad lietu- kad mes esame teisūs, reikalau
viškumas čia nereikalingas, kad darni laisvės, nes Sov. Rusija su baigos jau buvo žinoma, kad So kurtą gimusių Rusijoje ir sovieti 6 dienas laimėti karą. Rusai, ker
daus reikalus, mėginant nušalin
vaikams nėra reikalo mokytis lie- l'os- užgrobtais kraštais yra kalė- vietai turėjo rūpestingai paruoš nėje ideologijoje išaugusių sionis šydami už paslapties išdavimą ir gos atsidūrė akligatvyje, JAV se ti esamas valdžias, susilaukė
natui
atmetus
prekybos
sutartį
su
2
bilijonų
vertės
ginklų
praradi
tą ilgam laikotarpiui užsienio po tų, bus lengva pakeisti į komu
tuviškai, nes čia jų žemė. Taip jūninė. valstybė,
mą, suėmė kelis šimtus žydiškos didžiausio palankumo kliauzule, skaudaus pralaimėjimo. Neap.itardami jie savo vaikus sulygina
Amerikiečių darbo unija AFL- litikos planą, kuriuo buvo numa nistinės "demokratijos" pobūdžio
kilmės pareigūnų visose valdžios nuo kurios priėmimo priklausė di kęsdamas Egiptas išvarė 20,000
su masėm, kurioms tėra svarbi tik a o i savo suvažiavimą ^ pasi- tyta sukomunistinti visą Vokie valstybę, Sovietų kontroliuojamą.
1947 m. Ždanovui pradėjus šakose, nes, KGB įsitikinimu, tik delio masto kapitalų Sovietams sovietų technikų ir patarėjų. Vė
Rytuose So
egzistencija.
kvietė rašyt Bukovskį, kuris pa- tiją, o Vidurio
smarkią antisemitinę akciją, bu sionistų dėka tas nutarimas tega suteikimas. Nors Sovietai ir labai liau panašiai pasielgė Sudanas,
Tačiau mes būsime atsakingi b r ė ž ė , kad Sov. Rusijoj yra trys vietų įtaką išplėsti visose nafta
turtingose arabų valstybėse ir įsi vo apribota žydų emigracija iš lėjo pasiekti Izraelį. Be to, Brež spaudžia JAV vyriausybę (kol o visai neseniai ir Somalija. Buv.
ateinanciom kartom, kad netikė- milijonai kalinių, o Maskvos darbo unijos yra fiktyvios, darbo gyti tiesioginį priėjimą per Iraną S. Sąjungos ir oficialiai paskelb nevas kreipėsi į satelitinių valsty kas nesėkmingai) dėl greitesnio valstybės sekretoriaus Kissingerio
jome, jog visos grandinės sudyla žmogui ne ginti, o pavergti. Ta
ar Iraką prie šiltųjų jūrų uostų. ta, kad sionizmas yra Sovietams bių vadus, prašydamas savo vals jiems kreditų suteikimo, tos jų pa sumani tarpininkavimo politika
ir visi pavergėjai laikini. Todėl me pat suvažiavime unijos prez. Ta politika išryškėjo ketvirtojo priešiška organizacija. Netenka tybių aparatą apvalyti nuo sio stangos nepakenkė detentės su tarp Izraelio, Egipto ir Sirijos iš
pirmoje eilėje turime išlikti ti George Meany perskaitė Sovietų dešimtmečio gale dviem Stalino abejoti, kad šitie posūkiai pastū nistų.
jungė Sovietus kaip veiksnį iš
JAV politikai.
kinčiais savo tautos laisve ir di disidento Sacharovo kalbą, kurioj sumanytais ir beveik vienu kar mėjo žydus galutinai palinkti į
Egipto ir Izraelio taikos sudary
Tam karui pasibaigus, Sovietai Dabar pažiūrėkime, kaip faktai
džiuotis, kuo esame. Turime di tarp kitko buvo pareikšta: **Vie- tu pradėtais vykdyti žygiais: 1948 JAV <pusę ir į jų Vakarų sąjungi
mo derybų. Egipto prez. Sadato
nutraukė diplomatinius santy derinasi su įvykiais. Svarbiausiu
džiuotis ne tik Vytautais ir kitais nintelis ginklas mūsų kovoje yra m. Berlyno blokada ir mėginimu ninkus. Tai įvyko apie 1950 me
netikėtas apsilankymas Jeruzalė
kius su Izraeliu. Jie tebėra neat Sovietų šantažo įrankiu naudo
je suskaldė arabus ir sustiprino
kunigaikščiais, kurie mušė mūsų viešoji opinija, atviras ir laisvas okupuoti Iraną. Abu mėginimai tus.
naujinti ir iki šių dienų ir apsun jama nafta. Visom priemonėm
Izraelio nenuolaidžią laikyseną.
priešus, bet turime didžiuotis kad .žodis".
nebuvo sėkmingi dėl JAV pasi
kina Sovietus padėtyje, susidariu kurstoma arabų neapykanta Iz
Prez. Sadato pastangos prikalbin
Sueso krizės metu
Lietuva per tokį trumpą laiką
Čia galime prisiminti ir Solže priešinimo. Tuo metu Sovietai
sioje Vidurio Rytuose po 1973 m. raeliui, nes, jeigu nafta turtingos
ti prez. Carterį stipriau paspausti
nužengė nuo medinių arklų ir nicyno kovą, kurio skelbiamoji dar neturėjo atominės bombos,
1956 m., kai Sueso kanalo kri karo Ši antiizraelitinė Sovietų arabų valstybės sustabdytų naftos
dūminių pirkių ild modernios tiesa buvo pasmerkta sunaikinti, kuri sudarė JAV monopolį. To zės metu anglų - prancūzų jėgos politika ir jų painūs santykiai su tiekimą V.,Europai ir JAV, jų ū- Izraelį nuolaidoms Egiptui stato
valdymosi formos. Tauta nėra nuskandinti, sudeginti ir paversti nepaisant, ši Sovietų politika a- labai nevykusiai pasireiškė, vien arabų valstybėmis labai trukdo kis ir pramonė atsidurtų katas į keblią padėtį prez. Carterį. nes
vien tik garbinga ar liūdna praei į pelenus, bet tiesa pakyla, liudi biem tom kryptimis tęsiama ir tik Izraelio maža kariuomenė su jiems siekti savo užsibrėžtų tikslų. trofinėje būklėje. T o siekdami, žydai yra perdaug galingi ir įta
kingi, turi daug užtarėjų ir rė
tis, bet ir jos atsisakymas priimti ja ir niekas jos jau nebeistrins. ligi šių dienų. Per pastaruosius 25 gniuždė egiptiečių jėgas ir beveik
jie sukurstė kariškai nepasiruo mėjų.
Ko
pasiekė
Sovietai
metus jie padarė gana didelę pa pasiekė Suesą. Tada, kaip ir 1973
kolektyvinę mirtį, jos veržlumas
*
šusį Egiptą pradėti 1973 m. karą
gyventi.
Tačiau visai neboti Egipto rei
Vasario šešioliktoji — didelė žangą.
m., Sovietai išgelbėjo Egiptą, są
Aiškinantis tą Sovietų politiką, su Izraeliu. Nors Sovietų pagalba
Turime atsiminti tuos Lie- šventė, ir sunku rasti žodžių
kalavimų
reikštų JAV užsitraukti
apsaugo
Egiptą
nuo
visiško
pra
Pokariniam pasaulio strategi jungininkams grasindami atomi reikia neužmiršti šių pagrindinių
tuvos pavergimo
momentus, ką nors pasakyti nuostabaus ir nių jėgų išsidėstyme vienintelė nėm bombom, tiesa, pasitelkę JA faktų: Sovietams būtinai reikalin laimėjimo, bet arabai 25 proc. su arabų rūstybę su visom iš to ei
tamsiausia žiemas, po kurių Lie- negirdėto. Bet visose minėjimuose jėga, pastojusi kelią greitam so V Valstybės departamentą, kuris gi užsienio milžiniški kapitalai mažino V. Europai ir JAV naftos nančiom pasėkom, JAV prestižą
tuva vėl iškilo gyvenimui. Nu- kartojame ir turim kartoti, — vietinių planų įvykdymui, buvo visada palaiko rusus. Taip Sueso pakelti jų nusmukusiam žemės ū- tiekimą, kas skaudžiai atsiliepė į praradimą ir Sovietų į tą erd
leidimas rankų, pasitikėjimo sto- m e s turime neprarasti vilties,
kanalas liko Egipto valdžioje, bet kiui, žaliavom paruošti, techno jų ūkį ir susilpnino jų ginklavi vę sugrįžimą. Jeigu JAV tarpinin
kaujant bus rastas kompromisas,
ka, praradimas vilties ir suabejo- Tokios vilties turi ir pavergtoji bet kuro vėl negavau.
Sovietų santykiai su Izraeliu dar logijai ir transportui pagerinti, mosi pastangas.
Nesuprantu, kiek galima vargin labiau 'pablogėjo, nes Maskva dar kad galėtų visa tai panaudoti sa
'patenkinąs
Egiptą ir Izraelį, tai
jimas kitų gera valia stabdo mū- Lietuva. Po Mindaugo Tamonio
Sovietų didelis uolumas, sie
sų ėjimus už laisvę. Nieko nėra mirties Lietuvos Katalikų Bažny- ti žmones? Argi galėjo baigtis fon labiau suvaržė žydų emigravimą vo karinių jėgų sustiprinimui.So- kiant savo užsibrėžtų tikslų grei Sovietų politika Izraelio atžvilgiu
jei už durpes jau seniai užmo
lengviau kaip sakyti, kad nieko ČJOS kronika paskelbė: "viltis das,
kėti pinigai. Kaip gi čia yra: par į Izraelį ir vis labiau skatino an vietų siekiami milžiniški kapita tesnio įgyvendinimo Vidurio Ry vėl bus susilaukusi nesėkmė ir
iš to nebus, ir nieko nėra leng- tai energijos šaltinis, kuris papil- duoti parduoda, pinigus paima, o tisemitizmą. Tuo metu aukšti žy lai didžiausia dauguma tegali a- tuose, ir šiurkštus kišimasis į jų užsibrėžtų tikslų atidėjimo ilges
viau kaip be atsakomybės nešti įQ visos tautos ir kartų valios at- prekių neatiduoda."
dų tautybės pareigūnai, turėję pri teiti tik iš JAV. Tos jų pastan- globojamų arabų valstybių vi niam laikui.
lietuviškuosius rūpesčius. Ir tie sargas. Tai fakelas gilioj juodujaunieji, kuriems lietuviškasis m o j , nušviečiantis taką ateities
Padėjęs telefoną, žvilgterėjo į laikrodi —buvo jau
— Sužinosi, kaip perskaitysi Dabar kibk ir nebereikalas nebėra svarbus, ir tie vy- vaikams. Žinokite visi, mes tebepo
ketvirtos,
o
jis
tebedirbo
iš
ryto
Žiburio
negesinęs.
simaišyk
man po kojų. Baisiai nemėgstu, kai nepa
resnieji, kurie mano, kad visa ko- turime viltį gyventi ir būti savi—
Pats
savimi
užsibūriau,
—
nusijuokė,
pavartė
švęsti padarai lenda į kito šventyklą.
va beprasmiška, yra tie, kurie m i , kurti sau, semtis galios iš sapluoštą
prirašytų
lapų,
vienur
kitur
paskaitinė
jo.
Greitai išėjo ir užsidarė virtuvėje.
galvoja, kad užsnigtas ir užšalęs v o gelmių ir ieškoti tikrosios tieDabar
atrodė
geriau.
Vienur
kitur
knietėjo
pa
Vytautas pavartė popierius stovėdamas, paskaitė
kviečio grūdas nebeprisikels pa- sos, tai kelias, kurį mums teikia
JURGIS
JANKUS
keisti
žodį,
pasikalbėjime
paderinti
vieną
kitą
sakinį,
vieną kitą vietele, atsisėdo sofos kamputyje ir pradėjo
vasarį- Mes turime tikėti želmens prigimtis ir Dievas. Kiekviena
disonansu
suskambantį
su
anų
dienų
šneka,
bet
visa
nuo pradžios.
pergale ir tas tikėjimas suteiks auka, kokia ji bebūtų, tai kibirkŠ- 29
tai
buvo
jau
perlipama.
Knyga Vytautui nebuvo nežinoma žemė. { ją įjėgų ne tik darbui už savo tau- tis laisvės ir tiesos aukurui",
Nuėjęs
apačion
ėmė
darytis
užkąsti.
Vytautas
vi
Pasėdėjo
atsilošęs,
rankas
po
galva
susikišęs.
Bu
junko d a r priešmokykliniame amžiuje, nepaleido net
tos laisvę, bet ir už savo kasdieTaip kalba mums broliai iš asą
dieną
nepasirodė,
ir
Šeštokas
ėmė
niurnėti,
kad
tas
vo
laikas
bent
kiek
prigulti,
bet
žinojo,
kad
neužmigs.
būdamas pogrindyje. Kur ėjo, švarko kišenėje vis pūp
ninę duoną.
napus. O mes Čia taip pat turime
Nuėjo žemyn, pasišildė kavos ir grįžęs vėl sėdo prie vaikas, kaip vėjas: niekada negali pasakyti, nei kada, sojo pigaus išleidimo, bet gero turinio knyga.
Daugelis galvojame, kad Sov. būti veiklos, ryžto, vilties ir įytnei iš kurios pusės pakils, nei kada nustos.
darbo. Iš nauja.
Kai Juozas jau baigė čirškinti jautienos kepsnį ir
Rusijoje daug kas pasikeitė. Kai dienos žmonės. Nepaisant, ko
Užvalgęs pasijuto pavargęs. Vidus traukė tęsti vis paragaudamas rengė grybų padažą, Vytautas
Dabar
apie
tuos
pačius
įvykius
ir
daiktus
mėgino
kas gal ir pasikeitė, bet iš esmės kio amžiaus bebūtume, nepairašymą, bet nemiegota naktis ir įtemptas dienos dar įgriuvo Į virtuvę.
tai
jokių
pasikeitimų
nėra. sant, kokias kliūtis sutiktų mūsų kalbėti anų dienų šneka ir terminais, ir nuotaikas iš
bas gulo sunkiu slogučiu. Dar palūkuriavęs Vytauto,
sakyti
iš
vaiko
vidaus.
Lygiai
taip
pat,
kaip
jos
plaukė
— Kieno jis y r a ? — atkišo popierius.
Komunistai važiuoja į tą patį visuomeninė, politinė ir kultūriatsigulė ir pravėrė akis jau gerokai praaušus.
klausant
juostelės,
tik
tarpais
buvo
sunku
rasti
—
Kodėl?
tikslą, tik jie nebesuvaldo arklių. n ė veikla, mes turime išlikti kožodžių,
bet
vėl
kitais
sykiais
jie
iššokdavo
gyvi,
origi
Dabar
atsidėjęs
perskaitė
vakarykštį
darbą.
Vie
<
—
Tamstos
ar kurio tamstos mokinio?
Komunistai nebegali įvesti tokio vojančiais už savo tėvų žemę
nalūs,
virpą
prieš
kapą
metų
buvusiu
gyvenimu.
nur
nubraukė,
kitur
įrašė,
kai
kurie
įrašymai
išėjo
to
— Bet kodėl?
teroro kaip prie Stalino, nes iš- žmonėmis. Ir tas tikėjimas laiskie
ilgi,
kad
reikėjo
įterpti
ištisus
lapus.
Savo
gyveni
Kai
suskambo
telefonas,
jis
buvo
nurašęs
devy
—.Nežinia,
kas y r a a r kas bus toliau, bet čia
augo nauja generacija. Komunis- ve yra ta šviesioji laisvųjų ir pa
me
grožinės
prozos
nebuvo
rašęs,
bet
juto,
kad
pradė
nis
puslapius
pirmojo
rankraščio,
bet
dabar
tų
pusla
šedevras.
J
o
galėtų
pavydėti, kas tik nori Čechovas,
tai tebesiekia pasaulio revo- vergtųjų vilties žvaigždė, kuriai
ti
memuarai
nors
palikti
ką
nors
panašaus
į
Balanos
pių
jau
buvo
divešimt
septyni,
išretinti
spalvingais
Tolstojus Croninas, Steinbekas, kas tik nori. Yra ne
liucijos, todėl mūsų čia esančių mes neturime leisti užgesti,
gadynę,
virsta
į
gyvybe
virpantį
visiškai
naują
pasaulį.
dialogais
ir
dainuškų
posmeliais.
lygumų, yra, bet tam, kas tiek padarė, nelygumus iš
pareiga kokiomis tik galima prieAl. B.
Vytautas atsirado tik apie pirmą.
Skambno advokatas. Ar turėsiąs laiko rytoj šeš
lyginti, kaip musę nuo nosies atgalia ranka nubraukti
tą valandą po pietų. Reikės užbaigti pirkimo pardavi
— Kur gi tu dabar plavinėji? — pasitiko Juozaa
— Na, jeigu galvoji kad toks geras, tai reikia
Spaudoj ir gyvenime
mo dokumentą.
— Išverdu pietus abiem, — nėra, pagaminu pusrytį palaistyti. Nubėk žemyn. Po laiptais rasi užkoborį, o
dviem, — nėra. Dabar einu virti pietų, ar neišbėgsi? jame keletą butelių vyno. Paimk, kur geresnio.
— Tikrai šeštą? — nustebo Šeštokas.
— Viską išaiškinsiu ir niekur nebebėgsiu. Kad
— Tikrai. Taip sutarėm.
— Kad aš apie vyną tiek teišmanau, kiek bedie
— Tur būt, pamiršot, kad rytoj Naujų Metų iš nepyktum, einu į talką. Ką padaryti? Bulves nuskusti? vis apie maldą,
Mėsą sumalti? Vistiek ką. Kad tik iš peties, —sma
Tokio pavadinimo skundą išspaus porteriB ir tuščiomis turėjau grižti vakarės.
— Prastas palyginimas, — nusijuokė Juozas. —
dino sausio 10 d. "Tiesa". Skaity namo. Spalio pabaigoje kolūkio
giai
atsikirto
Vytautas.
—Noriu
ir
savo
dalį
užsi
Neužmiršom. Bet taip išėjo, kad Konkų žmogus
Bedievis labiau meldžiasi už tikintį. Jis pasidaro sta
pirmininko vėl prašiau mašinos. teturės laiko tuo metu, o jie būtinai nori pirkimą už dirbti.
tojas skundžiasi:
bus ir kelia į juos ir dieną ir naktį savo akis. Kai bu
"Gyvenu Pakruojo rajono Iinku- Vėl važiavome. Tą sykį darbuoto baigti prieš Naujus Metus. Ar galėsi?
—
Nori?
Gerai.
Bet
turėsi
padirbėti,
kaip
rei
vai pogrindyje, kas buvo jūsų stabas, Leninas, Castro?
TOS miestelyje ir dirbu "Aušros" jai paaiškino, kad remontuojama
— Ateisiu, ką veiksiu neatėjęs. Aš irgi noriu grei kiant. —užbėgo laiptais į viršų ir atnešė popierių
— Ne. Marksas ir Ce. Gevara,
kolūkyje Šaltkalviu. Pernai, spalio Durpių-briketų gamykla."
pradžioje, pirkau rajono Kuro kon"Ką gi, teko trečią kartą eiti pas čiau viską užbaigti, nors išsikėlimą, kaip sakiau, noriu pluoštą. — Še, rūpestingai viską perskaityk ir pasa
— Matai, O s a k a i kad vyno nuo vandens neatkir* toroje tris tonas briketų. Nuvažia pirmininką ir prašyti, kad skirtų dar kiek pratęsti.
kyk, kaip atrodo.
s i Tik atnešk raudono. Sako, kad jautieną reikia nu
vau f Šiaulius jų parsivežti. Ten ei- sunkvežimį. O prasyti
buvo gėda,
— Su tuo. atrodo, jokios bėdos nebus. Tai ligi
Vytautas pavartė.
gerti su raudonu, nors man naciam tai vistiek.
:
Igje išstovėjau iki pietų. Po pietų res mašinos laba reikalingos ūkiui
i
—
Kieno
d
a
?
—
paklausė,
buvo pasakyta, kad sugedo trans- '• Išvažiavome ketvirta valanda, jy^jpaaimatymo.
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M. — 239-6996
S I M A I T I S REALTY
(1911 - 1927 - 1977)
Gaižučiai. Mečys Narbutas su žmona, dr. Martyna ir Napoleonas Miškiniai, Jurgis ir Ona Ribinskai ir Ona vus lietuviškųjų jaunimo orga
Insmraoee — Ineome Tas
Briedienė
Nuotr. J. Urbono nizacijų n a r y s ir pasireikštų
Redagavo STASYS BARZDVKAS
M
ELLANE0U8
savo veikla lietuviškoje dir
2951 W. 63rd SI. 436-7878 Siekio ATEITIS Ateitininku Šal
pos Fondo lėšomis 1977 ra. 216
voje.
itMIlIlIlIMIIIIIIIIIllllUIIIHIIfniHttmilIlUI
pusL
Beverly Snores, Indiana, 2-jų me
Stipendijos dydis bus kasmet
tų kaip naujas namas. 200 p. prie Kaina s u persiuntimu $2.30. TJs>
po 1,000 dolerių.
Spalvotos ir Paprastom. Radijai. kelio. Statytas ant kalnelio prie sakymus Siųsti:
vežioja į darbus. Gatvių šonuose
pat ežero. $125,000. Kreiptis į
Stereo ir Oro VėsintonL
Kandidatus stipendijai gali
DRAUGAS. 4545 W. 63rt 9fc
stovi didžiausi, kaip Alpių kalnai
Ana Stepheas, teL 219—874-7428
Pardavimas ir Ian»yna*
CMfaago, DL 69629
siūlyti
kiekviena
lietuviškoji
sniego gauburiai, o žmonės pra
M
I
G
L
I
N
A
S
TV
PARAPIJOS PIETŪS
jaunimo organizacija, {vairūs
>C*>S^«>ff'fe<S>S?>S^>4 r >e>S>%<ff^a'J Mitiiiiiiiiiiitniinit
deda kasti apie savo namus.
(Atkelta i š 2 psl.)
2346 W 69th S t , teL 776-1486
sambūriai
arba
kiti
lietuviški
j
Šv. Kazimiero parapija kovo 5
MARQTJETTE PARKE
iltllIltlIlIlHIIIIIIIIIIIIHIHIIHIIIIIIIIHIIIIII
Mūsų diecezijos ganytojas vys
i
vienetai i š b e t kurios laisvojo
daug, bet kartu pasitaikė gražus d. sekmadieni 1 vai. pjp. Mairo
kupas B. Flanagan atšaukė Pele
2-jų
batų
mūrinis
po
5
kamb.
r-' FELIKSAS
IEWMMKWfe
pasaulio šalies. Siūlymų termi įimniiiimiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiifiiiii
ir šiltas oras sausio 21 d. Saulė nio Parke rengia pietus su prog
Gazu šildymas. Mūr. garažas. Arti
nų Dienos pasniką. Valstijos gu
PACKAGE E X P R E S S AGENCY
§t
metais
švietė jau nuo ankstyvo ryto, kad rama, kurią atliks Šv. Kazimiero bernatorius M. Dukakis mūsų nas — kiekvieneriais
66-08 ir Talman. 2emiau $34,000.
MARIJA NOKEIKIKN £
net tėveliai ir mamytės išdrįso po parapijos mokyklos mokiniai, valstiją paskelbė federalinės val iki g e g u ž ė s 15 dienos.
SIUNTINIAI | LIETUVĄ
BUTŲ NUOMAVIMAS
sniegą paklampoti, o kadangi šios parapijos vyrų choras ir kiti džios pagalbos reikalingą. Mo
Labai pageidaujamos geros rūšies
Eilėraščiai
Kandidatams parinkti bus su prekes. Maistas iš Kuropos saodettav
Namų pirkimas — Pardavimas
jaunimas nedavė rogučių, tai meniniai vienetai. Bus ir dovanų kyklos, fabrikai ir kitos įmonės
2608 W. C9th St., Chicago, DL 60629
daryta
teisėjų
komisija.
Jos
Valdymas
TEL. — WA 5-2787
Papildyta laida. 72 pusL 1977 m.
nors ant plastikinių lėkščių lei dalinimas. Didžiausia iš jų - nau pasiliko uždarytos visą savaitę.
sudėtis
b
u
s
paskelbta
vėliau.
iinnmniimmiinniiuiimuimmimnini
Virieas
dau. A. Koraakaitės-Sut.
Draudimai
—
IneomeTas
Atsilankykite, Daugiausia nuo audros nukentė
dosi nuo kalniukų. Vakare visų jas automobilis.
Kaina sa
Netsriatas
—
Ve
veidai buvo įkaitę nuo vėjo ir pa gal jūs būsite vienas iš tų lai jo Rhode Island, Connecticut ir
Stipendijai kandidatus siūlyti
SIUNTINIAI
Į
LIFTUVĄ
raudonavusios nosys. Didžioje sa mingųjų. Visas pelnas skiriamas Massachusetts valstijos. Vietomis šiuo adresu: Broniaus Jonušo
Ulsskymiai siųstilėje, prie linksmai traškančios parapijos mokyklos remontui. prisnigo iki 6 pėdų.
ii kitus kraštas
stipendijų fondas, 4006 So.
J.
B
A
C
E
V
I
Č
I
U
S
ugniavietės, vyresniosios skautės Rengėjai kviečia ir aplinkinių ko
O&AUGAS. 4545 W. «SrŠ S i ,
28th S t , Omaha, Nebr. 68107. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave.
LM.
«
4
»
So.
Kedzfc
Ave,
—
T78-22SS
lonijų
gyventojus
atsilankyti
į
pravelė laužą. Sesės, neseniai su
Chicago, 111. 60632, telef. 927-5980
grįžusios iš Australijos, papasako šiuos pietus, taip paremsite mū
jo šiek tiek Įspūdžių iš kelionės sų parapijos mokyklos tolimesnę
uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiuiiiniiiiiiuiHi
ir Tautinės stovyklos, padainavo egzistenciją. Katalikiška mokyk
Radijo Valanda jau virš 35 m. tarnau
dainų, kurių ten išmoko. Jų nuo la yra religinės ir tautinės kultū
ja New Jersey, New York ir Connecti
Mes
su
50
kitom
namų
pardavimo
taika buvo tok'a puiki, kad žiūro ros auklėjimo židinys. Stenkimės
Nuoširdžiai Filadelfijos -veikėjai bei ilgametei šalpos dar ŠERĖNAS perkrausto baldus Ir įstaigom aptarnaujame pietvakarių cut lietuviams!
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
vams susidarė vaizdas, jog tikrai kuo ilgiausiai tą židinį išlaikyti. buotojai a. a. Sofijai Romanauskienei mirus, vietoj greit vys dimai ir pilna apdrauda.
Chicagą — tas daug pagreitina Kas šeštadieni nuo 4 9d 5 vai. popiet
pardavimą ir pirkimą.
Australijoje buvo labai smagu. Ypatingai labai svarbu šiais lai tančių gėlių ant kapo, velionės šviesiam atminimui Vasario
iš WEVD Stoties New Yotte 1336
TEL. — WĄ 5-8663
kais
vaikus
leisti
į
katalikišką
Lauželis greitai prabėgo. Patys
16-sios gimnazijai suaukota 272 doi. suma.
kfl., AM ir nuo 7 iki 8 vaL vak 97.9
NORINTIEJI
meg. FM.
jauniausieji jau buvo išvargę ir mokyklą.
įTūūiiuTiHiitiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiimniiiiiiii
PARDUOTI AR PIRKTI
Aukojo
šie
asmenys:
po
30
doL
—
Ona,
Vytautas
ir
Vla
skubėjo į lovutes, o vyresnieji
Direkt. Dr. JoMbas t. Štokam
M. A. S I M K 0 S
IŠVYKA IBROCKTONĄ
arba išnuomoti butą
das Eikinai; Olga, Nikalojus ir Petras Lvovai; 25 dol. — Rai
dar kartą iškelavo su rogutėmis
1497 Force Drive
HOTAKT PTJBUO
be jokio įsipareigojimo skambinkit
A.L.R katalkių Moterų sąjun mundas ir Živilė Tamošiūnai; po 20 doL — Vytautas ir Vanda
Mountainside. S J. 07092
pasivažinėti. Sekančią dieną vėl
rNOOME TAX SEZtVICE
TeL 232-55C5 (code> 2f1
buvo geras oras ir toliau tęsiamas gos 5 kuopa yra pakviesta Brock- Jankai, Daina Puzinaitė, Darius Puzinas; 1 5 doL — Arūnas, 4259 So. Maplevrood. t e i 354-7450 mums.
Taip
pat
daromi
VERTIMAI,
Rimas
ir
Dobilas
Gaver;
po
10
doL
—
Ona
Jutekienė,
Snie
tono
Moterų
sąjungos
15-tos
kuo
žiemos sportas iki 2 vai. p.p. Ta
Taip pat, abejojant dėl turimo
Kviečiame taip pat klausyti Lietu
GIMINIŲ Iškvietimai, pildomi
DRAUDIMO, ar norint apdrausti viškų kultūrinių valandų anglų kalba _^T<
PIUETTBfiS PRAŠYMAI Jr
da visi papietavę, pasidalinę įspū pos kovo 12 d. Brocktone jų ren guolė Jurskytė, Jadvyga Kačionienė, Liet. Moterų Klubų Fede
kitokie blankai.
džiais, skirstėsi namo. Iškylą pra giamame parengime atlikti prog racijos Filadelfijos Klubas, Nijolė Ram&ias, Liueija šaudzienė,, I l i n i ( ( I I I I i n i l l l l I l l l l l l l l l l l l l ( l l l l l l l l l l l l l l l l l NAMĄ AUTOMOBILĮ, GYVYBĘ ir iš Seton Hali Universiteto radijo sto
SVEIKATĄ maloniai jums patarnaus ties (New Jersey WSOU 8 9 5 m e »
vedė tuntininkė s. f ii. Liuda Ru- ramą. Mūsų kuopos choras suti- Antanina spakauskiene; po 5 dol. — Bronė Impolenienė, VIa-:
FM) Pirtnad 7:30-8-30 vai. vakaro.
co. Autobuse yra laisvų vietų ir dislava Jonkus. Jadvyga Melnikienė, Benedikta Misliauskienė. " ^ " ^ " " ' " ' ^ ^ S m S l ' T S 1
gienienė.
BALYS BUDRAITIS
(Vadovsnįa proi. L Stukas)
gali važiuoti ne choristės. Nbrin-1 Birutė Muraškienė, Elena Skiadaitienė, Ona Valaitienė, Birutė \ gtai £ SSp'aaSfUo. "" *"*"
4243 W. 63rd St.. Chicago, DL JHilIlIlIimillIHIIiilIiHIimilllllllllMIUHM
Grįžo S Australijos
čios važiuoti kreipkitės į kuopos j Valašinienė: 2 dol. — Bronė Mašalaitienė.
CO8M0S PABCELS KKPRESS
a
767-0600 arba 778-9871
Sausio 15 d. į Chicagą parskri Dirm. P Hassett 753-0691 ar sek
sivrrmiAi
Į LIETUVĄ
Apsimoka
skel&tfe
*«n.
DRATJGB,
S3S3 S. Hafeted St.. Chlca«0, SS SO60S
do iš Australijos vienuolika Det retorę J. Miliauskienę 755-1894. j
JB plačiausiai Bkaitoroas lie
2601 W. SMb « t , Chicago, BL «S«SS
roito skaučių ir skautų. Per sekan Bus sutežktos visos informacijos.
Telef.: 92.V27S7 — 234-3320
tuvių dienraštis, gi skelbimų: kair
čią tuntų sueigą jie žada papasa Registruokitės iš anksto.
Vytautas Vatintina'i
aos yra viaiema prieinamos.
4 Renetų maras ir saraffas. MartiitiitiitiiiiiiiiiiiiuiiiHniimutninHiiiiiii
koti apie Australiją, Vl-tąją Tau
SNIEGO AUDRA
qnette Pk& Naujas gazu Stidyrbas.
w
tinę stovyklą, kelionės nuotykius
Našlė atiduoda už $38,800.
Lietuvoje
mirus.
jį
seserf
AlfTANDIJI
ŠU0PIENE,
jos
Vasario
6-7
dienomis
Naująją
ir įspūdžius. Taip pat yra padarę
Palikimas. 5 kamb. 18 metų maras
HBbP W.\NTED — VYHU
Angliją nusiaubė nepaprastai di
vyrą VINC4 ir lūmį VYTAUTE m šeima mioširdžiai
daug nuotraukų ir skaidrių.
tr garažas. Centr.* oro šildymas ir vė
KILIMUS
IR
BALDUS
delė sniego audra, neaplenkda
sinimas. Įrengtas beismentas ir kiti
užjaučiame.
Ptaraame ir vaSkuojante
ma ir mūsų kolonijos. Vasario 6
priedai. Tuoj galima užimti. Gražioje Reikalmoas
Tuntų sueiga
m. P. Mockaičiai
visa rfi&u griadis.
gatvėje. Marauette Pke. $29.909.
audra užklupo grįžtančius iš dart.
BUBNYS
— TeL BE 7-5168
Vasario 18 d. 7 vai. vakare bų žmones, kurie turėjo palikti
Gražus platus sklypas ir garažaa
i. J. Vizgirdai
Marauette
Pke. Vertingas pirkėjui.
Kultūros centre įvyks tuntų suei- Į a u t o m o b i i i u s g a t v ė s e , n e s
.
nebu
L
C.
Wal$h
Liuksus
"ranča**. Beveik naujas Ste&nas neo f l v. v. « 7:39^ v.
bus paminėta va- ^ ^ ^ ^ v a ž r u o t į vėjas su
romėnų mūras. 3 mieg. Radiant sH- fyto. Prityręs grindis vaškuoti -isario 16-toii ir pasikeičiama tun- krentančiu sniegu paralyžavo vi
dymo dvi kontroles. 2 auto muro "strippiag & waadng.'* Dirbti
tininkų pareigomis. Sueigoje pri są judėjimą, o kuriose vietose
garažas. Daug priedų. Tik pamate rankiškai. Kreiptu —
nupirksi te už $40.000.
valo dalyvauti visi Gabios ir Bal sniego buvo dar mažiau, gatvės
SS1 BoCftl SfenBcft
Apdraustas
perkraustymas
Gražus S kamb. apie 20 metų ma
tijos skautai ir skautės, taip pat pasidarė slidžios. Sniegas su vėju
Eik Omve VOJassc IU. 006*7
Mielam
ras. Pašų medžio beismentas. 2 auto
Įvairių atstumu
r
yra kviečiami skautininkai, tėve siautė visą antradienį iki vėlyvo
'
garsžas. Marnuette Pke. Tuoj galite
ROLL FORMER MACH1NE
liai ir viuomenė. Po sueigos bus vakaro. Prisnigo nuo 2- 4 pėdų.
TeL: 376-1882 arba 376-5996 užimti. $27,900.
OPERATOR
rodoma skaidrės iš Australijos.
Tvirtas 2-jų aukStų mūras. 2 butai
Trečiadienį visos įstaigos, fabri
ir
maloni
biznio
patalpa.
2
auto
jo
žmonai
MARYTEI
M0BKUHIE1CEI,
jo
broliui
l.r.
Mušt be mechanieafly nrciineat Gsud
kai, mokyklos buvo uždarytos,
garažas. Savininkas nusileido iki i wagęa and benefits. Steady. 42% nour
BERNARDUI ir giminėms nuoširdžią užuojautą reiš
nors saulutė savo skaisčiais spin
$38.500. Marauette Pke.
POETĖS LIŪNĖS SUTEMOS
week. Some overtime avaiiabie..
10% — 20% — SO% plglao mofctett
duliais pasveikino visus, pasiro
kiame
ir
karta
liūdime.
n i apdniad» ano iiiįiitm *r tiiftuito
VAKARAS
b<lio pas
vTETAL-STRIP MFG. CO.
džiusi po praūžusios sniego aud
Jnz§ Ir Jiozas Navasaičiai
1014* Pacific Ava,
Detroite vasario 18 d. 7 v.v. ros. Gatvės pradedamos valyti, f
FRANK Z A P O L I S
Franklm Park, BL
Dievo Apvaizdos parapijos Kul pagalbą pašaukta tautinė gvar
2625 Wesff l į s t Street
TEL. 67M160
S2»S^ W n « SSta Stmt
tūros centre įvyks poezijos poetės dija, kuri ligoninių darbininkus
Chlcaso, TUinoto
Tei. 737-7200 ar 737-8534 CLEANTNG & LITE MATNTENANCE
TeL — GA 4-8RM
Liūnės Sutemos vakarus.
Visi
Monday thru Friday
kviečiami.
Mftr. S botai po S kamb. 0 « r u
MOTERŲ S-GOS 54 KUOPOS
Good Benefits
Investavimą*.
Marauette Parke. —
•Bnrff^K^^maanaaBasMraaMNR $42.900.
NAUJA VA1AOTBA
DĖMESIO
CALL 867-4740
Medinis.
S
batai
po
5
kamb.
Ma
Between
2
p.m. & 4 p.nx Weekdays
ŠACHMATININKAMS
reiškiame gilią užuojautą mūsų narėms: Žmonai
A. L. R. K Moterų sąjungos
ža* {mokėjimas.
Marauette Parka.
Vonių, virtuves sinkų ir vandens J20.900.
MciDONALa'S
Vasario 19 d. 12 vai. Kultūros susirinkimas įvyko vasario 5 d.
PRANCIŠKAI SČERBUHEI, dukrai ALEKSANIVRAI
šildytuvų specialistai. Virtuves ir Maras 4 n e s ė t u ir garažas. Mar
Dievo
Apvaizdos
parapijos
kul
centre, pasižymėjęs šachmatinin
vonios kabinetai. Keramikos ir kt. auette Parke. PUrna $39.509.
PAKUUENEI ir kitiems šeimos nariams.
•Ų^"
kas, Kazys Škėma duos šachmatų tūros centre, išrinkta nauja
plytelės, Glass blocks. Sinkos
Miantl Beach.
S Kamb.
uiuiiai
V
Y
K
A
I
I
I
M
O
T
E
R
YS
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga parduodamas d F.' Ibroa $35.000.
simultaną. N'nrint'eji jame daly kuopos vaidyba 1978 metams.
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vaL ryto
Me* turim* paMavbuui FtorkkM
Lietuves Metant Draugija
vauti, kreipkitės pas sporto klu Pirm. — Helen Tucker, viceYXFERIESCF3)
YEBSOS
Tisokip namo. Norintieit plrkU, par
arba
po
5
vai.
vakaro.
bo Kovo- Šachmatų sekcijos vado piminmkė — Elizabeth Pauraduoti ar mainyti HkamMnktt
To take fnli obarge of offtoe
SEBAPTNAS — 636-2960
v e Karoli Balį, telefonu 562-0583. zas, fin. sekr. — SteDa Hotra,
Mušt b^ exper. in readinir Bhiepriats
:: f :; :, ; iii :< tu
and writing orders,
abto genera!
VAIRĄ
REAL
ESTATE
aaHnaHaMaMHBP^
^
^'
''^'
'
'
'
^'
'''vssa
protokolo sekretore — Bertha
offlce kjv>vrted|rc.
Ertselt markina• įiMnHMiminiiHnuintiiiiiiniiimuiiiHii
conditions.
Janus, iždin. — Magdelena
TeL _ 525-6565
SPORTO SĄJUNGOS
FIBERB ASIV INC.
Smailis, korespondente — Sofi
SK5*lJr«aTt8S "DRAUGET.
1630
N
. Kiagabary — 387-161?
SUVAŽIAVIMAS
ja Ramanauskienė. Revizijos

ATEITININKU KERI

DETROITO
ŽINIOS

MOŠŲ KOLONIJOSE

TELEVIZIJOS

Worcester. Mass.

Skambantis Laikas'

BELL REALTY

PHILADELPHIA

MOVING

Budraitis Realiy Co.

Baltas Sniego Parkas

A. t A. KUNIGUNDAI BUNKOEI

VA

LOME

D2ENIT0RIUS

A. V I L I M A S
MOVING

A. t A. HENRIKUI MORKŪNUI mirus,

Valdis Real Estate

A. t A. JUOZUI SCERBAI mirus,

PLU M BIN G

With Liberty k Justice

(ŠALFASS) Siaurį Amerikos
Lietuvių fizinio auklėjimo ir spor
to sąjungos atstovu suvažiavimas
aptarti artėfanča
aulro lictavhj sporto žaidyr. •<;. kurios įvyks
šią vasarą Toron
vra kaukia
mas balandžio 1-2 sienomis D«trttftt. D e « * t » spor.o klubo "Ko
vas" vadovybė bus suvažiavimo
elobe-ais.

I. u.

komiai jon išrinkta Albina Lingienė ir Albina Rugienienė,
dvasios vadovas — ktin. Vikto
ras KrisčiuneviČhis.
Naujai valdybai Imkime sėkmės^ o nares pasižada, visada
padėti. Motinos dieną bus ben
dra, komumja, kaip k kiekvie
nais metais. Vlaos narės pra
šomos dalyvauti

SoiUa

MARQUBTTB AUTO CLINIC
0656-fia So. Oattfova* Ava, — TH. 471-02SS
Užsjecio ir Ajnflrikoa aotomobtuai.
Tnne ttp tr ^<jntrw>s (ABl CKJNMTTONING)

:

STABDZIAJ 6 miamkų ar «,O00 rnyli^ garantija
o i mūaų darbą (pataJajnnBa). Atdara nuo 7 v. ryto.
flttU) vaL vakaro.

Amerikiečių premijuota PAFUAIS LEONO knyga, kurio
je atvirai ir drąsiai nagrinėja
sio krašto negeroves bei pavo
jas ir tiesia kelius į saugą visą
gerbūvi

r

HELP

C L E R I C A L

Pbeitlons avaiiabie in several deptg. of a leading TtfgTiTfrir ąpd
paperback distributor in our nasrest Oucago office. The TirrgnsfiiT
candidate mušt have previous fėnersl dfflea eoeperienoe ia flnJW
and/or ren-key machine. Godd saJar>' plūs .^acelkan beaefita tm^i
Knyga gaunama ir Drauge,
a«e includuig insaraflee and profft steriaą. ^ ^
miiikfitais — S M S .
PWi^ •ai! \1CK1 - VHM5%
g 3 3 & f CHA*, LBVY cmCt,XATDr« t X , IMA Mox ( r u d i 8S-, <•**» f k
Kaina kietais
ajo AotaU

.«...«

wAiri*E* — r a * A L E

iiiiimiuiiiMi

^r^i^^^^^r"

^ ^ * W P P P H H » 1 W

M R K A i m s MOTERIMS , DRAUGAS, ketvirtadienis. 19TO m. vasario mšv. 16
5
! fcad Hfc?|o $*ra!rt!s Tsrtfne? sverdijos pagalbos, ir «ttdra net sto Kovai su vėžiu draugija Chlgus įlaužė ir nuvertė (Civic Cen- cagoje (American Cancer So1 Brangiam tėveliui
ter, Bristolio "Keldor" krautuvės
i
ciety),
37
S.
Wabash
nemoka
tais vėl teks kelti Helsinkyje i mina pačią gavėnios laikotarpio ir kiti nuostoliai).
Athol, Mass.
•
mai skolina filmus, siunčia kal
pasirąžytą susitarimą. Tad rei- Į rimtį, bet sykiu išryškina ir krikšDabar
vasario
6
d.,
pirmadie
bėtojus, duoda prošiūras, moky
BSOCKTONO SŪKURYS
kia tam ruoštis. O pasiruoši čionjškąją žmogaus 'prigimtį.
Lietuvoje mirus, sūnų ZIGMĄ ir ŠEIMĄ nuoširdžiai
nį,
kai
pradėjo
10
vai.
snigti,
tai
dami
moteris, kaip pasitikrinti,
ATHOLO VASARIO 16-SIOS mui įvykdyti reikia jūsų aukos.
Vaterburiečiai vi:ada buvo ir "i> *•«" t»«Wjw . . .-...**. 6 «, w
užjaučiame ir kartu liūdime.
MINĖJIME
"Tad, mieli lietuviai, supraskite yra jautrūs savo tėvų ir prosenių snigo dvi dienas. Uždarytos vi- ar neturi vėžio ir kaip su tuo
4os mokyklos, bankai, fabrikai ir pavojumi kovoti.
DR. ANTANAS IR ONA ČERSKAI
Atholo lietuvių kolonija n e d i ^ r e i k a l 0 svarbą ir paaukokite kilnioms šalpos tradicijoms ir
VITA
IR VIKTORAS MEMENAI
Amerikos
dėlė. ADjungta šv. Pranciškaus
s ė t u v i ų Tarybai nu- šių vajų proga nuoširdžiai ištie kitos įstaigos. Gubernatorė Ella
DR.
RAIMUNDAS
IR ALDONA ČERŠKA!
parapijos su neišsenkamos ener- | m a t v t ^ savo auką", baigė Al sia pagalbos ranką vargan pate Grasso vėl paskelbė pavojaus sto sižengė, buvo net areštuoti.
JUOZAS SALAD2IUS
.
Kai trečią dieną, nustojus snig
kusiems, ligų ir senatvės prispau vį ir pašaukė Tautinę gvardiją.
gijos ir sumanumų kupinu kle tas pirm. Kazys Bobelis.
stiem; broliams ir sesėms.
Be to, antrąją sniego dieną gu- ti, trokais — valytuvais pravalė
bonu kun. Justinu Steponaičiu, Šia proga per "T. G." lietuvių
gatves, tai sniego privertė baisius
Vajų
vykdo
ir
aukas
renka
sky
talkinant Lietuvos vyčiams, va radijo vai. buvo perduota ir de riaus valdyba: J. Brazauskas, D. Bernatorė išleido įsakymą nie "kalnus" — net iki antrojo na
sario 5 d suruošė Lietuvos ne legacijos nario pas Conn. Gu Venslauskaitė, G. Valiulienė, V. kam iš namų neišvažiuoti. Tad, mo aukšto.
priklausomybės atstatymo pa bernatorę Elda Grasso dr. Petro Skladaitis ir A Brazauskienė. Val kas nežinojo ir tam įsakymui nu-1
Jonas Bernotas
minėjimą. Pasikvietė B r o c k t o - 1 v n e i š i o k a l b a dybai
talkininkauti
sutiko:
Ed.
, o n a s
no jaun. ansambli Sūkurį ir|
Berno4as>
Bazėnas, Ant. Budzinauskienė, K.
jauną dainininkę Marytę BizinCapienė, Z. Delininkaitis, Ant.
kauskaitę šioje didžiojoje šven- j W a t e r b u r y , C o t U l .
Gylienė, Ig. Kriaučiūnas, L Kuz
tėję susirinkusius palinksminti,
mickas, M. Marūnienė, A. Rauga
BALFO VAJUS
lienė, K, Sapetka, V. Vaitkus
kurių buvo pilnutėlė salė.
10 vai. šv. Pranciškaus baž
Waterbury Balfo skyriaus val (knygynas Spauda) ir J. Valkaus
nyčioje šv. Mišias atnašavo dyba, kaip ir praėjusiais metais, kas.
S. Baltūsiene
Palengvinkime
gražų
nors
ir
kleb. kun. J. Steponaitis už ir šiemet paskelbė visam gavė
T. ir 0. Baužai
Lietuvą ir jos kankinius. Mišių nios laikotarpiui, Balfo piniginį nedėkingą aukų rinkėjų darbą ir
A.
A
metu solo giedojo M. Bizinkaus- vajų. Nors Balfo mėnuo yra spa sutikę aukų rinkėją patys pirmiejikaitė.
lis ir tada daugelyje lietuviškų ji pasiūlykite savąją auką.
STELLA CIBULSKIS
3 vai. parap. salėje iškilmin kolonijų suaktyvinama
balfinė
J. B-kas
RADZEVIttCTĖ
gas minėjimas, kurį atidarė vie veikla, bet vaterburiečiai tam pa
Gyveno Šv. Šeimos Viloje, Lemont, Dlinois. Anksčiau gyv. Chinas iš rengėjų. Kalbėjo dr. Pet sirinko gavėnios laikotarpį, nes New
Britain,
Conn.
cagoje,
West Side.
ras Bizinkauskas, iškeldamas tuo laiku mažiausiai kryžiuojasi
Mirė vas. 14 d., 1978, 8:53 vaL vak., sulaukus 79 m. amžiaus.
lietuvių tautos žygius, šviesias su kitų organizacijų renginiais
IR VĖL DAUG PRISNIGO
Gimė Wilkes-Barre, Pa.
ir tamsias dienas, Simo Kudir bei veikla. O be to, kilnūs labda
Velionė buvo našlė a. a. Petro ir motina a. a. Genevieve Žičkus.
Kaip jau minėta, sausio 20
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 sūnūs: kun. Peter A. Cibulskis,
kos dramą televizijoj, skatino ros darbeliai ne tik puikiai įpras-1 snigo visą diena ir tiek prisnigo,
MJC, Walter, marti Lisa ir John, marti Caroi, 3 dukterys: Frances
ryžtingai dirbti tėvynės labui.
00VYDAS P. GAIDAS Ir C&RALDAS F. DAIMID
Jurzak, žentas Edward, Helen Fabusiak, žentas George ir Catherine
Programą atliko Sūkurio vyres
Di Vincenzo, žentas Sam, 18 anūkų, 1 proanūkas, 2 broliai John su
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
niosios grupės 20 šokėjų, kurie
žmona Mary ir Andrew su žmona Rose, 2 seserys Mary Heinze ir
Tauriam
lietuviui
mokytojui
žiūrovus sužavėjo 7-niais šo
m Catherine Kowalski, kiti gimines, draugai ir pažjstami.
433034 So. Californla Avenue
Priklausė Dariaus-Girėno Post Am. Legion 271 Ladies Aimliary
kiais. Sūkurio sumanusis va
ir buvo amžina narė Sv. Kazimiero Seserų rėmėjų dr-jos.
dovas Vytautas Bruzgys, muz.
Telefonai U 3-0440 ir LR 3-9852
Kūnas bus pašarvotas penktad, 1 vai. popiet Lack-Lackawicz
Marytė Crowley skambino pia
koplyčioje, 2314 W. 23 Place.
mirus Kaune, jo sūnui ZIGMUI, dukroms STASEI ir
460507 South Hermttage Atšaus
ninu, Noami Giroard pritarė
Laidotuvės įvyks šeštad., vas. 18 d. iš koplyčios 9:30 vai. ryto
ZOSEI,
jų
šeimoms
ir
giminėms
].
A.
Valstybėse
bei
bus atlydėta į Aušros Vartų parapijos bažnyčią, kurioje įvyks ge
akordeonu su dviem akordeonis
Telefonas — YArds 74741-2
Lietuvoje,
reiškia
širdingą
užuojautą
dulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv.
tais. Šokiai atlikti gražiai, me
Kazimiero lietuvių kapines.
niškai, žiūrovų šiltai palydėti.
Viktoras ir Elze Diminskiai
Vietoje gėlių prašoma aukoti Sv. Šeimos Vilai.
Solo padainavo M. BizinkausNuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
kaitė, tėveliui palydint pianinu.
Nuliūdę; Sūnūs, dukterys, marčios, žentai, anūkai b* proanūkas..
Ji padainavo 8-nias dainas.
Po programos malonūs rengė
Laid. direkL Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 847-6672
jų su svečiais pašnekesiai ir
vaišes kava su skaniais užkan
Laidotuvių Direktoriai
džiais. Ir, visiems išsiskirs
čius, programos atlikėjams, va
6 8 4 5 SOUTH VVESTERN AVE.
dovams ir globėjams skani va
EMMA ŠEŠTOKAS •
karienė. Jos metu visus jungė
POCIOTĖ
PETRAUSKIS
džiaugsmas, kad mūsų yra dar
Gyveno
St.
Petersburg,
Florida.
Trys Moderniškos Koplyčios
daug šokančių, dainuojančių, re
Gyveno
Hot
Springs,
Arkansas.
Daugelį
metų
gyveno
ChiMirė
vasario
1
d.,
1978,
11
vai.
vak.,
sulaukus
77
m.
amžiaus.
Mašinoms Vieta
miančių.
cagoje
—
Marąuette
Parke
ir
Bridgeporto
apylinkėse.
Gimė Lietuvoje, Telšių apskrityje, Alsėdžių miestelyje — 1900
Tei. 737-8600
Didelė padėka už šios šven
Mirė vasario 9 &,, 1978 m., sulaukęs 60 metų amžiaus.
m. gegužes 13 dieną.
Gimė Chicago, Dlinois.
tės suruošimą priklauso kleb.
TeL 737-8601
Amerikoje išgyveno 64 m.
Pasiliko
dideliame
nuliūdime
2
broliai:
Edward
J.
ir
Raykun. J. Steponaičiui, Lietuvos
Priklausė American Lithuanian Club of Tampa, American Lithumond, brolienė Helen, 2 sūnėnai: dr. Raymond su žmona Mary
vyčiams, Atftolo Betuviams fa*
anian Club of St. Petersburg ir American Association of Retired
Kris ir Allen, bei kiti glmlnrs. draugai ir pažįstami.
jų draugams amerikiečiams.
Persons.
Priklausė Chieagos liet. Piliečių klubui Lietuvos Vyčių
Sūkurys šoks dviejuose didin
36-tai
kruopai, Knights of Columbus 3024-tai kuopai ir Ketvir
Kūnas buvo pašarvotas Baynard — Thompson koplyčioje, St.
to laipsnio skyriui, Elks 380 skyriui ir kitom organizacijom.
guose Brocktono 725 m. Lietu
Petersburg Beach. Florida.
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans kopi., 6845 S. Western
vos karalystės ir 60 m. nepri
Veliones pelenai bus atvežti į Chicagą gegužės mėnesį ir laido
Ave.
Laidotuvės įvyks šeštad., vasario 18 d. iš kopi. 9:00 vai.
klausomybės atkūrimo minėji
jami Lietuvių Tautinėse kapinėse. Data bus pranešta vėliau.
TĖVAS
ŠONUS
ryto bos atlydėtas į švč. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią,
muose. Vasario 11 d N. Jukurtoje
įvyks
ged.
pamaldos
už
velionio
sielą.
Po
pamaldų
bus
Nuliūdę: Vyras Pranas, duktė Emilija. JJetuvoie švogeris Vills
nior High School, 108 Oak S t
nulydėtas į Sv. Kazimif.ro lietuvių kapines.
šeštokas su šeima, Norbutų šeima ir kiti giminės,.
ir vasario 26 d Šv. Kazimiero
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
KOPLVrtO®
parapijos auditorijoj 3 vai. p. p.
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
—•• Mūsų tautos didybės garbei
Tai. GRovenhili 6-2345-6
2533W»st7f Si.
\uliude: Broliai, brolienė ir sūnėnai
programas atliks lietuvių liau
Laidotuvių direkt. Evans ir Sūnūs — Tel 737-8600.
SOth Ava^ Cicero T0wnhall 3-2108-9
1410
dies sukurtuosius šokius Sūku
rys, paruoštas vadovo V. BruzAUTOMOBILIAMS STATYTI
gio su asistente B. Treiniene,
Gyveno Chicago, Illinois, Town of Lake apyL
muzike M. Crowley ir N. GirouMirė vas. 13 d., 1978, 5:10 v a i vak., "sulaukės 63 m. ami.
ard su akordeonistais.
Gimė Chicago, Illinois.
E. Ribokienė
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Petronella (StaniLAHX)TLrVIŲ DIREKTORIAI
žauskaitė), sūnus Chester F. Klovas, Jr., ir kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.
Lietuvi* Uidotuviy Drrtfcterlf Asociacijos Nariai
Priklausė šv. Vardo dr-jai (šv. Kryžiaus parap.). V.W.F.
•TĖVYNĖS GARSUOS"
Post 5216 ir McKinley Post American Legion.
DR. KAZYS BOBELIS
Kūnas bus pašarvotas ketvirtad. nuo 10 vai. ryto iki 10 v.
ANTANU M. MIILUPS
Vasario 5 d per "Tėvynės
v. Eudeikio kopi., 4605 S. Hermitage Ave. Laidotuvės įvyks
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apyi.
Garsų" lietuvių radijo valandą
penktad., vas. 17 d. iš kopi. 9 vai. ryto bus atlydėtas į šv. Kry
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS
Mrrė vas. 13 d., 1978, 9:10 vai. vak.. sulaukęs 85*m. amž.
žiaus parap. bažnyčią, kurioje įvyks ged. pamaldos už velionies
kalbėjo Amerikos Lietuvių ta
Gimė Lietuvoje, Radviliškio parapijoje, Kutiškių kaime.
SO. UTUANICA AVE.
Tel. YArds 7-MN
sielą. P o pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapi
Amerikoje išgyveno 68 m.
rybos pirm. dr. Kazys Bobelis.
nes.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Irena, žentas Ben NorSTEPONAS CC. LACK (LACKAWICZ) tr SONOS
Jis pažymėjo, kad Afrikos
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
but, 2 anūkai Richard ir Carol, sūnėnas Edward Mankus. žmo
mažos tautos yra atgavusios
2314 W. 23rd PLACE
Vlrginia 7-f*72
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
na Margi ir šeima, mirusios žmonos a. a, Konstancijos 2 dukte
2424
W.
Mtb
STREET
TeL
REpubUc 7-1213
savo nepriklausomybę, o mūsų
rėčios: Frances Teresi su vyru Larry ir Sopbie ffirt su vyru
Nuliūdę: Žmona ir sūnus.
IMU
Southwe«t
Mghway,
Patas
Hffls.
m.
TeL 374-4410
Charles
ir
jų
šeimos,
Lietuvoje
sūnėnas
Vincas
Repšys
su
šei
tauta, švenčianti 7-rius šimtus
ma
ir
kiti
giminės,
draugai
ir
pažjstami
Laid.
direkt.
D.
Gaidas
ir
G.
Daimid.
tel.
927-1741
metų savo istorijos, net Min
Priklausė Chieagos .Liet Tarybai, RALFui, S.LA., liet.
daugo asmeny turėjusi karalijos
PETRAS BIELIŪNAS
Humboldt
Parko dr-jai, l i e t Social-Demokratų 4-tai kp., dau
titulą, šiandien grobuonio rusogelį metų direktorius "Naujienų" bendroves ir Universal Savam SO. CALIFORNIA AVE.
T«L LVfayette 3-3572
komunisto okupuota ir paverg
inga & Loan Assoc. Velionis rašydavo straipsnius apie nejudota. Bet ateis laikas, ir laisvės
mą turtą;.
Mylimai sesutei
»
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W.
balsas sutriuškins saujelę biu
r :
: • • >"».
rJURGIS F. IUDMIN
71
Street.
- . . . ....-*..
rokratų.
TeL YArds 7-U3t-3f
Laidotuvės įvyks ketv., vasario 16 d. iš kopi. 10 vaL ryto
3311 SO. UTUANICA AVE.
Atrodo, kad dar ir 1980 mebus nulydėtas į Mt Hope kapinių krematoriumą.
Lietuvoje mirus, jos seserį ANTANINĄ ŠU0PIENC.
Vėliau bus pranešta, kada pelenai bus palaidoti šeimos
P0VR1S J. RIOIRAS
vyrą
VINCENTĄ
ir
sūnų
VYTAUTĄ
su
seimą
nuošir
sklype
Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Ge4ės visoms progoms
džiai užjaučiame.
BEVERLY HILLS GĖLINYCIA
SO. RALSTED STUEET
Tflt YArds 7-1111
Vtatofe gėlių prašoma aukoti "Naujienų' dienraščiui arba
2443 WEST 43rd STREET
BALTuL
Tettfon*I: PR 8-0833 it PR 8-0834
D. J. Vizgirdai ir sunūs:
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstaTaip pat naujoji Barboros ir
VASAITIS - BUTKUS
mus dalyvauti Šiose, laidotuvėse.
Vytautas, Petrą* ir Romualdas
Gese DrtohJij krautuve
. THE DAISV STORE
SO. Mtt A«ų CITERO. 1LL,
TeL OLynsde M M
Dėi įnformaojos skambinu teL 927-1911
m stirnomis
fftS StMthvett Hwy.»

MOŠŲ

KOLONUOSE

•

A. t A. AHTAKU) GRYBINUI

*

A.fA.
Dr. POVILUI LEGECKUi mirus,
dukrai Reginai Oštapienei ir jos seimai
reiškiame gilią užuojautą.
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m. vasario mėn. 16 j x Stačia Lnkosus, 2970 She—""™—~—"——— Į ridan Rd., baigė Roosevelt unix Prof. dr. Tomas Remeikis versitetą pritaikomojo meno
srity. Jos darbai buvo demonkalbės Beverly
L*:u>
>
. , ; ; : , v > . į struoti Oiieagos vkžoyj 1 ^
sario 16 d. minėjime, i ^ | tekoj, o taip pat ir Balzeko L*U L VALSTYBĖSE
|vyks vasario 19 d., 1:30 v a L i t u v i u k u l t u r o 6 • » « » • « • •
x Amelikw
— Okupuotos Lietuvos Hel
Ptoes Stankūnų restorane. 12
*— w t w a m j
9115
OceT0
V M m o
sinkio susitarimų vykdymui
vai. bus pamaldos šv. Onos
******
*
•
remti grupė, kurion Įeina Eitan
bažnyčioje. Mišias atnašaus d. 7 vai vak. savo patalpose
Finkelšteinas,, Karolis Garucvakarienę.
• A. a. Stella Clbulskfenė - prof. dr. kun. Beleckas, SJ, ruošia kiniefšką
kas, Ona Poškienė, Viktoras
Radzevičiūte, sulaukusi 79 m. Lietuvių klubo valdyba parūpi : Vhas pelnas skiriamas kovai su
Petkus ir JAV-bėse gyvenąs
amžiaus, po ilgos ir sunkios li no "hios^elę ir Michigan mieto ' vėž'o l'ga.
Tomas Venclova, Helsinkio ko
gos mirė vasario 14 d. vakare. radi o sto'is WIMS, banąa 1420
X Geno\-aitė Medesfavičienė
misijos yra tarp kitų 43 asme
Pašarvota Lack - Lakavičiaus AM. vasario 19 d. 4:30 vai. p iš Oak Lawn, I1L. prisiun ė 10
nų pasiūlyti Nobelio taikos pre
laid. koplyčioje (2314 W, 23 p, transliuos specialią progra | dolerių už "Draugo" kalendorių.
š i
mijai, ši grupė nuolat duoda
P U penktadienį, 1 vaL laidoja ms, atartą L>-tuvos
-:«-i ^^ * " į į ^
.
Oak
K
s
informacijų
apie tautinius, rema čestadienį, vasario 18 d., somybės šventės minėjimui J
"
Pabedinską,
Park. UI., sirsdamas prenume- j
Ugin'us
ir
politinius
persekioji
9:30 vai. iš Aušros Vartų par. Be to. laikraštis "N?ws Dis~i*cs mokesti, atsiuntė ir 10 Po Detroito ateitininkų Užgavėnių balicus-honcer^o, matyti programos dalyviai: muz. J. Govėdas, sol. ?. mus Sovietu Sąiingoje. Siūly
bažnyčios. Velionė buvo gimusi pateh" sutiko išspausdinti šven
doleriu auką. tuo būdu gausiai Strimaitis, pranešėja Janina Udrienė, sol. V. 'VerikaLis ir Detroito ateitininkų sendraugių sk. pirm. dr. Le tojų grupei priklauso keli Ats
VVilkes Barre, Pa., visą gyveni tės minėiimo proga stra:osni.
mremdamas savo dienraštį. onas Bajorūnas
Nuotr. J. Urbone tovų rūmų ir senato atstovai..
mą dalyvavo lietuvių visuome Spaudo-* informacijos reikalais
Esame dėkingi.
nės veikloje. Liko nuliūdime rūpinasi Lietuvių klubo viceX Ateitininkų sendraugių
AUSTRALIJOJE
trys sūnūs, tarp kurių kun. Pet pirm. mokyt Stasys Rudys.
Detroito skyriaus valdybos pir
— Mirė a, a. Rimas špokasras Cibulskis, MIC, trys dukte
x SoL Algirdas Brazis, kil mininkas dr. L Bajorūnas atšpokevičius,
gyvenęs Melbourrys su šeimomis, anūkai ir proris Lietuvių operoje dainuo ja! s | U ntė malonų laišką, kuriuo
anūkai bei daug giminių.
Meninę dalį pravedė Kristina ne. Liko žmona Elena, MeiA. A. MUZ. BRONIAUS
gyvenimui bei šeimos išlaikymui
jau 22 sezoną, šiemet atliks I padėkojo už jų organizacinio
borno parapijos sekmadieninės
x švč. M. Marijos Gimimo titulinę Nabucco partiją to pa- vieneto veiklos informacija. JONUŠO MIRTIES METINIŲ jis dirbo pilną laiką amerikie Griniūtė. Sesutės Bilitavičiūtės, mokyklos mokytoja, duktė, sū
muzikui Jurgučiui akompanuo
čių siuvykloje.
MINĖJIMAS
parapijos mokyklos motinų klu ties pavadinimo operoje.
Savo linkėjimus palydėjo 20
jant,
padainavo Stoviu aš pa nus, brolis, sesuo ir kiti gimi
Gaila, kad niekas neatvyko,
bo susirinkimas įvyks pirmadie
nės.
dolerių
auka.
Dėkojame.
Vasario 12 d. 12 vaL tėvų jė
X Slidinėjimo iškyla ruošia
nors ir maldingai ir nuotaikin rimus, Kokiais keliais beke
ni, vasario 20 d., 8 vai vak.
— Bernardo Brazdžionio poe
x Vincas Ttoevta—, žino- zuitų koplyčioje buvo atnašau gai pynėsi šv. Mišių auka su liaučiau ir Kaip aras pašautas.
mokyklos salėje. Svečias iŠ ma į Alpen Walley, Wisc., va
zijos
vakaras ruošiamas Adelai
tos
šv.
Mišios
už
a.
a.
muziko
mas ciceriškis, lietuviškos knygedulinga vargonų muzika už Danutė Pranskevičiūtė, Vytas
telefonų kompanijos patars, sario 26 d., sekmadienį. Auto- 08
dėje
vasario
25 d. Poetas skai
buso registracijos mokestį 5 doL S mylėtojas, nusipirko "Drau- j Broniaus Jonušo sielą mirties a. a. veikmies sielą — tačiau Palionis ir Edvardas Pranskevikaip sutaupyti pinigų mė
l
e
sumokėti Edmondui Salikliui, & " knygų už didesnę sumą ir i dienos metinių proga. Tokių ne be priekaišto mūsų kultū čius padeklamavo du eilėraš tys savo eilėraščius, koncertinę
nesinėj telefono sąskaitoj. Taip
6720 S. Maplevvood, ligi vasario tvi0 paršniė nelengvą ir nepel- j šv. Mi&ų — velionie3 minėjimų ringai visuomenei
čius, sesutės Bilitavičiūtės pa dalį atliks Genovaitė Vasiliauspat per susirinkimą bus pa
11111
18 d. Asmenys mažiau 18 m.'
^ lietuviškos knygos leidi- — jo žmona Emilija tą dieną
dainavo Vyrai prie jūros, Lie- faene«
Iza Motekaitienė
gerbtos visos buvusios klubo
turi turėti leidimo lapą su tėvų ™ darbą.
'buvo užsakiusi net keleruose
tuvai ir Nemunėlį. Pabaigai
pirmininkės. Šiam susirinki
SUVALK9 TRIKAMPY
x
ar globėjų parašu. Vvresnieji
Leonas ir Sofija VakseMaL miestų Amerikoj ir net Austra- ALTOS RENGTA VASARIO Sofijos Palionienės paruošta
mui vadovaus Nijolė Izokaitie16-TOJI CICERO
— Punsko lietuvių kultūros
raštu pažymi, kad atleidžia kun. Chicago, UI., įteikė 10 dolerių lijoj.
jaunųjų tautinių šokių grupė
nė ir Genė Plenienė, padedant
auk
savo
Lipniūno kuopą nuo bet kokios
*
dienraščiui stiprinti Chicagoj, jėzuitų koplyčioj, mi
Lietuvos
nepriklausomybės Ratelis pašoko kalvelį ir žilviti 1 namuose buvo suruoštas I-VIII
kp+\r*-to skvriaus mokinių ma
atsakomybės. Renkamės vasa- Labai a & u ^
nėjimo Mišias aukojo kun. A. atkūrimo 60 metų sukakties Programos dalyviai buvo apdo- k l a 8 i u , m < ! k i n i ^ _ l i e t ^ v į k o e
mytėms. Jos pavaisins visus
x
rio 26 d.7 vai. r. prie Jaunimo
Em^Ja Meškauskas, Chi- Tamošaitis, SJ. Nuo vargonų proga Ciceroje, prie miesto val var.oti gėlėmis.
nos
konkursas.
Dalyvavo
31
sa džiais skanumynais ir karšta
aynai* ir aarsta
Moks'eiviu ir studentu <**<>. BL, maloniu laiškeliu pa- V^T™"?
mokinys iš Punsko, Navininkų,
dybos, vasario 11 d. 12 vai. šau
kavute.
mU
Pas baigus programai sekė
dėko-o --Drauguiuž —
.or-el-S
r*»*>
T
« T*f?
5"
a" ~ £*****
:
Visos narės ir svečiai ^
^ ^ J l £ į £ * ^
^
*
*
*
«
4. • t.x t n ji i
i— \r i~ * - tačiau gaila, kad koplyčia liai i-k lmingai pakėlė Lie'uvos Pranutės Dvilaitienės, Onutės Pristavonių ir Krasnavo mokyk
kviečiami šio mėnesio susirinki
ir
atsiuntė
10
dol.
auką.
Malo....
...
...
dalyvauti.
buvo tuščia, neskaitant čia ra- Į tau' i ę vėliavą. Kalbėjo miesto Vyšniauskienės, Elenos Navic lų. Geriausia pasirodė mokiniai:
me dalyvauti.
riai dėkojame.
šančios ir dar vienos amerikie- prezidentas
Christy Berkos, kienės ir Irenos Pranskevičienės Julė Milončytė. Rūta Marcinke
X Su adv. Pov. Žumbakiu
X Šv. Kazimiero seserų rėmė
x Vladas Pajeda, Worcester, ^ m o t e n . G a i l a , kadmuzikas kurs perskaitė miesto valdybos paruošti užkandžiai ir kavutė. vičiūtė, Onutė Vaicekauskaitė,
platesnį
pasikalbėjimą
įsidėjo
jų visų skyrių žaidimų popietė
Renata Drūtytė ir Kazimieras
Mass.. pratęsdamas prenumera- b u v o ^
^ ^ pamirštas
o;nutarimą, kad Lietuvos vėliava
įvyks >šį sekmadieni, vasario 19 Cicero "Life" . laikraštis vasa tą. atsiuntė r 10 dolerių auką. ^ \y\xvo neeilinis žmogus mūsų i bus iškeliama kasdien visą sa- Dalyvių buvo pilna šv. Anta Venslauskas.
rio 10 d., kuriame iškelia, kad
no parapijos salė.
d. 2 v*L p. p. Marijos aukšt.
ku'tūros dirvonuose. Neskai- i vaite iki vasario 18 d. imtinai.
lietuvių veikla išgelbėjo Simą Labai ačiū.
Stepas Paulauskas
0KUP. LIETUVOJE
mokyklos patalpose. Bus daug
S. M. Jasutts. Long Beach, čiuojant jo nuopelnų nepriklau- į Šaulė solistė Irena Petrauskienė
Kudirką. Adv. P. Zumbakis pa
— Mirė Mykolas Budrys, buv.
dovanų ir lietuviškų valgių. Vi
pasakojo apie visą to laiko lie- C a B f -' m a l o ' , i u laiškeliu padėko- gomos Lietuvos laikais ir išeivi- pagiedojo Ameikos ir Lietuvos
2eime'io
vidurinės mokyklos
si kviečiami
:
T
tuvių akciją, demonstracijas ir J0 "Draugui" už ka endoriu ir j , - ^ j ^ ^ prirmnti Chicaeos h m u s ir Marija, Marija. Kai
inokytojas, vėliau pensininkas.
lietuviams, k'ek jam esame sko- bėjo Altos Cicero skyr. pirm.
X Vasario 16 dieną, 6:05 vaL žyg'us VVashingtone. Laikraš atsiuntė didesnę auką. Ačiū.
— Mirė Antanas Stakėnas,
vak. radijo WJOB stotis banga tis įsidėjo ir P. Žumbakio di
X Aukų atsiuntė! 3 doL — o~gi bent minėjimo pagarbos dr. Petras Atkočiūnas. Iškil
Rageių mokyklos jauna*, mo1233 perduos anglų kalba dr. desnę nuotrauką.
D. Venclauskaitė; 1,50 doL — už jo poros dekatų idealisine mėms vadovavo krikščionių de
kyunas.
K. Bobelio kalbą apie Lietuvą.
Mary Tra:ny: 1 doL — K. Sta- veiklą lietuvių muzikos ba- mokratų atstovas inž. Stasys
UŽTROŠKO AŠTUONI
X "Chicago Tribūne" išspaus nelevičras. Visiems dėkojame, ruese. Velionis Jonušas atvy- Dubauskas.
Radijo stoties programos tvar
tinę Michigano gatvės pusę. Ta
kytojas Ervrin Lewis jau seniai dino Jono Prunskio laišką apie
8 darbininkai mirė, o 28 bu me rajone bus trys universite
. „„
...
kęs į Chicagą — pirmasis suVasario 12 d. šv. Antano baž
rodo didelį palankumą Lietuvos Lietuvos nepriklausomybę ir
x Vasario 16 minėjimo pro- JT. , . . ^ . .x.
_ . . nyčioje buvo iškilmingos pamal vo pritroškinti nuodingų dujų, tai, įskaitant Roosevelto univer
LB išlaikyti išei
lr
Sov. SiTungos jvykdytą krašto ga italkinantieji
ir lietuvių reikalams.
• • -^rZvZSZ*
"^ ^
t«P &erai .šlavmo Chi- dos, kurių metu smuiku grojo kurios atsirado kai Torween sitetą ir Spertus žydų kolegiją.
vijoje tautinę gyvybę ir siekti cagos lietuvių chorą, kad iš jo
užgrobimą.
bendrovės fabrike, William8 universitetas pakvietė
jaunasis Dūda. Po pamaldų Leather
x Lietuvos Vyčių choras, di
Lietuvai laisvės, aukas siunčia
dabartinė
lietuvių opera.
JonušoChicagos
maršai j sekė minėjimas parapijos salė- 2015 N. Elston, Chicagoje, tar profesoriauti gen. D. James,
X NAMAMS PIRKTI PA JAV LB Krašto valdybai Če išsivystė
riguojamas muz. Fausto Stronautojas chemikalus suleido ne negrą pasiekusį aukščiausią
lios, dalyvaus Nepriklausomy SKOLOS duodamos mažais rr.ė kius rašyti Lith. American Com- Hetuviams yra, kaip Sousos j je, kurį atidarė Altos Cicero
i tą tanką ir iš cheminės reak laipsnį kariuomenėj.
bės 60 metų sukakties minėji nesiniais įmokėjimais ir prieina munity USA, Inc., vardu ir siųs maršai Amerikai — jie abu skyr. pįrm. dr. Petras Atkočiūcijos staiga atsirado dujų.
mo programoj Brighton Parko mais nuošimčiais.
ti valdybos vicepirm. Finansų iamžinę savo vardus, kaip mar- nas, šv. Vardo draugijos atsBYLA DĖL BEPROČIŲ
parapijos salėj, vasario 19 d^ Mutual Federal Savings, 221! reikalams — F. Andriūnan, 155 šų karaliai. Pažymėtina, kad ir tovaa. Įnešus 3 šaulių ir 3 Ame- {KLIUVO ORGANIZACIJA
Ridgeway ligoninė apylinkės
2 vaL p. p.
(pr.).
West Cermak Road — Tel«»f Greemvood Avc, Wyncote, Pa. bevardžiai, bet Jonušo maršais nkos karo veteranų 9115 posto
Chicagos pietų rytuose negrų teisme iškėlė bylą Chicagoje
tradiciniai
pradedama
kiekviena
vėliavas,
šaulės
sesutės
Nastu(*V
19095. Taip pat LB priima au
x Anita Pakalniškyte ir VI 7-7747
lietuviškoji radijo Margučio ir te, Teresė ir Verutė Bilitavič ū- rajone veikianti Woodlawn or- savo centrą turinčiai apdrsudos
kas
perdavimui
ir
kitiems
laisGyvataras išpildys crogjamą
^ f - u r | o Vakanj ap
x
Uetuvių televizijos programa. tės, muzikui Aloyzui Jurgučiui ganizacija buvo gavusi 10,000 organizacijai Blue. Cross ± Blųe
vinimo veiksniams.
(pr.).
Grandies rengiamam koncerte, g ^ ^
ardams
pianinu,
sugiedojo j dol. suruošti trijų dienų negrų Shield, norėdama priversti tą
Jonušas buvo suorganizavęs in palydint
Valdyba
prit
X Mūsų Operos naujajj šių strumentalistų būrį. kurie džiu Amerikos ir Lietuvos himnus. festivalį. Jie tesuruošė vienos instituciją mokėti ir už llgonikuns įvyk. i. m vasario 25 d. Kr^to
dedamomis
vaMyb0B
t :30 vaL vak. Jaunimo centre, pastangomis siekti Lietuvai metų pastatymą — Verdi "Na gindavo šimtus tautiečių šeimų Invokaciją sukalbėjo kun. B. dienos programą. Dabar tas n ėje gydomus psichiatrinėmis
Buietax gaunami Vaznelių pre- l a i g v ė g > ^ ^ visaomenę
^ bucco" operą — jau savo auko ir ki*:ų švenčių progomis. Ve Rutkauskas. Lietuvos Nepri reika'as tiriamas, o kiti (fondai ligomis sergančius pacientus.
kyboje. Visuomenė kviečiama l y v a u t l A p y l i n k i u ^ ^ ^
„^ mis parėmė naujieji mecenatai: lionis turėjo ir savo muzikos klausomybės paskelbimo aktą sulaikė savo paramą. Pvz., For
dalyvauti.
(pr.). aamuose Vasario 16 dienos mi- dr. Aficija ir Adolfas RuiMai — studiją, kurioj lavino nemažą perskaitė stud. Rolandas Zuma- do fondas, žadėjęs nuo 1970
100 dol.. Milda ir dr. Edmundas skaičių jaunuolių groti įvairiais ras,
asistuojant lietuvaitėms m. įmokėti 2.5 miL doL, dabar Advokatas JONAS GIBAITIS
X LST Korp! >'eo-IithuarJa ! nėjimuose ir prisidėti su auka
Lenkauskai iš Clevelando — instrumentais.
Chicagoj
nei
L B
tautiniais rūbais Kristinai Gri užšaldė aukas tai organizaci
Chicagoje neprildausomybšs cA-lV**
K™**© valdybos pas6247 S a Kedzfe Avmm
100
dol..
Petronėlė
ir
Juozas
viena Dainų šventė neapsiėjo niūtei ir Kristinai Tauginaitei. jai.
nėjimą rengia vasario 19 d. 2:**0***- N6?*1111* dalyvauti, au- Kinduriai — 100 doL, Algėfa-dr.
TeL: 776-3599
be jo dirigavimo. Kartu jis
vaL p. p. Tautiniuose namuose. kąs siųsti: K. Laukaitis, 17 W Adolfas Šuažai — 100 dol.. buvo ir neeilinis ne vien instru Žuvusiųjų už Lietuvos laisvę ir COOK APSKR. BIUDŽETAS
Chicago, Illinois 60629
šventės proga kalbės jaunas dr. 050 91 St. Hinsdale, HL 60521 Ona ir Petras Abromaičiai — mentinės, bet ir vokalinės mu gyvųjų savanorių - kūrėjų pa
Apskrities
taryba
priėmė
1978
Darbo vaL nuo 9 iki 7 vaL vak.
gerbimą pravedė dr. Bronė Mo
(pr.).
Arūnas Vaitekaitis iš Detroi^
100 dol., Ingrida b- Alfonsas zikos kompozitorius. Už jo žais tuzienė, buvusi Lietuvos šaulių metams Cook apskr. biudžetą,
Seštad. 9 vaL iki 1 vai. d
Meninei programai pasirinkta
x 1978 m. kelionių j \TMų j MieDuliai — 100 dol. šiems mingas solo dainas ne viena sąjungos moterų reikalų vedė siekiant} 217.6 miL doL, apie
lietuviška patriotinė daina, ku
j tvarkaraštis jau paruoštas. Tei-! mecenatams Lietuvių Opera UŽ solistė skinasi pasisekimo lau- ja, apdovanota šaulių žvaigždės! 3 0 n*1 do1 - daugiau negu perlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlftIllllfl
ną rvairiai atliks ^unieji kor-; r a a k i t ė g p ^ M a r i ų j ^ ^ ^ 5557 §ią i a b a i reikalingą finansinę rus. Pažvmėtha kad ši pami- medaliu ir ordinu. Minėjime į ^aiPadidinami aUyginimai
ANDRIUS NORIMAS
i.tr.uamjos or- ^ T^J^^ A v e ? chicago, III. paramą nuoširdžiausiai dėkoja, jnėta muzikinė Jonušo veikla dalyvavo 3 Lietuvos savanoriai- j C » apskrities tarnautojų. Bm
kestras. Programą atliks V. 60629. telef. 737-1717.
W
(pr.). |
(pr.). I Chicagoje buvo idealistinė: pra- kūrėjai Breivė, Klikna ir Rūbas džete numatyta 11.1 mil. doL
"SANTAKA
Burokaitė, R. Zubrickaitė, A.
š'emet
įvyksiantiems
rinki
lS-ka novebų. Iš Jų trys buvo pre
Studentė Tauginaitė perskai mams.
Regis, Živilė Modestienė, Zita
mijuotos.
Gražiai išleista. 304 pusi.,
tė Cicero miesto prezidento pro
Petkevičienė. Z. Mikužis, D. Vin1977
m.
Viršelis
dail. Giedros Tre
PERSIKELS
klamaciją, inž. Stasys Dubaus
dašiūtė, Irena Mažeikaitė, Vida
čiokaitės.
Kaina
su persiuntimu
UNIVERSITETAS
kas
pristatė
mūsų
distrikto
$6.30
Užsakymus
siųsti:
Jonušienė, A. Valaitytė h* A.
kongresmaną Henry Hyde, kurs
Daniel Hale vVTlliams univer- DRAUGAS, 4545 W. «3rd Street,
Modestas. Visuomenė į minė
tarp
kitko
papasakojo
savo
įsj
sitetas
Chicagoje netrukus iš j cUcags, 10. SM2t
jimą mielai kviečiama.
pūdžius iš lankymosi Sovietų j Ma dison gatvės persikels į pie-1 Iin,m,,iimiimilll«IHll«milllllllllIimil
(pr.).
Sąjungos okupuotuose kraštuo-aSjį».
-«&»- » » » , „ . «#3fr1<**
se. Kalbėjo ir sveikino kroatų Į
wtmwKmKmwKmmwmmrwssiss3mm9
ir lenkų atstovai. Taip pat Ci- \
VASARIO 16 proga, pritardamas JAV
ALE ROTA
cero miesto sekretorius ir re-!
spublikonų pirmininkas Jonas į LB Krašto Valdybos dedamoms pastan
Kimbarkas (b'etuviskai). Trum
pą, bet turiningą paskaitą skai- j goms siekti LIETUVAI laisves, siunčiu
Beletristika
tė Altos valdybos narys Petras
•
f # , , aukę.
Macai be kraujo. Pievos žydi. Skir
Bučas. Rezoliuciją Amerikos
tingos kojinės, Paslėptu vardu, Aš
valdžios
žmonėms
perskaitė
tau sakydavau, aš tau sakau ir kiti
Vardas, pavardė
Kristina
Griniūtė,
taip
pat pri
|domus pasakojimai
imta padėka Altos pirmininkui
Adresas
Spaudė Pranciškonų spaustuvė 1977
dr.
Kaziui
Bobeliui.
m. Kaina su persiuntimu $4.30. Už
Čekius rašyti Lith. American Community USA, Inc.. ir siųsti: LB
Pertraukos metu surinkta
sakymus siusti: DRAUGAS, «48 W. Buvusioji Lietuvių žurnalistų centro valdyba atsisveikina su rpaudos baliaus svečiai sausio 23 d ChicagoVidurio Vakaro Apygarda, c/s K. Uukalus, 17 V. BSO II SL,
fSri S».. Cttcags. M. tM2t.
IU. S0S21.
i je Martiniąue restorane. Matyti V. Kasniūnas, J. JanusaiUs, D VaJiarė, VL Butėnas, Em. Sakadolskienė, Lietuvos laisvinimo reikalams
į kun. J. Vaiftoys ir AL Pužauskas
Nuotr. J. Kuprio 11001 doL
!
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